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2571

2. OJ1cio do GoYernador do Estado de Minas Gcrnis:
- N• 567/79 ................................................. .

I J. Dc:.ignação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

:!575

91• SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE 1979

I. Abertura
2. Offcios do 1~'-Sccrclârio dn Câmara dos Deputados:
- Encuminhnndo à revisiio do Senado autógrafos do Projeto de
LeidaC1imara n11 35/79 , ...... , .. , , ,, .. ,, . , , .. , , , , ... , , ..... , .. , ... .
-Encaminhando uulógrafo de Projeto de Lei do Senudo n~ 92/79.
Sancionado , , . , ................ , , ............. , ........ , ......... . 25R7

2598
2598

2599
2599
2599
:!601

2605
2609
2610
2611
2612
2615

2615
2616
262:!
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2571

2571
2572
2572
151:!
1574

2597

9. Comunicação da Presidência:
-Os itens 3, 4, 5, 6 c 7 da pauta ficam adiados por falt;:J de
q1wnmt para a votação .... , , ... , .. , ... , , . , .. , , , .. , , , . , .. , . , , .
259R

2571

12. Discursos após a ordem do diu:
- Sen. Jaison Barreto (discurso entregue à revisão do orador) . , ..... .
-Sen. MuuroBencvidcs ...... ,, , ,, ,, .. , , , , ,, , . , , .... , .. , . , , .. , .
- Scn. Leu rival Baptista . , , , , . , ...... , ..... , ... , , , , ..... , ... .
- Scn. Henrique Snntillo , , , , .. , , , ..... , .... , , . , , , , , . , . , .. , .. , ..
-Scn. f'o!iltonCabral .. , ..... ,, . , ...... , , . , .. ,, . , ........... , .. .

3. Pareceres referentes à seguinte matériu:
-Projeto de Lei duCiimarun~8Jf78 ....... , .. , ....... , , ... , .

(), Requerimento apresentado:
- N' 193/79, do Sen. Agenor Maria

J. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Decreto Legislativo n~' 3!1{72 . , .. , , .. , . , , , ...... .
- Projeto de Decreto Legislativo n9 17/76 ..... , .. , , . , ,', .... , . , ... .
- l,rojcto de Lei da Câmara n~ 7f79 , ...... , , .. , , .... , , , ... , , , ... .
- Projeto de Lei do Senado n9 17/77 ........... , ... , ... , , .. , ..
- Projeto de Lei do Senado n~ 247/77 ........... , .. , ....... , .... , .
- Projeto de Lei do Senado n~ 60!76 ........... , ......... ..
- Projeto de Lei do S-enado n~ 62/79 (complementar) . , ... .
-Projeto de Lei da C<imara n9 39/77 ........ , ........... , ....... ,
- ProjctodeLeidaCâmara n~KH/7R .. , ..... , , .......... , , , .
-Projeto de Lei da Câmara n' 110{7R ... , . , ................ , , ... .
- ~fensagcm n~'44/79 ........ , , . , , . , , . , , , , :. , . , , . , .... , . , , , . , , ,
- Projeto de Rcsoluçilo n~ 93/77 ... , ... , ... , .. , . , ... , ... , ...... , .
- Projeto de Decreto Legislativo n~' 5/79 , ....... , ... , , .... , . , .. , .
4. Requerimentos uprcsentados:
- N~' 194/79, do Sen. Lourivul Baptistu ...... , ... , , ......... .
- NY 195/79, do Scn. Henrique de La Rocquc, t\provudo ... , . , ..... ,

4. Requerimento nrrcscntndo:
- No 192f79, do Sen. Jarbas Passurinho ... , , ....... , ...... , , ..... .

5. Projelos uprcsentados:
- Projeto de Lei do Senado n~ 173/79, do Scn. Orestes Quérciu. , , , ....
-l'rojeto de Lei do Senudo n~ 174/79, do Scn, Milton Cabral , , , .

5. Discursos do c;.;pediente:
- Sen. Jorge 1\nlume , ............. , ... , , ... , .. , , . , .... , , , ..... .
-Scn.AiuysioChuvc-s,,, ,, , ,, ,, , ,, , , .. ,,,, ,,,,,.
- Sen. Murilo Budurô . , . , .
- Sen. ltumar Frunco
- Scn. Ouhriclllerme.'i ..

-

ó,

Discursos do e)IJlediente:
Sen. Ruimundol,urentc , .... , , ... , . , . , .
Scn.llcnriLIUed.: Lu Rocquc ......... .
Scn. Jor~c 1\alurnc ......... , ....... , . , . , , .
Scn. EYclúsiu Vieiru (dbcursu cntre~uc iL reYis:lo dn nrador)
Scn. Murilu lladarl'l . , .

:!636

xii
7, Projetes apresentados;
-Projeto de Rcsoluçilo n' 33/79, dos Scns. Hurnbcrto Lucena c
Pedro Simon ..• , , , , , , , . , , , . , , .. , , , , •...... , , . , , , ... , , .... , ....... , 2653
-Projeto de Lei do Senado n' 175/79, do Scn. Agcnor Maria . . . . . . . . . 2653

94• SESSÃO, EM 15 DE JUNHO DE 1979

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

2718

S. Ordem do dia:
-Projeto de Rcsoluçilo n' 29j19, d!l Comissão Diretoru. Aprovado.
A Comissão de Rcdaçào .•. , . , , •... , ... , .... , , ..... , . , . , ... , , . , , , , . . . 2654
-Projeto de Lei do Senado n• 47/79 (complcmcntur), do Scn,
Franco Montoro. Votação adiada podahu dcquorom ; . , , • , .. , .... , .... , 2656

2. Mensagem do Presidrnte dlt República:
-Submetendo no Senado 1t escolha de nome indicudo puru cnrgo
cujo provimento depende de sua prévio aquiescência , . , .. , , .... , ... , . . . . . 271 H

9. Ordem do dia:
- Oa itens de 3 11 1 ficam adiados por incxistCncia de quorum para a vo·
taçào .... , .. , •. , , , . , , , • , , , •••.. , , , .••.. , , •. , .. , ... , .... ·-· ..... • •. . 2657

;mo

10. Discursos após a ordem do din:
- Scn. Teotõnio Vilela ..•.......... , .... ,,,, .... , ..... , .... ,....
-Scn.ltamarFranco , , , .... , , , , , . , .. ,, , , ..... , , . , , . , . . . .. . . . . .
-Scn. Dirceu Cardoso , ..... , . , . , .. , , , , ,. , . , , , .... , .. , ........ ,
- Scn. Evandro Car~ira (discurso entregue à revisão do orador) ..... ,
-Scn. Lourival Baptista •.. ,,.,, .. , .... , ... ,.,,.,, ... ,, .. ,,.....
-Scn.GastãoMUIIer .•. , , . , , .•. , . ,, ,, , . , .. ,, ..... , , . , .. , , ... , .
-Scn. Pedro Simon, ..•. ,,, .•... ,.,, ... ,,,,,,.,,, .... ,, ... ,.,,.
li, Purecer referente à seguinte matéria:
-Projeto de Resoluçdo n' 29/79 (redução final) , , , , , . , , , , . , .. , . . . . .
12. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

2657
2663
2664
2664
2664
2665
2665
2670
2676

). Po1reccres referentes às seguintes mutérius:
-Projeto de lc:iduCümurn n'57/78 ...... , . , ..... , , .. , ... , . , . .. .
-Projeto de LcidoScnadon•236/7H ..... , ... ,...................
-Projeto de leidoScnndon•88/79 ..... ,,.......................
-Projeto de LeidoScnudon' 156/79 .... ,,.,, .......... ,.........
-Projeto de Lei do Senado nt 86/79 , .. , , .. , , ... , ..... , , , . . .
-Projeto de lei do Scnndo n' 159/76 (complementar) , ... , . . . . . . . . . .
- Projcto·dc: LcidoSenadon•IR/77., ........... , . , .... , ........ ,
-Projeto de LcidoSenadon~91f79, ..•. , .... , , ..... , . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei do Senado nt 93/79 ........... , . , .. . .. .. .. .. . .. ..
-Projeto de Lei da Cümara n' 3/79 .. , .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .

2720
2720
2721
2721
2722
2722
2723

4. Projeto upresentudo:
-Projeto de Lei do Senndo n9 179/79, do Sen. Bernardino Viana . . . . . .

2788

5. Discursos do expediente:
- Sen. AI mi r Pinto ..... , . , , . , , ..... , .... , , . , . , , .. , .. , ... , ..... ,
- Sen. Itamar Franco .... , , , , , .... , , , . , ......... , , , ... , , .... , . .

2729
2734

2719
2719

6. Ordem do dia:

- Os itens de I a 8 da pauta ficam adiados por falta de quorum para VO·

3• REUNIÃO, EM 13 DE JUNHO DE 1979

27l8
- Rcdaçilo finnl do Projeto de Resolução n' 29/79. Aprovada. Ã
promulgação., .... , .......•....................................... 2738
-Projeto de Lei do Senado n' 305/77 (complementar), do Sen.
Itamar frJnco, Discussão encerrada, votuçilo ndiuda por falta de quorum .....•.••••...••....•...••••.•..••.•..........••.•..••........ 2744
taçno ........ , • .. • • • . . . • • • • • . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • . ..

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

2682

2. Comunicaçàb da Presidêncin:
-Inexistência de: quorum para nbertura da sessão , . , , , •.. , , .•• , , , .

:!ti82

3. Oc.signaçilo da ordem do dia da próxima scssiio. Encerramento

2682

4. Projetas apresentados:
-Projeto de Lei do Senado n• 176/79, do Scn. Franco Mon·
toro , .•... , ...• , , . , ....•. , . , . , . , .•. , .. , , . , •....•.•.... , . , , , .... , . . 2682
-Projeto de Lei do Senado n•177f79, do Sen, Orestes Quércia .• , , . . . . 2683
-Projeto de Lei do Senado n' 178/79 do Sen. Bernardino Viunll
2684

5. Discurso proferido cm sessão anterior.
· - Sen. Evelásio Vieira, na 93' Scssilo, cm 12dcjunho .••..... , . , .... ,

2686

7.
-

Discursos após a ordem do dia:
Sen. Evclásio Vieira (discurso entregue à revisão do orador)
Sen. Agenor Maria . , , , • , , • , , , ..• , .• , , ...• , ••... , , , . , , .. , ... , .
S.::n. Raimundo Parente , ...• , •. , .... , .. , •. , , , , .. , ....•.• , , ... ,

2744
2744
2748

8. Designação da ordem do dia da próxima acsailo. Encerramento .• ,

2750

9. Diacurso proferido cm ICIIio anterior:
- Sen. EvandroCnrrcirn, na 93• Sessão, cm i2 de junho..............
lndlctOnomútlco., .. , •• , .... , .......... , ............. , ........ , ...
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Faço saber q!1e o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVON9 30, DE;I979

1

•

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.664, de 13 deíevereiro de 197', que "reaju ta
os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do/tribunal Federal
de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras providê~s" . i i
Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n9 11.664, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentqs, salários e pro. ventos dos servidores d.lIS Secretarias, do Tribunal Fed. e. . .~I.1'itde Recursos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras providências".
."
Senado Federal, 19 de junho de 1979. - Senador LJiz Viana, Presidente.~<
I

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tetmos do art. 55, § 19 , da Constituição., t; eu,
Luiz Viana, Presidente d~ Senado Federal, promulgo o s~guinte

DECRETO LEGISLATIVO l'l9 31, DE 1979
I

•

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.665, de 13 de fe~reiro de 1979, que "reajusta
os vencimentos e salários dos servidores civjs do Distrito Federal, e dá outrasprol'idên- .
das".
I

-

il.

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n9 665, de 13 de fevereiró de I919!'qw: "reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do DIstrito Federal, e dá outras providências",
Senado Federal, 19 de junho de 1979. - Senador [juiz Viana, Presidente.
I

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO.
I - ATA DÀ'Il!i' SESSÃO, EM I' DE JUNHO DE 1979
LI -

ABERTUA

L2 -

EXPEDIENTE····.,

1.2.1 -

Mensagens do Senhor Pre.id...t. d. República

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancit1J!ld0s:

- N' 87/79 (n' 151/79, na origem), referontelro Projeto de Lei da

que

Câmara nfl 4/79 (n 9 5.284/78, na Casa de origem),
dispõe sobre o Estatuto dos PoliCiais Militares das Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima. e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.652, de 30-5-79).

- ~, 88/79 (n' 152/19, na origem), referente ao Projeto de Lei n'
5j79-C"ti. que cria a Auditoria da 12' Circun~crição Judídária M. i~,itar, c
dá outr,~s providências .. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.453, de
30-5-79);
,
- j-I. 89(79 (n' 153/19, na origem), referente ao Projeto de lei da'
Câmar~'n''50/77(n. 2.65lj76, na Casa de origem), que "crescentaparágrafo a arl. 4' da LeiO' j .%0, de 5 de fevereiro de 1950, que estabtlet;e

normas afa a concessão de assistência judiciária aos nec:essitados. (~rO

jeto qU9 se transformou na Lei n' 6.654, de 30-5-79).
1.2t2 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal

- /'I' S-6/79 (n' 31/t9-J>/~C",na origem), encaminhandó a,;S~,
do Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo l'ribuIlÍiJ~'
I

•
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~1.

nos Iw.~s do ~rso Ex~rh'6rdinário n\l 89.l94-3, do Estado de Minas
Ger~, o quaraeclarou a inconstitucionalidade do art. 1l9, n, da Lei n9
5.4~6, de 16 .de"êlezembro de 1969.

'.,.'

-

.3 - Pareceres

~.2 .

Referentes às seguintes matérias:
-

Projelo de lei do Senado n' 106/79, que altera o artigo 134, inciso

11, do Código Civil Brasíleito.
- Projeto de lei do Senado n' 89179, que altera os artigos 15, caput,

e 16 do Decreto-lei n' 1.642, de 17 de dezembro de 1978.
- Projelo de Lei do Senado n' 72179, que isenla do Imposlo de
/'
Renda o J3\l salário.
- Projeto de lei do Senado n' 47 /79-Complementar, que allera a
lei Complementar n9 25, de 2 dejulho de 1975. para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais.
- Projeto de lei da Câmara n' 3/76 (n' IOI-C/71, na Casa de origem), que regula a responsabilidade civil das empresas de ônibus no
transporte de passageiros.
- Projelo de lei do Sena~J)' 349/78, que dispõe sobre ação de acidente do trabalho. (RedaçãQ>Jinai).
., ' .

\.2.4 -

~'~'.~~"

Leitura de' proi<lil>':

- Projet9 de Resolução n9 .2.9/79, de iniciativa da Comissão Diretora, que regu1amenta a aplicação, na administração do Senado Federal,
dos sistemas de ascensão e progressão funcionais e do aumento por mérito.
1.2.5 -

Comunicações da Presidência

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Resolução n 9
29/79, lido anteriormente.
- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n' 10/78 (n' 954/75,
na Casa de origem), por ter recebido pareceres contrários, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído.
1.2.6 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n' 158/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dá nova redação ao § 29 do art. 6\l dOa Lei n9 605, de 5
de janeiro de 1949, determinando o reconhecimento do atestado médico
do sindicato, .desde que exista convênio Com a instituição previdenciáría.
- Projeto'de Lei do Senado n9 159/79, de autoria do Sr. Senador
Jaison Barreto, que dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticos nos serviços de bordo de veículos de empresas de transporte de passageiros.
- Projeto de Lei do Senado n9 160/79, de autoria do Sr. Senador
Amaral FurJan! que dispõe sobre recebimento de pecúlio pelo aposentado
que retorna ao trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n\l 161/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércía, que introduz alteração na Consolidação das Leis do
Trabalho.
- Projeto de lei do Senado n9 162/79, de autoria do Sr. Senador
Amaral Furlan~ que dispõe sobre o depósito de férias remuneradas dos
trabalhado Fés avulsos em caderneta de poupança.
1.2.7. ..,.... COOlunicações
- Da Sra. Senadora Eunice Michiles, comunicando o seu nome parlamentar e filiação partidária.
- Do Sr. Senador José Sarney, que se ausentará do País.
1.2.8 -

Requerimento

- NI' 179/79, de desarquivamento do projeto de lei do Senado que
especifica.
1.2.9 -

Junho de 1979

Discursos-.do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Manifestação de pesar pelo
falecimento do General Orlando Geisel.

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Homenagem ao Dr. Josê Soares de Oliveira\FhhQ, 'no momento em que se afasta do Senado Federal
por motivo de aposentadoria.
SENADOR FRANCO MONTORO - Encaminhando à Mesa o
Requerimento n\l-180/79, subscrito pelo Sr. Senador Humberto Lucena:
de urgência para a votação do Projeto de Lei do Senado n'i' 155/76, que
determi~a a revisão trimestral do salário mínimo, e dá outras providêndas-;

IJ -

ORDEM DO DIA

- Requerimento n9 145/79, do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando, de acordo com o art, 38, caput, da Constituição, e art. 418, inciso
I, do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado da Justiça. Senador Petrônio Portella, para prestar informações perante o Senado Federal. Votatão adiada por falta de quorum após usarem da palavra
os Srs. Senadores Itamar Franco e Humberto Lucena.
----' Requerimento n\l 171/79, do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 91/76, de sua
autoria, que restringe a publícidade de medicamentos aos casos que especifica, e dá outras providências. Votação adiada por falta de. quorum.
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 1/79 (n'
125/78, na Câmara dos Deputados), que aprova 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 escritório da Minero Peru Comercial. Aprouda. À. promulgação. '
_ Projeto de Lei da Câmara n' 5/79 (n' 5.744/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão ao Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terreno
que menciona. Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta
de quorum.
IA -

DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR ALO YSIO CHA VES - Utilização das bacias hidrográficas brasileiras. de maneira imediata e racional, pelo Governo Federal,
como solução natural para o desenvolvimento de imensas extensões territoriais do País e como meio de ser preservada a unidade nacional. Necessidade da apresentação de solução, sem procrastinação, para 'garantir a
eXecução da construção de eclusas, na barragem de Tucuruí, com a finalidade de assegurar a navegabilidade em toda a extensão dos rios Tocantins
e Araguaia. Apelo ao Senhor Presidente da República, no sentido da liberação de recursos orçamentários da ELETRONORTE, destinados ao
prosseguimento da construção de Tucuruí, cancelados pelo plano de economra do Governo.

".

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Saudação a Sra. Eunice Michiles, primeira Senadora do País..
""::• •~~
SENADOR LOMA NTO JÚNIOR - Comemorações do
nacional do Cacau", pela CEPLAC, em I1hêus-BA.

"Di.'I~
~

SENA DOR LEITE CHA VES - Necrológio do ex-Senador Mello
..
Braga. Descumprimento de acordo assumi~o pelo Reitor d~ Un!versida~
de de londrina, quando de processo grevista naquela Universidade.
./
/""

SENADOR EVANDRO CARRElRA - Observações de S;''Êx',
como representante da Comissão de Assuntos Regi.o.r.ai:s. . . d~ Senado,
sobre os trabalhos desenvolvidos, ontem, no Conselho Deliberativo da
SUDAM. Contradições em afirmações atribuídás ao Secretário de Agricultura do Estado do Pará, a respeitá"da devas'tação da floresta amazônica. Considerações referentes a notícia véiculada na Folha de S. Paulo,
edição de hoje, sob o título O G~verno vai Intervir no Projeto Jari.
SENADOR AFFONSO CAMARGO - Discordância de S. Ex' rela- .
tiva à forma com que o Sr. Leite Chaves abordou o problema da greve da
Uníversidade de'Londrina, na presente sessão.
SENADOR FRANCO MONTORO _ Moção aprovada pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em favor da ultimação da
tramitação, nesta. Casa, do Projeto de Lei do Senado n 9 71/79, que resta-

belece- a autonomia dos sindicatos de estivadores na distribuição dos encarregados de direçào e chefia nos serviços de carga e descarga.
L5 -
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COMUNICAÇÃO DA PRESlDllNCIA

RES

Z - OISCUSOS PRONllNCIADOS. EM SESSOES ANTg:RIO.i

-

Do Sr. or~stes... ~.uérCia, pro.ferido na s~ssão d~~.
..' ,'.
Do Sr. LelíÇ.Gaves, pro fendo na sessao de 2~"

~,(iOMISSÃO

Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resoluçào n9 28/79, lido em sessão anterior.
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ATA DA 85l! SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 1979

:
"

-,

,I

I!! Sessão Legisllltiva Ordiua!Fia, da 9! 1Legislatura "
PRESIDtl'iCIA DO SR. A!PANDRE COSTA
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

PARECERES

PARECER N' 137. DE 1979
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Eunice Michilc:s - Evandro Carreira - Raimundo Parente:"-' Aloysio Chaves - Alexandre Costa - Hel.1riDa Comissão de Constituíçill,e J~stiça. Sobre o Projeto. de 'lei'
que de La Rocque -- Bernardino Viana - Helvidio Nunes - Almir Pinto ~
do Senado n9 106, d.e 1979, que "~:a Ó artigo 134, inciso ,11, do
- José Lins -Jessê Fre~re - Cunha Lima- Humberto Lucena - Mar~os
Código Civil Bra,sileiro".
. -"
,
'
Freire - Arnon de Mello - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto
Relator: Senador Murilo; Badaró
Júnior - Dirceu Cardoso - Itamar Franco - Amaral Furlan _ Franco
A exame desta Comissão:nos vem o Projeto de Lei do Senado n9 l06. de
Mantoro - Orestes Quêrcia - Henrique Santillo - Mendes Canale - Sal1979,
que "allera o artigo 134, inciso li, do Código Civil Brasileiro".
danha Derzi - Affonso Camargo - José Richa - Leite Chaves - Evelásio
Vieira - Jaison Barreto.
De autoria do nobre S~nador Aloysio Chaves, vis~.~proposição> ora em estudo, á atualizar e normatizar, nos contratos conMilttivos ou translativos·
o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de presença acusa o de direitos reais sobre imóveis, a obrigatoriedade daTcritura pública, tendo.
por base o valor do imóvel.
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Dispunha o Código Civil Brasileiro, originalmente, da substâqcia do
O Sr. 19-5ecretário procederá à leitura do Expedkmte.
ato, a escritura púbHca nos contratos constitutivos ou translativos de direitos'
reais sobre imóveis "de valor superior a'uro conto de réis, valor este'~levadll.
É lido o seguinte
para dez mil cruzeiros pela. lei n' 1.768; de 18 de dezembro de 1952;01a viEXPEDIENTE
gente,
",<,

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REP{JBUCA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N' 087/79 (n' 151/79, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto de lei da Câmara n' 04, de 1979 (n' 5.284/78, na Casa de origem), que
di.spõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares das Polícias Militares dos

Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'iJ 6,652, de 30 de maio de
1979.)

N' 088/79 (n' 152/79, na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto de Lei n'? 05, de 1979-CN, que cria a Auditoria da 12' Circunscrição Judiciária Militar, e dá outras providências. (Projeto que se transfórmou na Lei
n' 6.653, de 30 de maio de 1979.)
N' 089/79 (n' 153/79. na origem), de 30 do corrente, referente ao Projeto de lei da Câmara n' 50, de 1977 (n' 2.621/76, na Casa de origem), que
acrescenta parâgrafo ao art. 49 da lei n9 1.060, de 5 de Fevereiro de 1950,
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. (Projeto que se transformou na lei n' 6.654, de 30 de maio de 1979.)

OFicIO
DO PRESIIJENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N' 5/6/79 (n' 31/79-P/MC, na origem), de 28 de maio de 1979, encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 89.194-3, do Estado
de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. t 19, lI, da
lei n' 5.406, de 16 de dezembro de 1969.
À Comissão de Constituição. e Justiça.

•

•

•

•

O.corre que, de 1952 para -cá,já se vão'~{)s. tal valor se torn~ g~sa~
tualizado e, essencialmente, defasado, em face da- voragem inflacionária e da '
valorização econômica e soçial de qualquer imôvel.
' ~
Tanto assim é~que no projeto do novo Código Civil, em tramil~Qãona
Câmara dos Deputados, de~de 1975, procurou a douta Comissão q~e" ela- ,
borou disciplinar a matéria~ fixando o valor em apreço, em propo!ção ao.
maior salário mínimo do. P~ís, taxado no décuplo do seu monta~~
Por força da le.i n' 6.2~5, de 29 de abril de 1975, os valores moh.tários
fixados com base no saláriQ .mínimo não se consideram, mais, par. quais..,
quer· fins de direito, e" simhltaneamente, estipula~se a' variaçãe .das Ó~r·i-:
gações Reajustáveis do Tésouro Nacional (OR TN) como limite do 'Coefici'cn.te de atualização monctárid..
;. .
~:
o ilustre auto(asSim-í~stifi-ca a sua proposição:
. ,

"A pwposiçã~. inscrita no Projeto, conserva a orien~Ção'tl~·
CódigoCivitquan,o 11 ~ncialidade da escritura pública, qu.lim~
ciona como requí~to ad probatione e ad substanliam do respectivo
ato, reconhecendoi. apenas, que não se justifica mais a taXFl.:Do Im..
porte atual, que cqmpele precisamente as pessoas de baixfuenda.a.despesas de cartório de notas quando tiverem de interv~r, como
partes, em atos cdnstitutivos ou translativos de direitos re!)is sobre
imóveis,.às quais ficará opção mais liberal de escolher o es~ritQ P~lf
ticular~ desprezan~o também o formalismo que as legislaiõ.es modernas tendern a àfastar."
.

Oportuno é realçar o alcance econômico-social do projeto qu~ se ~
vertido em Lei, limitará o valor mínimo da escritura públicà: e.:.~:.
CrS 159.140,00, ou seja,.tn ~em:~~;tnaiOr valor de referência, quta,·
atualmente, de Cr$· 1.591;40; ~.. n' 8:50398. de 2 de.maío de
1979.

-;.>

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do projeto, por constitucíonal e jurídico, além de baseado em boa técnica legislativa e oportuna e
conveniente, no mérito.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1979."- Henrique de L. Rocque, Presidente - Murilo 8adaró, Relator - Nelson Carneirõ':':'" Alovslo Chaves-

Lázaro Barboz8 -

Junhode 1979

[)lÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

2266 Sábodo 2

Bernardino Viana -

Almir Pinto"":"""

Ad;rbal

Jurema.

PARECER NV 238, DE 1979

Da Comissão de Cons~ituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
do Senado DI' 89, de J979:-que Haltera os artigos 15, capul. e 16 do
Decreto-lei n' 1.642, de 17 de dezembro de 1978",
Relator: Senador Aloysio Chans.

Com o PLS nV 89; de 1979, de autoria do nobre Senador Cunha Lima,
pretende-se que os beneficlos do Decreto-lei 01' l.642/7& - isentando da tributação do Imposto de Renda, sob limites, proventos da inatividade - se estendam aos pagos por autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Para lograr tal objetivo, o Projeto ~crescenta essas entidades da Administraçào Indireta no texto dos arts. 15 e 16, dando-lhes a seguinte redação:

"Art. 15. Os proventos de inatividade pagos em decorrência
de aposentadorias, transFerência para a reserva remunerada ou reforma, por pessoa jurídica de Direito Público, suas autarquias, empresas públicas' e sociedades de economia mista, até o valor de
CrS 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros) anuais. não serão induídos como rendimentos tributáveis na declaração de contribuinte que tenha 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou mais, ao término
do ano-base correspondente.

............................. , ..... , ... , .... , ... , ... " . ,

,

ArL l6. A partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade, não incidirá o Imposto sobre a
Renda na fonte sobre os proventos de inatividade, pagos, por pessoa jurídica de Direito Público. suas autarquias, empresas públicas
e sociedades de economia mista, quando a renda líquida mensal for
de vaJor igualou inferior à sorna de duodécimo do limite de isenção
da Tabela do Imposto sobre a Renda na fonte dos rendimentos do
trab.alho assalariado, em vigor no mês a que se reFerir o pagamento."

Na verdade, pela definiçào adotada pelo Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, as entidades da Administração Indireta - classificadas
como Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista sào definidas como dotadas de personalidade jurídica própria (art. 4 9 , 11),
incluindo·se claramente as duas últimas corno entidades de direito privado,
Torna-se indiscutível, pois, a interpretação jurídica de que as entidadeS
da Administração Indireta nào foram abrangidas pelo Decreto-lei que o Projeto quer alterar.
A medida preconizada, portanto, é de grande interesse público, já que
alcançaria a eqUanímidade que o Decreto-lei 1,642/78 não chegou a efetivar.
Ocorre, porém. que a problemárica tributária, a nosso ver, é matéria fi·
nanceira e, como tal, pertence à competência exclusiva_do Presidente da República, conForme determinação expressa no art. 57, I, da Constituição Fe·
deral.
Isto posto, e nào obstante se reconhecer o espírito público que inspirou
o Autor, o Projeto é inconstitucional e, em conseqUência, carece de condições para tramitação, o que nos leva a opinar por sua rejeição.
Sala das Comissões, 30 de maio de J979. - Henrique de La Rocque, Pre~
sidente - Aloysio Chaves, Relator - Nelson Carneiro, vencido - Lázaro
Barboza. vencido - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto Aderbal Jurema - Murilo Badaró.
PARECER N' 239, DE 1979

Da Comissào de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
do Senado n9 72, de 1979, que "isenta do Imposto de Renda o 13'" salário".
Relator: Senador Aloysio Chaves
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércía, objetiva excluir da incidência do Imposto de Renda, a Gratificação de Natal
instituída pela Lei n 9 4.090. de I3 de julho de 1962.
Diz o Autor. na Justificação, que o desconto do Imposto de Renda
sobre aquele complemento remuneratório é descabido e injusto, por fazer

"diminuir o quantum e até o sentido com que houve a instituição do 139 salário" .
Realmente, o desconto daquele imposto sobre o salário em si "constitui
matéria altamente -discutível". como assinala, adiante, o Autor e. no caso em
espécie, viria beneficiar larga faixa da classe trabalhadora nacional, justamente a de mais baixa renda, para a qual qualquer desconto no salário é penoso, por reduzir seu poder aquisitivo,'
, Embora reconheçamos, no mérito. a grande utilidade social da medida,
temos de reconhecer que ela contraria a norma do art. 57, item I, da Carta
Magna, que defere, ir competência exclusiva CIo Presidente da República, a
iniciativa das leis que disponham sobre matéria financeira.
Diante do exposto nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, quanto ao
aspecto da constitucionalidade,
Sal~ das ComissÕes, 30 de maio de 1979. - Henrique de L. Rocque, Presidente - Aloysio Chaves, Relator - Ne1son Carneiro - Hugo Ramos Lázaro Barboza - Bernardino Viana - Helvídlo Nunes - Aderbal Jurema.
PARECER N' 240, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
.do Senado n'" 47, de 1979, - Complementar - , que "altera a Lei
Complementar n\l 25. de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Muni-

cipais".
Relah)t: Smador Aloysio Chaves
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro,
acrescenta parágrafo único ao art. 39, da Lei Complementar n9 25, de 2 de
julho de 1975, para excluir os ocupantes da Presidência das Câmaras Municipais-da proibição de pagamento aos Vereadores de" qualquer vantagem pecuaniária, dentre elas a verba de representação .

Entende o ilustre Autor que a matéria tem provocado controvérsia, já
que "a interpretação do dispositivo pode ser feita no sentído de que a vedação não atinge a representação do Presidente da Câmara Municipal, porque o que o art. 39 proíbe é o pagamento de representação ao Vereador. em
geral. O Presidente do Legislativo Municipal exerce outra função, além da de
Vereador (".). Como tal, administra a Câmara, nomeia e demite seus funcionários, representa~a em todos os atos. etc".
Temos. pelo visto, de concordar com o ilustre Senador Franco Montoro, e não apenas por isso. mas igualmente pelo fato de a referida Lei. Complementar decorrer da Emenda Constitucional n9 4, de 23 de abril de 1975,
que extinguiu a gratuidade do mandato de Vereador, através de alteração da
redação do § 2' do ar!. 15 da Carta Magna.
Portanto, o que se há de observar, como assinala adiante o Autor, é que
a Constituição disciplina o pagamento do subsídio, e por isso "somente
sobre ele poderia dispor a Lei Complementar".
Exclui-se. ademais, na apreciação do Projeto, a hipótese de tratar-se de
matéria financeira.
Quanto à questão de mérito, verifica-se que, sendo a chamada "verba
de representação" atribuída aos Presidentes das duas Casas do Poder Legislativo da União, ao Presidente da República e a outros altos servidores
públicos. por analogia é de considerar-se perfeitamente legitima a sua concessào aos Presidentes das edilidades.Diante do exposto. nosso Parecer é pela aprovação do Projeto, quanto

ao mérito c ao aspecto jurídico-constitucionaL
Sala das Comissões, 30 de maio de 1979. - Henrique de L. Rocque, Presidente ~ Aloysio Chaves. Relator - Helvídio Nunes - 8ernârdino Vlanal.ázaro Barboza - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Aderbal Jurema.
PARECERES N's 241, 242, 243 e 244, DE 1979

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 3, de 1976 (n 9 IOI-C, de
1971, na origem). que "regula a responsabilidade civil das empresas
de ônibus no transporte de passageiros".
PARECER N' 241, DE 1979
Da Comissão de Transportes, Comunica('ões e Obras Públicas

Relator: Senador Evelásio Vieira

O presente projeto regula a responsabilidade civil das empresas de
transporte rodoviário coletivo de passageiros, por veículos automotores
(ônibus), que atuam no tráfego intermunicipal, interestadual ou internacio·
naL

•
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Na justificação, o Autor diz:
"A providência legislativa aqui proposta atende aos interesses
da coletividade, pois disciplina, em dispositivos I;oncisos, um dos
mais controvertidos aspectos da responsabilidade civil em setor das
atividades públicas dependentes da iniciativa particular, cujo desenvolvimento tem sido extraordinário nestes últimos tempos,
como decorrência do próprio crescimento do País.
A medida se impõe, com a finalidade precípua de estabelecer
um regime de garantia seguro e bem definido nas relações contratuais entre as empresas transportadoras e seus usuários, pondo ter~
mo às divergências ocorrentes".

Diz. ainda, o aludido documento:

galório para o seu pagamento, deferindo_ ao Poder Executivo a regulamentação da lei. no-prazo de 60 dias, a contar da.data da:s1:ia publicação.
A materia versada no projeto refoge, a bem dizer, do âmbito da cd,mpctência desta Comissã", ex vi d~ disposto no artigo 109 do Regimentolótéj'no. Isto porque as referências-!feítas a "incapacidade para O trabalh9~\ d•.
corrente de acidentes que vitimarem passageiros, são meramente_ circu~sJ;an-: dais. A proposição visa, assim~ substancialmente, à reparação civil. por.meio
da obrigatoriedade de um seguro a ser coberto pelas empresas de tranSportecoletivo.
De qualquer forma, aind[à que remotamente, há possibilidade de um
passageiro poder propor açãd- acídentária, perante a Justiça do Trabaloo,
sob o fundamento de que, no :momento do acidente, se .achava a servl;.o de
seu empregador.
1..'. _.
Nesse caso, haveria que ,,-nalisar se o projeto conflita com a legislaçã~
específica de acidentes do trabalho, ou se o direito à reparação pecuniária,
aqui previsto, seria cumulati\llo com o fixado naquela legislação.
Parece-nos que não há qualquer prejudicialidade para o simultâneo
gozo dessas indenizações, porquanto, uma se il).sere no campo da responsa'; ,
bilidade civil e, a outra" de natureza.«speciaf, decorre do vínculo emp~~gatí~
cio.
O fato de ambos os seguros serem oomp.ulsórios não impede a suá exigibilidade conjunta, vez que os sujeitos passivos das obrigações pecuniárias
sào diversos. quais sejam. as companhias' seguradoras de direito privado e o
INPS, entidade vinculada à administração pública.
.
Nessas condições, O projeto não enseja qualquer restrição por parte desta Comissão, motivo -pelo qual opinamos _pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1976. - Nelson Carneiro, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Jarbas Passarlnbo - Jessé Freire - Hemi..
que de L. Rocque - Mendes Canale - Accloly Filho.

uI:: imperioso. pois, que se crie, à semelhança do que se estabe..
leceu, no Código Brasileiro do Ar, no tocante à responsabilidade
das empresas aéreas no transporte de passageiros, um sistema efi..
ciente e célere para o atendimento das indenizações. E é o que obje~
tiva o projeto. A prévia fixação dos valores a indenizar e a exigên ..
cia do seguro serão suficientes para evitar as delongas judiciais nes~
sa matéria. como sói acontecer presentemente.
As indenizações, devendo atender ao princípio da eqUidade e à
equivalência das situações contratuais pactuadas" não se compreende que, em face de situações rigorosamente iguais, se estabeleçam
resultados diferentes, em atenção a espectos excJu:,ivamente pessoais
e que não influem na formação do contrato. A condição social e
econômica do passageiro não interfere com a {:riação do vínculo
contratual, no transporte coletivo, não servido de base, sequer para
a fixação do preço do serviço. Nào é, pois, razoável que, na hipóte~
se de acidente, a indenização de vida ao usuário pobre seja menor
do que a exigida pelo passageiro rico, de acentuada renda. O risco
PARECER N' 243, DE 1979
transportado pela empresa, em um e no outro Ctl.so. é rigorosamenDa Comissão de EçOftomia '
te o mesmo, sendo também, iguais os proventos que aufere nas
duas hipóteses. Logo, a conseqUência ~o risco, objetivamente aceiRelator: Senador Arnon de Mello.
to, deve levar ao mesmo resultado.
Proveniente da Câmara dos Deputados e com pareceres favoráv~s das
O quanlum das indenizações a serem pagas há de ser fixado
Comissões de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Legislação
tendo em vista a vitoriosa doutrina da coJetivização dos riscos. Não
Social desta Casa, vem ao nosso exame o Projeto de Lei da Câmara
pode ser ele escolhido de modo a tornar efetivamente onerosa a
n';' 03/76, que "regula a responsabilidade civil das empresas de ônibus no
manutenção do serviço e extremamente desej';lveJ a indenização,
transporte de passageiros",
nem de tal forma ínfimo, que torne a reparação simplesmente simA matéria de que trata o Projeto foge à'alçada desta Comissão, quanto
bólica. Tomando por base o critério da Lei de Acidentes do Traba/ao exame de seu mérito, por:se tratar de aspectos de ordem precipuamente
lho, que escolheu o máximo de 4 anos para o câlculo das indenizações, o projeto se fixou no limite de 200 (duze;ntos) salários míni- jurídica. Tal fato encontra-se evidenciado no abrangente parecer da douta
Comissão de Consti(ui~ão e Justiça da Câmara:
mos, que corresponde a uma importância razoável, dentro da realidade econômica nacional. Não se deve esquecer que a responsabili"Deve esta Comissão examinar a proposição sob parecer não.
dade civil, no caso, é de natureza objetiva e se apresenta como um
só tendo em vista sua compatibilidade com o ordenamentoida Lei
-dos aspectos que definem o contrato de transporte coletivo, sem
Maior e com a Sistemática do nosso Direito, mas, também~, sob o
prisma de seu mérito, ex vi de preceituação regimental _(§._ 29 do
afastar a idéia da responsabilidade subjetiva a t:nvolver terceiros."
art. .31), eis que a matéria versada é eminentemente de O'eit-o."
3. O projeto, em resumo, pretende estabelecer:
1 - a responsabilidade das empresas de ônibus po:r qualquer dano soDando. todavia, nosso ~poio à decisão das doutas Comissões qu~ exa;.
minaram o Projeto, cumpr~~nos ressaltar que, do ponto de vista' s6ci9frido por seus passageiros;
2 - obrigatoriedade, para as empresas, de manten:m o competente se- econômico, nada temos a obstar com relação à proposição em tela, embora'
consideremos que deve ser examinado também, peja Comissão de .Constiguro; e
3 - a fixação da indenização, no valor de duzentos (200) salários minituição e Justiça do Senado.
mos.
Quanto a nós, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
4. Do ponto de vista da política nacional de tranportes, cumpre apen' 03/76, que "regul", a responsabilidade civil das empresas de ônibus no
nas aduzir que proposição dessa natureza é, não apenas conveniente, mas,
transporte de passageiros". ;
também, oportuna, na medida em que tem como paradigma o tratamento
Sala das ComisSões, 7 4e outubro de 1976. - Ruy Santos, Presidente.dado à matéria pelo Código Brasileiro do Ar e, em boa hora vaí ao encontro
em exercício - Arnon de M~"o. Relator - Paulo Guerra - Ama,.1 Peixoto·
de uma das deficiências do maior setor de transportes de passageiros.
- Augusto Franco - Jarb.s Passarinho.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
PARECER N' 244, DE 1979
Sala da Comissões, 8 de abril de 1976. - Alexandre Costa, Presidente
D. Comissão de ConstituIção e Justiça
- Evdásio Vieira, Relator - Paulo Guerra - Roberto Saturnfno.
PARECER N' 242, DE 1979

Da Comissào de Legislação Sodal
Relator: Senador Franco Montoro
Objetiva o presente projeto. originário da Câmara dos Deputados, reguhlr a responsabilidade civil das empresas de ônibus, quanto aos danos sofridos pelos passageiros, em decorrência de acidentes com o veículo transporta~
dor. Estabelece diversas modalidades de indenizações e prevê o seguro obri-

Relator: Senador Aloys.o Chal'es
O projeto em exame pretende, essencialmente:
a) regular a responsabilidade civil das empresas de ônibus pcl~.danos_
sofridos por seus passageiros, em decorrência de acidente com o;veicufo
transportador (art.~ 19);
:
:" , ,..- ,
b) limitar o valor da indení~ação. por morte ou invalidez 'perrd'a~~
em 200 salários mínimos, 0:0 m!i_xlRlO (arts. 29 e 39);
;_., j.,~",:r~, --- ,
c) obr!gar as empresas a-garantir aJndenização de vida, na ~~~.~t~~·
de, por meiO de seguro (art. 49 ); e,·' .
~~·frW~Y

.~'i.
;

I

.1;'('
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d) estabelecer que esse segurq obrigatório conste do bilhete de passa- pretação adequada, segundo os princípios gerais do direito. Ambas as leisgem (ar!. 4', § 2').
tanto a do tráfego urbano como intermunicipal, interestadual ou internacio2. Em que pese o nobre propósito do autor e os argumentos constan- nal - devem ser harmônicas e incidiveis.
14. Não obstante a censura à decisão do Supremo, pois O Decreto-lei
tes.da "justificação", cabe ponderar que o projeto em pauta atenta contra o
q
sistema jurídico vigente, é inoportuno e inconveniente, não devendo, portan- n 814/69 parecia claro, convém acentuar, com apoio de Aguiar Dias, o seguinte: "Nos acidentes de automóveis e outros veículos equiparáveis, cumto, merecer acol~imento.
3. A proposição em tela pretende estabelecer a responsabilidade civil pre distinguir as hipóteses, conforme a relação entre a vítima e o responsável:
das empresas de ônibus, mas na realidade deixaria as ditas empresas comple- a) a vítima é o passageiro. Não há a cogitar da questão em capítulo de responsabilidade ex.tracontratual" porque a existência do contrato é ai ev\dentamente livres de qualquer responsabilidade, que seria transferida, na sua tote; b) a vítima é pessoa transportada gratuitamente. Aqui, também, sem emtalidade, para as seguradoras.
bargo das prestigiosas opiniões em contrário, nosso ponto de vista dispensa
4. Para fazer face às despesas com os vultosos prêmios dos seguros, as o exame da matéria em termos extracontratuais; c) a vítima é preposto do
empresas naturalmente teriam o direito de aumentar os preços das passa- -dono do veículo. A questão se resolve pelos princípios do acidente do tmbagens, em nível insuportável para a maioria dos usuários, de poder aquiSitivo lho, em relação ao patrão. Mas o preposto tem, sem dúvida,'quando o causa,sabidamente diminuto. Verifica-se, assim, que a responsabilidade das empre- dor é um ten::eiro, ação contra este, independente de indenização que aquele
sas seria, em última análise, transferida para os próprios passageiros, através titular receba; d) a vítima é condutor do veículo semelhante e o dano resulta
do seguro obrigatório por eles pago. Tal fato acarretaria descontentamento de colisão; e) a,vítima é um pedestre, ciclista, cavaleiro ou animal. Este é o
geral e reflexos negativos no custo de vida, em oposição à política do Gover- caso mais frequente. Cabe a responsabilidade do proprietário, com fundano.
mento na guarda da coisa e no princípio do ato contra a habilidade, se ele
5. O Projeto não constitui matéria nova no campo da responsabilida- próprio é o condutor. Se o condutor é seu preposto, a questão se remete às
de civil, em razão de acidentes na via terrestre, .mas se destina, induvidosa- normas de responsabilidade por ato de terceiros" (Aguiar Dias, "Da Responmente, dar explícito ordenamento à questão acidentária no tocante ao trânsi- sabilidade Civil", vo1. lI, pág. 32. ed. Forense).
15. O Projeto não incursiona pela responsabilidade pelo fato da coisa
to nas estradas ou vias públicas quando ocorridos com ônibus de passageiros, quer a atividade se restrinja a municípios, entre Estados. ou internacio- "tout court"; restringe-se aos passageiros do veículo acidentado e, sendo assim, o acidente com terceiros, nas estradas ou vias públicas,norteia-sepelos
nal.
princípios gerais de responsabilidade civil. valendo a ilustração como subsí6. Pelo Decreto-lei n' 73, de 21 de novembro de 1966 (art. 20, a\. b) foi dio para enfocar os vários ângulos ou aspectos da questão (art. ,159, do Cócriado o "Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil dos Proprietários digo Civil).
de Veículos Automotores de vias terrestres, marítima, fluvial e lacustre". A
16. O Projeto trata de danos pessoais a passageiros de ônibus, em viaregulamentação desse diploma legal surgiu com o Decreto n9 61.867, de 7 de gens nomeadas no artigo 19 e, aí, o ilustre Senador Franco Montoro, da Codezembro de 1967, situando em capítulos distintos os veículos terrestres e os missão de Legislação Social, levanta interessante questão. Diz S. Ex': "De
hidroviários, passando o . seguro dos primeiros a ser conhecido pela sigla qualquer' forma, ainda que remotamente, há possibilidade de um passageiro
RCOVAT.
poder propor ação acidentária, perante a Justiça do Trabalho (há equivoco
7. Modificações substanciais foram introduzidas no Decreto-lei ·de S. Ex': a ação seria na Justiça Comum e, pela Lei Orgânica da Magistran9 61'.867/67, a primeira das quais com o Decreto-lei n9 814/69, para estabe- tura, ao que parece, passará a sê-lo na Justiça Federal) sob o fundamento de
lecer que, em caso de acidente, não haverá apuração da culpa e que ficava ex- que, no momento do aci~ente, se achava a serviço do empregador. Ne~se cacluída a cobertura de danos materiais. É o que se verifica do artigo 59, verbis: so, haveria que analisar, se o projeto conflita com a legislação específica Óe
"O pagamento das indenizações será efetuado" mediante simples prova do' acidentes do trabalho, ou se o direito à reparação pecuniária, aqui prevista,
dano e independentemente da apuração da culpa, haja ou nào resseguro, abo- seria cumulativa cçm a fixada naquela legislação".
17. A dúvida do eminente Senador tem toda procedênc(a, mas a mim
lida qualquer franquia de responsabilidade do proprietârio do veículo". Dispôs. ainda, o mesmo Decreto-lei, que o seguro cobriria a reparação de danos me parece que, no corpo do Projeto, a matéria nào merece ser enfocada.
causados pelos veículos ou pela carga transportada a pessoas transportadas Uma coisa é a reparação pecuniária em virtude de acidente do trabalho (Lei
n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, que institui o seguro obrigatório de aciou não.
dente
do trabalho dos empregados segurados no regime da lei n9 3.807/60
8. Criou-se, entretanto, impasse em razão de orientação do Egrégio Su(Lei
Orgânica
da Previdência Social), e outra a que decorre de acidente de
premo Tribunal Federal, que não considerava devidamente coberto pelo setrânsito.
O
motorista,
por estar evidentemente trabalhando, figura sob o amguro o motorista do veículo acidentado, havido, neste caso, como terceiro.
9. No V. Acórdão n' 80.841 (RTJ - 75/329), ficara claro na ementa: paro dessa lei, porque "considera-se acidente do trabalho aquele que ocorrer
"O Seguro Obrigatório é realizado em beneficio da vítima e repousa na teo- pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal
ria da responsabilidade objetiva, inadmitindo, pois, o exame da culpa. O mo- ou perturbação funcional que cause a morte, ou perda, ou redução perma9
torista, entretanto, deve ser excluído do seguro; nesta condição, não pode ser nente ou temporária, da capacidade para .o trabalho" - art. 2 Por igual, o
passageiro,
segurado
da
Previdência
Social,
se
se
destinar
ao
trabalho.
Ê a
enquadrado como pessoa transportada, na acepção do termo empregado na
cobertura "'in itinere".
lei. "
18. Parece~me de evidência solar que a reparação aí é cumulativa.
lO. O Egrégio Supremo Tribun.al Federal sustentav~ ~ue, em pura dou19.
A responsabilidade civil, no caso do Projeto, adota, sem necessidatrina, o seguro de responsabilidade civil é o contrato pelo rjua\ Uma pessoa, o
segurador, se obriga a garantir outra pessoa, o segurvd.J, COntra as repa- de de maior exame, a teoria objetiva do risco criado, adversa da culpa extra- .
rações pecuniárias reclamadas por terceiros, para as quais o mesmo segura- contratual ou aquiliana (Lex. AquUia), segundo a qual, consoante a condor venha a incorrer em responsabilidade- (Mazeaud et M&zeaud - Traité cepção romana, o empregado só era responsável quando o acidente lhe pudesse ser imputável por sua culpa ou negligência, ou de seus representantes.
Téorique et Pratique de La Responsabilité Civile, vol. "', pãg. 770).
11. Diante da posição assumida-pelo_ Supremo e tendo em vist·a-o-que se
A princípio a legislação acidentãria percorreu esse tormentoso caminho:
sabe em sede doutrinária concernentemente à "responsabilidade civil", o le- "Qui ex sua culpa damnum sentit, nom inteHigentur damnum sentire' (Bielgislador houve por bem aviar a lei n; 6.194, de 19 de dezembro de 1974, sa - "La Culpa em los Acidentes de Trabajo", pág. 45).
20. Mas, pela teoria do risco criado, ou risco profissional, da responsacom o inescondível propósito de favorecer também o motorista, considerado, nesse caso, como pessoa transportada e, em substituição à expressão bilidade contratual devida a Sauzet, na França ("Responsabilité des patrons
"responsabilidade civil", o seguro passou a denominar-se de "danos pessoais envers les ouvriers" - in Révue Critique 1.888, pág 595), ao operário ficou
causados por veículo automotor em via terrestre, ou por sua carga, a pessoa apenas a prova da existência do fato, porque assentada a responsabilidade
na própria relação'do contrto que vinculava o operário. Esta teoria objetiva,
transportada ou não".
12. O· Projeto, todavia, incorre em equívoco inicial, segundo o pensa- que é abraçada pelo seguro obrigatório, cuja regulamentação ora se pretenmento do Supremo, pois, diver~índo da orientação da Lei n9 6.194/74, ape- de, embora de forma imperfeita, está desconvizinhada, porque não se está
nas segura os passageiros, excluindo o motorista, o proprietário, o cobrador excluindo a culpa civil tanto da empresa transportadora como do passageiro.
e, em certas linhas internacionais, até mesmo o "guia". Não sendo estes Ora, quem se atribui o lucro pela exploração industrial deve remover os datidos como passageiros - e é evidente que não o são porque não têm bilhete nos que sobrevenham em razão dessa atividade. O risco do empreendimento
de passagem - ficam fora do raio da' ação da lei.
industrial, inerente ao desenvolvimento normal da atividade humana, deve
13. O Projeto, que contém outras'imperfeições e falhas jurídicas, deveser devidamente assegurado, abstração feita à idéia da_ culpa.
ria guardar a mesma linha da Lei n 9 6.194, não sendo equânime tratamento
21. O Projeto, entretanto, não segue esta esteira, indo inspirar-se na velha lei de 1912 - a chamada "Lei de Estradas de Ferro" - excluindo'a repadiferente. No transporte coletivo urbano, o seguro rege-se por essa lei,já devidamente examinada pelo Supremo Tribunal Federal, que lhe deu a interração em caso de culpa exclusiva do passageiro acidentado (art. 17, infine).
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Data venia, nào tem razão o nobre Relator nas críticas que, sob os aspectos acima apontados, faz à proposição em causa, e assim entendemos,
embasados nas subseqüentes considerações.
As críticas assinaladas nos itens I e 11
Nào vernos,aocontrário do nobre Relator, em que o Projeto atente contra a ordem jurídica vigente. Se é pelo fato de entender S. Ex.' que o Projeto
representaria, uma vez transformado em lei, no retorno à velha "Lei das Estradas de Ferro", razão nào lhe assiste para a censura, pois, conforme o art.
39 do Projeto e sem embargo do disposto no parágrafo único do art. 19 (que
nào é hipótese de risco contratual) as indenizações aos pas!:ageiros vitimados
devem ser pagas de logo, à simples apresentação dos documentos comprobatórios do acidente e do dano e, pois, independentemente de apuração da culpa, conforme o sistema vigente, do DEPVAT.
Mas, inobstante, conforme acima assinalado, a hipótese de culpa exclusiva do passageiro, prevista no parágrafo único do art. 19 do Projeto, nada
tenha a ver com o risco contratlJ.al, pois se trataria de ato voluntário do
transportado e nào de dano ocorrido quando de acidente com o veículo
transportador, iremos propor, para eliminar, de vez, com possível dúvida
sobre a dispensabilidade ou não da prova da culpa exclusiva do transportado, a supressão da parte final do parágrafo único em causa. Afigura-se-nos,
aliás - convém assinalar - que a censura do nobre Relator haja partido do
pressuposto de que se estivesse, com a cláusula final do parágrafo único do
art. 19 , pretendendo dispor sobre circunstância que se definiria como de facilitação ao acidente, como aquelas caracterizado.ras de culpa in \'igilando do
transportador, ao permitir que o passageiro se deixe transportar em condições de insegurança. Essa nossa conclusão advém da lembrança do nobre
Relator. enfocada no item 23, de que, em tal caso, a Justiça passou a responsabilizar ° transportador, como, por exemplo, nos acidentes com bondes,
com danos físicos a passageiro transpor.tado no ba\austre.

O argumento contrário embasado no pressuposto do aumento
da passagem, que seria em "nível insuportável para a maioria dos
usuários"
Ao argumento, aliás - diga-se - gracioso. trazido a pêlo, para efeito
de convencimento sobre a inconveniência do Projeto e segundo o qual a correspondente lei levaria ao excessivo aumento do valor da tarifa, antepomos
outro, de maior valia, demonstrativo de que tal conseqUência jamais ocorreria.
Quem se der ao trabalho de compulsar os anais da Câmara ou, mais
precisamente, das Comissões daquela Casa que se manifestaram sobre o Projeto, verificará que Já se encontra a resposta defínitíva, irretorquível de
quem, realmente, estaria em condições de concluir, pertinentemente, sobre a
real repercussão do seguro que se quer instituir, no preço das passagens.
Trata-se da opinião do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
transcrita no parecer do Relator da Comissào de Transportes, expressada
pela Divisão de Transportes de Passageiros e Cargas do l:cferido Departamento. Esse órgào, após os estudos realizados, concluiu que o aumento das
passagens seria da ordem de 7,46% para as llnhas interestaduais de características urbanas; de 3,59 a 3,92% para as tinhas interestaduais de longo percurso e de 3,55% para as linhas internacionais.
Como se vê, pois, .dos insignificantes 'índices apurados pelo Ministério
dos Transportes, através do órgão competente do ONER. como receber,
com foros de verdade, de certeza, de exatidão, o argumento de contrariedade
ao projeto, embasado na consideração - graciosa, repetimos - do aumento
das passagens a nível insuportável para os usuários de baixa renda?

A alegada ocorrência de equívoco da legislação projetada, em-

basada no entendimento de que 'ela, por excluir, do seguro. as pessoas transportadas não identificáveis como passageiros, estaria se
divorciando de entendimento do STF perfilhado pela Lei n\' 6.194,
de 1974.

------------------.--------

Vé-se, assim, quão improcedente é o at~que ao Projeto sob o argumento
de que ele se divorcia do entendimento do STF agasalhado pela Lei n 9 6.194,
pois essa lei cuidou de particularidade que nada tem a ver com;o. propósito
da legislação ora projetada.
A crítica, face à lei n' 6.205, de 1975, da vinculação do valor
a indenizar ao salârio mínimo.
Insurge-se o nobre Relator contra o Projeto também 'porque a indenização do passageiro vitimado ou de sua família se acha vinculada ao. .~Iór
do salário mínimo.
De assinalar é, por primeiro, que a circunstância poderia ser apontada,
a título de se modificar. a··lei projetada, para compatibilizá-Ia com
~j
n9 6.2U5, de 29 de abril de 1975, mas jamais se poderia aceitar a índigitaçho
com teor de crítica eis que, quando o Projeto foi aprovado na Cámara, mal
acabara de ser editado referido diploma legal, pelo que 'pa~"ou despercebida
essa lei, vedatória da utiliza,ção do salário mínimo comt;.:b-ã"e de atualização
monetária, para hipÔleses como a presente, por ela não e:xcepcionada como
permissiva de tal critério.
No entanto - é d.e convir - , muito embora a Lei n9 6.205, de 1975.lenha estipulado tal vedação, nada impediria. juridicamente, que lei ulte~ior.
<.:omo a que se projett\, venha a criar, indiretamente, nova exceção à referida
vedação legal.
Como, ao fim, erttendemos nào haver razão para, no <:aso, estabelecer
exceçào à regra geral da lei n9 6.205, de que.Qs valores monetários devam
ser fixados com suporte nas ORTNs e não no sàlário mínimo, conforme o
art. 19 dessa lei, iremos propor a modificação do Projeto, para substituir o
índice de correção nê1e previsto pelo "valor de referência", que é o montante
deduzido pelo Poder Executivo, para efeito da atualização monetária com
base nas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Nào podemos deixar de registrar, de passagem, a improçedência da atUM
sào, feita no parecer, de que o nobre autor do PrQjeto teria utilizado .. inde.... idamente", como suporte constitucional de sua proposição o art. 167 da Lei
Maior que prevê seja assegurado, tendo em vista o objetivo da manutenção
de serviço adequado, o equilíb"rio' econômico-financeiro dos concessionários.
Na espécie, procedente a alusào porquanto, Como lembrado na justificação
do Projeto, o seguro cuja.i.nstituição ora é proposta tem em vista justamente
evitar que, tendo o transportador de suportar os ônus das indenizações sob o
sistema do Código' Civil, tal responsabilidade poderia comprometer aquele
equilíbrio e levar até a insolvência a empresa, na hipótese de acidente de
grandes proporções, impedindo mesmo justa indenização aos passageiro~:vi
timados.
Por derradeiro e ainda enfocando a crítica envolvente do problema da
juridicidade do Projeto, porque, no entender do nobre Relator, afronta ete o
sistema jurídico vigente, não há corno aceitar tal impugnação desde quando
o Projeto caminha de par com o Código Brasileiro do Ar, no que tange à fe&ponsabilidade do transportador, que se acha integrado nesse mesmo sistema
jurídico.
Por tudo quanto precede,- o nosso voto é no sentido da aprovação do
Projeto por jurídico, oportuno e conveniente, com as modificações prop~S
tas ·nas seguintes

a.....

.-.'"

Emenda.n' I - CCJ
~
Suprimam-se, no parágrafo único do art. 1~ do Projeto, as expressões ~ ;
finais: "ou em virtude de culpa exclusiva do passageiro acidentado;",.
~~
Emenda n' 2 - CCJ
.
Substitua-se, no art. 29 do Projeto, a expressão "salário míninu6", por
"valor de referência".
Sala das Comissões, 30 de maio de 1979. - Franlco Mo·níoro.
PARECER N' 245, DE 1979 I
Da Comissão de Redação J

Deduz-se, inequivocamente, do disposto no art. F do Projeto. que o
Redação final do Projeto de lei ~",-Senado n' 349, de 1978.
objetivo da lei projetada é fixar a responsabilidade do transportador pelos
danos sofridos pelos passageiros transportados, em decorrência de acidente
Relator: Senador Saldanha Derzi
,
com o veículo transportador.
A Comissão apresenta a redação final-' ao Projeto de Lei do Senado n9
Ora, se assim é. natural que o seguro obrigatório, cujo ônus deve com349, de 1978, que dispõe sobre açào d~" acidente do trabalho.
por o custo da tarifa, só garanta aquele que, Como usuário do transporte, paSala das Comissões, 31 de maii:u:ieJ 1979. - Dirceu Cardo!iO, Presidente
ga, pelo serviço recebido, o preço da passagem.
- Saldanha Derzi, Relator'<~ Ada~berto Sena.
De tal sorte, de concluir é que, se a lei nova nào abrange nas suas dispo. ANEXO
AO PARE>i::ER
N' 245, DE 1979
,
,
sições o motorista, o proprietário do veículo,o cobrador, o "guia" de linhas
internacionais, a indenização desses transpórtados, em caso de acidente com
. ,R':dacõo fi!"1 do Pr~j~io de Lei do Senado n' 349, de 1978:4~l.
o veiculo transportador, continuará a ser regulada conforme a Lei n'" 6.194,
d_l§poe sobre aç~o de .CI~nte do trabalho.
.
que seria revogada, no particular, pela legislação projetada. apenas no que
O_Congresso
Naciónal
decreta~,'
__
..
'
_:.:'"
concerne aos passageiros. Para as pessoas transportadas não identificadas
Arl. I' O arl. 19 da Lei~6•.3{)7,d..~utubro de 1976, pa'ssa a vi·
como passageiros, aplicar-se-á, pois - repetimos - a Lei n9 6.l94, independentemente, ainda, quando se tratar de empregado da empresa de transpqf;:, - .g6";ar acrescido dos seguint~s'"2arãgrafói:te, das garantias asseguradas na lei sobre acidentes do trabalho..:_.___ -~..
"Arl. 19/ .......................................... .

,

...
\
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E um verdadeiro retrocesso. uma caminhada para trás. É privilegiar as
seguradoras, ávidas para fazer o seguro, mas ávaras no pagamento das inde~
nizações. Desde o Decreto n9 61.867/67 até a mais recente Lei n9 6.194 f74)
que a indenização securitária não se condiciona à existência da culpa e, para
embasar este argumento, basta citar trecho do V. Acórdão já referido: "En~
tretanto, o seguro obrigatório, criado pelo Decreto-lei n9 841/69, realizado
em benefício da vítima, repousa na teoria do rísco. Com efeito, o seguro
destina-se à "reparação dos danos causados por veículo e pela carga tr'ansportada a pessoa transportada ou nào". E, para não deixar nenhuma dúvida
de que adotou a teoria da responsabilidade objetíva, estabelece no artigo 511
que o "pagamento da indenização será efetuada mediante simples prova do
dano e independentemente de apuração da culpa".
23. Como legislação protecionista, de cunho eminentemente social,
deve ser inspirada nos princípios de eqUidade com o superior propósitp de
amparar, em caso de desgraça, independentemente de quem seja o culpado,
ou em virtude de caso fortuito ou força maior, o passageiro desatento ou
não. Sem embargo da letr.a da Lei de 1912 - que a jurisprudência do Pretória Excelso estendeu aos transportadores em geral - a idéia dominante é
que a culpa é sempre presumida,·quando se tratar de pessoa transportada. Ê
farta a jurisprudência nesse sentido, havendo copiosas decisões que condenavam a Light até mesmo quando o passageiro viajava no balaústre dos bondes (pingentes. E por que viajava no balaústre? E porque os bondes tinham
balaústre e a Light cobrava a passagem).
24. O Projeto merece também reparo quanto à fixaçào da indenização,
que trata no art. 29, ao vinculá-Ia ao salário mínimo, deixando de observar a
vedação contida na Lei n' 6.205, de 29 de abril de 1975.
25. AJém das observações de caráter técnico e doutrinário, suso expendidas, hã relevantes .aspectos de ordem pragmática que devem ser considerados no exame do projeto.
26. Sem dúvida alguma, o projeto inspira-se no Código Brasileiro do
Ar - Decreto-lei n9 32, de 1966, e suas alterações - no que se refere à limr·
taçào da responsabilidade civil, à garantia de reparação dos danos, sob a forma de seguro obrigatório, e ao valor máximo da. indenização, também arbitrado em 200 salários mínimos por passageiro vitimado.
27. Observe-se, entretanto, que esse valor de 200 salários mínimos, garantido por seguro correspondente, é perfeitamente compatível com a natureza do transporte aéreo de passageiros, mas nào o será, por certo, com a do
transporte coletivo de vias terrestres, generalizado e por assim dizer obrigatório para o maior número de pessoas, em todas as áreas e regiões do País e,
em toda a parte, o meio de transporte acessível pelo preço reduzido da passagem. Conforme já assinalado no item 4 deste parecer, a tarifa da passagem
de ônibus seria consideravelmente majorada caso viesse o projeto a ser trans~
formado em lei.
'I
28. Nào parece conveniente a aplicação da sistemática do Código Srasileiro do Ar em norma relativa às empresas de ônibus, Uma vez que os transportes aéreo e terrestre diferem substancialmente.
29. O transporte aéreo _ graças à qualidade de seu pessoal, altamente
selecionado ~ treinado, materiais empregados, manutenção adequada e liscalizaçào permanente _ permite a instituição de seguro obrigatório desse vaIor, mesmo porque os passageiros de avião, de melhor condição financeira,
podem pagar os respectivos prêmios.
30.: Quanto ao transporte terrestre, é de se prever que as empresas de
ôrH.l.>us, ,completamente livres de qualquer responsabilidade, muito naturalml:'!ni...~ iriam:..a~andonando as cautelas que hoje adotam na escolha de seu
pessoal"~arantido pela legislação acidentá ria) e na manutenção de seus veícujos (gara~~do~·e~.L-Se!furo facultativo), do que poderia resultar uma desmedida elevaÇ"ãÕ dO\número médio de acidentes.
31. Pelo ~J.to dé.najustificativa ter sido invocado (indevidamente) o
art. 167 da Constituiçã~ Federal. verifica-se que a intenção do autor é a manutenção do equilíbrio e--CQnômico-financeiro das empresas de ônibus, que
devem ser resguardadas, no ~\Cu entender, do "risco da insolvência se tiverem
elas a infelicidade de sofrerem· .acidentes de vulto, que as obrigue a indeni~
zações superiores às suas possi&iijidades financeiras".
32. Ã época em que foi apresê-~tado o proJ'eto estava em vigor o Segu-
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que passaram a ser automaticamente reajustávei!i, pela aplicação dos valores
de referência, na forma da lei n9 6.205, de 1975.
34. Esse novo seguro dá cobertura a danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não, seus beneficiários ou dependentes, inclusive aos proprietários e/ou
motoristas. sendo as indenizações, por pessoa vitimada, fix'adas em:
Cr$ 21.500.00, no caso de morte; até Cr$ 21.500,00, no caso de invalidez
permanente: e até Cr$ 4.300,00 - como reembolso à vítima - no caso de
despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
35. A Resolução n9 1/75, baixada pelo CNSP, aprovou as Normas
Disciplinadoras desse Seguro Obrigatório, denominado DPVAT, e que passou a v~gorar a partir de 19 de janeiro de 1976.
36. Tendo em vista que, atualmente, o pagamento das indenizações está bastante simplificado e decorre da simples existência de dano, independentem~nte de apuração de culpa, entende-se que o problema em questão foi
satisfatoriamente solucionado.
37. Assim, na ampla perspectiva em que se instaurou o Seguro
DPVAT, pela Lei n 9 6.194, revogada a legislação anterior, pode-se afirmar
que com ele foram atingidos os objetivos colimados pelo projeto, na parte referente à garantia que seria oferecida pelas empresas de ônibus sob a forma
de um novo seguro obrigatório.
38. Note-se. entretanto, que essa legislação especial náo afasta o direito de o acidentado, ou seus beneficiários, demandar a transportadora, visando à devida reparação do dano, nos termos do Código CjviJ. E, mais, não
impede que as empresas cubram a sua responsabilidade através de seguro suplementar (Decreto-lei nO 73/66, ar!. li, § 4').
39. Em conclusào, a sistemática do Código Brasileiro do Ar, adotada
no projeto, torna-o impraticável, pois a limitação da responsabilidade do
transportador estará sempre ligada a valores elevados e, em conseqüência, a
seguros de alto preço, inteiramente desporporcionais com a natureza do
transporte oferecido pelas empresas de ônibus, ainda que excluídos os urbanos.
40. Ante o exposto. opina-se pela rejeição do projeto, por ser injurídi'co, além de inconveniente.
Sa!a das Comissões, 30 de maio de 1979. - Henrique de La Rocque, Presidente - Aloysio Chaves. Relator - Lázaro 8arboza, vencido - Helvídio
Nunes. contra o mérito - Bernardino Viana - Almir Pinto - Aderbal Jurama - !\tIurilo Badaró - Franco M~mtoro. vencido conforme voto separado.

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR
FRANCO MONTaRa.

Entendo que bem se houveram as doutas Comissões que, na Câmara
dos Deputados e no Sel"jado até agora, deram seu apoio, consubstanciado em
pertinentes conclusões, ao Projeto de Lei da Câmara n9 03, de 1976, que tem
em vista garantir, com a instituição de seguro obrigatório específico, indenização pronta aos passageiros pelos danos sofridos "em decorrência de acidente com o veículo transportador" (transporte por ônibus) e. à evidência,
independentemente de apuração da culpa.
Entretanto, o ilustre Relator nesta Comissão opõe-se ao Projeto, formulando objeções que passamos a examinar.
As impugnações feitas no parecer respeitam ao seguinte:
a) que o Projeto:
I _ atenta contra a ordem jurídica vigente (item J do parecer):
li _ caminharia em retrocesso (aí talvez a razão da impugnação assinalada no item retro), por entender o nobre Relator que, com a proposiçào eIll
causa, se estaria retornando ao sistema da "velha lei de 1912 - a chamílda
lei de Estradas de Ferro" (itens 21 e 22 do parecer);
IH - levaria, uma vez transformado em lei, ao aumento das passagens
a "nível insuportável para a maioria dos usuários, de poder aquisitivo sabidamenle di'minuto" (itens 4 e 27 do parecer);
IV - "incorre em equívoco inicial" porque se divorciaria "do pensa·
mento" do Supremo Tribuna! Federal e seria divergente, via de conseqUência, (ia Lei n~ 6.194/74, que' encampou a jurisprudência do Excelso Pretório, pois apenas segura os passageiros, "excluindo o motorista, o proprie·
ro de Responsabílidade Civil O!:Jrigat~io dos Proprietários de Veículos Autário, o cobrador e, em certas linhas internacionais, até mesmo o "guia";
tomotores .das Vias Terrestres (RCOVAr), críado pela alínea b, do·art. 20, do
V _ "merece também reparo" ao vincular a indenização ao salário
Decreto-lei n9 73, de 21 de noyt:l)1b.ro ·fie 1966, alterado pelo Decreto~lei n9
mínimo, pelo que, assim, deixaria "de observar a vedação contida na lei
814" de.4 de setembro de 1969, ffe~~~funci011amel\t(),e~~n:g!llado pe- .nl} 6.205, de 29 de abril de 1975";
tàs normas .ela Resol\rção n9 lI" de 1969,'·;p9. CoA5elbtl Nacioilíil-de Segl!ros
b) que o nobre autor do Projeto teria invocado "indevidamente" o art.
Privados (CNSP).
l'
.
........-.~
167 da Constituição Federal, quando pretendeu, com essa invocação, tornar
33 .. ·'Posteriormente;,·pela Lei nr,>· 6::194', '!ie 1-.9 de dezembro de '~~fui clat'0 que a sua intenção era a de manter o equilíbrio econômico-financeiro
criado ·0, Se~uro Obrigatório.de Danos P<."$soa'?-,causad?s por veícul~s a~tQ:.. das. empresas de ?nib.u~. resguardadas que 0cariam do "risco da insol~ência
mores de VJa terrestre. defintdo a cobertur~· n'Q'II'Q..steW.ma, que nao o da '-Re>t1Y.,4fem elas.a· mfellcldade de sofrerem aCidentes de vulto, que as obrigue a
responsabilidade civil, bem como ampliando os val'''''res das indenizações,
indeniii!Ç~.~ superiores às suas possibilidades financeiras".
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*}9 O ing~esso em juízo independe da prévia exaustão das
vias administrativas.
29 E obrigatória, sob pena de nulidade, a intervençào do
Ministério Público nas ações de acidente do trabalho.
§ 39 Nào se aplica o disposto nos arts. (88,475 e 530 do Código de Processo Civil às ações de acidente do trabalho."
Art.:!9 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçào, revogadas
as disposições em contrário.
.
_.';'::" ..
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente fílfil vai à
publicaçào.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. [g-Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE: RESOLUÇÀO N' 29, DE: 1979
(De iniciativa da Comissão Diretora)

*

Regulamenta a aplicação, na administração _do Senado Federal, dos Sistemas de Ascensão e Progressao Func:onais e do Aumento por Mérito.

O Senado Federal resolve:
CAPíTULO I

Disposição Geral

Art. 1.0 Aos servidores do Senado Federal Inclúídos na Classificação de Cargos instituída pela Lei n.O 5.645. de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar específica, aplicar-se-ão
os Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento por
Mérito, observadas as normas constantes desta Resolução.
CAPíTULO li
D~

Ascensão Funcional

Art. 2.° A Ascensão Funcional consiste na elevação do servi ..
dor da Categoria Foncional a que pertença para a de outro Grupo,
satisfeitas as exigências relativas a critérios seletivos e qUalificação
fixado por esta Resolução.
§ 1.0- O servidor que obtiver a ascensão funcional será localizado na primeira referência da Classe IniciaI da Categoria, em
que for incluído, excetuado o caso previsto no § 2.0 deste artigo.
f 2.0 Se a.'Referência Indicada no parágrafo anterior for interior à que pertença o servidor, a sua localização far-se-á na
Referência que, integrando a estrutura da nova Categoria, seja a
superior mais próxima da em que estava locallzado no momento
da ascensão.
§ 3.° Na hipótese de a Referência, de que trata o parágrafo
anterior, integrar a estrutura de Classe superior à inicial, a as~
eensão somente pOderá. efetivar-se:
I - em vaga não comprometida para. provimento mediante
progressão funcional; e
TI - quando a Classe a que corresponde a Referência compreender atividade de nível superior para cujo desempenho não
seja eXigida experiência na respectiva área.

Art. 3.° Observado o disposto no art. 9.° desta Resolução, poderá haver a ascensão funcional para o provimento de vagas existentes em todas as CategoríJ3,s constituídas de ~argos efetivos e

empregos permanentes, vedada a ascensão para Quadro Perma-

nente ou Tabela Permanente diversa daquela a que pertença o

servidor.

ParágrafO único. Para os efeitos desta Resolução, denominam-se Quadro Permanente e Tabela Pennanente, respectivamente,
o conjunto de cargo.& ..i.ntegrantes do .sis..tema., est.atutário e o grupo

de empregos

r~gldos

pela legislação traba!hi.sta.

Art. 4.° Observados o disposto nos arts. 1.0, 2.° e 3.0 desta
Resolução e a ressalva do parágrafo único deste artigo, poderão
concorrer à ascensão funcional, no Quadro Pennanente ou na Tabela Permanente, todos os seus integrantes, não. importando a
Classe a que pertençam e a Referência em que estejam localizados.
Parágrafo único. Não poderá concorrer à ascensão funcional
o servidor que estiver localizado na primeira referência da Classe
inicial da respectiva Categoria Funcional.
Art. 5.° O processo seletivo, para efeíto de ascensão funcional, far-se-á mediante seleção interna, de caráter competitivo e
eliminatório, em que serão exigidos nivel de conhecimentos e grau
de complexidade relativos ao exerclcio do novo cargo ou emprego,
obedecidas, no caso, a forma e condições de realização idênticas
às estabelecidas para o concurso públiCO de provas ou de ·provas e
títulos, exceto o limite de idade 'OU aprovação em concurso público
de provas ou de ·provas e títulos.
§ 1.0 A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser
substituída por aprovação em concurso público de provas ou de·
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provas e títulos, realizado pelo Senado Federal, para ingresso na

a ser alcançada pela ascensão.
(:A.tIfa hipótese do parágrafo anterior. os cand,idatos à os-

ca~ ~uncional

cen~ncional teráo classificação distinta
litaram através de seleção interna.

daquele~l

que·se habi-

I 3.° O prazo de validade da seleção Interna rel:ativo à asceusão funcional serâde 2 (dois) anos, e o do concUIsO públlco .....

provas ou de provas e titulos, para o mesmo fim, ser;i de 4 (qua--

tro) anos, contado da homologação (Emenda Constitucional )'l." 8,
de 1977, art. 97, § 3.°).
•j :
Art. Q.D Não se exigirá hi.terstício, para efeitel de asce~io

funcional.

. r
i

Art.7.o Somente pUderâ Inscrever-se na seleção interna para
ascensão funcional O servidor que possua a habl1lta~,ão profissional
ou escolaridade eXlgldapara ingresso na categoria' luncional a que
concorrer.
.
Art. 8.0 A c1"lsslticação dos habilitados, à, .)llii\ensão funcionai .
far-se-á confonn~ o caso, pela nota obtida nalil!êle"ão Interna, na
t01"ll!.nlQs §§ 1.0 q2.o' do art. 5.° desta Resolução.
".q 1.0 HavendO empate na seleção interna ou no concurso público de provas oU de provas e titulos, terá preferê:ncia, sucessl\làmente:
.
I - o que ingressou, há mais tempo, no serviço do senaddFederal, mediante concurso público de provas ou de provas e titulos,
para atividade inereute ao cargo ou_emelhada;
.
II - o que Ingressou, há mais teriílib; no SerYlço Público Fe-.
deral, mediante

~neurso

públiCO de provas ou de

~;>rovas

e titulos,

para o cargo de atividades assemelhadas ao que ocupar;
liI - o que Ingressou há mais tempo no selviço do senado
Federal;
IN - o que Ingressou há mais tempo no 5el1riço Público Federal;
''V - o que Ingressou há mais tempo no "Serviço Público;
VI -

o mais idoso;, e

VII §

o de maior prole.

2.° Na apUrlição do terceiro, quarto e qu',nto critérios lie

desempate, será, considerada a data do exercicio decorrente da
nomeação ou at\JUlssão, sem qualquer dedução na contagem.
§ 3.° Considera-se concurso pÚblico de provas ou de provas
e titulos (art. 97, ~ 1.0, da ConstitUição), para efeito dos números I
e li deste artigOI (> realizado de a~ com as normas especifiCas
aplicadas à especle no âmbito da Mlmlnlstração Pública.
Art. 9.° Será reservada ao provimento por allcensão funcional
metade das vagas existentes na Classe IniciaI dalI correspondentes
categorias funcionais.
! 1.0 As vagas existentes no Quadro Permanente. concorrerão os funcionárlos estatutários; e à.s da Tabel:> Permanente, os
servidores regidOs pela legislação trabalhista.
§ 2. 0 As vagas resel'Vadas à ascensão funcional e não providas por insuficiência de candidatos habllitaé.os, poderáQ ser
ocupadas por pessoal aprovado em concurso público de prol'as ou
de provas e tltulos para a categoria, atendido o disposto no § 3.°
do art. 5.0
Art. 10. \para efeito da ascensão funcional. verlflca-se a vaga
na data:
! - do falecimento do servidor;
II - da publlcação do ato que aposentar, e"onerar ou demitir
o funcionário;
III - da reclsão do contrato de trabalho;
IV - da criação do cargo ou do emprego; ou
V - da vigência do a to de progressão' ou ascensão funcionais.
Parágrafo único. Não poderá. ocorrer ascensão funcional em

claro de lota~ão das categorias funcionais.
Art. 11, A ascensão funcional só pOderá efetivar-se se com-

provada a existência de recursos orçamentários dlsponi"'leis para

fazer face à despesa· decorrente.
•
Art. 12. Observado o disposto no artigo anterior, a ascendo
funcional realizar-se-à no mês de julho de cada ano" vigorando
seus efeitos financeiros a partir da data da publicação dO 'ato que
a efetivar.

Art. 13. Até O último dia do
Subsecretaria de pe~sOa,I" ulti!"ará
I - das vagas existentes nas
funcionais integrante" 40 Quadro

.

mês de junho de cadQ. ano, a
os seguint". levan,~,'~,tos:
classes iniciais das, l$tiJgorlas
Permanente e da , "O,.",l'er.

)

j ' '.,'

i.

i. ,
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manente, no limite reservado ao proVimentO por ascensão funcional;
II ''--'- dos servidores habilitados 11 as~ensão funcionaI por· categoria, observada a ordem de classificação;MspeCtlva;
lU - das Referências em que se encontram localizados os habilitados 11 ascensão funcional, para efeito <le locallzação da nova
categoria funcional;
,"
IV - das vagas existentes nas classes intermediárias e finais
não comprometidas para progressão funcional, na hipótese pre~
vista no § 3.° do art. 2.° desta Resolução;
V - da existência de recursos, mediante sr,licltação 11 SUbse_
cretaria Financeira, necessários ao provimento por ascensão funcional, nos termos do art. 11 desta Resolução.
Parágrafo único. Os leVantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situaÇÕes exlstentes no dia 1.0 de
junho de cada ano.
Art. 14. A ascensão funcional será efetivada mediante ao
do Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 52, n.O 38, do
Regimento Interno do Senado Federal, devendo ser publicado no
Diário do CongreSSo Nadonal, Seção li, atê o dia 31 do mês de
julho de cada ano.
.
Parágrafo único. O procésso, para o ato de que trata este artigo, será encaminhado ao Presidente do Senado Federal, com parecer do Conselho de Administrit<;ão, por intermédio do PrimeiroSecretário da Comissão Diretora.
CAPiTULOm
Do Desempenho e da Procressão Funcionais e
do Aumento por Mérito
SEÇAQ I

Disposições Gerais
Art. 15. A progressão funcional conalste na elevação do servidor ,à classe imediatamente superior à que pertença dentro da
respeCtlva Cê:iwguna J.UUClUlU:l.\:, t:ACCt.U"Uc. o. LU}lV\ltI:l'C .... v ..... "'..... 6 .. ~.... v

único deste artigo.
Parágrafo ·único. Poderá ocorrer progressão funcional em até
metade das vagas da Classe Inicial das Categorias de Té cÍllco Legislativo e de Taquígratp Legislativo, dos Integrantes da Classe
final da Cl\tegorta de Assistente Legislativo satisfeitos o grau de
escolaridade superior estabelecido para a n~va Categoria· a habilitação em treinamento específico, a ser disciplinada medíante Ato
da Comissão Diretora; e a sistemática da avaliação de desetnpenho prevista nesta Resolução, arredondando-se em favor da progressão as frações que venham a ocorrer.
Art. 16. O aumento por mérito consiste na movimentação do
servidor da referência em que se encontra para a Imediatamente
superior, dentro da mesma classe.
, Art. 17. Concorrerão à. progressão funcional e ao aumento
por mérito, no respectivo Quadro ou Tabela, os senidores integrantes do Quadro Permanente e da Tabela Permanente mediante

processo seletivo_ de avaliação dli desempenho funcional?' de acordo

com as prescrlçoes estabelecidas nesta Resolução e atendidos os
se),'uintes requlsitos básicos:
'
in terstíclo;
. rr - grau de escolaridade, habilitação profissional e formação
têcnica especlalizada, apurados no dia 1 de abril ou 1 de agosto
de cada ano.
Art. 18. O interstício para a progre,;são funcional e aumento
por metito é de doze (12) meses e será computado em periodos
corridos individuais, considerando-se Interrompido nos seguintes
casos:
I - licença com perda de vencimento;
II - suspensão disciplinar ou preventiva;
.m - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de
I -

auxIlio-doença;

IV - afastamento, com ou sem ônUs para o Senado Federal
para presta'r serviços não considerados expressamente relevante~

pela Comissão Diretora, em outros órgãOS pÚblicos -exercer mandato eletivo ou desempe1'lhar missóe8 estranhas ao 'Senado.
.

V - for condenado pela Justiça Comum com a· pena por
tempo inferior a dois (2) anos, por crime que não Implique a
perda do cargo ou .função pública.
.

§ 1.0

Consideram~se
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períqdos corridos, para os fins deste ar...

tigo, os contados de data a data., sem qualquer dedução no res.
pectivo cômputo,

§ 2.° Será restabelecida a contagem do interstício com os
efeitos dela decorrentes, a partir óa data em que se verificou o

afastamento doservldOf, na b,lpóte&!. do Item 11, d~te artigo,
quando, na primeiro caso, ali considerado, ficar apurada a. Improce<lêne1a' da pénalldade aplicada e, no segundo, se verificar
que a pena:"plicada não foi mais grave do que a de repreensão.
Art. 19. O cômputo de cada Interstlclo começará:
I ~ nos casos de progressão.. t-unclonal ou de aumento por
mérito, a partir do primeiro dia do mês de abril ou de agosto antecedente à. data dos respeettvos atos que efetivaram a movlmentação. ,,II - nos casos de nomeação, admissão ou ascensão fundonal,
a partir do primeIro dia do mês de abril ou agosto após o exer-

cício;

m - nos casos de interrupção ocorrida nos termos do art. 13
desta Resolução, a partir do prlmélro dia do mês de abril ou
agosto subseqüente à reassunção do exerci cio, desprezado o periodo anterior.
lAirt. 20. Será considerado, pa.ra todos os efeitos, como 8e tivesse obtido a progressão funcional ouo aumento por mérito que
lhe cabia, o servidor que se aposentar ou falecer sem_ que tenha
sido expedido o correspondente ato.
Art. 21. As progressões funcionais Ou os aumentos por métito serão efetivados nos meses de julho e novembro, mediante ato
do Presidente do Senado Federal, na forma do art. 52, n.a 38, do
Regimento Interno, com efeitos financeiros a partir do primeiro
dia dos referidos meses.
SJ!lÇAO li
00 DesempenhO Funcional

Art. 22. A avaliação do desempenho funcional do servidor
constitui o requisito básico para a concessão da progressão funcional e do aumento por mérito.
Art. 23. A avaliação de desempenho far-se-á por níveis de
direção, resultando da média apurada no conceito final, observando-se o disposto nos Itens seguintes:
I - os titulares de órgãos diretamente subordinados à Ooml8sáo Diretora seráo avaliados pelo PresIdente do Senado Federal;
.
li _ os titulares de Secretarias, Subsecretarlall, ServIços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinadOS à DlretorlaGeral serão avaliados pelo Diretor-Geral;
!lI - os titulares de Subsecretarias, Serviços, Seções e o pessoai de gabinete diretamente subordinados 11 Secretaria-Geral da.
Mesa, á Assessoria, á Secretaria de Divulgação e Relações Pú·
blicas e à Consultoria-Geral, serão avaliados, em cada caso, respectivamente pelo Secretário-Geral da Mesa, pelo Diretor da Assessoria, pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações PÚbl1cas e pelo Consultor-Geral;
IV - os titulares de Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinados a Subsecretarias serão avaliadOS,
em cada caso, pelos respectivos Diretores de Subsecretaria;
V - os titulares de Seções diretamente subordinadas a Serviços serão avaliados pelos respectivos Chefes de Serviço;
VI - OS servidores não compreendidos nas disposições dos
itens anteriores serão avaliados:
a) pelos titulares de cargos de direção a que estejam diretamente subordinados;
·b) pelos respectivos titulares, na hipótese de lotação em gabinete de Ser.ador.
Art. 24. A avaliação do desempenho será representada pelo
resultado dos fatores relacionados na '1Ficha Semestral de AvaI!ação de Desempenho Funcional" a ser distribuída pela SubseCretaria de Pessoal, tendo em VIsta:
I - a competência e eficiência na execução das tarefas;
II - a atuação ·do servidor em relação a,o grupo de trabalho a
que pertença;
III - o comportamento funcional Individual do servidor;
IV - a assiduidade e pontualidade horárta;
V - os atributos de cap"cidade mediante habilitação em
cursos.
§ 1.0 A assiduldade será determinada, durante a permanência do servidor na classe, pelo tempo de efetivo exerclcio, sendo
computado um (1) ponto negativo para cada falta.
§ 2.0 A impontualidade horária será determinada com base
nos horários de entrada e saída, atribuindo-se a cada g-rupo de

três (3) faltas um

(1)

ponto negativo.

Jun"" de 1979

DIÁRIO DO CONGRE~$I).N;\'C10N;\.)' (S<çào 11)

...
..
.
.. \
......
.
I 3.° .Serão atrlbuldos pontos negl1>tivos a cada Indlsclp~ . de cargo efetivo, Integrante do Quadro Pennanente dP &enad,o Fepraticada pelO ser~dQr, da seguinte forma:
deral.
I' - repreensão - 2 pontos;
. Art: 33. I:Sera publl~ada, no Boletim do. P~I,º$I,. a lista geral
de cla.8sl!lcação or~zada pela Subsecte:~ dI! Pessoal e ·apron - sUspensão - 3 pontos;
vada pelo Conselho de Adlnlnlstraçãoc
. ,'o , . .
m - destituIção de !unção - 10 pontoS.
§ 1.0 O servidor poderá reclamar ao Diretor .da Subsecretaria'
I 4.° Os pontos negativos a que se referem os parágrafos de Pessoal, da 'respectlva clasS1!1cação, nó prazo de cinco (5) dias
anterlDres resultarão de levantamentos efetuados .pela Subsecre- úteis, contado Gl1> data da publicação de que trata este artigo, de,
taria de Pessoal e serão consignados na parté daS condições com- vendo a reclamação serm!ormada dentro de cinco. (5) dlásda.-súa
'." .
. '
plemen.tares de cada Ficha Semestral de Avaliação de Desem- Interposição.
penho Funciona.!, abrangendo o respectivo perlodo.
§~.o Instruido o prbcesso, na forma do parágrafO arttérl()r,
Art. 25. A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante a Subsecretaria <le Pessoal o encaminhará ao Dlretor-G<lral, para
publicação no Boletim de Pessoal, no últlmQ dia dos meses de apreCiação do ConselhO de Adlnlnlstração, até .) último dia tios'
.
abi1I e agooto, com ~tas à progressão funcioJl1ll e {) aumento por meses de malo e setembro.
mérito a serem efetlvados nos meses de julho e novembro, resI 3.0 Conolderacla procedente. e. reclamação do servidor pelo
pectivamente, os seguintes levantamentos:
Cpnselho de Admlmstração, a este Compete determinar, de ImedlaI - a relação de vagas dlsponivels, em cada claSse, para pro- tó, a Inclusão do reclamante no devido lugar da llstagera.l de .
cl8$Sl!lcação.
gressão funcional;. .
SEÇAO.····
U - a relação. dos servidores' que concorrem ao aumento por
Da Pro.-sãD Fwulional
mérito;
Art.
34.
Para
efeito
'da progressão funcional, estrutura dai!
m - a relação dos classificados para progressão funcional;
Categorias Funcionais, com mta á fixação da lota~ das. respecrv - a relação dos que não podem concorrer à progressão
"1"'"
funcional ou ao aumento" por mérito, com Indicação do motivo; tivas Classes, será a seculnte:
I - nas Ca*egorlai c<impostas de três (3) ~Íses:
V - a relação dos servidores que eumprlr_ o grau de eacolarldade e foram considerados habilitados no treinamento para.
Clllllllei:g,pecllll - 10%
progressão de que trata o parágrafo único do art. 15 desta ResoClaMe 'j8"
- 35%
lução.
Classe- nA"
- 55%
VI - a relação do tempo de serviço no senado Federal, no
n - nas Cawgorlas compostv,quatro (4) Classes:
Serviço Público Federal e no Serviço púbHco.
.
Classe Especlal "- 10%
Parágrafo único. Os Ievantamentospre.~tos neste artigo seCI~ ·'é"
~,20%
rão realizados com base nas situações exütentes nos dias 1.° de
Classe ''$''
~ 30%
C1asse "A"
_ 40%
abril e 1.0 de agosto, para efeito da prOi1'e5são funcional e do
aumento ,por mérito, a serem efetivados nos meses de novembro e
UI - nas Categorias- cOmposta.s .de clnc~ Classes:
Julho, respectivamente.
ClaSse Especial - 10%
Art. 26. A avaliação de desempenho resultará da média aritCla.sse ~_'Du
- 15%
mética dos indlces de merecimento obtidos nos dois semestres imeClasse ~IC'!
- 20%
diatamente anteriores à apuração, na forma dos fatores e critérios
ClaSse ''8''u
- 25%
expressos no Anex!) desta Resolução, e escalonada nos conceitos:
Classe flA
30% .
I - 'Regular - (de 1 a 10 pontos);
IV - nas Categorias onde não I!jfiasse Espeelial:
U - bom - (de 11 a 20 pontos);
- 20%
Classe "C"
Classe -'B"
- 30%
.UI - mnlto bom - '(de 21 a 30 .pontos).
Classe U A"
- ' '50%
parágrafo único. lndlce de merecimento é a soma algébrica
I
1.°
Os
percentuais
.especlflcados neste artll~O Incidirão sobre
dos pOntos atribuídos ao servidor durante O semestre a. que se refere a Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional.
a lotação fixada para â Categoria Functonlj,li. englobados, para
Art. 27. O servidor que, no períOdo de doze (12) meses, ob- esse efeito, o Quadro pennanente e a TabellldlifrInanente do Sen....
JIIF"'
tiver conceito médio regular nas duas avaliações semestrais con- do Federal.
seC1ltivas, não poderá concorrer à progres.são funcional ou aumento
§ 2.0 O cálculo dos, percentuals estabelecl.dos neste artIgo
por mérito, ficando obrigado a cumprir, em conseqüência, inters- começará pela ClaSSe Inicial, segnlndo-se as de!nals, desprezadas
tício de vinte e quatro (24) meses, ou seja, por mais doze (2) as frações que, $Ornadas, serão acrescidas à lotaçao da Classe flI\al ...
meses, após o que somente poderá concorrer se obtiver, nas avaI 3.0 Nos casoS em que a lotaçãogIobal da GategOl\ia seja Inliações desse interstício de vinte e quatro (24) meses média aritsuficiente para compor as das respectivas classes, na forma deste
mética igualou superior ao conceito bom.
'
artigo, os correspondentes percentuais serão considerados como
Parágrafo único. Se, em razão do d1sposto neste artigo, ou limites máximos.
por qualquer outro mot!vo, lit:ixa.r de ser provida vaga da classe
destinada à progressão funcional, ficará ela acumulada para a
I 4.0 Qualquer alteração na lotação global dasOa:tegol"las.
progressão funcional seguinte.
Funcionais somente poderá ser objeto de encaminhamento se com;Art. 28. Ocorrendo a movimentação do servidor no período provada a exlsténcla de recursos orçamentáríos lIuficlentese ade- .
'
da avaliação de de·sempenho, de que resulte subordinação direta quados no próprio exercícIo.
à outra chefia, ser-Ihe-á atribuída avaliação pelo Chefe a que,
Art. 36. Para efeito de progressão funcional, abre-se a vaga
no mesmo período, esteve subordinado por mais tempo.
.
originária na data:
Art. 29. Da avaUação de desempenho quanto ao mérito caI - do falecimento do semdor;
berá pedido de reconsideração à própria autoridade autora e à
II - da publicação do ato que aposentar.i\lI.rar ou demitir
Comissão Diretora, em grau de recurso.
o
s
ervldor;'<iff
Art. 30. Ao servidor que, à. época da avaliação, estiver afastado do semço por mais da metade do período, por motivo de
III - da rescisão do contrato de trabalho;
acidente em serviço, atacado de doença profissional ou acomeIV - da vigência do ato de progressão ou Mcensão funcional;
tido de moléstia grave, devidamente comprovada em Inspeção médica, será atribuído o conceito da última avaliQção.
V - da publicação do preceito lIMai que "rlar cargo ou da
decisão que Instituir emprego.
;..
Art. 31. Os servidores postos à disposição de outros órgãos
da Administração Pública, com ou sem ônus para o Senado FeI 1.0 Abrindo-se as
em unla Categoria Funderal, para o desempenho de funções consideradas relevantes pela
cional, serão consideradas abe'
- !~lesma data, todas as decorComissão Diretora, nos respectivos atos, poderão ser avaliados pelo rentes de seu provimento.
,', _~X;'·-:,:'órgãos em que estejam efetivamente prestando serviço, atribuindoI
2.°
Para
efeito
de
progressão
funcionai,
as
vagas
exlsten~~<i.",
se-lhes, em qualquer ,hipótese de desatendimento a .essa providênque venham a ocorrer' bem assim os vagos previstos na 10taç~~~~ ,;
cia ou atraso na restituição, em tempo hábil, da ficha de desem- ou
das Classes das Categorias ~ncionais, .serão c~nsiderados, in~~~
penho, o conceito da última avaliação.
tlntamente, no Quadro Permanente ou na Tabela Pennanented~".,
Art. 32. Somente serão avaliados os ocupantes de cSirgOS do Senado Federal, observad<l o regime 'jurídico do servidor e osiJ;o'",
Grupo-Direção e ASsessoramento Superiores ,que sejam titulares mites de provimento estabelecidos nesta Resolw;ão.
. ,.•.
.

a

'1Iir

-

vagasrt':!.!.~as

-,f,'
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Art. 36. A progressão funcional será concedida ao servidor
CAP1TULO IV
que obtiver, no periodo de doze (12) meses, n ... duas últlm ... avaDas Disposições Gerais e Transitórias
liações semestrais de desempenho, conceito médio Bom, no minlmo,
Art. 41. Na primeira aplicação desta. Resolução, serão disobservada a ordem de classificação e atendido, quando for o caso,
pensados o interstício e a, ayaliação do desempenho funcional de
o disposto no parágrafo único do art. 15 desta. Resolução.
que trata o art. 17 desta Resolução, fazendo jus à progressão funArt. 37. Na progressão funcional, ocorrendo empate na clas- cional ou aumento por mérito todos servidores incluídos no Plano
sificação resultante d ... avaliações periódic... , este será resolvido, de Classificação <le Cargos na administração do Senado Federal,
sucessivamente, em favor do servidór:
'
nos termos das diretrizes fixadas pela LeI n.o 5.645, de 10 de deI - que haja Ingressado no Senado Federal mediante concurso zembro de 1970, e legislação complementar específica, na fonna
públiCO de prov ... ou de prov... e titulos especifico para o cargo das tabelas e relações nominais a serem aprovadas por Ato da
Comissão Diretora.
que ocupe ou de ..tlvidade semelhante;
Parâgrafo únIco. Na aplicação dO disposto neste artigo à
II - que haja Ingressado no Serviço Público Federal mediante
concurso público de prov... ou de provas e tituloe para cargo de hipótese do parágrafo único do artigo lQ desta Resolução, ncar;"
o servidor dispensado de habilitação em treinamento, quanto à
atividades iguaIs ou semelhantes;
progressão para a categoria de Técnico Legislativo, mantida, porém, a exigência do grau de escolaridade.
III - que haja, Ingressàdo no Serviço Público mediante conArt. 42. Os efeitos d... primeiras progressões funcionais e
curso público de prov... ou de provas e títulos;
aumento por mérito vigoram a partir da data da pUblicação desta
LV - que tiveJ: obtido maior número de ponto.s em cada uma Resolução.
.
das avallações que Imediatamente antecederam as duas (2) últiArt. 43. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pumas;
blicação.
V - que ingressou há mais tempo no serviço do Senado FeArt. 44. Revogam-se as disposições em contrár.o.
deral;
VI - que tiver ingressado há mais tempo na Categoria funcional, no Senado Federal;
VII - que ingressou há mais tempo no Serviço Público Federal;
VIII - que Ingressou há mais tempo no Serviço Públ!co;
IX - que for mais idoso; e
X - que tiver maior prole.

I 1.0 Para a apuração do sétimo e oitavo critérios de desempate. será considerado o tempo em que o servidor se encontrava vinculado ao Serviço Público Federal e ao Serviço Público, respectivamente, desde as datas da nomeação ou admissão, sem
qualquer dedução na contagem.
i 2.° considera-se concurso público de provas ou de provas
e títulos (art. 97, § 1.0 da Constituição), para efeito dos números I,
I! e II~ deste artigo, o realizado de acordo com as normas específie ... apllcadas à espécie no àmbito da Administração pública.
Art. 38.· O servidor que fizer jus à progressão funcional será
elevado à classe imediatamente superior à que pertença, na respectiva Categoria Funcional, ou, na hipótese do parágrafo único
do art. 15 desta Resolução, à classe integrante das categorias ali
indicadas, por uma das seguIntes formas:
I - ocupando vaga Originária ou decorrente na Classe para
a qual ocorreu a progressão; ou
11 - levando, para .a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, observado o limite da lotação da Classe fixado na fonua do
art. 34 desta Resolução.
'
§ 1. 0 O servidor será localizado na referência inicial da Classe
a que passar a pertencer em ,decorrência da progressão, salvo quandQ já situado em referência igualou superior, ca.oo em que a respectiva localização far-se-á na referência, que, integrando a estrutura' da nova categoria, seja a superior mais próXima da em que
estiver coloc,ado no momento da progressão.
§ 2.0 A aplicação da hipótese prevista no item II deste artigo
dependerá de recursos orçamentários próprios para atender à
despesa com a progressão funcional.

SEJÇAO IV
Do Aumento por Mérito

Art. 39. Observadas... épocas próprias, estabelecidas nesta
Resolução, os aumentos por mérito serão concedidos automaticamente ao servidor que tenha obtido, ·nas duas ÚltImas avaliações
semestrais de desempenho, conceito médio, igualou superior a
Bom.
§ 1.0 Em qualquer hipótese, o aumento por mérito só poderá
atingir, em cada época, até setenta por cento (70%) do total dos
integrantes da CI~se concorrente, observadas, para esse efeito,
a respectiva classificaç~o de desempenho e as normas de desempate previstas no art. 37 desta Resolução.
§ 2.° Verificat;tdo-se resultado fracionário na aplicação do
percentual referido no parágrafo anterior, far-se-á aproximação
para maior.
Art. 40. Os requisitos necessários à obtenção do aumento
por mérito, inclusive o interstício, serão os mesmos previstos para
a progressão funcIonal.

Justificação
O projeto que OJ:a. submetemos à alta apreciação da Casa

resultou de um estudo de proposições. semelhantes do Supremo
Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, da Câmara
dos Deputl>dos e de norm... especifiCas do DASP sobre a matéria,
assim como do Projeto de Resolução n.o 90/78, dO Senado Federal,
que nos serviu de base, e de emendas a este apresentadas.
2. Desejamos frisar, antes de mais nada, o cuidado que tivemOS, de j amais perder de vista. na elaboração do projeto, as
realidades legislativas do, Pais, em particular ... do Senado Federal.
EvIdentemente, as Iinh ... mestr... da administração do peSSOal
devem .ser as mesmas, para todo o Brru:;il, .sejam os .servidores do
Leglslatlvo, do Executivo ou do JudicIário, estatUtários ou celetistl\S.

Entretanto, tal como acontece em todos os países democráti-

cos, .onde Impera a repartição tripartite, clássica, dos Poderes,

há diferenças substanciais do procedimento administrativo dos
órgãos do Executivo, das Câmar... Legislativas e dos Institutos
Judiciários
Há tarefas ouxocráticas específicM do Congresso, na.s quais
os servidores que a el... se dedicam sujeitam-se a um tipo de
trabalho inexistente nas áreas executiva e judiciária, seja no
tocante à natureza do serviço, seja no que concerne a horários,
e, por isso, hão de ter um tratamento também diferente.
Mesmo dentro do campo legislativo verificam-se, às vezes,
dlferenç ... acentuadas entre os serviços da Câmara dos DePutados
e do Senado Federal, onde nem .sempre os servidores foram recrutados por iguais processos, sendo de notar, outrossim, que certos cargos, eXistentes em uma das: Casas, não existem na outra.
'3. Na fixação de condições para a avalia.ç.ão do mérito do
servidor, procuramos dar primazia ao concurso público de provas
ou de provas e ti tulos.
Bem sabemos que muitos servidores, ingressos no serviço público mediante concurso públiCO de provas e títulos, nem sempre
corresponderam, e outros, que não o fizeram, revelaram-se excelentes funciollários.
Lsso. porém, vale apenas como uma exceção, e, seja como for.
o concurso público de prov~, ou de provas e títulDS, além de ser
uma eXigênCia constitucional, é a única maneira democrática
cDnhecida de .se tUlÍversalizar o acesso do cidadão a um cargo
públlco.
4. Buscamos, igualmente, valorizar os servidores diplomados
por curso universitário.
,Devido a uma sêrie de eventos acontecidos no SenadO, procedeu-Se em algumas ocasiões, nesta Casa, a alterações administrativas, relativas ao pessoal, excessivamente genero.sa.s, as quais
igualaram "por baixo", criando, desse modo, enormes dIficuldades
aos diversos órgãos da Casa, e. também, aos Senadores.
A valorização do servidor com grau de e$colaridade superior,
que constitui um estímulo à culturlzação do funcionário, só po,derá melhor8.l' o nível dos serviços do Senado.
5. Outra preocupação que tivemos foi a de evitar distanciamentos muito ,grandes entre 80S categorias funcionais e entre os
servidores, nas classes ou nas referências.
No Senado, em geral, os servidores de determinada Categoria
seja de que cla.sse forem ou pertençam a que referência perten·
cerem, jazem, exatamente, 'as mesmas coisas.

•
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~êm, <Il.9soi ,a política' admlnl.l!tratlva mOderna, nos Estados
maIS Sl!lia,ntados (entre estes se·sobressaindo a Suécia -colocando o homem. realmente, como a meta a atingir), dá 'uma 'ênfase
maior ao aspecto social das coisas, e, dessa maneira, sem prejuízo
das, categorias mais elevadas, procuramos, dentro dos princípios
legais, fuorecer ao máximo "" categorias mais modestas.

Recordemos, de passagem, que, em certas Categorias Funcionais, não deveriam os servidores do Senado ser separados em
classes ou referências. Por exemplo, no que diz. respeito aos médicos. Se todos têm Igual horário de trabalho, se todos exercem
idêntica tarefa, por que escalQná-Iós em classes e referêncla.s.
Cremos que todos deveriam ser postos em uma única classe e
uma só referência, As diferenças retributlvas correriam por conta
do maior tempo de serviço (contemplado com a gratificação adicional correspondente) e das comissões de chefia.
6. No Projeto de Resolução n.o 90/78, colocava-se o servidor
ocupante de cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS)
em situação prioritária, para efeito de avaliação de mérito, em
caso de empate.
O mesmo sucedeu na Câmara dos Deputados, que, no projeto
original, continha Idéntlca disposição.
Sucede, todavia, que o cw;go DAS é, antos de tudo, de confiança, e, <I.lém disso, e por isso, o servidor que o ocupa já usufrui
de diversas vantagens.
Acontece, ademais, que, mesmo não sendo de Direção e Assessoramento Superiores, certos cargos e funções, no Senado, ~x1gem
de seus Integrantes a mesma responsabilidade e os mesmos conhecimentos que se reclamam dos ocupantes dos cargos DAS, e, seria
injustiça, portanto, priVilegiar a estes.
Por tudo isso, e tal como se fez na Câmara dos Deputados,
excluímos do projeto aquele dispositivo.
7. Eliminamos também do nosso trabalho, cláuSula do Projeto
de Resolução n. O 90/78, que tornava liTecorrivel a decisão sobre
a avaliação do mérito do servidor.
Ora, no momento em que o Pais reingressa na democracia,
não podemos aceitar esse dispositivo, de cunho manifestamente
totalltmo.
8. Dispensamos, na primeira aplicação dos sistemas de Progressão Funcional e Aumento por Mértto, os requisitos de interstício e de avaliação do desempenho funcional, em virtude do 'longo
espaço de tempo decorrido entre' a vigência do Decreto n" 80.602,
de 24-10-77, que regulamentou tais sistemas, e a aplicação no
Senado Federal ora proposta.
.
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!ANEXOS

- Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional
- Fat<;>res Complementares
- Avaliação FInal

ANEXO

:~~a:o:.,.::::::: :::,::,::~:':::::::'.'.:::: .S~~1,t~F:·::::::::::::

;iÍÍ: ................. .

Cargo: ...... " ... :,
..
,
..
Função: , .. _........ , .. ,., ......~.; .. ,...... '.','., ...... " ,.',-;..•.... ,'o
'H

. . . . . . . . . ." . .

H

..

H'

A - Fatoreld3~lSenciais
: -...-.
..,
l-Qualidade de Trabalho:'.''''
.~;
a. - regular
o os trabalhos algumas vezes oferecem subsídto$:-iàs·,~
toridades superiores
..,
..

b -

boa

'.-

'

-.

......;'t~'

.

O 01>. trabalhos quase sempre·.~:'~ bons SlÚ>sídios
às' autoridades superiores ..~
:'

c -

.

mUito boa

'O os' trabalhos são sempre bem fundamentados,

,ln6re-

cendo apreciação favQr4vel das autoridades super/o"
res, inclusive sobrel)!tiitudicioSQs ,mbsídios e 5.U~meS apresentadoB:'i,~
"O'

2 -

COOperação
"
.j>, .
a - recu1arI
'O àS 'vezes coopera. com os chefes e colegas, revelando
Interesse por algumas tarefas do grupo

U. .

b -

boa

O mantém b,Om' relaclon_ia funelona! com, chefes
e coleg{ls, revelandO h
ai cooperação e irlte~esse
nos trabalhoS do
c - muito boa
. ~~~;
.
'O mantém excepcionfelaclonamento funcional <lom
os chefes e colegas . xlliando-os permanent\ilMnte
na execução dOS se trabalhos e partlclpan!l9, 'por
iniciativa própria, das tarefas do grupo
.
Adaptação às funções

Ill'UtIf

3 -

".

.í!! '

a -

~gu:~mas
vezes se illteressZ ,exercíciO
suas
funções e pela melhoria de seus 'cqnheciroentos tée...

b -

boa

A avaliação do desempenho funcional de todos os servidores,
a partir de 1.0 de outubro de 1977, tornou-se complexa e, sobretu-

do, impraticáveL
Complexa em decorrência da natural movimentação, durante esse espaço de tempo, de servidores deuro local de trabalho
para outro.
.
Impraticável devido os prejuíZOS que essa providência acarretaria ao Senado, Inclusive, os de ordem financeira.
Impraticável, ainda, ê a retroatividade dos efeitos das 'primeiras progressões funcionais e aumento por mérito, a partir de 1.0 de
outubro de 1977, como pretendia o Projeto de Resolução n.Q 90/78,
não só pelas dificuldades em se apurar as sucessivas avaliações
de desempenho funcional, no decurso desse período, como também
pela med1da liberai adotada através do artigo 411 das Disposições
Transitórias do presente projeto, que concede, Indistintamente,
a todos os servidores desta Casa o tão almejado beneficio.
9. Levamos em comideração, na feitura do nosso trabalho,
as emendas oferecidas, em Plenál10 e nas Conússóes Técnicas,
e julgadas constitucionais e juridica.s pela Comissão de Constituição e Justiça. Os quadros e tabelas que acompanham o projeto
foram elaborados, Inclusive, em confonnidade com os Objetivos
visados nas referidas emendas.
COnscientes, e,ssIm, tle termos elaborado uma proposição equítatlva e Justa, afeiçoada aos princípios diretores fixados para toda
a administração pública, mas adequada às realidades legislativas,
aqui a oierocemos ã consideração da Casa.
Sala da Comissão Diretora, 30 de maio de 1979. - Lui~ Viana
_ Nilo Coelho - Dina.rte Mari~ - Alexandre 'Costa - Gabriel
H ......... - Lourival Baptista - Jorge Kalume.

'"

~éha Semestral de Avaliação de Desempe;alw'h!n~iónal:

de

nieos

'O mostra-se medlanam~nte Interesstldo no bom desempenho de S\las 'lunções, revelando Inicl{ltlva na
melhoria de seus.•çónhecimentos técnicos
c -

mUito

boa~'

'O revela-se permanentemente intere.!"ado no aperfei-

çoamento dos seus trabalhos, I!rócurando desenvolver métodos de el\ecução e ofl).,ecendo sugestões técnicas para tal fim
,{'
4 - Compreensão dos D e v e r e s "
a - regular
rec,om,endl~i~es sllperlO'O atende, com relutância,
res
b - boa
pr(lcura!1'Qo se'O atende às recomendações
gulr a 'orientação têcnica
c -

muito "boa ,

'. '''-_
:
'O atende, com eS PíriOO'1e".' ., peraçãc" às recolI\~n~
ções superiores, em
de sua execução, suge
sua exeqüibilidade

5 -

do-se nc, aprl~Qrl:(mento .
. do medidlll' de melhoria de
' ,

~rfelçoamerito

I -

Funcional
,
.'.~:;;:
Para aplicação uniCàme!'te as cate,'go.~.~.
- (lS GruposApoio Legislativo e ServIÇOS AUXIliares:,

.' .. gl'au _ 1 ponto -). •,~~.;"
O curso de 1.°
b-bom
O curso de 2.~ grau - 3 pontos
c - muito bom
O curso superior - I; po~
-~"
:.'~~"-'.~
a -

regular "

r

"o
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Pa~a

aplicação unicamente às Categorias do Grupo Outr!\.' Atividades de Nível SUp€rior'

regular

O

2 3 4 -

curSo- :'de especialização

b -bom

O curso de especialização relativo às atribuições docargo
c - muito bom
O curso de doutorado'ou mestrado
In - Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo Artesanato
a -

1-

5 -

Fi:torc~

~

,

nadQ:. COm as atribuições do 'cargo

D

.

!lo:;!

Ke']ulir

~ ponto
Bom
- 3 pontos
M. bom ~ 6 pontos

Regula.r -

I

Y..

I

30::\

I
-,

rC

,

.~;"

certifiqll!Ío de habilitação ,profissional relacionado
com as atribuições do cargo

c -

muito bom
O diploma d~ Técnico relacionado com as atribuições
do çargo
Obs.: Ftj.tor - 5 ,
-~ este f,ator será unicamente preenchido pela Subsecretaria
de Pessoal, tendo em conta apenas os cursos averbados no
assentamento individual do servidor .

~
,

I

s

I

SOl':'la

Conce:ito

I

1

re~l'.

bom

Fa.tores
Qualidade de trabalho
Cooperação
Adaptação às funçi;re
Compreensão dos Deveres
Aperfeiçoamento Funcional

~

O certificado de habilitação profissional não relaciob -
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ÂVALlAÇAO FINAL (art. 27)

................ , ............................................. .

...................... , ...................... ..................... .

Cc:!ce~

_

t.o

-----

(Data, assinatura e cargo da autoridade avaliadora)
19 SemBstre:
B -

FATOREs COMPLEMENTARES

!ndi'ce

(Apurados pelaSub~ecretaria de Pessoal)
C<lnwções

I -

Falta de asSiduidade ...
Impontualidade horária
(entradas-tardias. ou saídas antecipadas) .......
Repreensão . ~ . . . . . . . . ..
SUsp~ão ' .... :......... '.
lJe.<ltituição de função ..

II -

III IV V -

2<;> Ser.'lestre;
I"

Grupo de três 1
Repreensão:
2
Suspensão:
3
Destituição
de função:
10

lndicc ce tne:::.ecirnento
ponto
pontos
pontos
pontos

TOTAL DE PONTOS .................. , ................ .

-

--

N." de Unidades
Pontos
Falta:
1 ponto

Fatores essenciais ............................ + pontos
FatOres complementares .. , .................. ~ - pontos
índice de merecimento ....... '...... ' .. ' ................. .

-

........... .......... , ............................................ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .: ....... , ... .
(Data, assina'tura e cargo do servidor que 'tez as anotações)
Visto em ...... de ......... ,......... de ..... .

.............................................. , ...
(DIretor da Subsecretaria de Pessoal)

pARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO

...... , .......................................................... .

...... , .......................................................... .
...... ........ , .. , ......... , .................................... .
................... ".................. '.' ....... ........... , ....... .
...................... .............
.... ...................... .

CO~CEITO

;

~.

'

~

INSTRUÇõES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SEMESTRAL
DE AVALIAÇAO DE DESEMPENHO

Cada fator deverá'serconsiderado à base do comportamento funcional durante o semestre a que corresponder
fi 'floha.
li - Após. a", análise de cada fator, a autoridade preencherá
o queSIto, assinalando, com um X, dentro do quadro, respectivo.. '
lU - A autoridade deverá atentar para. a cit'cunstância de que
o preenchimento de quesito não Soe pode chocar com o de
outro ou outros, guardando a devida harmonia e equili1>rio do jUlgamento.
IV - O julgamento deve ser justo e imparcial, a fim de não
ocasionar injustificável igualdade ou desigualdade entre
servidores integrantes da- mesma classe.

Pl:~AL

I

I

I

.-

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto que vem de ser lido, após publicado e distribuído em avulsos, ficará sobre a Mesa durante 3
(três) sessões, a fim de receber emendas, nos termos regimentais .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presidência comunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n' lO, de 1978 (n' 954/75, na Casa de
origem), que reabre os prazos para requerimento de registro de psicólogo,
por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que
foi distribuído.
,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) lei que serão lidos pelo Sr. 19-5ecretário .

Sobre a mesa, projetos de

São lidos os seguintes

'

I -

ce merecimento

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 158, DE 1979
Dá nova redação ao § 29 do art. 69 da Lei n9 605, de 5 de janeiro
de 1949, determinando o reconhecimento do atestado médico do sindi.
cato, desde que exista convênio com a instituição previdenciária.
O Congresso N aciona! decreta:

Art. 19 O § 29 do art. 69 da Lei n9 60S, de 5' de janeiro de 1949, passa a
vigorar com a segu"ínte redação:

"§ 29 A doença será comprovada mediante atestado médico
da previdência social ou do sindicato que com essa mantiver convênio ou, na falta de um desses e sucessivamente, de médico do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; de médito da empresa ou
por ela designado; de médico a serviço de repartição oficial de saúde; de médico da escolha do empregado."
Art. 29
Art. 39

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

o projeto cuida de dar validade aos atestados médicos
médicos de sindicatos que tenham co,nyçruo Com a previdência
fim de J'ustificação perante a empres~~mpregadora,
Na verdade, pela legislação pertinente em vigor, quando o
tiver necessidade de justificar a sua eventual ausência do trabalho, por
vo de doença. poderá lançar mão de uma série de médicos (desde o da
pria previdência até o da empresa onde trabalha, além do dos postos de saú~
de federais, estaduais ou municipais, do SESC ou do SESI), menos do médico de seu sindicato, embora exista convênio desse com a instituição previ~
denciária.
Tr'ata~se de um evidente contra·senso que a legíslação em vigor precisa
corrigir, sendo este o motivo inspirado da presente proposição.
Acrescente-se aos argumentos atrás mencionados a notória dificuldade
que os trabalhadores têm para consultar-se em médicos da instituição previdenciária, precisando submeter-se a filas imensas e até a perder dias inteiros
de serviço. No seu sindicato as consultas médicas podem abrevíar~se, sem
qualquer dúvida.
Sab das Sessões, 19 de junho de 1979. - Orestes Quércia.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949
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naçào alimentar q!JandQ viajam, uma vez que as empresas tr;ansportadoras.
fazenda ouvidos surdos aos clamores de milhões de pacientes, ainda nào se
deram ~onta da obrigação natural de inserirem, nos serviços".dç. bordo de
seus ve.ícu-loS. produtos dietéticos para aten~imento aos que estão forçados a
restrições alimentares, Seria fácil, assim, a tais emprçsas.~:,~em\ por
exemplo, edulcorantes sintéticos, refrígerantes t cho.;;:olates"~s alimenou produtos prescritos par~ diabéticos, sem que tal med.ida constituísse
ônus excessivo nos seus orçamentos.
~odernamente, o legislador tem·se preâcupado com a situação d.'4ó\i".'·"·
lOs gr~pos\ sociais, procuram.tO,.: mediante leis espeCífiil,c~a~~s;,s ;~;;;~~~~~~I~t
mai.sJ,e.tJ.ro,e condizente com a peculiar situação que a
:
dem ,'. "d'p-ID ser citados os cegos, os surdos, os mudos, os ~~~í~:~;~~
.ltati'e la-nos e muitos outros que, em face das normas legais
tratamento identlficadf(-eOm as suas deficiências.
Assim, é comum observ.at~se a penosa situação em que ficam os dioiMlti.,
cos quando viajam em nossas empresas de transporte, passando neces,sf.~~·":·
às vezes por longas horas,
,
Oesta sorte, não ê mais possível con!iouái ". ignorar (l diab,;tic,o, <jI,(nta
mais em problema como o focalizado no P~. .e.projeto, onde se allrol" "
que tbdos observam no çotidiano, ou seja, ~scrímirJação afronte,sa,f}'
cont~ária aos legítimos direitos de um grupo ~·no Brasil, supera a:'çasa
dos milhões e com tendência de elevação cada vez mais acentuada, "
Sala das Sessões, I. de junho de 1979. - Jaison Blrreto.

"bem

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de S9~áe.)

Dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de
salário nos dias feriados civis e religiosos.

r")

PROJETO DE LEI 00 SENADO N' 160, I>E 1979.

íi

Dispõe sobre recebimento de pecúlio ...,10 aposentado que re,orArt. 69 Nào será devida a remuneração quando, sem motivo justificado. o empregado não tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário de trabalho.
S 19 São motivos justificados:
a) os prev~stos no art. 473 e seu parágrafo único da Consolidação das
leis do Trabalho;
b) a ausência do empregado, devidamente justificada, a critério da administração do estabelecimento;
c) a paraiísação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho;
d) a ausência do empregado. até três dias consecutivos. em virtude de
seu casamento;
e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente do trabalho;
f) a doença do empregado, devidamente comprovada.
§ 29 A doença será comprovada, mediante atestado de médico da empresa. ou por ela designado e pago, e na falta deste, de médico da instituição
de previdência social a que esteja filiado o empregado, de médico do Serviço
Social da Indústria ou do Serviço Social do Comércio, de médico a. serviço
de repartiçào federal, estadual ou municipal incumbida de assuntos de higiene e saúde, ou, não existindo estes na localidade em que trabalhar o empre~
gado. de médico de sua escolha.

'Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 159, DE 1979
Dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticos
nos serviços de bordo de veículos de empresas de transporte
de passageiros.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1'1 Ficam as empresas de transporte de passageiros, que ofereçam
alimentação a bordo de seus veiculas. obrigados a incluir, nos respectivqs
serviços, produtos dietéticos recomendados para diabéticos submetidos a re~
gime de restrição alimentar,
Art. 2'1 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados de sua publicação.
Are. J9 Esta Lei entra' em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'" Revogam-se as disposições em contrário.

J ustificaçào
O diabetes certamente será, hoje, a doença qu~atinge o maior número
de pessoas em todo o mundo. Sendo, como se sabe, uma enfermidade com
vinculações genétkas, o diabetes, embora relacione o homem em todas as
suas f"ix3S etárias. é, contudo, comum entre as cri.anças, as quais sào condenadas a conviver, pelo resto das suas existências, com essa terrível síodrome.
Tratando-se, assim. de um mal que impõe, necessariamente, rigoroso regime alimentar. os pacientes de, diabetes sofrem injustificável discrimi-

na ao tr.b.lho~

,~

,

O Congresso Nacional decreta:
Art.}'" O segurado que tiver percebido pecúlio e voltar a constituí~'(),
por exercer atividade abrangida pela Consolidação das Leis de Previdência
Social. terá direito de recebê~lo após cada 24 (vinte e quatro) meses coUtados
do último recebimento.
Art. 21' Esta i,ei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'" Revogam-se as disposições em contrário,

Justin~llçio
O crescente aumento ·do custo de vidá~ achatamento dos índices de
correção dos benefícios previdenciários, com a exclusão, quando do aumen~
to anual da taxa de. produtividade, tem trazido uma constante insatisfação
aos trabalhadores" já aposentados.
Outrora, o reajuste, do benefício acompanhava o mesmo índice de cor~
reção do maÍor saiári~ mínimo regional, fazendo com i~ue. mesmO que ap~~
rentemente, fossemantída a correspondência entreo,·vJtlor da aposentadoria
e o salãrio minimo-,da época da concessão de-"b"'Ofíhio,
Tal situação Já apresentou altos e baixos. 1!fjusf.amente, diante· de'ssa
impossibilidade de uma adequação mais realista, que 1:1 Legislação da frevi~
dência Social, que vedavá a volta do aposentado por tempo de serviço ao tra
balho, a partir de 21 de novembro de 1966, Decreto-lei n9 66, teve regulado o
reingresso do aposentado em atividade remunerada vinculada ao' sistema
previdenciário, ao estabelecer no art. 19 o seguinte:
M

"Art . .I' O § 3' do arL 5' da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de
1960, fica assim redigido:
'
"§,31' O aposentado pela Previdência Sncial que vóltar ao trabalho em atividade sujeita ao regime desta h!:j será novam~ntefilia~
do ao sistema, serido~lhe assegurado, em caso de afastamento defi-

nitivo da atividade, ou por morte, aos seul) dependentes, um pecúlio em correspondência com as <::ontri~)Ulções vertidas nesse
período, na forma em que se dispuser em rt:gulamento, não fazendo
jus a quaisquer outras pre::;tações al~.~,.~~. 5 que decorreram de sua
condição de aposentado," .
:~"
.
A partir daí, pussou o apQsentado l em caso de afastamento definítivo da
atividade, ou por morte, aos. seus dependentes. a fazer jus a um p~cúlio correspondente às contribuições vertidas. em face da nova vinculação" previden~
ciária.
O objetivo do referido Decreto~\eí n'" 66, teria ele ser aperfeiç~ado. uma
vez q ue procurava coibir o uso indiscriminado da mão-de-obra ,dv aposenta~
do. sem qualquer vím::ulo empregatício ou responsabilidade p~~onal. pelo
cumprimento da legislação social e trabalhista, dando-lhe o d)li~o de r.eçeber um pecúlio. Assim é que o Decreto 0 9 60.501, de 14 de mar~o dt: ..\'9671o
em seu ar\. 7"', determinou:
. Jh;,~;~:\.

,:,.',"" _

"0 ingresso. em atividade incluída nc. sistema ~~.~.·este·~
Reguta~ento. determina a filiaçào obrjgal.~~r"i~..~o "ff~~~~>"':".<:.
.

"
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"'§ 19 O aposentado pela Previdência Social que voltar a trabalhar. em atividade a ela vinculada .será novamente filiado ao
IN PS, sem prejuízo de sua aposentadoria."

Além disso, buscando soluções ineKplicáveis, o art. 12 da Lei n'1 5.89U,
de 8 de junho de 1973 estabeleceu que: o aposentado que retornasse ao
exercício de qualquer atividade sujeita ao regime previdenciário teria suspen~ ,
sa a sua aposentadoria e receberia um abono correspondente a 50% (eihqUenla por cento) da renda mensal da aposentadoria, reajustada anualmen·
te, sendo que, ao deixar de trabalhar, teria restabelecido o pagamento da sua
aposentadoria acrescida de 5% (cinco por cento) por ano de contribuição ou
v·lOculaçào como aposentado, além dos reajustes anuais. Nào resté,l du~jda de
que isso representava urnretrocesso. Tanto é verdade que, decorriddS dois
anos, roi promulgada a Lei n~ 6.2 lO, de 4 dejunho de 1975, que estabeleceu
(} seguinte:
"Art. 29 O aposentado pela Previdêncía Social que voltar a
trabalhar em atividade sujeita ·ao regime da Lei nq 3.807, de 2'v de
agosto de 1960, será novament~miado ao INPS, sem,suspensb, la
sua aposentadoria, abolindo O ab<.lno a que se refere o art. 12 da
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, e voltando a ser devidas com
relação â nova atividade todas as contribuições, inclusi~'e da empresa, previstas em Lei." (O grifo é nosso.)
Até então vigorava a possibilidade do aposentado levantar, após decorridos seis meses do desligamento da atividade, até dois pecúlios, sendo que, a
partir do terceiro somente seus dep~ndenles, por morte.
Mo\'imentaram~se aposentados, associados e sindicatos, objetivando
uma melhor possíbilidade dos interessados em utilizarem um pecúlio que
pertencia aos aposentados.
'
Ora, se o pecúlio le~itimamente perténcia ao aposentado que voltou a
~rabalhar, e se o lnstituto deveria pagar juros e, corYeção, não havia porque
nào reivindicar a possibilidade de 'um recebimento periódico.
Para. a autarquia representa um~ desoneração do pagamento de juros e
correção. Para o aposentado o equilíbrio dos seus proventos de aposentado·
ria achatados pela defasagem, anual~ nos, irtdices de correção.
Entretanto, dala venia, a solução nã(t~orrespondeu aos interesses dos
aposentados, pois a Lei n9 6.243, de 24 de se·tembro de 1975, estabeleceu o
seguinte:
"'Art..)9 O aposentado pela Previdência Social que voltar a,
trabalhar em atividade sujeita ao regime da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960, terá direito, quando dela se afastar, a um pecúlio
constituído- pela soma das importâncias correspondentes às suas
próprias contribuições, pagas ou descontadas durante o novo período de trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de juros de
4% (quatro por cento) ao ano~ não faúndo jus a outras prestações,
salvo as decorrentes da sua condição de aposentado. (O grifo é nosso.)

Nào bastasse a reduçào da devolução das contribuíções de l6% (dezesseis por cento) - de empregado + empregador - para 8% (oito por cento)
- somente de empregado - estabeleceu o 1ç:gislador (art. 39 ) que o segurado que tiver recel':,ido pecúlio e voltar novamente a exercer atividade vinculada ao sistema previdenciário. somente terá direito de levantar em vida o
novo pecúlio, após 36 (trinta e-seis) meses contados da ~óva filiação. Além
de perder S% (oito por cento) - contribuição do empregador - passou a fazer jus ao novo pecúlio após 36 (trinta e seis) meses contados da nova vinculaçào, pouco importando que ele já tenha se desvinculado do emprego. Assim, se o aposentado que retornou à atividade, pela segunda. pela terceira
ou por mais veles~ trabalh9u meses ou até um ou dois anos deverá aguardar
o decurso do prazo de 36 (trinta e seis) meses para poder levantar O pecúlio.
"Art. 3'1 O segurado que tiver recebido pecúlio e voltar novamente a exercer atividade que o filie ao regime da Lei Orgânica da
Previdência Social somente terá direito de levantar em vida o novo
pecúlio após 36 (trinta e seis) meses, contados da nova filiação."
Tais dispo~itivos, corrigidos e alteradQS. foram consolidados no Decreto n9 77 .077, de 24 de janeiro de 1976, com a' seguinte redação:
··An.~

.o

.......... , ....... , ....................... .

u§ 59
aposentado pelo regime desta Consolidação que voltar a exercer atividades por ela abrangidas terã direito, quando dela se arastar, ,ao pecúlio de que trata o art. 51, não fazendo jus a
outras prestações, salvo as decorrentes da sua condição de aposen~
tado. observado, em caso de acidente do trabalho. o disposto no
art. 1l2."
.. Art. 51. O pecúlio a que terão direito os segurados de que
tratam os ~ 49 e sq do art. 59 será constituído pela soma das impor~

tâncias correspondentes às suas próprias contribuições, pagas ou
descontadas durarlté o novo período de trabalho, corrigida monetariamente e acrescida de_juros de 4% (quatro por cento) ao ano."
"Art. 52. O segurado que· tiver recebido pecúlio e voltar novamente a exercer atividade-abrangida pelo regime desta Consoli·
dação terá direito de levantar em vida o novo pecúlio após 3h (trinta e seis) meses contados da nova filiação."
E contra a exigência do decurso do prazo de 36 (trinta e seis} meses e da
exigência do desligamento da atividade que. novamente, se erguem os clamores dos aposentados.
Se foram excluídas do pecúlio as contribuições vertida~ pelos empregadores (8%); se o segurado vai receber o pr6prio desconto sofrido no seu salário: se o Instituto tem de pagar juros e correçào monetária, várias ;)oderiam ser as soluções objetivando a satisfaçào do aposentado:
a) Simplesmente nào lhe descontar a contribuição prevíden·
ciária (parte do empregado), uma vez que ela não vaj gerar nenhum
outro direito ou benefício, a não ser a sua restituição. Se vai descontar para depois restituir com juros e correçào monetária, aparentemente nào parece vantajoso nem para a própria Instituição;
b) Estabelecer um prazo de no máximo 24 (vinte e quatro) meses para levantamento do segundo, do terceiro e dos dem·ais pecúlios independentemente d!, comprovação de desemprego, suprimindo a expressão "quando dela se afastar" constante do art. 19
da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de 1975, consolidada pelo Decreto n' 77.077, de 24 de janeiro de 1976.

Tal solução vem amenizar a situação financeíra por que passa o aposen~
tado. O simples fato de um obreiro, após 30 ou mais anos de serviço,
aposentar-se c ter de retornar, após alguns meses ou anos, a exercer uma atividade profissional, para complementar os seus proventos de aposentadoria
achatados pelo critério utilizado para o cálculo da renda mensal e pela dera~
sagem do índice de correção anual, é a justificativa mais honesta e Sincera em
que se pode lastrear a presente pretensà6.
Não se diga que é impossivel e que ê trabalhoso. O FGTS e o PIS não distribuem anualmente suas rendas e nào pagam quando da demissão, principalmente sem justa causa, no ato em 'que lhe é apresentada a competente
guia de autorização de movimentação?
Tem ressaltado nos atos governamentais e nos pronLnciamentos ministeriais o interesse do aprimoramento de devolver ao contribuinte o que lhe
pertence. O próprio lmposto de Renda restituí de forma célere o imposto recolhido a mais pelo contribuinte.
Só o Instituto, órgão de caráter eminentemente sacia!, nào pode humanizar e aperfeiçoar o seu sistema. Enquanto alguns órgãos governamentais
abrem suas portas para a busca de soluções mais equânimes, o órgão previdenciário se mantém intocável e insensível na busca de soluções mais práti~
cas aos reclamos de seús contribuintes.
Isto posto, sugerimos a alteraçào da legislação citada, ou seja, o art. I Ç<
da Lei n' 6.243. de 24 de setembro de 1975, (consolidada pelo Decreto
nÇ 77.077, de 24 de janeiro de 1976 através do § 59 de seu art. 59, eliminando·
se a expressão quando dela se afastar, bem como a redução do prazo de 36
(trinta e seis) mêses para 24 (vinte e quatro) meses expresso no art. 3 9 da citada Lei n9 6,243, consolidado no mesmo Decreto 0 9 77.077 através de seu
art. 52.
Sala das Sessôes, 19 de junho de 1979. - Amaral furlaD.
í Ás Comissões de Consrituíção e Justiça, de Legislação Sociul e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 161, DE 1979

Introduz alteração na Consolidação das Leis do

Tr.balho~

O Congresso Nacional decreta:
Art. I' O § 2' do art. 224, da Consolidação das leis do Trabalho,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 29 As disposições deste artigo- não:' Se. _aplicam, aos que
exercem funções de direção na forma definida na alínea c do
art. 62 desta Consolidação."

Art. 29
Art. 3'1

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as dísposíções em contrário.
Justificação

Os bancários dispõem de jornada de trabalho especial com duraçào de
6 (seis) horas..
De tal jornada especial estão excluídos, pela legislação em vigor, os empregados em bancos, que exerçam cargos de direção e chetía.
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E o problema está em definir quem, num banco, realmente exerce cargo
de chefia. Tanto que existem longas e numerosas demandas judiciais em lorno da matéria.
Para solucionar o problema, evitando, inclusive, as tais dem~d:,!sjudiciais que só fazem atravancar, ainda mais, o funcionamento da ~ do
Trabal~o, propomos a pr~sente alteração na CLT, pela qual fica defiríilti'de.
modo Iflcontrovetso, qUais os bancários que estão excluídos da jornad~ _.
trabalho especial. ou seja, aqueles que exercem função de direção n.a formà-4<"
definida na própria CLT, no art. 62, c.
Sala das Sessões, 1-9 de junho de 1979. - Orestes Quércia.
LEGISLAÇÃO CITADA

menlares, aquisitivas do direito. e efetuando o pagamento das férias aos trabalhadores, sindicalizados ou não, que fizerem jus a ela&.
Art. 4'7" O Poder Executivo, dentro de 60 (sessenta) dias. regulamentará a presente lei, fixando o quantum percentua~ a ser acrescido ao salário para
o pagamento das férias, que deverá ter em vista a relação existente entre o
número de dias e horas trabalhados e os referentt? às férias, e estabelecendo
~ a importância a ser recebida pelos Sindicatos para atender ás necessária~de.s~
pesas de administração.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6.... Revogam~se as disposições em contrário.
H. Caste"o Branco - Presidente da República.

DECRETO-LEI N' 5.452. DE I' DE MAIO DE 1943

DECRETO N' 80.271, DE I' DE !;ETEMBRO DE 1977
ReguJamenta a concessão .~rias anuais remuneradas aos trIl..
balhadores avulsos, e dâ outras providências.
O Presidente da República l usando da atribuição que: lhe confere (} artigo g 1, item 11(, da Constituição e tendo em vista o dispmto no artigci'2 9 40
Decreto-lei n' 1.535, de 13 de abril de 1977, decreta:
Are lQ Os trabalhadores avulsos, sindicalizados ou não, terão direito,
anualmente, ao gozo de um período de férias, sem prejuí2:o da respectiva re- .
muneraçào, aplicando-se no que couber, as disposições constantes das
Seções I, 11 e VIII e artigo 142, do Capitulo IV do Titulo li da Consolidação
das leis do Trabalho, com a redação do Decreto-lei n' 1.535, de 13 de abril
de 1977.
Art. 29 Para atender ao pagamento dps férias de que trata o artiRo anterior, os requisitantes ou tomadores de s~iço contribuirão com um adicionaI de 10% (dez por cento). calculado sobre a remuneração do trabalhador.
9 19 A contribuição referida neste artigo será recolhída até o dia lO
(dez) do mês subseqüente ao da realização do serviço, diretamente pelos requisitantes ou tomadores de serviço, à Caixa Econômica Federal, para depô- '
sito em conta especial intitulàda "Remuneração de FélÜIS - Trabalhâdores
Avulsos", em nome do sindicato representativo da respectiva categoria profissional.
§ 29 Dentro dô prazo de 72 (setenta e duas) duas·~tpÔS a efetivação do
recolhimento ref~rido no .parágrafo anter~or, fic.ar
is .requisitantes.?~ tomadores de serViço, obngados a encaminhar ~lnd"jcato beneficlaflo o
comprovante do depósito.
-~ .
§ 3q Em se tratando de trabalhador avulso da orla marítima, a remessa
do comprovante.a que se refere o parâgrafo anterior, s~:rá·acompan\tada de
uma via da folha~padrão de pagamento" emitida de acordo com o dctermi~
nado pela Superintendência Nacional da Marinha Mercante.
Art. 39 A importância arrecadada na forma do arügo 29 deste Decreto
terá o seguinte destino:
1- 9% (nove por cento) para finan,ciamento das fé:rias dos tra1:Saffiadores avulsos e contribuições previdencifrrias;
11- 1% (um por cento) para o custo dos encargcIs de administração.
Art. 4q Do montante a que se refere o item n do artigo anterior, a Cai~
xa Econômica Federal efetuará, no prazo de 48 (quan1nta e oito) horas, as
seguintes transferências:
,".)
I - 0,75% (setenta e cinco centésimos por '-0) para uma conta intitulada "Administração de Férias - Trabalhadores Avulsos", em nom~ do
Sindicato respectivo;
li - 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para a Federação a que
estiver vinculado, creditado sob o mesmo título referido {lO item anterior.
Art. 59 Inexistindo na localidade da sede do sindicato, Filial ou Agência da Caixa Econômica Federal, o recolhimento a que se refere O artigo 29
deste Decreto será feito na agência do Banco do Brasil S/ A ou em estabelecimento bancário integrante do sistema .de arrecadação dos tributos federais.
Art. 69 Os sindicatos proflssiónais respectivos agirão como intermediários, recebendo o adicional na forma do artigo 2~ deste pecreto, apurando o preenc~imento das condições legais e reguJa}ll~ntares da aquisição do
direito às férias, e efetuando o pagamento das r.,-ius aos trabalhador!!s.Art. 79 As férias dos trabalhadores aV)J~ serào de )0 (trinta),dias
corridos, salvo quando o montante do adicion"àl for inferior ao salário-base
diário multiplicado por JO (trinta), caso em que gozarão férias p'ropo"rcionais.
Parágrafo único. Para efeito de controle o sindie;rtO manterá registro
específico, em fichas QU livro próprio, relativo a pa~ift,at;ão de cada trabalhador, sindicalizado ou não, no adicional a que se'ré:fere o item I do artigo

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. '. !,:~'J' .
Art. 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos e
casas bancárias será de seis horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos
sábados, perfazendo um total de trinta' horas de trabaUÍo por semana.
§ 19 A duração normal do trabalho, estabelecida neste artigo, ficará
compreendida entre sete e vinte e duas horas, assegurando-se ao empregado,
no horário' diário, um intervalo de quinze minutos para alimentação.
§ 29 As disposições deste artigo não se apHcam aos que exercem
funções de direção. gerência: fiscalização, chefia e equivalentes, desde que o
valor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo.

f As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação

So~

cial.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 162, DE 1979
Dispõe sobre o depósito de férias remuneradas dos trabalhadores
afulsos em caderneta de poopança.

•

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O adicional referente às férias dos trabalhadores avulsos pre~
visto na Lei n9 5.085, de 27 de agosto de 1966, deverá ser depositado em ca~
derneta de poupança na Caixa Econômica Federal.
Parágrafo único. Os juros e correção monetária creditados na caderneta de poupança reverterão em benefício da respectiva entidade sindical
para ser aplicado em assistência social de seus associados, na forma prevista
no respectivo estatuto social.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Art.)9 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Atualmente, o depósito do adicional referente às férias remuneradas dos
trabalhadores avulsos é depositado na Caixa Econômica Federal, em conta
corrente, sem juros e correção monetária, constituindo-se tal prática em ato
lesivo aos interesses desses trabalhadores que percebem sua remuneração de
férias já reduzida pelos efeitos inflacionários, o que não ocorre com os traba~
Ihadores com vínculo empregatício que têm sua remuneração de férias atualizada no mês de sua admissào conforme prescreve o art. 142 da Consolidação das leis do trabalho e seus parágrafos! com a redação dada pelo
Decreto-lei n' 1.535, de 18 de abril de 1977.
O depósito do adicional referente às férias dos trabalhadores avulsos
vem sendo feito na Caixa Econômica Federal, consoante o que dispõe o De~
creto n9 80.271, de 19de setembro de 1977, com a carência do amparo que se
pretende dar aos trabalhadores avulsos através deste Projeto de Lei.
Sa!a das Sessões, )9 de junho de 1979. - Amaral Furlan.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N' 5.085, DE 27 DE AGOSTO DE 1966
Reconhece aos trabalhadores avulsos o direito a férias.
Arl. 19 Ê reconhecido aos trabalhadores avulsos, inclusive aos estivadores, conferentes e consertadores de carga e descarga, vigias portuários, ar~
rum adores e ensacadores de café e de cacau, Q direito a férias anuais remuneradas, aplicando~se aos mesmos, no que couber, as disposições constantes
das Seções I a V. do Capitulo IV do Titulo 11, artigos 130 a 147, da Conso'lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452 (.. ), de Iq
de maio de T943.
Art. 29 As férias serão pagas pelos empregadores que adicionarão ao
salário normal do trabalhador avulso, uma importância destinada a esse fim.
Art. J9 Os Sindicatos representativos das respectivas categorias pro~
fissionais agirão como intermediários, recebendo as importâncias correspondentes às férias, fiscalizando o preenchimento das condições, legais e regula-

..w,-

.

~.

Art. 89 Ao entrar o trabalhador em ferias, o sindicato pagará.ao trabalhador avulso importância equivalente à sua participação no adicional a que
se refere o item I do artigo )9, previamer-te registrada em fichas q~ I.ivros de
controle, deduzindo, nessa ocasião. a contribuição por este devida' à Previdência Social.
.

.tIt'.
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A r1. 9 9 o pagamento das férias ao trabalhador avulso será efetuado
mediante cheque nominativo ou ordem de pagamento, contra~recibo, con·
tendo o respectivo número de inscrição ou matrícula do beneficiário.
Art. 10. O sindicato dividirá em grupos QS profissionais em atividades,
para efeito de concessão de férias, considerando as necessidades dos serviços
que constituírem a atividade profissional respectiva.
Art. 11. Para os efeitos deste Decreto, compreendem.se cnlre os lraba'hadores avulsos:
f - estivadores, inclusive os trabalhadores em estiva de carvão e minérios;
1I - trabalhadores em alvarengas (alvarengueiros);
111 - conferentes de carga e descarga;
IV - consertadores de carga e descarga;
V - vigias portuários;
V I - amarradores;
Vil - trahalhadores avulsos do serviço de bloco;
VIU - trabalhadores avulsos de capatazia;
IX - arruma dores:
X - ensacadores de café, cacau, sal e similares;
XI - trabalhadores na indústria de extração de sal na condição de avul~
sos.
Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, mediante solicitação do
Sindicato e ouvida a Comissào de Enquadramento Sindical, poderá incluir
outras categorias na relaçào const;lDte deste artigo.
ArL 12, Sem prejUíZO da atuaçãQ.:oo Ministério do Trabalho, as Fede~
rações representativas das categorias·pí4lfissionais avulsas fiscalizarão o exato cumprimento do disposto neste Decreto.
Parágn,tfo único .. Para efeito deste artigo os sindicatos remeterão à F e~
deração a que estiverem vinculados, mensalmente, relação dos depósitos efetuados pelos requisitantes ou tomadores de serviço.
Art. 13. Nas localidades não jurisdicionadas por sindicatos das categorias dt: trabalhadores avulsos, as atividades atribuídas pelo presente Decreto aos sindicatos ficarão a cargo das entidades em grau superior.
Art. 14. Os saldos apurados em função da arrecadaçào regulada peJo
Decreto n 9 61.851, de 6 de dezembro de 1967, serào transferidos para a conta
especial referida nO § 19 do artigo 29 deste Decreto,
Parágrafo único. Os sindicatos providenciarão, no prazo de 3U (trinta)
dias, a contar da p\Jblicação do presente Decreto, as transferências referidas
no mput deste artigo.
Art. lS. O Ministro do Trabalho ex.pedirá as instruções complementa·
res que se tornarem necessárias à execução deste Decreto.
Arl. 16. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto
n' 6 U51. de 6 de dezembro de 1967.
ERNESTO GEISEL - Presidente da República.
Arnaldo Prieto.

E {,do o seguinte
REQUERIMENTO N> 179, DE 1979
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 243/77, de Autoria do ex~
Senador Italívio Coelho que dispõe sobre a hora legal para todo o Território
da República Federativa do Brasil, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, )9 de junho de 1979. - Benedito Canellas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido serã
publicado e incluído· em Ordem do Dia nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Naçào brasileira perdeu, na última quarta-feira, um dos seus lilhos
mais eminentes.
Orlando Geisel, General-de-Exército, fez de sUa vida um esforço constante para bem servir a sua Pátria. Assim como o seu irmão, o ex-Presidente
Ernesto Geisel, e certamente, a quem serviu de exemplo, cedo atendeu ao
chamado de sua vocação e ainda menino ingressou no tradiciona\ Colégio
Militar de P.orto Alegre.
Cumpriu todas as etapas da vida militar e galgou todos os degraus da
carreira de armas.
O seu desprendimento, a sua desambiçâo política e a determinação de
zelar pela ímagem do Exército, foram traços marcantes do GenerarOrlando
Geisel. Sempre foi um homem de grande firmeza de caráter, seguro, generoso, impoluto, de incontestável liderança, dê convicções inabaláveis e de correção perfeita de atitudes.
Teve participaçào decisiva e relevante na consolidação do Movimento
de 31 de Março e sempre demonstrou sua identificação e afinidade com o
saudoso Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, de quem era
grande amigo.
Convocado pelo Presidente Emílio Garrastazu Médici ocupou o alto
cargo de Ministro do Exército, onde reiteradamente deu provas de sua capacidade, honradez, firmeza, bravura e de chefe militar exemplar, tendo, na sua
gestão 11 frente do Ministério, sido construído o Quartel General do Exército
e todo o conjunto de edificações militares que compõem o Setor Militar Urbano de Brasília.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA aparte?

MA) -

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA zer, eminente Senador Henrique de La Rocque.

SE) -

Permite V. Ex' um
Com muito pra-

Em 31 de maio de 1979

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Nobre Senador Lourival Baptista, V. Ex', em nosso entender. está trazendo oficialmente para 05
Anais da Casa o falecimento do ilustre General Orlando Geisel. Ele foi um
exemplo de cidadào cônscio dos seus deveres, das SUas obrigações, das imposições que a um homem de bem são ditadas, Como s91dado dificilmente po·
derá ser superado porque se revestia da conscientização plena dos deveres
impostos ao militar. Severo, cumpridor do Regulamento Disciplinar, a ele se
submetia e não permitia que os outros desobedecessem. Receba, pois, do
seu companheiro de Bancada a palavra de saudade, que gostada de vê-la incorporada a seu pronunciamento, e de respeito quando a Pátria brasileira
perde, indiscutivelmente, um dos mais ilustres brasileiros.

Tenho a honra de comunicar a \'ossa Excelência, à vista do disposto no
arl. 7° do Regimento Interno~ que, assumindo nesta data a representação do
Estado do Amazonas, adotarei O nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada da Aliança,Renovadora Nacional.
Atenciosas saudações --- Eunice Mafalda ~1ichiles.
:"iome parlamentar: Eunice .Michiles.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito grato.
nobre Senador Henrique de La Rocque por esse aparte, que muito enriquece
este pfllnunciamento, por esta palavra de saudade àquele grande chde militar, patriota, homem impoluto que dignificou e honrou a sua farda, que foi ()
General Orlando Geisel.
Recordo, nesta hora, algumas das palavras que pronunciou, ao deixar o
Minislêrio do l:.xército, em 15 de março de 1974, no ato de transmissào do

(Às Comissões de Constituição e Jus/iça, de Legislação Social e
de Finanças.)

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetos lidos serão
publicados e encaminhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr, 19-5ecretário.
É

'!da a seguinte

Senhor Presidente:

o SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há, ainda, sobre a mesa,
comunicaçào que será lida pejo Sr. 19~5ecretário.
f lida a seguinte
St;:nhor Presidente:
Comunico í.\. V. Ex", na forma regimental, que em viagem particular, estarei ausente do País, de 31 do corrente a 4 de junho próximo.
Saudações,
S»Ja D:I.f Sessões, J I de maio de 1979, - José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) to que será lido pelo Sr. I"'-Secretário.

Sobre a mesa, requerimen-

"

°

cargo:
"Despeço-me dos irmãos de ofício desta grande família militar, que me inspirou a vocação, nos verdes anos de Colegio Militar;
a que servi, em permanência. na atividade de quase meio século: e
que tive a honrosa responsabilidade de chefiar, por todo um período de Governo que agora finda.
A Deus, dou graças peta saúde no longo caminho, por sua lu!
que me apontou a verdade, discerniu a Justiça. ofuscou a presunção, aconselhou a bondade.
Devo gratidào à in~tituiçào que me propiciou estudo e cultura.
o ensinamento de liberdade e democracia, o exercitar continuado
dos valores morais e de um imenso amor ao Brasil.
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Ao estadista e condutor de homens Emílio Médici, sou agradecido pela confiança e apoio que me permitiram administrar. Pelo
exemplo de retidão e autoridade que tornaram fácil a tarefa de comandar, presto-lhe minha homenagem.
Deixo meu reconhecimento aos camaradas de
lões, pela dedicação profissional, e aos -generais que me
ram, dando a colaboração leal, silenciosa e impessoal para os êxitos
alcançados."

Concedo a pa~a\f,n, .8.fl'Jo, nobre
, S. _Ex' não está presente.
Com.:edo a palavra ao nobre
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavr<}. ao nobre
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre
S. Ex' não está presente.

Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
Senador Henrique ,Santillo. (Pausa.)
,--"'k~~;~c.'-

Senador _Milton:pa1. (Pausa.)

,
'
" c:
Sen~dÇli' Leite Chaven. (Pausa.)
ES) -

Sr. Presidente, peço. R~lavra

O Sr. Henrique de Lallocque (ARENA _ MA) - Permite V. Ex' mais
um aparte?
.

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB para uma comunicação.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Ouço com muito
prazer o eminente Senador Henrique de La Rocque.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palajiia ao
nobre ~enador Djrceu Cardoso, para uma comuniçação.
~1

'

~_!,

,'li

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - No momento em
SII. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para 'Jma comuniillção.
que V. Ex' lê o trecho do discurso de despedida do General Orlando Geisel, #-reviSãO do orador.) - Sr .. Presidente e Srs. Se~~dQre~:
.
no ato de transmissão do cargo de Ministro e no qual o ora pranteado chefe _'!I!-.' ' . Por ato da Mesa. acaba de se aposentar do ser'~ptivo -do Senado. ao
militar exalta o espírito de justiça do ex~Presídente Emílio Garrastazu Médi~' qual serviu grande parte desua vida, a ele dedicanlJlllllfaH sua energia','nteli.
ci e ressalta o apoio que dele recebeu, gostaria de trazer um depoimento que
gência e vocação, esse funcionári? cujo nome menclOn.o c:omo u~a ~órnena.
confirma integralmente o conceito aqui trazido sobre o ex-Presidente por
gem do Plenário, a ele que foi Dtretor da Subsecretaria de Comlsso~:desta
quem a ele serviu em posto de tanta relevância. Ê um dep?irnento e uma conCasa: José Soares de Oliveita Filho.
•!
fidência: Em certa ocasião, visitando o ex-P~esidente da República em seu
Filho de um ex·funcionârio da Casa, que se orgulhava do filho p,~ que
modesto apartamento à Rua Júlio de Castilho, em Copa,cabana,em boa parsignificava para sua famíiia e para seus ideais. Moço que galgou oS Pt$~08 d~
te do tempo da nossa palestra o eminente amigo de V. Ex' e nosso referiu-se
Casa pelo seu talento, pela sua dedicação, pel~ sua inteligência, e que~e apode forma altamente elogiosa à sua conduta comO Governador, e, o que é
sentou, Sr. Presidente, na cúspide do nosso si:stema de sustentação~'ele se
aposentou como Chefe de todas as Com.is~- da Casa"
mais importante e me comoveu, externou-se de forma muíto afetuosa à personalidade do Senador Lourival Baptista após o término do seu Governo,
Nascido no Rio de Ja.neiro, onde-'-.'o curso ginasial e científico.
quando V. Ex' se tem desdobrado em manifestações diárias de apreço àquele
bacherelou-se em Direito na Universidade Nacional de Brasília. Tomou par·
que nos governou. Dizia-me, então, o Presidente: o Senador Lourival Baptiste em vários seminários ciclos, conferências, cursos de extensão e todo~ os :
ta, pelo seu procedimento comigo, passou a ser um dos meus maiores e mecursos que aqui se realiz~rall.l em alto nível. José Soares d~1-0Iiveira Filho1fez
' p a r t e de todos eles.
.- :'."F'~i' . ~ .
Ihores amigos.
Fez um relacionamento imenso no funcionalis7'CO; e nas ComlSsoes
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Agradeço ao emi·
~:s~ma figura destacada, chamada para resol~~r _ ,_.' __ ~'~)s assuntos e proble-nente Senador Henrique de La Rocque, por este seu segundo aparte e pela
gentileza que teve de trazer, com ele, um depoimento que muito me comove.
O Sr. Adalberlo Sen. (MDB - AC) - Permite V. Ex' um aparte?
Honra-me saber que tenho a amizade do ex-Presidente Emílio GarrastaO SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES) - Com muito prazer.
zu Médici. Sou daqueles que gostam de cultivar aS amizades. Jamais fuí amigo dos cargos, mas sim dos homens, independentemente das posições que,
O Sr. Adalberlo Seno (M08- AC) - Desejo sincerim)entc;,.
eventualmente ocupam. Tornei-me umígo do Presidente Médici antes de!e
solidarizar-me com V. Ex" e felicitá..lo por não ter üd,o o esquecimento ocupar a Chefia Suprema da Nação, quando chefiava o SNI. Terminado o
coisa que é muito comum entre riÓS~egistrar a aposentadoria desse
seu mandato de Presidente, não iria eu voltar~lhe as costas porque o meu
funcionário. Pouco ,tenho a acrescentá" - ,,~ue~V: E~' :stá ?izendo, !"a~\
amigo não era mais o Presidente mas o cidadào honrado que ocupara a Predando a minha im'pressão, acho que este'
IOnaflO fOI nao so dos mms di·
sidência da República e que, no exercício do Governo, tanto serviu ao meu
nâmicos, como um dos mais abrangentes que tivemos aqui no Senadot por~
Estado, ajudando Sergipe no seu esforço pelo desenvolvimento econômico e
que creio que nào há um Senador aqui, do presente e mesmo do passádo, que
social.
não tenha lido, a todo instante, nos trabalhos das Comissões. nas convo~
cações, nos encaminhamentos, o nome desse hOJ71em. Q'U.e: era uma co"nstante
O mesmo posso dizer do ex-Presidente Ernesto Geisel a quem conheci,
na tramitação de nossos prQjetos. Queira V. Ex' ace~r~ J?~orporar no sçu
também antes de exercer a Presidência da República, desde os tempos em
que chefiava o Gabinete Militar, no Governo do Marechal Castello Branco.
discurso as minhas homenag.ens muito sincera7a
..9
(llOnanO que a.caba de
se aposentar,
__
. ' >~ _,~
Como o Presidente Médici, o Presidente Geisel também me honra com a sua
amizade e muito fez pelo meu Estado, tendo, hoje,' o seu nome associado a
O SR. [llRCEU CARDOSO (MOB - Agradeço O aparte de
importantes empreendimentos sergipanos, sobretudo os ligados à explov. Ex' que enriquece a nOssa manífestação.
ração petrolifera e à indústria química e petroquímica. Encerrado o seu feDevo dizer" Sr. Presidente, que sempre me ocorre prestar essas~omena.
cundo período de Governo, mantenho a mesma amizade e, neste momento,
gens aos funcionários que fazem parte do corpo de sustentação dó Senado.
presto-lhe a minha homenagem e a minha solidariedade na dor imensa que
Recorqo-me, agota, de que, quando da aposentadoria do Dt .. fi;vandro
sei estar sentindo pela perda de um irmão dileto.
Mendes Vianna, eu disse que esse grupo de funcionários, de alta quanficàção
Sou grato, Senador Henrique de La Rocque, aos que trabalham pelo
da Casa, de todos os funcionários ·do Senado, forma c:sse rio anônHno. que'
meu Estado e que em posições de governo ajudaram a Sergipe, como é o caso
cOrre debaixo dos alicerces desta Casa, mas que a~;ntá. com a sua força,
dos eminentes brasileiros Emílio Médici e Ernesto Geisel. Daí o agradeciai '.,-;~-;'~ocaçào e talento, to~
com o seu i~eli~mo, com a ~u~ inteligência, c?~m""~
mento que lhe faço neste momento por hav,r trazido depoimento sobre fato
das as Comlssoes e toda a vida do Senado ~e~ro.
.
de que nào tinha conhecimento e, como Já disse, muito me sensibilizou e
Assim, interpreto a participação do funCionário na vida desta Casa.
muito me honra.
Ê, portanto, Sr. Presidente, com pesar até, que assinaló a aposentadoria
Rendo assim, sinceras homenagens à memória do General Orlando Geie a perda desse ilustre e destacado funcionário, que honrou todos Os lugares
sel, o grande chefe militar falecido anteontem nesta Capital.
por onde passou e que encheu de satisfação a seU pai, quando errtro~ a9~í
Requeiro a V. Ex.', Sr. Presidente, seja deste meu pronunciamento cien~
cOmo humilde funcionário e galgou todos os postos com talento, com Inteh··
tificada. a família daquele saudoso e insigne brasileiro, cuja memória toda a
gência e com altivez.
Nação reverencia. (Muito bem! Palmas.)
.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite V .. Ex' um
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
aparte?
nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com todo <I prazer.
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
O Sr. Henrique de La Rocq.e (ARENA - MA) .- Nobte S"~dor OirS. Ex' nào está presente.
ceu Cardoso, os homens nobres como V. Ex~ se habituam à prãf~ de uma
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
religião, e quando conceituamos religião o fazemos c;:lmo não se~apentli_
S. Ex' nào está presente.
a amostragem da fé diante do altar. A religião de V. Ex' é a da
se extravasa com freqüêocía neste plenário e fora dele, nas b,o ,_ "' ~ :(r~"->
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex~ nào está presente.
preciso se diga algo sobre aqueles que deram muito da sua vid~. O· 5e14'~--- -'~
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forço 11 missão que lhes foi confiada. Hoje, como em muitas outras oportunidades, V. Ex" presta esta homenagem. quando o Dr. José Soares de Oliveira
Filho ~e aposenta, deixando na trajetória que foi a sua passagem nesta
a marC<l da dedicação, do esforço e da competência. Ontem, V. Ex' elogiava
de forma precisa o ex-Senador Evandro Mendes Vianna, conterrâneo meu e
do Presidente da Casa, em exercício no momento, Senador Alexandre Costa.
V. Ex' nào o fazia por meTa formalidade, mas dava ao seu discurso a tônica
da verdade que partia do seu coração sincero. Ontem, como hoje, V. Ex' elogiava nOssa zelosa Diretora D. Zélia; hoje, como ontem. V. Ex' elogia os
funcionários do Senado, todos eles dedicados, pr~ocupados, desejosos de
bem servir à Ca~a que os agasalha, por onde pass~ram e que amam sempre.
Senador Dirceu Cardoso, permita que em seu discurso chegue a nossa participação, porque sei que não é apenas a minha, mas é a nossa. a dos dois Senadores - o que preside a Casa e o que está fora do País; Alexandre Costa e
José Sarney; é o Maranhão que_pede licença para S~ associar à fala do -Espírito Santo. E não poderíamos estar mais bem acompanhados, quando V. Ex'
louva quem serviu ao Senado com dedicação, quem serviu ao Senado com
lealdade, e agora parte dele, com a consciêncía tranqUila de ter bem cumprido as tarefas que lhe couberam.

casa.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB -

ES) - Agradeço o aparte do

nobre Senador. que fala em nom.e do Maranhão, deste Maranhão que ocupa
lugar na nossa admiração e no nosso coração. deste Maranhào que deu estas
três figuras que enchem esta CaS!.l1 :com a participação nos seus trabalhos,
Com a sua ativa vivência nesta casa, com a participação em todas as batalhas: V. Ex', o Presidente que agorã'Qstá dirigindo a sessão e o Senador José
.Sarney. O aparte de V. Ex' é rico dedados, é rico de emoção, é rico de homenagens a este funcionário que honrà~t;l Casa sob todos os títulos e cuja perda nós, em nome do Senado, lament'amos, porque perdendo José Soares de
Oliveira Filho, está perdendo uma parte desse magnífico rio subterrâneo,
desse rio anônimo que é o funcionalismo da Casa, que alimenta, que estimula, que sustenta a vida administrativa e a vida cultural desta Casa.
Assim, Sr. Presidente, quero manifestar, em nome do Senado, ao registrar a aposentadoria de José Soares de Oliveira Filho, a gratidão e o reconhecimento dos Senadores pelo trabalho aqui desenvolvido por tão ilustre e digno funcionário.
Requeiro, Sr. Presidente, que seja, integrado ao meu discurso o curricuJum vitae desse magnífico funcionário. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU CAR·
DOSO EM SEU DISCURSO:
"CURRUCULUM VITAE"
JOSE SOARES DE OLIVEIRA fiLHO
Nome: José Soares de Oliveira Filho
Nascimento: 25 de maio de /928
Naturalidade:' Rio de Janeiro, Estado da Guanabara
Filiação: José Soares de Oliveira e'María Esther de Oliveira
I -

Cursos e Certificados:

Ginasial: Colégio 28 de SetembrQ
Científico: Ginásio Piedade
Superior: Bacharel em Direito - Universidade de Brasília
a)

Junho de 1979
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nal dei Litoral- Santa Fé e da Universidade Nacional de La Plata, Argenti~
na ~ Luiz Antônio Gama e Silva - Universidade de São Paulo;
.j) diploma do Curso de Extensão Universitária da Faculdade de Direi~
to de. trberlând\a. da Cadeira de Medicina Legal e Psic:opatologia Forense;
I) certificado do Curso de Preparação de Liderança Política, reahzado
no Congresso Nacional;
m) certificado de freqUência do Seminário sobre Problemas Brasileiros,
promovido pela Instituto de Pesquisa, Estudos e Assessoria do Congresso~
n) certificado do Curso de Extensão sobre Novos Aspectos do Processo
Civil Brasileiro - em 'convênio com a Universidade de Brasília e a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal;
o) certificado Senado Federal e Comparative Development Studies
Center da State U niversity of New Y ork at Albany, sobre Orçamento, Planejamento e A valiaçào de Programas, ministrado pelo Professor Donald

Axelrod.
11 -

Atividades Profissionais:

Advogado militante em Brasília.
111 -

Athidades Funcionais:

a) admitido no Senado Federal em}'i' de setembro de 1947, como Dati-

lógrafo;
b) promovido a Oficial Legislativo em 1950;
c) chefe de Gabinete do Senador Napoleão de Alencastro Guimarães
de \953 a 1959, sem prejuízo de suas funções;
d) desempenhou as funções de Redator de Anais e Documentos Parlamentares (extra-oficial);
e) chefe de Gabinete do Senador Afonso Arinos de Mello Franco, por
todo o seu mandato, sem prejuízo de suas funções;
f) transferido para Brasília, com o Senado pederar, em 1960, designado
para ter exercício na Diretoria das Comissões;
g) secretário da Comissào de Constituição e Justiça;
h) secretário da Comissào de Legislação Social;
i) secretário da Comissão de Saúde;
j) secretârio da Comissão de Economia;
I) secretário da Comissão de Relações Exteriores;
m) secretário da Comissão de Projetos do Executivo;
n) chefe do Cerimonial do Senad. Federal, com exercício no Congresso Nacional~
o) chefe de Gabinete do Vice-Presidente do Senado Federal, de 19 deju-

nho de 1963 a 17 de março de 1964;
p) chefe das Comissões Permanentes, Especiais, Mistas e de Vetos, de
19 de março de 1964 a 28 de março de 1967;
q) respondeu pela Diretoria das Comissões, em substituição do Diretor

Efetivo;
r) promovido a Diretor de Serviço, Símbolo PL-l. em 28 de março de
1967, designado para dirigir a Diretoria da Biblioteca~
s) designado para dirigir a Diretoria do Patrimônio em 15 de fevereiro

de 1968;
t) membro da Comissão de Licitaçào do Senado Federal;
u) conselheiro da Sociedade qe Habitação e Interesse Social - SHIS~
v) designado para dirigir a Subsecretaria de Comissões em 19 de março

de \975.

19 Seminário Regional de Comunicações, realizado em Brasília, pela

Universidade de Brasília;
b) II Curso de Estudos Brasileiros realiz.ado em Brasília, pela U niversi-

dade de Brasília; .
c) curso de. Computadores para Executivo, pelo Departamento de Educação, em Processamento de Da-dos da -IBM;
d) ciclo de Palestra do Comitê Nacional de Direito Comparado, sobre
as Súmulas do STF - Aproximações no Direito Comparado;
e) ciclo de Palestra do Instituto Bras~liense de Direito do Trabalho,
sobre Temas do Direito do Trabalho;
f) Curso Especial sobre as Nações Unidas do Instituto Rio Branco, em
convenio com a Universidade de Brasília;
g) curso de Mercado de Capitais do Centro de Ensino Técnico de
Brasília:
h) ciclo de ~alestras sobre·o Anteprojeto do Código de Processo Civil
de autoria do Professor Alfredo Buzaid, em que foi conferencista o Professor
Alcides de Mendonça, catedrãtico de Direito Judiciádo Civn da Faculdade
de Direito de Pelotas, Univer~idade Federal do Rio Grande do Sul;
i) diploma do Curso de Extensão Universitária da Faculdade de Direí~
to de Ubedârrdia, ministrado pelos Professores Alfredo Buzaid - Ministro
da JUlisça, Moacir Amaral Santos - Ministro do SupremoTribunal Fede~
ral, Celso Agrícola Barbi, Santiago Sentis Melendo - Universidade Nacio~

IV -

Condecorações:

a) condecorado com a "Ordem do Mérito Tamandaré"~

b) condecorado com a "Ordem do Mérito Santos Dumont";
c) condecorado pelo Senado Federal corri a "Medalha José Bonifâcio".
O Sr. Franco Montoro (MDB pela ordem.

SP) -

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co,ta) - V. Ex' tem a palavra, pela
ordem.

O SR. FRANCO MONTORO (MOB - SP, Pela ordem. Sem revi,ào
do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para encaminhar à
Mesa reqúerimento de urgencia formulado pela Liderança do MDB, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO No 180, DE i979
Requeiro, nos termos do art. 371, letra C, do Regimento Interno do,Senado, urgêncía para a votação do Projeto de Lei do Senado n9 ISS, de 1976,
que "determina a revisào trimestral do salário minimo, e dá outras providêncías" .
Sala das Sessões, I'" de junho de 1979. Humberto Lucena.
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O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

A razão de ser deste requerimento. Sr. Presidente, está vinculada ao depoimento prestado, ontem, nesta Casa, pelo Sr. Ministro Mário Simonsen.
Um dos pontos concretos e importantes do debate havido ontem, nesta
Casa, em torno do problema da inflação e dos salários, foi o reconhecimento
feito expressamente pelo Sr. Ministro, de que é de rigorosa justiça, e até de
conveniência, a revisão periódica, do salário mínimo, em perío'do inferior a
um ano.

Item l::

Votação, em. turno único, do Requerirnen10 n9 111, de 1979,
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desm:quivamento do
Projeto de Lei do Senado n9 91, de 1976, de sua em.oria, que restringe a publicidade de medicamentos aos casos que especifica, e dâ outras providências,
Pelas mesmas razões, adiada, por falta de quorum, a votação dJ3. matéria.

No debate ficou patente, Sr. Presidente, a situação de rigorosa injustiça,
em que se encontram ...

O S~, Itamar Franco (MDB para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador Franco
Montoro~ V. Ex' pediu a palavra pela ordem e está fazendo um diK~rso. A
palavra pela ordem fere artigo do Regimento. Peço a V. Ex' que diga qual é
o artigo do Regimento a que V. Ex' está se referindo,

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco, para uma questão de ordem.

o SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Peço a V. Ex' que me
permita dar a fundamentação da questão de ordem que acabo de levantar.
Eu encaminho este requerimento à Mesa com uma pergunta: se: este requerimento será ou não votado nesta ou na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Será incluido na Ordem do
Dia da próxima sessão.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Eu agradeço a V. Ex',
e fundamento, agora, a questão de ordem, pela sua importância. Não fosse o
assunto desta importância, eu não daria a sua justificação.
E, Sr. Presidente, com o maior respeito, eu lamento a pressa de V. Ex~,
quando estamos apenas às 15 horas. A Ordem do Dia, normalmente, se inicia às 15,30 horas. Quando se tenta fazer presente o interesse do trabalhador
brasileiro, V. Ex' quer interromper a justific.ação de uma questão de ordem,
formulada, rigorosamente, de acordo com o Regimento ..
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Mesa já decidiu a questão de ordem de ". Ex', dizendo que o requerimento será incluído na Ordem
do Dia da próxima sessão.
O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E, como justificaçào,
Sr. Presidente, eu peço a V. Ex' que, com a sua conhecida e reconhecida liberalidade e espírito democrático, não cometa a indelicadeza de cortar a palavra de um orador que está justificando uma questão de ordem que formulou
perante V. Ex'
Interrompeu V. Ex' a questão de ordem. Estou apresentando a questão
de ordem e dando a sua justificativa. Em dois minutos eu concluo, mas V.
Ex' não há de cometer a indelicadeza, de não permitir que conclua () raciocínio que está em meio.

MG}y- Sr. Presidente,pe(o a palavr.
':~.'

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Para lima questão de ordem.) - Quer me parecer, Sr. Presidente, que V. Ex' D.uto ângulo visual, ve.
rific~ que não há quorum para deliberar, mas V. ~.;;í!pode impedir a dis~
cussao.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador Itamar
Franco, já explicarei a V. Ex'
A Mesa tem o controle da presença dos Srs. Senadores e a Mesa atesta,
aqui. que não há o quorum necessário na Casa para a votação. Daí esta deci~
são. Cabe a V. Ex' pedir a verificação Ó eu atenderei a. V. Ex'
O SR. ITAMAll FRANCO (MDi9'MO)._ Sr. Presidente, eu levantei, com todo o respeito. a seguinte questão de ordem .. St V. Ex' na presidên~ .
eia dos trabalhos, doravante, adotar esse critério d~<visualização pela falta
de quorum, va~os aceitar. Mas, o que tenho ViS_i, Ex', é exatamente dizer o seguinte: Presentes na Casa tantos Srs. .
dores.
.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de presença acusa.o
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Daí a Mesa dizer que~evidente.a fa'~
ta de quorom.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MO) - Mll§j!ij:Presidente, este.
tem sido o critério da Mesa. Se V. Ex' tem na Casa --lhe permita, respeitosamente, com o respeito que V. Ex' merece - 33 Srs. Senadores, por favor, a
campainha deve ser acionada. a sessão deve ser suspensa para se tentar trazêlos ao plenário.
.,\
O Sr. AdaIberlo Sen. (MDB - A~Ia ordem, peço a palavra, Sr.
,

Presidente.~""

O SR_ PRESIDENTE (Alexandre Costa) nobre Senador Adalberto Sena.

Concedo a palavra ao

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pela ordcia.) - Para pedir
a V. Ex' que permita que este requerimento seja enc:íllF",:,cbàdo, na sua voO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Mesa nào cometeu indetação, independentemente da existência de quorum-t ~
licadeza, vai ter a tolerância de permitir que V. Ex~ fira o Regimento e fale os
.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cost.) - Requerimento não pode
dois minutos finais.
ser colocado em votação sem a presença de mais da me'~ade dos Srs. SenadoO SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a V. Ex'
res.
_
Sr. Presidente, na realidade, a situação em que se encontra a família traA Mesa se guia pela lista de presença; A lista de presença acusa a prebalhadora é de uma injustiça clamorosa, que ontem foi reconhecida, Todos
•. ..ara ser votado, necessita de 34
sença de 33 Srs. Senadores. O reqUerim~.,.
os bens e serviços são reajustados, várias vezes, durante o ano. O dólar foi
Srs. Senadores presentes na Casa.
:; .,.'. "':,
.
reajustado oito vezes; o petróleo foi reajustado várias vezes; os alimentos neO
SR.
ADALBERTO
SENA
(M
D
-'AC)
Sei
que
não
posso
discucessários à família brasileira são aumentados semanalmente. Só Uma coisa
tir
com
V.
Ex',
mas
pondero
o
seguinte:
se.
para
a
dis~ussào de um projeto,
não é aumentada: é o salário. por uma disposição injusta.
não se exige quorum, por que, então, não se permitir Q' e~.çatninhamento da
E exatamente este o objetivo dessa questão de ordem: ê que seja coloca- votação sem o quorum suficiente?
.........
.
da em regime de urgência, à aprovação do Plenário, essa disposição que conO SR, PRESIDENTE (Alexandre
a V. Ex' como
ta agora com a aprovação expressa do representante do Governo.
encaminhar a votação se não se vai proceder.,. -: çI~o? Pode-se pro~eder}
Eu agradeço a V. Ex' a tolerância e a informação de que a matéria se~
sem Rúmero, à dlscussào. mas votação não s'
cammhar quando nao ha
posta em votação na próxima sessão.
número para deliberar. Esta é a conduta da Mesa e a conduta do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - S. Ex' será atendido.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -MO)- Sr. Presidente, que( me paPassa-se à
recer que este requerimento deve ser d~.cutido antes de ser votado.

costa~Jnto

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno úriico, do Requerimento n9 145. de 1979,
do Senador Itamar Franco, solicitando, de acordo com () art. 38.
capul. da Constituição, e art. 418, inciso I, do Regimento lnterno, J
convocação do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Senador Petrênio Portella, para prestar informações perante o Senado Federal.
E evidente a falta de quorum. A votação da matéria será adiada.

O SR, PRESIDENTE (Alexand~sta) - O requerimento t 'ó votado, nobre Senador Itamar Franco. ~uerimento não é.discutido, o requerimento é votado.
"4it'
.
O SR_ ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Sr;,#residente, V. Ex' vai
adotar um critério, agora, importante. V. Ex' tem tWi1h' o direito de i~vocar o
Regimento.
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) Ex':

.

Peço só a ate~o de V.
_. F',
.

Votação, em turno único, do. ~equerirnento ril' l~~.~e, 1979.
do Senador Itamar Franco, ~*ilando, de acordo comi.,àrl. 38,

-l~<'i;l
....
..

. .~,~ i..·",J,·ti(~·

~

'~f'·

'1'
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capul, da Constituição, e art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a

convocaçào do Senhor Ministro de Estado da Justiça, Senador Petrônio Portella, para prestar informações perante o Senado Federal.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Sr. Presidente. se V. Ex'
me permite, pretendo encamin~ar a votação. Não há como V. Ex' me impedir de encaminhar a votação. V. Ex' pode nem colocar em votação, é um direito que lhe assiste, face à lista -de presença. Mas encaminhar a votação,
qual o artigo do Regimento que me impede?
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -
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O art. 344 do Regimento

diz:

através da palavra do seu Ministro da Justiça, quanto à reformulação. partidária.
Espero que a Maioria nesta Casa tenha o mesmo comportamento que
teve, quando da conv-ocaçào do MinIstro da Indústria e do Comércio, aprovando esta convocação, para que ela também aprove a convocação de S. Ex'
o Sr. Ministro de Estado da Justiça, um homem desta Casa, o Sr. Senador
Petrônio Portella,
E o voto que espero que a Maioria desta Casa dê, permitindo que S.
Ex', a exemplo do que fez ontem, aqui, o Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, possa debater democraticamente com os Senadores as diretrizes do
Governo.
Era o encaminhamento que queria fazer. (Muito bem!)

Art. 344. "O encaminhamento da votação é medida preparaque só se 'considera iniciada após o seu término".

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Peço a pa1avra, Sr. Presidente,
para encaminhar a votação, como Líder.

Então, se V. Ex' deseja encaminhar a votação, concedo a palavra a V.
Ex' para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nobre Senador Humberto
Lucena, peço a V. Ex' que não cometa o mesmo erro que o nobre Senador
Itamar ,Franco.

tória,d~sta~

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Muito obrigado, Sr. Presidente, porque creio que o Regimento me permite, exatamente, o que vou
fazer ~gora. V. Ex' não vai colocar ~m votação.
Agora, nesse encaminhamento, Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Regimento quem interpreta é a Mesa, nobre Senador. V. Ex' recorre da decisão da Mesa. O Regimento é decisão da Mesa e não de V. Ex' As decisões da Casa são dadas pela
Mesa, e V. Ex' tem direito de recorrer ao plenário dessas decisões.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Aliás, Sr. Presidente, temos assistido isso - não estou discutindo com a Mesa, estou encaminhando ...
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas, V. Ex' não vai ter
esse trabalho-~ porque estou dando a palavra a V. Ex' para encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Mas. tenho que observar,
já no meu encaminhamento de votação, o que 'Se passou outro dia no Con-

gresso Nacional, na interpretação dada ao art. 43, no seu § 21', pela Mesa, ferindo violentamente o Regimento Comum do Congresso Nacional, e que se
recorreu à Comissào de Constituição e Justiça, em que se colheu o voto de
um Sr. Senador ausente. O que assistimos, Sr. Presidente, é que esse requerimento ainda nào chegou à Comissão de Constituição e Justiça.
Mas, se V. Ex' quer aplicar, realmente; como deve aplicar o Regimento
da Casa, vou pedir agora, doravante à Presidência de V. Ex' ou ao Presidente do Senado que, na hora em que perceber, também, que, neste plenário,
nào exista 11 Srs. Senadores, que a sessão seja imediatamente suspensa, já
que V. Ex' quer:aplicar rigorosamente o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Enquanto eu estiver presidindo a Casa, V. Ex' poderá levantar, que não tendo 11 Srs. Senadores, encerrarei a sessão.

o SR. ITAMAR FRANCO (MOB -' MO) - Independente de qualquer $enador solicitar, cabe à M~~a, não tendo 11 Srs. Senadores, aqui, levantar imediatamente a sessão.
.
Mas, Se. Presidente, encaminhando a votação desse ·':eu pedido de requerimento: há poucos dias, o Senado Federal aprovou a . onvocação de S.
Ex' o Sr. Ministro da Indústria e do Comércio. S. Ex' havj,;l sido convidado
pela Comissão 6e Economia, através do requerimento do Senador Henrique
Santillo para quer;naquela Comi são Têcnica, prestasse as mf{'rmações solicitadas pelo SenadóNlenrique Santillo. Entendeu S. Ex' de comparecer ao
plenário do Senado Federal. A Oposição aplaudiu e aprovou a convocação
do Ministro da Indústria e do Comêrcio.
Ainda ontem, assistimos aqui nest ... Casa à presença do Ministro Mário
Henrique Simonsen, do Planejamento, que, com a sua inteligência, tentou
responder as perguntas a ele dirigidas, demonstrando que esse debate democrático entre os Ministros de Estado_e O Congresso Nacional, e em particular
o Senado Federal, se faz mais do-que
, necessário.

!'

convocaçào do Sr .. ~jnistro ~~tjça, o Senador Petrôn~o Por~ella,
que e quem de fat~ e de dIreIto represen~i&óverno na sua funçao emmentemente política, slif!l.Z mais do que necess~ária na hora presente. S. Ex' precisa comparecer ao Senódo Federal para falar sob~e a prorrogação de mandatos municipais - se é que eles vão existir - S. Ex' precisa falar de reformulação partidária; S. Ex' precisa falar da anistia, porque aí está um vazio neste
País e na classe política. Um País sem rumo na sua fireção política. Não sabemos nós se os mandatos municipais serão prorrogados. Não sabemos nós
acerca do projeto da anistia prometida ainda para o mês de junho e, muito
menos, Sr. Presidente, sabemos qual. ê o pensamento oficial do Governo,

O Sr. Humbe,to Lucena (MOB -

PB) -

Não; se houve erro, foi da Me-

sa.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) nobre Senador Itamar Franco.
O S, .. Humberto Lucena (MOB tem que sê-lo agora também.

PB) -

A Mesa foi liberal com o

Então, se a Mesa foi liberal,

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Mas. V. Ex' há de compreender que a Mesa não poderá ser liberal com 60 Senadores ...
O Sr. Humberto Lucena (MOB - PB) rança 'do meu Partido, Sr. Presidente.

Mas estou falando pela lide-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Cabe, então. a V. Ex' levantar questão de ordem, não mais para encaminhar a votação de um projeto que a Mesa já decidiu, que deixa de ser votado por falta de quorum.
Gostaria que V. Ex' acatasse a decisão da Mesa e a Mesa agradece muito a atenção d.e V. Ex'

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Nobre Presidente, não posso
me conformar, de maneira alguma, velho parlamentar que sou, com a discriminação que faz V. Ex', sobretudo quando pretendo falar pela Liderança do
meu Partido, para prestigiar a proposição do nobre-Senador Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Então, concedo a palavra a
V, Ex', como Líder do MDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MOB - PB. Como Líder, para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente:
Agradeço a V. Ex'
Eu começaria por manifestar a V. Ex' a minha estranheza diante desta
decisão que, como disse há pouco, discrimina entre os Srs. Senadores, pois se
V. Ex' admitiu a palavra do nobre Senador Itamar Franco para encaminhar
a votação de umá matéria, que só será votada amanhã, mas, desde_logo. começa a ser apreciada pelo Plenário, então, creio que é lícito aos demais parlamentarés aqui presentes se manifestarem sobre a mesma.
A mim me parece, e a nós todos da Banc·ada do Movimento Democrático Brasileiro, que nunca foi tão 'oportuna a convocação de um Ministro
como esta que, no momento, pretende fazer o Senador Itamar Franco, isto é,
a do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, pois quem se der ao tr.abalho
de acompanhar o noticiário da imprensa, para não falar nas conversas de
bastidores, nos entendimentos informais entre os líderes políticos de ambos
os partidos, verificará claramente que nos encontramoS diante de uma situação que eu diria tumultuária da vida política nacional.
Acabo de regressar do meu Estado. a Paraíba, e lá, como Presidente do
Movimento Democrático Brasileiro, fui procurado incessantemente por correligionári"os da capital e do interior que indagavam de mim, a cada instante,
a respeito dos rumos que o Governo estaria traçando para a política nacional.
Todos desejavam saber se haveria ou não as convenções municipais,
marcadas para julho próximo, porêm, desde já, ameaçadas de adiamento por
um Projeto de Lei do nobre Senador Mendes Canale, que, votado às pressas
no Senado, sob o guante do regime de urgência, encontra-se, na Câmara dos
Deputados, pendente de apreciação.
Todos desejavam saber se era verdade que o Governo pretendia encaminhar ao Congresso Nacional Proposta de Emenda Constitucional prorrogando os mandatos eletivos municipais, de tal sorte, que nào se realizassem
as eJeiçôes previstas para 15 de novembro de 1978, sob a alegação, primeiro,
de que se cogitava da reformulação partidária e, segundo; de que seria peri-
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goso convocar o povo para uma campanha eleitoral em pleno processo de
combate ao recrudescimento do surto inflacionário que avassala o País.
Todos desejavam saber quais os parâmetros da anistia, COttlO viria, se
seria ampla, geral e irrestrita, como· preconiza o MDB, a Oposição, ou, se,
pelo contrário, o Governo pretendia limitá-Ia, tornando-se restrita, de tal
maneira que não se incluíssem no seu contexto os chamados crimes de: sangue.
Todos desejavam saber, enfim, qual o destino dos atuais Partidos, que
de tão malsinados pelos mais prestigiados corifeus da política oficial; estão,
por sua vez, ameaçados de extinção, através de um simples dispositivo a ser
introduzido no Projeto da nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a ser enviado ainda este ano ao Congresso Nacional.
Portanto, todas essas matérias são de funda.mental importância na vida
do País, nos destinos políticos do Brasil, e somente um homem pode, a esta altura, da tribuna do Senado Federal, da tribuna da mais alta Câmara do Congresso Nacional, esclarecê-Ias, que e o Sr. Ministro da Justiça, Senador Petrônio Portella. A exemplo do debate que ontem aqui travamos.,democraticamente, cOm o Sr. Ministro do Planejamento, Mãrio Henrique Sirnonsen,
espero que: a nobre Maioria aprove o requerimento do Senador Itamar Franco, propiciando·nos assim a ilustre presença do Sr. Ministro da Justiça, para
que possamos ter uma idéia precisa do que pensa realmente o Governo acerca da polhica nacional.
Eram, Sr. Presidente, as considerações que tinha a fazer, no momento
em que trago, em nome da Bancada do Movimento Democrãtico Brasileiro,
integral apoío à feliz ínícíativa do nobre Senador Itamar Franco.

o

SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

It... 3:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n\' 213, de (979), do Projeto
de Decreto Legislativo n' I, de 1979, (n' 125/78, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~
ca do Peru sobre a instalação e funcionamento, na Cidade de São
Paulo, de um escritório da Minero Peru Comercial.
Em discussão a redação final.
Nào havendo quem queira discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é definitivamente aprovada, nos
termos do art. 35Q do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada.

•

Redação final do Projeto de Decreto Legislatí'Vo n9 OI, de 1919
(n\' 125/18, 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 NO

, DE 1979

Aprova o texto do Acordo celebrado entre o Governo da Re·
pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru sobre
a Instalação e funcionamento, Da cidade de São Paulo, de um Escritório da Minero Peru Comercial.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 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, n<1 Cídade de São Paulo, de um Escritório da
Minero Peru Comercial.
Art. 29
cação.

o

Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua publi-

SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 4:

Discussào, em turno único, do Projeto de lei da Câmara n9 5,
de 1979 (n 9 5.744/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao Município de
Garanhuns. Estado de Pernambuco, do terreno que menciona. tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n' 214 e 215, de 1979, das
Comissões:
- de Agricultura: e
- de Finanças.
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Em discussão o projeto. (Pausa).
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, ficando a votação adiada
por falia de quorum,
,,_'SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está "sgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, por cessão do
nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA, Pronuncia o seguintedis.
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há décadas atrás f o genial Alberto Torres, entre tantos ensinamentos,
deixou-nos esta sentença lapidar: "O problema da Unidade Nacional é a
questão culininante do noSso futuro", Unidade que recebemos como o mais
precioso legado de quantos fizeram no passado índio, o negro, o de8re~
dado, o colono humilde, o mestiço, o soldado destemido e: imbatível, Q admi~
niStràdor lúcido e infatigável, a grandeza deste País,
Nào poucas vezes os nossos historiógrafos. cientistas e sociólogos desceram ao cerne dessa questão para perquirir a razão plausível, a interpretação
correta, desse fato ímpar na história contemporânea, qüal seja, apenas um
país representar cerca de metade da superficie de um Continente.
Na América do Sul, a ação colonízadora portuguesa avançou de manei ..
ra irresistível da orla atlântica até encontrar os limites maturais traçados pe..
las bacias Amazônica e do Prata, que enlaçam um subcontinente de mais de
oito e meio milhões de quilômetros quadrados. Estamos por isso, incluídos,
na classificação ratseliana, entre os grandes estados mode:rnos, em cujo cóm~
puto do "espaço" não figuram "áreas fictícias", o nosso território constitui
na sua integralidade, solo político, sem partes irremediavelmente vedadas à
ocupação humana.
Mercê de Deus nào temos desertos secos, como o S,aara e o Gobi; nem
desertos gerados pela umidade e frio do ar, como são classificadas as áreas
terrestres onde há gele"iras, seja nos pólos, seja nos píncaros altíssimos. Ter..
ras que "não pertencem ao ecúmeno", para utilizar a expressão consagrada
por HumboldL
O grande precursor da geopolítíca, no Brasil, Everardo Backheuser ("A
Geopolítica Geral e do Brasil" ed. Biblioteca do Exército, 1952), em primo~
rosa monografia, em que condensou, especialmente, es!tudos reaHzados na
terceira década deste século ("Problemas do Brasi)", Grupo editor Omnia,
Rio. 1(33), a respeito do espaço brasileiro, após ressaltar a condição peculiar
de sermos o maior país de tipo colonial na faixa tropical da Terra, proclama
a potencialidade que deflui da estrutura geopolítica do Brasil. O nosso gran~
de espaço nào é mais, hoje, um óbice à penetração da c:lvilização que se espraia em todas as latitudes, sobretudo agora que Governo e Povo concen~
tram sua atenção e fazem convergir para a Amazônia meios capazes de
integrá-Ia definitivamente ~ economia nacional.

°

Na América do Sul, no início do século XIX, os domínios espanhóis se
esfacelaram, dando origem !lgrande número de pequen~ls repúblicas; o Bra~
si! mantém-se uno e indivisfvel. Entre nós, consolidando essa unidade. as
principais componentes centrípetas sobrepujam as centrífugas, que levaram
à fragmentação dos vice· reinados espanhóis.
Em obra clássica em ;'leu. gêllero ("Projeçâo Contint:ntal do Brasil", ed,
Brasiliana, vol. 50), Mário Travassos faz análise acurada ,dos antagonismos
geográficos que, em nosso continente, explicam a evolução política e a for~
mflçào de países de origem espanhola ao lado do grande império brasileiro,
Destaca antagonismos que se manifestam segundo divt!rsa amplitude: um,
abrangendo todo O continente, em suas causas como em seus efeitos traduz-se peJa oposiçào das duas vertentes continentais, a do Atlântico e a
do Pacífico; outro, interessando diretamente à vertentt! atlântica, ê a opo~
sição das grandes bacias que se encravarn nela, a do Amazonas e a do Prata 1
e podem ser facilmente constatadas a0 mais breve relance sobre uma carta
geográfica da América do Sul (ob, ciL pig,. 45),
N a raiz dos fenômenos histórico-políticos, está o antagonis"U1o' do
Atlântico versus Pacífico, porque as vertentes correspondentes a cada um
desses oceanos que enquadram o território sul-americano, "não fazem maís
do que levar terras adentro à oposição litorânea de suas próprias características". No Pacífico, nenhum grande rio. Em consequência as águas descem
bruscamence dos elevados planaltos e cumiadas, preferindo aS águéls o sentido dos meridianos. percorrendo, como torrentes, os vales longitudinais andinos antes de abordarem o litoral. Em oposição, na vertente oriental, "as
terras. e com elas as águas, se alongam, desde os confins mediterrâneos. até
alcançarem, tranquilas, o oceano. Imensos rios navegáveis prolongam. terra
a dentro, todas as magnificências atlânticas, vinculando destarte o 'interior
aos grandes feixes de circulação marítima" (ob. cil. págs. 45/46).
Eis aí a chave do enigma. A geografia condicionando a h~stória,: Inter..
pretação magistralmente feita por Jean Brunhes em "La Géograp:hie de
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l'Histoire" e da qual se utilizou, em notável trabalho sobre a Península Ibéribacias hidrográficas que ornam a superfície do nosso País, nào só do ponto
ca, o professor Teobaldo Fischer para explicar com clareza por que Portugal de vista étnico, como elemento de ligação. de laço de ligação deste imenso
pode conservar Sua autonomia histórica e política.
Território;~mas, quando V. Ex' enfatiza o aspecto econômico e social destas
A unidade brasileira resultou, portanto, dessa dádiva da natureza que,
bacias as quais poderiam ter sido interligadas, sonho acalentado pelo plano
utilizando suas grandes bacias hidrográficas como poderosos e inquc::brantá- Morais, pelo plano Paulo Frontin, por todos os grandes estudiosos de um
veis elos, deu extraordinária mobilidade à colonização portuguesa. Esta, de- autêntico desenvolvi.mento para o BrasiL 'Infelizmente, meu ilustre represen~
pois de ocupar a orla marítima, conquistou rapidamente os espaços imensos tante do Pará que tào bem e com muita oportunidade examina o assunto, in~
do hinterland, nos ciclos da pecuária e da mineração.
felizmente, nôs numa inspiração macaqueadora e copista, desde uns 3U anos
Es.sa grande aventura de mil epopéias retrata-se, por ex.emplo, nO feito para cá. enveredamos num rodoviarismo cretino e num automobilismo tamheróico e extraordinário de um Raposo Tavares que, partindo do Planalto de bém cretino, desprezando esta vocação hidrográfica do Brasil e essencíalPiratininga, alcança a fímbria do Pacífico, inflete para leste, aproveita o cur- mente da Amazônia, esta vocação que é palpitante, sensível e é gritante.
so do Madeira, desce o Amazonas, para chegar ao Atlântico, erigindo em Mas, infelizmente, meu ilustre representante do Estado do Pará, nobre Senameu Estado, na ilha grande de Gurupá, uma fortaleza como fecho dessa dor Aloysio Chaves, é pela primeira vez que vejo um representante da Ama~
obra ciclópica.
zônia - depois que cheguei aqui e quando discursei abordando este mesmo
Feitos como esse é que levaram um cientista da esürpe de Saint Hilaire a tema, em 1975 - esmiuçando todos os planos que pretendia a interligação
dizer, num misto de espanto e arrebatamento: "On est saisi d'une sorte de slu- das bacias. Nunca me fizeram coro; agora, eu me sinto confortado, acalentapefaction; on serait tenlé de croire que ces hommes appartenaient à une race de do, e tenhq certeza de que agora terei, ombro a ombro, alguém, para lado a
géams".
lado, lutarmos por essa vocação hidrográfica brasileira e essencialmente
Entre essas grandes bacias hidrográficas, pela sua importância histórica amazônica com a ligação da Bacia Amazônica com a do Prata, a do Amazoe pelo que elas ainda representam hoje para o Brasil, interligando as Regiões nas com a do São Francisco, esta com a do Tietê, a do Tietê com a do Para·
Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, destacam~se as de São Francisco e ná, e assim formarmos o grande arabesco hidrográfico que há de nos dar a
Tocantins-Araguaia.
verdadeira redenção brasileira, porque esta é a nossa vocação. Nunca foi ro·
Geraldo Rocha, em obra que conquistou justa notoriedade C'O Rio São doviária, principalmente quando nós ainda nào tínhamos a infra~estrutura
Francisco - Fator precípuo da existência do Brasil". Ed. Brasiliana, vaI. para a movimentação desta via que era o petróleo. Isto é um fato notório.
184), escreve: "João Ribeiro, Euclides da Cunha e Vicente Licínio Cardoso, Nào se explica que estadistas que" se dizem de envergadura, mas provado
analisando os fenômenos da nosSa História, chegaram à conclusào de que hoje que nào passaram de estadistas de quintal, quando nos enveredaram
devemos a nossa unidade quase exclusivamente ao fator geográfico resultan- pelo rodoviarismo e pelo automobilismo. Meus parabéns, ilustre Senador.
te da existência do grande curso d'água navegável Que une partes longínquas
do País. em pleno h'interland brasileiro. O Vice-Reinado do Prata, livre do
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Agradeço muito a V.
jugo espanhol pelo gênio de Simão Bolívar, contava também com a unidade
Ex' ,nobre Senador. Na verdade, sou eu que estou aderindo à tese que V. Ex'
da língua, de costumes e de crenças, fatores que eram comuns aos originários com maior brilho, sem dúvida alguma,já sustentou na tribuna deste Senado,
da Lusitânia. faltava, porém, aos hispano-americanos o elemento de uniào a respeito de assunto tào palpitante para este Pais, sobretudo acho indispengeográfica constituído pelo São Francisco e por esta razão eles se esfacela- sável dizer-se por estar ele visceralmente ligado à unidade brasileira.
ram" (ob. cit. pág. 4).
Muitas c.idades se ergueram, do século XVI aos. nossos dias, e são marIdêntica observação parte também de Orlando M. Carvalho ("O RIO da
cos dessa conquista admirável: Juazeiro, Petrolina, Paulo Afonso, Penedo.
Unidade Nacional- o São Francisco. Ed. Brasiliana, vol. 9): "O destino do
A extensa bacia do Tocantins~Araguaia foi o caminho natural para ar~
Brasil dependeu, em certo momento histórico, da direção das águas de seus
rojada penetração em direção ao Norte do Pais. Os bravos bandeirante$ paurios. "
listas, após descobrirem as nascentes do rio desceram em sucessivas expe~
A baciá hidrográfica do São Francisco, servindo a oito estados da Fededições pelo Tocantins, como registra A.E. Taunay ("História Geral das Ban·
2
raçào, cobre cerca de 7OU,OOOkm ;; a do Tocantins-Araguaia, drenando toda
deiras Paulistas"), sobretudo nos séculos XVII e XVIII, em busca de riquea grande Região Centro-Oeste, desce, pelo seu formador principal das cerca~
zas minerais,
nias de Brasília até encOntrar as ág-uas do Rio Amazonas, estendendo-se
Na atualidade, a região Centro-Oeste e o Sul do Pará, assumem impor2
aproximadamente por 800.000km • As 'duas grandes bacias constituem a es- tância cada vez maior, em conseqUência da colonização de grandes espaços
pinha dorsal deste País, enquanto as do Amazonas e Prata dão os contornos
vazios.
geográficos de imensos trechos de nossas fronteiras meridionais e ocidentais.
Acentuou Lysias A. Rodrigues ("O Rio dos Tocantins", Rio, 1945) que
Dia virá em que este País tomará plena consciência do valor inestimável
o
rio
Tocantins é, no momento, a base de partida da marcila para oeste da ci~
dessa portentosa malha potamográfica que poderá ser interligada, numa
vilização e do progresso brasileiro, marcha que decorre da necessidade de
obra sem paralelo em outros continentes.
Não é um anseio visionário; é a fatalidade geográfica que nos conduzi~ ocuparmos todo o território ocidental de nossa Pátria, em granHe parte ain~
da desconhecido.
rá, na maturidade como nação, a essa decisão inevitável.
No século passado o ilustre brasileiro, General Couto de Magalhães, ex~
A Bacia Amazônica unir-se-â à Platina pelos rios Guaporé e Paraguai,
traordinário
homem de ação e pensamento - sertanista e filósofo - perlusatravés de seus formadores Alegres e Aguapeí; a ligação entre as bacias Pla~
trou nosso hinterland, especialmente a região do Araguaia, recolhendo suas
tina e T ocantina torna~se plenamente viável em vista, principalmente, da
grande proximidade entre os formadores dos rios São Lourenço e Taquari e impressões em livro, até hoje, de consulta obrigatória ("Viagem ao Araguai", ed. Brasiliana, vol 28).
o rio Araguaia e seu afluente rio das Mortes, na área do pedip\ano do alto
Não lhe passou, como é óbvio, despercebida a importância dessa granAraguaia, igualmente caracterizada por uma acentuada horizontal idade; por
de bacia hidrográfica, cuja utilização urge ser feita, de maneira imediata e rafim, os estudos já realizados demonstram ser perfeitamente exequível a licional, pelo Governo Federal, pois da execução dessa obra, como então progação entre as bacias Tocantina e São-Franciscana, face a existência, na cha~
pada do Espigão Mestre, da lagoa do Veredão, local de nascentes de rios que clamou - cito Couto de Magalhães - "depende talvez a futura integridade
vertem para uma e outra daquelas bacias ("Geografia do Brasil Região do Império". E enfatizava: "Não quero insistir sobre este último argumento;
contudo, não deixarei de dizer, ainda que de passagem, que não me parece
Centro-Oeste", 4' VaI. ed. IBGE, pág. 89).
boa política a que temos seguido até o presente, facilitando as relações do liNo passado, Garcia d'Avilla, um dos grandes desbravadores deste País,
toral com o estrangeiro, sem curarmos de unir o litoral ao nosso centro. Essa
penetrou o vale do S. Francisco, ao arrepio da corrente, de norte para o sul,
política. encaminha~se para a fragmentação do Império, quando o comércio
constituindo, ao longo de suas margens, currais de bois, núcleos de coloni~
de nossas províncias pelo centro, fazendo umas dependerem das outras, es~
zação dessa ubérrima região do Brasil. A colonização intensificou-se no cor~
treitaria os raças de nossa uniào e faria com que pudesse subsistir inteiro este
rer dos anos e, na atualidade, esse fértil e imenso vale, é uma das zonas fisio~
colosso, que assombra o mundo e que terá de desmembrar·se, a não se lançar
gráficas mais importantes do País, nela desenvolvendo-se a agricultura, a pe~
cuária e a indústria, cujo progresso repousa, ainda, no aproveitamento ener~ . mào deste único meio de conservá~lo unido" (ob. cito págs 208/209).
E claro que não se concretizou esse vaticínio final e, em época rec.ente,
gético dessa bacia fluvial.
trés grandes obras, ·neutralizaram, em parte, esse perigo: a construção da
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - O nobre Senador concede-me
BR·U lU (Belém-Brasília); a providencial transferência da Capital do País
um aparte?
para o Brasil Centrai e a .construção da rodovia Transamazônica.
Nem, por isso, diminuiu a importância das nossas hidrovias. Ao conO SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Com muita honra,
.
nobre Senador Evandro Carreira.
trário: a abertura dessas grandes estradas. o desenvolvimento do País e à expansão demográfica, cujos excedentes, sobretudo do Nordeste, drenaram-se
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador Aloysio Chapara os espaços vazios da região Norte, vêm colocar em maior evidência,
ves, congratulo-me, efusivamente, com o seu pronunciamento a respeito das
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como problema da mais alta prioridade, o aproveitamento de nossas
vias.

o Sr. Evandro Carreira (MDB -

hidro~

AM) - Permite V. Ex' mais um apar-

te?

o SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA com muita honra.

PA) -

Pois não, Senador,

o Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, neste ponto
deixo de concordar com V. Ex' A presença deste caolho rodoviarismo_da
Amazônia veio apenas enfatizar, confirmar e exigir uma política hidroviâTlá
para a Amazônia. Construir estradas dentro do talvegue amazônico é cavar
buracos dentro d'água, nobre Senador! Eu desafiei, desta tribuna, o Sr. Ministro e todos os Ministros do Transporte a fazerem comigo a Transamazônica, nào a Transparaense - esta existe, é um fato, de Marabá a Itaituba-, Eu
gostaria de fazer o trajeto de Marabá até Humaitá com um caminhão comerciai levando carga. Até hoje esse repto não foi aceito. Não o foi. Por quê?
Porque de Itaituba a Humaitá essa estrada nunca funcionou a não ser para
temerários.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Nobre Senador, V.
Ex' tem em parte razão, porque a Transamazônica é uma estrada ein implantação, cujo trecho está sendo paulatinamente consolidado, melhorado.
Ocorreu também o mesmo com a Belém-Brasília, cuja importância econômica, social e política creio, ninguém discute mais neste País. Esta imensa rodovia permite exatamente melhorar o aproveitamento das nossas hidrovias,
porque enquanto nós não pudermos fazer o aproveitamento integral de todos esses rios que sào rios que descem do Planalto Central, em direção à calha do amazonas, apresentando dificuldades à navegação nos trechos médios
e superiores havia necessidade da rodovia, a fim de fazer a conexão entre o
trecho de hidronavegação desses rios e as outras regiões do País. Com isso se
valoriza a hidrovia e se vai permitir o aproveitamento imediato de largos trechos de muitos rios navegáveis no Amazonas, principalmente seus afluentes
pela margem direita, já no curso médio e inferior.
Plenamente consciente dessa realidade é que, com o apoio valioso de
meus preclaros colegas - Irapuan Costa Junior e Garcia Neto, então Governadores de Goiás e Mato Grosso, que subscreveram documento, só agora
revelado - em outubro de 1975, entreguei ao ex-Presidente Ernesto Geisel o
expediente a seguir transcrito:
"Excelentíssimo Senhor
Presidente Ernesto Geisel
19 Os Governadores abaixo assinados, dos Estados diretamente interessados no preparo progressivo do leito dos rios
Tocantins-Araguaia, seus anuentes, inclusive ligações dàs bacias,
para a navegaçào franca, estão conscientizados que nela reside a
solução natural, para o desenvolvimento de imensas extensões territoriais do Pais.
O aproveitamento dos rios Tocantins e Araguaia, vem sendo,
há cerca de 40 anos, objeto de atenções oficiais, através de sucessivas Cpmissões, da CEBRTA, da CIV AT, e dO GEIPOT. Recente·
mente, o Governo de Vossa Excelência acelerou e aprofundou tais
estudos, incluindo a ligação das bacias Amazônica e do Prata, comprovando suas viabilidades, em boa hora, no 119 P.N.D ..
29 As cachoeiras de Itaboca, no baixo' Tocantins, já cumpriram sua destinação histórica, de integração territorial, ao deflitirem
para os Andres, a linha do tratado de Tordesilhas; cumpre agora à
Revolução superar tais obstâculos, para ensejar também a nossa integração econômico-social.
39 A primeira e excepcional oportunidade surgida, para venI.:er o obstáculo natural, reside nas vultosas inversões viabilizadas
pelo escoamento dos minérios de ferro (Serra dos Carajás), e de
bauxita (Trombetas); tal oportunidade importa em duas opções:
urna fluvial, e transcendental para a navegação Continental, e outra
ferroviária.
A questão crucial é definir, até que ponto é compatível, na
conjuntura atual do problema global, e mesmo à custa de pesados
sacrifícios financeiros imediatos, se impor, desde logo, a solução
nacional, natural e definitiva, que é a fluvial, em detrimento da ferroviária.
49
Assim, vimos solicitar de Vossa Excelência, determinar
um estudo de alto nível, com a urgência requerida, que responda à
seguinte e vital indagação: Ê possível ao País, implantar no delta
do Rio Amazonas, manter e operar, (mesmo à custa de sacrifícios
transitórios, mas compatíveis com a exportação competitiva de mi-

nério 'de ferro (da Serra dos Carajás), um porto_(antiga aspiração
-'::~,:Amaiônica), capaz de atender aos ,grandes naVios graneleiros?
--~~ Caso a resposta seja positiva, como espera~(]oS. apelamos para

Vossa Excelência, no sentido de abrir para a tmre-navegação fluvial, as hidrovias continentais do -País".
.
O eixo Tocantíns-Aragua-ia represen\a, rio momento, a área de mai9'r
potencialidade econômica do Pà,rá. Ao longo. dele instalam-se projetos ~ro~
pecuários e industriais no sul dq Pará; em Carajás encontra-se a maior reserva de minério de ferro do Brasi'-e, inelutavelmente, nesse 101:al há de montarse, em futuro próximo, com,a energia abundante de Tucuruí, indústriaside-rúrgica para suprir ó "mercado iinterno e concorrer no externo; nas cor[~der
ras de Itaboca, o Governo federal prossegue na construçã<o da Hidrelarica
de Tucuruí, que, em sua primeira etapa, .deve gerar 3.960 MW e, numa fase
posterior, poderá atingir 8.000 MW.
Essa,obra extraordinâria,já em fase de execução adiaJ1tada, tem importância nacional, de vez que com ela se inicia o aproveita~llenlo racional' do"
pote~al energético da bacia Tocantins-Araguai~~~~imado em 20.800
MW; 80% dos quais representados exclusivamente pelo Tocantins. ~
A Hidrelétrica de Tucuruí viabiliza o projeto de aluminio da ALBRAS-e
ALU NO RTE, em implanlação no município de Barcarena.
".
E indispensável ao grande porto, com capacidade para navios com cálado de até 80.000 toneladas, localizado, após estudos definitivos, pela PORTOBRÃS na mesma região. em Vila do CQnde;-atenderá as necessidades essenciais da área, na qual desponta Marabá oGipQ prato-urbe de mais de 300
mil habitantes no fim deste século; garantirá 8'itiastecimento pleno de Belém, em expansão acelerada,. de maneira definitiva e, ainda, injetarã~ tão
logo concluida a pr.imeíra etapa, 1500 MW na rede da CHESF, quejá se estende em direção a Tucurui.
E inquestionável, portant(j), a alta prioridade dessa <lbra, que implica
também, e necessariamente, a regularização do curso -d€rlrio Tocantins, de
sua foz até Marabâ. abrindo·o à livre navegação par~"_amento das riquezas daí oriundas: variada produção agrícola, cont'-1iiII'domínio de pimenta
do reino, cacau, café, castanha, esta como atividade extra'tiva; minérlq de
ferro, além de manganês, ouro e cobre já intensificados, também. ôéssa
área, e os produtos da indústria siderúrgica que no futuro lá fatalmente serâ
erguida, se não incidirmos, arrastados por meras influências ocasionais, no
erro grave que se cometeu no passado, com a localização de Volta Redonda
e da Companhia de Ãfcalis.
E, assim, o passo inicíal - mas decisivo; para abertura da primeira
grande hidrovia, neste País, já reclamada, eJÚ,.75, pelos governadores do
Pará, Goiás e Mato Grosso no: expediente, então. encaminhado ao preclaro
Presidente Ernesto Geise1.
'
Um fato de SUm3 gravidade, porém, neste momento, enche de apreen"sào os meus patrícios, sobre:tudo das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Ama·
zônica, senão de estupefação t@dos os brasileiros: a indefinição a respeito da
construção de eclusas, na barragem de Tucuruí, para garantir a livre nave·
gação desse rio. Até bem pouco tempo a informação era de: que, embora pre·
\/\sta, no projeto da hidrelétrica, não se fizera, em qualquer setor do gover'no
- Ministério do Interior ou dos Transportes - alocação de recursos; para
essa obra. Posteriormente, 'O atUai Ministro dos Transportc:s, em declaraç(\es
à imprensa, no Pará, garantiu ~ue essas eclusas seriam construídas; 'hâ pouc.os dias o presidente da ELET~ONOR TE afirmou, todavia, em Belém,·que
há estudos em curso para resol~er esse crucial problema, que não é paral-'nse
- insista-se - mas nacional, c(,mo se esse assunto ainda pairasse no ar, num
plano conjecturai, quando, na;realidade, hâ muito deveria estar equacionado, a nível de projeto acabad\)o
O Sr. Josê Lins (ARENA - CE) -

Permite V. E". um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAV~S (ARENA -

PA) - Com todo o prazer.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senado" Aloysio Chaves,
acompanho com o maior intetesse o discurso de V. Ex' sobre o magno assunto que é o equacionamento dos problemas dos tr.a~sportes no Brasil. O
discurso de V. Ex' é, -aliás, mais abrangente, porquo..ana1isa o papel da ex·
traordinária rede hidrográfica e o imenso potencial hidrelétrico da Amazônia. V. Ex' sabe da interdep.enidência de todas as regiões do país e princ~pat
mente da dependência do Nortieste, das fontes energéticas da Amazônia. O
rio São Francisco é O maior r~o do Nordeste, o rio da integração naelona!,
como nós o chamamos, é, fora 10 Paraíba, o único rio perene da nossa região.
Ele é responsável por todo o manancial de energia do NDrdeste brasileiro.
Mas, o ritmo com que estamos utniza.npp,.a sua força"é tal que, dentro~ al~
guns anos teremos esgotado a 'sua capacídáde-. Para garantir a contin~a!1e
do desenvolvimento do Nordite ter.emos q~órrer às fontes da AÜ1'tÔ~ ~- ~
nia, através da interligação d s sistemas energéticos das duas regiõ$l" D~_~'- , "
contrário, teríamos, qUê' busc r a ajuda de unidades átomo-elétri~T~~_"'
,
bem, nobre Senõ,ldot,rno-NQ-rdeste, recentemente, tivemos também qtl~.i;5'.::_~~-_-- ""~"

,

,

':

-- í

.

~ __ ""'_'_ ~'"'"~~:';t}:~;1bf~~:~~,
.:..c '"~"fl--' - "

tr'uir, no São Francisco, a Barragem de Sobradinho. E os dois pro,blemas
vinculados de aproveitamento do rio, para energia e para via de transporte,
tiveram de ser praticamente solucionados através de gestões em M.inistérios
diversos. E certo que a SUDENE estabeleceu a unidade dos dois interesses,
de modo que, a eclusa e a Barragem de Sobradinho foram finalmente garantidas, embora com recursos especiais de diferentes fontes. Muito obrigado a
V. Ex'

o SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Nobre Senador José
Lins, deixei perfeitamente claro que os recursos o Governo: alocará da fonte
competente. Quando Governador, verifiquei o desenvolvimento dessa obra
várias vezes; a ELETRONORTE mostrava no projetd 'O local das eclusas,
mas, declarava, de pronto, que o Ministério das Minas e Energia, através
dessa Empresa, não dispunha de recursos de espécie alguma para a construção dessas eclusas. As demarches promovidas por nós, naquela ocasião,
levaram a estudo que se arrasta durante todos estes anos.
Mas o problema tornou-se mais agudo, exatamente por falta de uma definição. E essa definição, que houve em Sobradinho é que é indispensável
tomar-se em relação ao Tocantins.
O Sr, José Lins (ARENA -<:E) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHA VES (ARENA -

PA) -

Pois não.

O Sr. José Lins'(ARENA -CE) - V. Ex' está absolutamente certo.
Este é o momento de tomar a decisão, porque terminadas as obras da barragem será muito mais difícil a construção da eclusa.
O Sr, Almir Pinto (ARENA O Sr, E..ndro Carreitll (MDB -
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ZZ88 Sábado, Z

CE) AM) -

Tocantins-Araguaia. que se prolonga na Bacia do São Francisco, no senti~
do de que ambas, embora separadas, distíntas, constituem o grande elo da
unidade nacional.
A Bacia Ama~Õnica tem uma grande extensão livre à navegação, completamente aberta à navegação, desde Belém até Iquitos, no Peru, com aces~
so a navios de grande tonelagem. Os seus afluentes priricipais, tanto da margem esquerda, que descem da regiào das Guianas, do Planalto das Guianas,
como dil margem direita, que descem dos degraus do Planalto Central Brasileiro, são, entretanto, impraticáveis à navegação, .a não ser a pequenas embarcações, nos seus trechos médio e superior,
Dentre esses rios, nós temos o Tocantins. Hã necessidade de fazer o
aproveitamento hidrelétrico integral dessa bacia, que eu já indiquei,. que r~
presenta 20.800 MW e, com o aproveitamento sucessivo, a partir de Tucuruí
até os trechos sup.eriores, destes dois rios, nós teremos aberto e consolidado,
em toda a sua extenção, a maior hidrovia continental, que é fundamental ao
progresso do Brasil.
E, no entanto, o projeto depende do Ministro das Minas e Energia do
Governo passado, do atual, ou do futuro Ministro; mas o projeto foi elaborado 'no Ministério das Minas e Energia, cuidando a ELETRONORTE da
construção da hidrelétrica. Aduz-se que cabe a outros setores, ao Ministério
dos Transportes, ou a qualquer outro órgão do Governo Federal, prever e
prover os reCursos para a construção das eclusas. Como nào há simultaneidade nesse planejamento e nessa execução, corremos os risco de, concluindose a barragem do Tocantins, vê-lo vedado à livre navegação.
Concedo o aparte ao nobre Senador Evandro Carreira.

Permite V. Ex' um ap~rte?
Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Vou ouvir, em primeiro lugar, o Senador Almir Pinto que já me havia solicitado o aparte e, depois, ouvirei o Senador Evandro Carreira, com muito prazer.
O Sr, Almir Pinto (ARENA - CE) - Nobre Senador, segundo estou
apreendendo do pronunciamento de V. Ex', situa V. Ex' o problema energético, o problema mineral, o problema de transportes. Acho que esses problemas estão entre os Ministérios dos Transportes e o das Minas e Energia.
Quero comunicar a V. Ex' que.-:ontem, viajou para o Norte, o Ministro
das Minas' e Energia César Cals, parece-me que para Belém, para
ver o Projeto Carajás. Ainda como Diretor da ELETROBRÁS, S. Ex'
teve oportunidade de sobrevoar toda a Amazônia e sentir, de perto, o que,
na verdade, aquele manancial repr'esenta para o sistema hidrelétrico da
Nação brasileira. V. Ex' faz, neste instante, no meu entender, um pronunciamento altamente valioso para a Nação, porque defende como bom nordestino, como bom paraense, aquilo que na verdade todo brasileiro deseja para o
Norte e para o Nordeste. Creio que todos somos irmãos, falamos a mesma
língua e, se não temos a mesma reflgiã'o, é porque não queremos - somos
todos irmãos. Assim mesmo acredito' que o Governo Federal, o Governo do
Presidente João Figueiredo, dentro das suas boas intenções, terá que resolver
este grande problema do Norte: o problema' das hidrovias que diz muito de
perto à Amazônia. E, quando digo Amazônia, falo justamente do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Goiás, a região que compreende o Tocantins, Xingu e outros mais. Por conseguinte, quero parabenizar Y. Ex' porque justamente não só tomou assento aqui nesta Casa o nosso colega Gabriel Her~
mes, que tem lutado para essa questão se resolver; Y. Ex' traz agora uma documentação fabulosa, que decerto servirá para estudos meticulosos de dois
Ministérios principalmente. Estou dizendo a V, Ex' que há preocupação,
porque sempre tenho mais contato com o Ministro das Minas e Energia e sei
qual o pensamento do Ministro César Cals em relação às hidrelétricas do
nosso País, que justamente diz respeito à área da qual V. Ex' está, neste momento, ocupando-se.
O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Meu caro colega Senador Almir Pinto, agradeço a V. Ex' o aparte, que tocou em ,!lguns pontos
essenciais da exposição que estou fazendo, cuja diretriz é a seguinte, recapitulando alguma coisa que já foi dito: o Brasil, com a extensão territorial que
possui - é a tem desde o momento em que adquiriu a sua independência,
como herança dos nossos antepassados - tem nas grandes hidrovias internas elos que unem sob o ponto de vi~ta geográfico, indissoluvelmente, as diferentes regiões deste País.
Esta é, hoje, não uma tese; é um fato inquestionável, demonstrado por
quantos se debruçam na análise dos problemas históricos, geográficos e
políticos, dentro po nosso Continente.
O problema de energia elétrica, a que me refiro, como o de recursos de
minerais, é pela vinculação que tem com essa bacia hidrográfica .. A espinha
dorsal deste País, para sua penetração, para sua colonização, é a Bacia

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador Aloysio Chaves, eu estou depreendendo do seu discurso, agora, que o plano para a construção da hidrelétrica de Tucuruí não se definiu ainda em torno da construção das eclusas.
O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Desculpe-me
interrompê-lo, para dar uma informação lateral.'
O plano da hidrelétrica prevê a construção das eclusas. O detalhamento
do plano das eclusas é que estava sendo feito para a sua construção subseqüente. Enquanto se alocar recursos apenas para a construção da hidrelétrica, sem abandar recursos para o início da construção das eclusas, estar-se~á
criando problemas de greves conseqüências para o País: o bloqueio do T 0cantins.
O Sr. Evandro Carreira (MOB - AM) - Claro que a construção das
eclusas. tem que ser concomitante à construção da hidrelétrica ...
O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Creio que deve ser assim.

o Sr., Evandro Carreira (MDB - AM) - ... senão estaríamos consagrando a incompetência, a imprevidência e a inconseqUência. E isto que me
parece da parte do Governo - essa indefinição, essa indecisão, uma demonstração eloqüente da sua incapacidade de previsão, de análise, de olhos
de lince para ver o futuro. Não é possível, meu "ilustre Senador, fazer-se uma
hidrelétrica como Tucuruí sem se pensar, antes de mais nada, na eclusa. A
construção da eclusa é fundamental, é fundamental mesmo. Como se fazer
uma hidrelétrica daquela magnitude sem se pensar na eclusa? Ê a consagração da incompetência. Não acredito que este Governo seja tào incompetente a ponto de pretender fazer uma hidrelétrica, como a de Tucuruí, na
base de 3,8 Gw sem pensar em eclusas. Isso é a estupidez consagrada. Não
acredito.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Nobre Senador,
Y. Ex' não encontrou, nas minhas palavras, a colocação radical que fez.
Nào mencionei, a qualquer momento, que não se pensou na construção da
eclusa. Acabei de dizer que o projeto da ELETRONORTEprevê e levou em
conta a construção. das eclusas. O detalhamento do projeto das eclusas está
sendo feito. O que ainda não há - e reputo, realmente, matéria importante,
ponto fundamental, - é uma definição quanto aos recursos para a execução
dessas eclusas, obra que não pode ser protelada, avançando, como esperamos que avance, em ritmo normal ao da construção da barragem da hidrelétrica.

o Sr.

Lomanto Júnior (ARENA -

DA) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Ouço, com muito prazer, o nqbre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. (..omanto Júnior (ARENA - BA) - Longe de mim, eminente Senador Aloysio Chaves, solicitar um aparte para interromper o curso brilhante da oração que V. Ex' vem pronunciando nesta tarde, em que faz análise de
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toda a infra-estrutura, sobretudo dando ênfase ao problema das hidrovias,
sem dúvida alguma, no meu entender, problema que estâ a desafiar, a insistir
que os homens públicos para ele se voltem nesta hora em que as dificuldades
de combustível cada dia mais se acentuam, Também os custos da construção
de ferrovias e de rodovias a cada dia mais aumentam. Ê imprescíndívelq}le o
Brasil se volte para o ordenamento do setor hidroviário, set'or da mais alta
relevância para o nosso desenvolvimento. Quando V, Ex' cham1úl atenção
para que, concomitantemente com a construção da barragem de Tucuruí se
execute a eclusa, realmente faz uma das mais oportunas advertências. OOUlhe, como exemplo, aquilo a que se referiu há pouco o nosso eminente colega
Senador' José Lins, o problema da construção da barragem de Sobradinho, no São Francisco. A barragem de Sobradinho - como se sabe - interromperia realmente, se em tempo próprio não fosse construída a sua eclusa, a navegação do rio. Até a construção da barragem modificou o sistema
de navegação do rio São Francisco. Sem a construção da eclusa, estaria, realmente, interrompido ali, na barragem, todo o curso da navegação. Então, o
Governo, em boa hora, e, sem dúvida alguma, fizemos, um trabalho intenso
de convencimento de que se deveria construir a eclusa ao mesmo tempo em
que se construísse a barragem - em boa hora o Governo assim deddiu.Dentro de poucos dias ela estará em funcionamento. Parabenizo V. Ex' pela
lembrança oportuna, para que se faça em Tucuruí. como se fez na barragem
de Sobradinho, a sua eclusa ao mesmo tempo em que se constrói a barragem,
porque é uma contribuição a mais ao sistema hidroviário do País. Parabéns
pelo seu magnífico discurso. Realmente V. Ex', como grande mestre que é
desta Casa, hoje nos dá uma grande lição sobre esse problema de transcendental importância para o desenvolvimento nacional. .
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Agradeço as palavras
elogiosas de V. Ex', sobretudo a observação que faz, corroborando, também, a declaração anterior do nobre Senador José Lins, sobre a solução adotada para SobradiJ,ho, no Nordeste. Impõe-se necessariamente, medida consentânea com a boa administração e idêntica para a barragem de Tucuruí.
O Sr. Itamar Franco (MOB -

MG) -

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA nobre Senador Itamar Franco.

Permite V. Ex' um aparte?
PAi -'- Concedo o aparte ao
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".férior do estuário ~ u~grande porto atlântico que sirva a todos os
dos e países tributários 'da! Bacia Amazônica.
Isto é um imperativo geográfico: um perto que sirya _ao mesmo tempo
ao Pará, ao Amapá, ao Amazooas - como porto at~~'a Roraima a
Rondônia, ao Acre, à Bblívia, ao Perú, à Colômbia, .;ezuel~, enfim' a~s
países que integram a P:In·Amazônia.
~t
.
O Sr. Evandro Carreira (MDB -

AM) -

Ao Mar;1nhão,

tam~.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Inclusive, ao 'tasil
Central. Isso far-se-á fatalmente, porque é imperativo geográfico e a ~ria
está aí para mostrar que, ao I.o?go das civiliza~ões, grandes e im~orta~~.,.i~.·_: ..
dades se ergueram exatamente na foz, tambem, de grandes e ImporQt:es.
rios.
, :
' :-'_'~:
Então, eu diria - citando üm exemplo contempo.rânei) - que nã'o~1'or
outra razão que Nova Orlea-n~ é o segundo porto do~ i!§!~OS- Unid~~, de·
pois de Nova Iorque, senão pelo fato de estar coloc_.a:foz da ~acia do
Missi~sipi e do Missourí.
\
'

,Q Sr. José Lins (ARENA - CE) -

Permite V. Ex' um aparle1

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Peço a V. Ex', Senador
Aloysio Chaves, que não permita mais apartes. V. Ex' tem 5 minutosipara
.concluir o seu discurso.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA,~~ f A) - Vou ouvir rapida-~
mente o Sr. Senador José Lins e, em seguida:'-"'cluirei () meu pronLlUCia~
menta.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Aloysio Cb\wes,
Desejo lembrar que não há necessidade de que toda eclusa sej~ concluída ao
mesmo tempo que' as obras de aproveitamento de energia ellétrica, o queé es~
sencial é que a entrada, a montante, do canal da eclusa'seja preparada para
permitir, quando conveniente, o desenrolar dos tr~!; a jusante.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA de acordo com V. Ex'.

p;;",l E;tou inteiramente

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Uma segunda sugestão seria que,
como no caso do Nordeste, a SUOAM se engage no esforco de coordenação
da ação de diversos Ministérios envolvidos no problema. Uma obra aomo
essa envolve, necessariamente, pelo menos) o Mjnistério dos Transporiek, o
Ministério das Minl;ls e Energia, talvez, o Ministério do Trabalho, devido a
necessidade de obras sociais, de deslocamentó'de'fopulaçõl:s; etc, e possivelmente o INCRA. Em suma} talvez a,SUDAM possa contribuir para coordénar a ação das várias entidades com responsabilídade sobre a obra. Muito
obrigado a V. Ex'.

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Aloysio Chaves. o pronunciamento de V. Ex' é por demais importante. Pinço uma observação que
se faz necessária nesta hora, exatamente quando V. Ex' lembra o problema
de Volta Redonda, construída fora do campo da matéria-prima, Hoje, a
matéria-prima é retirada de Minas Gerais e transportada pela chamada Unha
Centro até Volta Redonda, com um alto custo de investimentos para o Governo. Ainda agora o Governo discute se aplica na Ferrovia do Aço ou se faz
a remodelação técnica da chamada Linha do Centro. Então, veja V. Ex',
com esse destaque que deu, chamando a atenção das autoridades com o caso
de Volta Redonda, veja V. Ex' a importância que assume a localização em
relação a de Carajás. Aí é que está o problema, levantado, inclusive, pelo Senador Evandro Carreira, da necessidade de o planejamento ser global. Ele
não pode ser parcial. Quando se fala na construção da barragem de Tucuruí,
evidentemente o problema das eclusas tem que ser visto dentro desse contexto. Devemos destacar - comO disse V. Ex' - face às hidrovias, a importân.
cia do potencial hidráulico que temos na Região Norte. Num País que tem
200 milhões de quilowatts, dos quais 70% ainda inexplorados, um País que
pretende dar, sem necessidade, uma velocidade grande ao seu Programa N uclear, o pronunciamento de V. Ex', nesta tarde, torna insofismável a observação de que ainda há muita coisa a se obter em relação ao potencial hidráulico da Região Norte. Meus parabéns a V. Ex', principalmente pela observação lúcida que faz, lembrando o exemplo da má localização de Volta Redonda face à matéria-prima.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Acolho a sugestã<>de
V. Ex', que nào passou a nós outros, como Governador e dos homens Pílblia
cos do Pará, despercebida há muito tempo. Temos cuidado, junto à;$U~
DAM, e os Governos que me ~ntecederam, o fizeram, assim como O atual
Governador, que cuida desse prloblerna com toda a dedicação e com o maior·
empenho p e s s o a l . '
,
Colocamos esse problema; sucessivamente, ao Ministério das Minas e
Energia, ao Ministério do Intetior, enfim, a todos os órgãos que podem se
vincular a ele.
Chamamos a atenção em particular, hoje, é que decorrido tanto tempo
ainda nào se tenha conseguidol uma definição de recurSQS para o inicb da
construção dessas eclusas, especialmente a primeira partI: o montan1í;; da
barragem, para complementaçlro futura do resto do projeto. Essa etapa é in·
dispensável e deve ser feita agora, concomitantemente, com a construção da
barragem.
Mas, pross_eguindo, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Agradeço seu aparte,
Senador Itamar Franco. Citei também a Companhia Nacional de Ãlcalis,
que deveria estar no Nordeste. Espero que esses erros não se repitam com a
localização da siderúrgica, naquela região, para o beneficiamento e a utilização do ferro de Carajás. Se temos a mina à margem do rio, pratícamente;
se temos com T ucuruí energia elétrica farta e abundante; se vamos ter um rio
navegável com uma hidrovia perfeita; se se constrói em Vila do Conde, já,
um grande porto nào para o Pará, para a Amazônia parece·me imperativo
que se localize a indústria siderúrgica próxima a Carajãs. Observo, nobre Se·
nadar, que, independentemente da solução vinculada a Carajás ou à exploração de qualquer outra riqueza mineral, é na foz do Amazonas, que se há de
situar um grande porto que sirva a essa região; diríamos - embora um pou-

Por isso enfatizo: a soluçãO deve ser apresentada, agora e sem procrásti~'
nação, para garantidl'execução dessa obra. Tome·a quem for compet~iué,
porque muito tempo se passou.ie, nós paraenses esperamos que não tenhn se
passado em vão, desde a conc~pção da Hidrelétrica de Tucuruí e começo
dessa obra. Urge eliminar indeqsões e evitar transferência de responsabilid'a~
de,
Considere o Senado este paradoxo: a geografia dotou-nos de hidrpvias.
naturais que respondem pelo que m~itos chamam de milagre da unida~\na~'
cional, preservada na colônia e transmitida a nós como legado inaUen!f+'1 e
indestrutível. A consciência nacional reclama, cada di~ com maior inte~~da
de, sobretudo quando eclode crise irreversível para a humanidade, resulf~~e
da escassez de petróleo, o aproveitamento imediato e racional das hídr~às~
~ !
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quando se demonstra, à saciedade, que:a~soluçào da energia nuclear não é.
o SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
sequer, concorrente do aproveitamento da energia Hidrelétrica, antes a com", . nobre Senador Dirceu Cardoso.
plementa; quando tudo isso ocorre é preciso lutar ;-o.quase desesperad,amenO SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
te - para que alguns técnicos influentes nào logrenr~xito no propósito neQUE, ENTREGUE 11 REVISÀO DO ORADOR, SERÁ PUBLIfasto de barrar o rio Tocantins, vedando-o, depois dê milênios, à livre naveCADO POSTERIORMENTE.
gação.
.,"
E tào desconcertante essa situação Que clama aos céus e exige, de pronO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
to. de forma clara e irretorquível, decisão irretroagível, sob qualquer pretexnobre Senador Lomanto Júnior.
to do Ministério dos Transportes.
O SR_ LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte
, Desejo, ainda, acrescentar às conclusões deste pronunciamento assunto
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. SenadQres:.
que vem ocupando a atenção de meus conterrâneos. Esse assunto une todos
O Dia Internacional do Cacau será comemorado amanhà e domingo,
os paraenses, sem exceção, sobretudo o governo estadual e a classe p~litica.
pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, em
Refiro~me ao corte de 2,6 bilhões de cruzeiros na verba para prosseguimento
sua sede em Ilhéus. E queremos, aqui, fazer um registro dessas comemoda construção de Tucuruí, .cuja alta prioridade nacional já ressaltamos anterações, pelo que significam para o Estado da Bahia, que tenho a honra de reriormente. Bem sabemos do empenho do eminente Presidente João Baptista
presentar nesta Casa.
Figueiredo, com o apoio de todos os brasileiros, em sustentar combate sem
O cacau provavelmente originário d~s florestas tropicais da América
tréguas à inflação, mal que debilita nossa economia e causa profunda pertuEquatorial dCJ---Sul, brotando em estado pr'imitivo nas regiões dos rios Mabação social.
dalena, na Colômbia, e Orenoco, ná Venezuela, e na Amazônia o cacau já
Nào tem, por isso, este pronunciamento, neste particular, se não o caráera, no entanto, cultivado entre o povo Maia, na América Central, e entre os
ter de caloroso apelo ao preclaro Senhor Presidente da República para que
Astecas, na América do Norte, muito antes da chegada de Colombo. O próconsidere, à medida em- que se adianta a execução orçamentária, a possibi\iprio nome da planta (cacaueiro), é de origem Asteca, enquanto dos Maias
dade de liberar os recursos da ELETRONORTE, cancelados pelo plano de
nos vem a denominação do seu principal produto de consumo, o chocolate.
economia, mantida a previsão inicial. Trata-se de investimento altamente
No Brasil, onde o cacaueiro também cresce espontaneamente na Amagerminativo, cuja rápida conclusão será mais benéfica do que a esterilização
zônia () seu cultivo oficial data de 1679, no Pará. Na Bahia chegou pelas sede pequena parcela de excesso de arrecadação da receita orçamentária.
ment~s que Antonio Dias Ribeiro recebera de Luiz Frederico Warneau, em
A parcela poupada é muito pequena em relação ao valor global do orça1746, ,plantadas às margens do rio Pardo, na Fazenda Cubículo, atual Mumento da União. Ê evidente que, adicionada a outras verbas incluídas na
nicípio de Canavieiras.
contenção de despesas, representará, afinal, volume apreciável de recursos. É
Inicialmente' cultivado como planta exótica, diferente das que existiam
certo que a determinação de manter a medida restritiva comprova o firme
na região, as condições de clima e solo, no entanto, se mostra!am tão propípropósito de o Governo combater a inflação que depaupera e co~pro~ete a
cias ao seu cultivo que as plantações foram se estendendo e se ampliando a
economia nacional. Mas é também-inquestionável que a redução Imposta ao
tal ponto, que já nos fins do século passado o cacau representava a base ecoMinistério das Minas e Energia pode acarretar dano maior e irreparável ao
nômica de toda uma região em franco processo de desenvolvimento,
programa em execução, de vez que não será possível recuperar depois-o temconstituindo-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ainda hoje, um dos princi.
po que agora se perde.
pais sustentáculos da economia da Bahia.
. Estou informado, como, aliás, tQda a representação do Pará no Senado
E a desenvolvimento foi contínuo. A história da Bahia poderia ser cone na Câmara dos Deputados, que o corte imp,osto à verba destinada a Tucutada como a história do cacau. História que começou com uma lavoura sem
rui poderá conduzir à paralisação._-de alguns setores ou a relentar o ritmo de
técnica e foi se desenvolvendo através dos anos, até os dias atuais.
trabalho programado para este ano.
Hoje, o cacau é uma riqueza nacional. Produziu, no ano passado, quase
E preciso ver e sentir o probletna de Tucuruí, onde existem atualmente
um mílhão de dólares, contribuiu com significativa importância na balança
cerca de 3.500 casas, além de alojamentos coletivos para operários; aproxide exportações do País, e este ano esperamos que essa contribuição seja
'madamente 15.000 trabalhadores, muitos dos quais oriundos de outras remaior ainda, em face do aumento crescente da sua produção. Como disse, o
giões, que constituem com suas famílias uma comunidade em torno de 30 a
cacau é uma riqueza nactonal. Sobre e1e,já nos últimos dias do seu Governo,
35 mil dependentes da obra em andamento Fácil é, portanto, avaliar o grave
di~se o Presidente Geisel:
transtorno que pode representar a paralisação, ainda que parcial, dos traba"Acho que o cacau nos ajudou muito, do ponto de vista da balhos da construção da Hidrelétrica de Tu~uruí. A ELETRONORTE e as firmas empreiteiras implantaram infra-estrutura de um novo núcleo urbano,
lança de pagamentos, e o que nós temos, as perspectivas para os
dotaram-no de energia, água, hospital e escolas. Qual o destino a dar a tudo
anos futuros, permitem encarar com uma certa tranqüilidade essa
contribuição que o tacau vai continuar a dar".
isso. aos que fazem funcionar esses serviços e deles dependem, inclusive cerca
de 4.000 estudantes? Com a paralisação parcial, equipamentos no valor de
São palavras do Presidente Geisel ditas, como frisei, ao apagar das luzes
bilhões de cruzeiros ficarão sem utilização, consumindo larga soma de n~curde sua administração, quando alvo de homenagem pelo sucesso do cacau nos
50S apenas para manutenção na área, de onde não podem ser rem?vidos. Há,
cinco anos de seu Governo. representam o reconhecimento da mais alta ausegundo informação fidedigna, equipamentos já adquiridos, inclusive no exto~idade da Naçào ao trabalho daqueles que se dedicam à cacauicultura que
terior, que ficarão retidos e armazenados, se houver atraso na obra.
teve, no Governo Geisel. a seu qüinqüênio de ouro.
Para não alongar estas referências, cumpre-me, como Senador e exDe uma produção de 16 mil toneladas em 1972/73, chega~nos. em
Governador do Estado, alertar para o fato de que a Cidade de. Tucuruí, e a
1977 /78 a 283 mil toneladas, com um crescimento de 76,88 por cento, segunprópria área, não têm condições de absorver a mão-de-obra que será liberado dados da CEPLAC. A área em produção passou de 410 mil hectares para
da na construção dessa Hidrelétrica, com a sua paralisação ou sensível re444 mil, com um crescimento de 8,29 por cento, e a produtividade elevou-se,
dução do seu ritmo. Também não é despicienda a observação de que hoje,-no
em quilo/hectare de 390 para 637 ~ com um crescimento de 63,33 por cento.
Pará. há setores de sua economia que estão programados em f~nção da obra
Esses sucessos, no entanto, não vieram graciosamente. Eles são devidos
de Tucuruí, especialmente no que concerne a transportes, comércio, serraao trabalho do nosso homem do campo, do noSSO homem do campo'que se
rias, materiais de construção.
constitui. sem dúvida alguma, no sustentáculo de desenvolvimento desta PáNão faço desta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelo emociotriá, do nosso homem do campo que agora estamos novamente a lhe acenar
naI. Não me anima o propósito de especular com meras hipóteses. Trago fapara que ele compareça com mais vigor ainda, no momento em que precisalos e analiso-os, visando sugerir solução que compatibilize o interesse de a'mmos aumentar nossa produção agrícola, para que ela possa debelar a terrível
pia região do País com a programação feita pelo Governo Federal nesta hora
crise intlacionária que assola o País.
em que há também graves problemas nacionais a superar.
E nào tenho dúvida de que esse homem do campo que trabalha de sol a
Estou certo de que o eminente Presidente da República encontrará nas
sol, de mão cálasa, de face tostada, de alma pura, que assiste permanentereservas inesgotáveis de seu patriotismo e devoçào à Pátria inspiração que o
mente o raiar do dia e que se volta, na hora do poente, para a grande reflepermita atender, senào o clamor, certamente, as preces fervorosas dos paxão, esse homem de alma pura que, sem dúvida alguma repito, se constitui
raenses.
num baluarte da construção do desenvolvimento da nossa Pátria.
.
Era o que a tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador
Esses sucessos - repito - não vieram graciosamente, foram devidos a
é cumprimentado.)
eles, ao trabalho deles, do nosso lavrador, daqueles que vivem as incertezas
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de todos que se dedicam à agricultura; as incertezas do tempo, os castigos do
clima, às vezes a desassistência, sobretudo para aqueles que cultivam a lavoura do ~acau que estão sujeitas aind.a às variações dos preços no mercado
internacional.
Com çstas palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadores, registrando o Dia
lnternaciona\ do Cacau que está sendo comemorado no meu Estado, e a par~
tir de amanhã lá estarão reunidas personalidades naturalmente deste e de outros países, estaremos comemorando também uma grande vitória da agricullura brasileira pois, ocupando, há bem pouco tempo, um 59 lugar na produçào mundial do cacau, o Brasil hoje ostenta o 29 lugar, resultado do incentivo que o Governo vem dando e da assistência admirável da CEPLAC esse organismo criado para assistir a lavoura cacaueira. Cito apenas como
lembrança, e é possível que cometa nesta hora alguma omissão, as figuras de
Urbano Brandão, de Carlos Brandão, que hoje dirige o Banco Central, e
também a de José Haroldo de Castro Vieira, atual Superintendente da CEPLAC. Através deles e dos dirigentes da CEPLAC, quero homenagear todos
os técnicos, todos os que cultivaram, todos os que assistiram, todos os que
levaram sua colaboração e sua 'orientação tecnológica para que alcançássemos o sucesso não só do autnento da produção, mas sobretudo do aumento
da produtividade.
A quem devo homenagear agora? Ao lavrador anônimo. Nào cito nomes para nào COmeter uma injustiça. Citei aqui a figura de Antonio Dias Ribeiro, quem recebeu as primeiras sementes para lançar naquelas terras férteis
do sul da Bahia. E é na figura dele, do pioneiro, do que teve oportunidade de
lançar à terra a confiança e a fé de que aquelas sementes haveriam de produzir;
é na figura desse homem pioneiro que quero saudar todos os lavradores da
região cacaueira, todos que labutam à terra, os proprietários, e sobretudo os
trabalhadores, os que com o suor do seu trabalho regam diariamente, molham diariamente sua plantação e através dela ergue-se a grande planta, que
sem dúvida alguma é a árvore que produz frutos de ouro, frutos de ouro que
vêm contribuindo para aumentar a exportaçào brasileira e há de aumentar
cada vez mais sua produção e sua produtividade, para que no futuro ainda
possamos ter mais orgulho, quando não haverá cassandra e nào haverá pessimista que impeça o progresso e o grande destino histórico deste País (Muito bem! Palmas!)_
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) nobre Senador Leite Chaves.
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Concedo a palavra ao

o SR. LEITE CHA VES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre CosIa) - Concedo a palavra ao Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR_ PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA - PRo Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É realmente um breve registro, perdi a oportunidade de apartear o Senador Leite Chaves quando se referiu ao problema da greve dos médicos da
Universidade de Londrina. E diria a S. Ex' que, realmente, as greves são danosas e estamos também preocupados com essa greve. E quando, há dois
dias, o Senador José Richa levantou o problema nesta Casa, imediatamente
telefonamos ao Paraná e tivemos a informação de que a greve estava em vias
de ser resolvida definitivamente.
Hoje o Senador Leite Chaves afirmou que a greve não foi resolvida e
queríamos dizer aqui a esta Casa que nos preocupamos também com esse
problema e que também se preoc~pa o Governador do Estado, mas que
S. Ex' tem. necessariamente, que respeitar a autonomia da Universidade de
Londrina, pretendendo e desejando, como já disse publicamente, que ela resolva esse problema.
Gostaríamos, também, de registrar aqui a nossa discordância da forma
com que o Senador Leite Chaves abordou o tema, extravasando o dele e, depois, fazendo críticas ao atual Secretário da Saúde do Paraná, e também ao
Governador Ney Braga.
O Sr. Secretário da Saúde é um homem que tem todas as condições para
o desempenho do cargo, porque é um homem probo e eficiente.

Mas, principalmente, com relação àquílo que ele dei>;ou sem nominar,
que gostaria de registrar esses fatos. E, como disse o Senador Leite Chaves,
para que a Casa pudesse ir formando uma imagem do atual Governador
do Paraná, é que gostaríamos de dizer que essa imagem, acredito, esta Casa
já formou com, relação a ele. Prefeito qt.Uf;'.Íoi de Curitiba, eleito pelo povo,
Deputado Federal, Senador, Governador, Ministro duas vezes, e acredito
que o Ministro que teve o privilégio de conviver totalmente com os SrS. Se
nadores e Deputados.
Governador duas vezes, e queria terminar dizendo isto: o povo terá
oportunidade de julgá-lo. porque já o fez outras vezes positivamente e, certamente, de novo o julgará desta forma, porque ele é o homc:m que redimiu o
Paraná, que tem todas as condições de desenvolver aquilô que o povo quer
- administrar bem e promover o desenvolvimento.....- sc,:u Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
p

O SR. PRESIDENTE (Alexandre COSIa) nobre Senador Franco Montoro.

Concedo a palavra ao

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o seguintediscurso.) - Se. Presidente, Srs. Senadores:
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo aC'lba de aprovar a
Moção n9 30, do Deputado Rubens Lara, soliç~do ao Senado Fed.eral votação, em regime de urgência, qo nosso Projeto--crê Lei n9 71/79, que restabelece a autonomia dos sindicatos de estivadores na distribuição dos encarre..
gados de direção e chefia nos serviços de carga e descarga, revogando o
art. 18 do Decreto-lei n9 5, de 1966.
A Consolidação das Leis do Trabalho em seu art. 266~ § 29, estabelecia:
"Os contramestres gerais e contramestres de porões serãO. distribuídos pelo
rodízio do sindicato". Essa disposição foi, entretant~stranhamente modificada pelo Decreto-lei n9 5, que atribuiu a i.ndicação d-os contramestres à en- .
tidade estivadora e não ao sindicato.
Se a norma anterior da CLT atendia à efidência dos sf:rviços e ao inte..
resse dos trabalhadores, por que foi modificada pelos tecnocratas?
Nessas condições e considerando a importância da medida para a nor..
malização da atividade dos estivadores, transmitbnos ao Senado a Moção da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo;-<-que é o do seguinte teor:
"ASSEMBLÊOIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÀO PAULO
Moção n' 30, de 1979
As críticas que se fazem à Consolidação das Leis do Trabalho
tém razão de ser, em sua maioria.
E claro que nem todo o texto é passível de tais criticas.
Um dos itens que serve muito bem aos interesses dos trabalhadores é o art. 266, § 29, que dispõe:
"Art. 266 - Somente terão direito a percebe:r proventos pelo
serviço de mào-de-obra de estiva os operários estívadores e os contramestres que estiverem em trabalho efetivo a bordo de embarcações, ou nos casos expressamente previstos nesta lei.
§ 29 _ Os contramestres-gerais e contramestr'es de porões serào distribuídos pelo rodízio do sindicato, nós termos do parágrafo
anterior, e remunerados pelas entidades estivadoras". (grifo nosso).
Claro está que tal dispositivo atende aos interesses da classe
dos estivadores e é a forma mais equitativa de distribuição de trabalho.
Os tecnocratas, que há vários anos mandam ê desmandam neste País, no entanto talvez espantados pela justeza do texto legal,
principalmente no que tange ao aspecto social, atendendo talvez a
interesses de momento, resolveram alterá-lo.
Sem atentarem para os problemas que tal modificação viria
trazer, sem consu'tarem. pelo menos, uma das partes interessadas,
no caso os obreiros, houveram por bem modificar aquilo que atendia perfeitamente aos anseios dos estivadores.
Através do Decreto-lei n9 5, de 4 de abril de 1966, n'o seu
art. 18, posteriormente modificado pela Lei n9 5.480, de 10 de
agosto de 1968, ficou determinado que:
"Art. 18 - Os trabalhadores que exerçam funções de direção
ou chefia nos se\viços de carga ou descarga serão indicados pela entidade estivador~, de preferência entre os sindicalizados" (grifo
nosso).
Como se pode notar, a modificação foi sensív'el, na forma de
indicação dos trabalhadores, no que concerne à distribuição de tra. .
balho.
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Aqui há que.seJazer um breve parêntesis,. para que se explique
melhor .'~OmE) se d~senvQlve a- forma de distribuição de trabalho na
estiva.
Sendo o trabalh·ó avulso. e não havendo, conseqUentemente, a
figura do patrão, o estivador em geral tem seu trabalho cingído à
maior ou menor demanda de serviço ou d~ mào·de-obra. Assim
sendo, depende quase que exclusivamente do trabalhador ser ou
nào escolhido para determinado trabalho.
NãO. sendo escolhido, ou usando o termo próprio, nào sendo
"tirado" pará -o trabalho, obviamente, não perceberá salário algum.
Como se nota, pela lei, ora em vigor, ficando a critério da entidade estivadora a indicação dos trabalhadores, estas entidades
comporão um quadro fixo de contramestres gerais e contramestres
de porões, em detrimento, é lógico, de uma grande parcela de outros contramestres.
Repisamos que o critério anteriormente adotado, ou seja, o
preconizado pelo parágráfo-29, do art. 266 da CLT, era mais justo,
humano e razoável. OCQrre, entretanto, que nossas autoridades,
que vêm primando em fa~r-ouvidos moucos ao povo em geral e,
em particular, aos trabalt,adores, houveram por bem alterar tal dispositivo legal.
A quem beneficia tal alteração?
À grande maioria dos estivadores, garantimos que não.
Se a lei anterior atendia aos principais interessados - os trabalhadores - por que modificá-Ia?
Não se atina com a razão que levou, quem de direito a modificar um dos poucos artigos, da já nossa obsoleta CLT.
Em muito boa hora o Senador Franco Montoro apresentou
projeto de lei, no qual propõe a revogação do art. 18, do Decretolei n' 5, de 4 de abril de 1966, alterado pelo art. 2', da lei n' 5.480,
de lO de agosto de 1968,e, através desta proposição hipotecamos irrestrito apoio ao aludido projeto de lei e solicitamos a sua rápida
tramitação.
Nessas condições,
A Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo apela para o
Senhor Presidente do Senado Federal no sentido de ser acelerada a
aprovação do Projeto de lei de autoria do Senador Franco Montoro, no qual propõe a revogação do art. 18, do Decreto~lei n9 5, de 4
de abril de 1966, alterado pelo art. 2', da Lei n' 5.480, de 10 de
agosto de 1968.
Sala das Sessões, 7-5-79. - Rubens Lara."

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

o SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O nobre Senador Passos
Pôrto enviou à Mesa projeto de lei. A proposição será anunciada na próxima
sessão, nos termos regimentais.

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Na presente sessão termi·
nau o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n'i' 28,
de 1979, do Senador Lomanto Júnior, que cria a Comissão de Municípios.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 145, de 1979, dó Senador
Itamar Franco, so1icitando, de acordo com o art. 38, cailUI, da Constituição,
e art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro
de Estado da Justiça, Senhor Petrônio Portella, para prestar informações perante o Senado Federal.

-3Votação, em tu'rno único, do Requerimento n'i' 171, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'i' 91, de 1976, de sua autoria, que restringe a publicidade de medicamentos
aos casos que especifica e dá outras providências.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 180, de 1979, do Senador
Humberto Lucena, pela Liderança do MOD, solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno. urgência para o Projeto de Lei do Senado 0 9 155. de 1976. do Senador Marcos Freire, que determina à revisào tril11estral do salário mínimo, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 26 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. ORESTES
QUERCIA NA SESSÀO DE 24-5·79 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. ORESTES QutRCIA (MOB - SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Em verdade, Sr. Presidente, pretendo ler um pronunciamento, dando
Contas do resultado a que chegou o XXIII Congresso dos Municipios do
Estado de São Paulo, em sua luta que pretende, como todos nós municipalistas. melhoria para a arrecadação municipal em todo o Pais.
. Mas, antes de proceder à leitura deste meu-discurso, Sr. Presidente - e
por oportuno - pretendo dizer um palavra de solidariedade aos jornalistas
do Estado de São Paulo, que entraram em greve, oficialmente, às 4 horas da
manhã de ontem, após uma assembléia realizada no auditório da PUC. onde
a proposta paredista foi aprovada por aclamação.
A categoria reivindica 25% de aumento salarial e imunidade para os delegados sindicais nas redações, enquanto as empresas propõem 16% de antecipação salarial e criação de uma comissão paritária que examine as possibilidades de se proceder reajustes semestrais.
Portanto, os assalariados, jornalistas de São Paulo e de todo o País. so~
fremo como todos os demais assalariados, a violência da política salarial que,
nos últimos 15 anos, propicia uma concentração desmesurada de rendas.
Assim, a minha solidariedade e, quero crer, a de todos aqueles que realmente se preocupam com o bem-estar dos assalariados, aos jornalistas. que
representam uma classe que tem prestado enormes serviços à Nação, na divulgação de notícias, de idéias e de conceitos.
O Sr. Mauro Bennides (MDB -

CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ORESTES QutRCIA (MOB - SP) prazer.

Pois não, com o maior

-1-

O Sr. Mauro Benevides (MOB - CE) - Senador Orestes Quércia, há
poucos inst:mtes recebi uma comunicação do nosso companheiro de Partido
e jornalista dos mais brilhantes. Deputado Audálio Dantas, dando conta das
ocorrências registradas em Sào Paulo; segundo S. Ex', jornalistas, na noite
de ontem. teriam sofrido constrangimento, em razão deste movimento rei~
vindicatório, no qual se integram componentes daquela categoria profissional. Pelo que s€:i, o Deputado Audálio Dantas se deslocou para São Paulo, a
iím de acompanhar ali todas essas ocorrências, que são conseqüências da
apresentaçào de reivindicações justas dos jornalistas profissionais do grande
Estado bandeirante.

Votaçào, em fumo único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 05, de 1979
(n'i' 5744/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a reversão ao Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que menciona, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 214 e 215, de 1979, das Comis·
sôes:
- de Agricultura; e
- de Finantas.

O SR. ORESTES QutRCIA (MOB - SP) - Agradeço o aparte de V.
Ex', Senador Mauro Benevides,
E. Sr. Presidente, aproveito o ensejo para lavrar, no plenário do Senado
da Republica, um protesto, em razão das notícias que nos chegam de São
Paulo. dando conta de que jornalistas foram presos entre uma e duas horas
da madrugada de hoje, 24 de maio, nas imediações dos jornais O Estado de
S. PaulD e FDlha de S. Paulo, na Capital paulista, após intervenção policial,
com pancadaria e bombas de gás lacrimogêneo que fizeram feridos. Foi uma

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária a
realizar-se segunda-feira, dia 4, a seguinte:
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intervenção policial contra os piquetes realizados pelos jornalistas do nosso
Estado de São Paulo.
E agora, Sr. Presidente, após esta manifestação, vamos iniciar a leitura
do nosso pronunciamento:
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pelos pronunciamentos ·que temos assistido no Congresso ou através
das mais importantes Lideranças do País. existe um ponto de vista comum
que une ARENA e MDB: a constatação do constante esvaziamento finan·
ceiro, dos municípios brasileiros deixando-os atualmente em condições qua. se que insustentáveis. Um trabalho realizado por uma comissão presidida
por mim e apresentado ao XXIII Congresso dos Municípios do Estado de
São Paulo, ocorrido na semana que passou, no Município de Praia Grande,
no meu Estado, concluiu que de toda a arrecadação tributária ocorrida nos
municípios, o Governo central fica com 60,2%, o Estado fica com 32,6% r-estando ao município, em cujo território se deu a arrecadação tributária: tãosomente 7,2% do total. Enquanto isso, segundo lembrava ainda anteontem
nesta Casa o municipalista Senador Almir Pinto, nos Estados Unidos os municípios ficam com 41 % da receita realizada em seu território, na Inglaterra
os municípios ficam com 39%, na França os munitípios ficam com 38%, e na
Itália os muniCÍpios ficam com 34%. Basta analisar esta comparação para verificar a situação de descalabro a que estão reduzidos os municípios brasileiros, com o fenômeno da concentração de rendas tributárias nas mãos da
União. Ocorre nos setores públicos o mesmo que ocorre no ~ampo social.
Neste último sabemos que a concentração de rendas nas mãos de poucos é
um dos absurdos comprovados que toda a Nação deplora.
A centralização política extraordinariamente excessiva ocorrida em nosso Pais nos últimos 15 anos, não temos dúvida, é a responsável pela concentração de rendas ocorrida da sociedade e a concentração tributária nos cofres da União. O fortalecimento do município brasileiro como maneira,
como instr.umento para o desenvolvimento nacional passou a ser na verdade
uma simples figura de retórica para impressionar bem os auditórios. Medidas efetivas em favor dos municípios são quase nada. Basta lembrar que as
entidades financeiras do governo emprestam dinheiro às empresas particulares, muitas ou a maioria estrangeira, a juros baixos e correção monetária limitada a 20% e não dispensam o mesmo tratamento aos municípios quando
lhes empr7stam dinheiro. E o dinheiro emprestado aos municípios o é para
financiar obras de interesse do povo, dos brasileiros do respectivo município.
Essa disparidade de tratamento nós temos verificado constantemente no Senado quando aprovamos autorizações de empréstimos para munícipios de
todo o País, principalmente São Paulo. 'Lembrando mais uma vez o Senador
Almir Pinto no seu discurso de anteontem disse S. Ex': "De certo não estarei dizendo nenhum fato novo ao afirmar que a política que leva aos municípios supostos benefícios em bens patrimoniais, dando-lhes centros comunitários. hospitais ou edifícios escolares que desejam e de que necessitam, sem
estimular. ao mesmo tempo, sua economia, sem lhes criar novas fontes de re·
ceita. transferem a eles o pesado ônus da manutenção para fazê-los funcionar e gerar efeitos sobre sua comunidade".

Os municípios brasileiros estão hoje atolados em dívidas extraordinárias, principalmente com a Previdência Social, sem que Qinguém, efetiva·
mente, lhes vá ao socorro. Existe uma infinidade de municípios cuja arrecadação somada às receitas transferidas para os seus cofres mal suportam as
despesas de custeio, enquanto a Previdência 'Social os está constrangendo a
sáldar suas dívidas.
O desenvolvimento de um Pais, principalmente de um País com as dimensões continentais como nosso, somente é possível de ser realizado se
for calcado no fortalecimento dos municípios, na descentralização administrativa, na distribuição de responsabilidades e de direitos por toda a Nação.

°

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA aparte, nobre Senador Orestes Quércia~

o SR. ORESTES QUtRClA (MDB nobre Senador Henrique de La Rocque.

MA) -

SP) -

Permite-me um

Com todo o prazer.

O Sr. Henrique de L. Rocque (ARENA - MA) - Gostaria de indagar
ao nobre Senador, e a curiosidade V. Ex.' percebe porque ela existe, aquele
esquema por que V. Ex' tanto lutou por ele, da planificação da liquidação
dos débitos atrasados dos municípios brasileiros, para com a Previdênciae V. Ex., sem dúvida, foi um dos generais daquela batalha tão importante,
de vez que Campinas, que lhe quer tanto bem, por V. Ex' foi tão bem administrada - está realmente sendo cumprido, está 'realmente tendo o sucesso
que V, Ex' esperava? E a amortização, os municípios estão conseguindo
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fazê.la, sabe v~ Ex'? Gostada de indagll:f'se estáfún"cionando como esperávainôs aquele processo de -arnQrtização para. i!ó'rn a previdência.
O SR. ORESTES QUtR<tIA (MDB - SP) - Acredito que não,;~ã()..• '
sei. Inclusive, no discurso fei~o! ,a~teonte01'.o próprio Senador Almi.'
.
,).0
lembrava esse aspecto; aliás, atf, são palavras de S. ,Ex': a P!evi~~noi,1.~ fli.':
constrangendo municípios ao t?agamento e esses municípjios não tê'
.. '
dições de fazê-lo. Isso ocorre em todo o País.
-- .1
O que sei é que muitos _prefeitos estão pretendendo um'novo r«scalnnamento, uma maneira de conseguir pagar as dívidas com a Pr-evidêncí3_ Sê~iat
e o que chega ao me'u cO:J'.IhecirPento é que os municípios não estão cq*e.,
guindo fazê-lo.

t... .

. O Sr. José Lin. (ARENA - CE) -

Permite V•. Illlk·nobre Sena'''r?

O SR. ORESTES'QUtRCIA (MDB -

SP)

~4nào.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Ontem, durante o pronunciamehto
do eminente Senador pelo Ceará, Almir Pi~to, tive oportunidade de, dar tlOl:..;...
esclarecimento acerca desse assunto, esclareeimento esse que nos foi ce~ido
diretamente pelo Sr. Ministro Jair Soares,-da Previdência Sociaí. S.'~X't
referindo-se à posição dos débitos e créditos dos institut<ls e das div$lmS .
contas dos assalariados, em seu Ministério, ~ou, não si). o-montànttt das
dívidas do setor público, como do setor privado. Declarou ainda o montante
das dlvidas. da Previdência 'e da .4ssistência Social com os hospitais partiCU.lao
res que prestam serviços ao seu Ministério. Nessa mesma ol:asião 5. Ex." in ..
formou que o problema do dé~ito das prefeituras estâ send~:equacionado
dentro de um esquema pelo qua~ o Governo as liberaria ~~;nus da correçã"O
monetária. Estuda-se, pois, o esçalonamento, em esque.~hllódjco, para que
oS municípios possam pôr em dia suas contas, sem unf'prejuízo maior para
os assalariados. Muito obrigado a V. Ex'
.
O SR. ORESTES QUtRClA (MDB - SP) - Acredito. Ex', que esta é
realmente uma grande notícia. Se é essa a' intenção do Ministro, ela vem ao
encontro das necessidades dos municípios brasileiros, que, I:omo direi mais
adiante, devem merecer a atenção de todos ny_conjuntcl, independente ..
mente de filiação partidária. pois, o caso ê grave e merece o cuidado de todos
nós.
O Sr. José Lins (ARENA -fCE)- Se V. Ex' me permite complemento
à 'informação dizendo que. mes,po as dívidas do setor privado deverào ser
?bjeto de um program~, at~avés do qual de~e~ão ser S~~i com incentivos
Inversamente proporCionaIs aos prazos eXigidos.
.
O SR. ORESTES QUtRClA (MDB - SP) - No que tange ao aspecto
dos municípios, acredito que esta minha modesta oração tenha valido taw~z
até mais, em razão da informação prestada por V. Ex', que I~ evidentemente
correta ...
O Sr. José Lins (ARENA ..... CE) -

Nào tenha dúvida V. Ex'

I

O SR. ORESTES QUtRctA (MDB - SP) - ... porque, realmeat.. ,
acredito que a possibilidade de s~ ex.cluir a çorreção monetária das dívidas
dos municípios e, também, dar~lhes um escalonamento favorável, é uliaa
notícia muito boa, que vem ao encontro dos anseios de todos nós, municlpalistas, que desejamos, realmente, o fortalecimento dos municípios.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) fluiu para isso.

De oetto o trabalho de V. Ex' in-

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ORESTES QUtRqA (MDB - SP) - Com todo o pra~er,
nobre Senador Almir Pinto. Aliã~, perdoe-me, estou aqui abusando do <tiscurso de V. Ex'
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Sinto-me muito feliz porque
mais de um colega como V. Ex', QSenador Lomanto Júnior, o Senador Lourival Baptista, enfim, todos que rriilitamos, desejamos assim, 'temos o mesmo
pensamento municipa,lista. i:: um ideal que todos nós possuímos, Mas, com
relaçào a essa questão da dívida das prefeituras para com o INPS, eu me e$queci, porque falei e não objetivei. Inclusive, eu havia sugerido uma comis.são de Senadores para um enten~imento com o Sr. Ministro. para que nó~,
aqui do Senado. soubéssemos, na(verdade:. como e quando S, Ex' iria atiY~r
esse escalonamento de pagamentp dos municípios par'a :OITl a Previdên.
Social. Mas quero dizer ainda a V, EK'~ justamente isto. E que no meu qi*",
curs.o, muito despret'edcioso. aliáf, O que eu !fIais quis dizer, e me esqutP, "
também, é que este CongressO ~acional deveria lembrar-se de uma ~t.
que a maior ConstituU;ão Municillalista que já possuímos foi a de 1946. E'Í>a
I
:- ~,-' -.'
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é que é a grande verdade. A Constituição de 1946 deu como que um alento financeiro e econômico às municipalidades bra&ileira~. Nós tivernos os 15% do
Imposto de Renda depois do movimento patriotico - digamos assim - comandado pela Associação Brasileira de Municípios. a Nacional, viemos aqui
a Brasília e conseguimos mais 10% do Imposto de Consumo para as prefeituras. E, ainda mais, a própria Constituição dava 30% do ~xcedente da arrecadação estadual para os municípios. Infelizmente, essa parte não funcionou
bem. porque apenas Santa Catarina, não sei se São Paulo e o Rio Grande do
Sul andaram pagando esses excedentes às municipalidades. Sou municipalista e reconheço uma coisa, naquela ocasião houve um certo malbaratamento
por parte de alguns Prefeitos - não foi regra gerai, e sim uma exceção - da
quelas boas arrecadações das municipalidades brasileiras. Mas, daí para cá,
veio cair naquifo que eu disse mais a(jíante e que tirei, justamente, de uma
entrevista do Deputado Alcebíades de Oliveira, de que hoje o índice de renda
do Município brasileiro, dado pela Nação, está em 2,6%, uma queda verticalíssima. Muito obrigado a V. Ex'
4

o SR. ORESTES QUtRCIÀ (MOB - SP) - Agradeço o aparte do
nobre municipalista, Senador Ahitir Pinto, dando, inclusive, informações valiosas que incorporamos ao nossf>-pI:0nunciamento.
Sr. Presidente, como dizíamos, há necessidade do fortalecimento dos
municípios para que possamos, realmente, arrancar para o desenvolvimento
nacional em todos os sentidos.
Não foi outro o caminho adotado pelos Estados Unidos\ pela Inglaterra, França, Itália e tantos outros, cuja força municipal é estampada na pujante arrecadaçào tributária, à qual nos referimos ao iniciar este pronunciamento.
Estamos vivendo momentos de modificações em nosso País. Creio ter
chegado a hora de ARENA e MDB se mobilizarem no sentido do fortalecimento do municipalismo brasileiro. O próprio General Figueiredo, ao que
consta, está motivado para issoJ pois ainda quando candidato afirmou que
alguma coisa precisaria ser feita pelos municípios, em termos de melhoria da
sua arrecadação tributária.
A Associação Paulista dos Municípios que tem à sua frente no cargo de
presidente, o Sr. Wilson José, um municipalista sensível e lutador, está fazendo um grande esforço no sentido de fortalecer as rendas municipais do País.
Há mais de noventa dias nomeou uma comissão presidida por este senador
que vos fala e composta dos municipalistas Guaçu Piteri (prefeito de Osasco). Lincolndos Santos Grillo (prefeito de Santo André), Francisco de Assis
Bosqué (prefeito de Garça), Francisco Rodrigues (prefeito de Piraju), Theodomíro Celestino (prefeito de Tambaú), Joaquim Benedíto Fontes Rico (prefeito -de Paraibuna), Francisco Xavier Santiago (prefeito de Jaguariúna),
Melek Zaiden Geraige (prefeito de Barretos), Manoel Mendes Pequito (prefeito de Mirassolândia), Hamilton S~bastíão Silva (prefeito de Marabá Paulista). Edmom Alexandre Salomào (prefeito de Andradina), Jorge Abdo Sader (prefeito de Lucélia), Olavo Volpato (prefeito de !tu), Arganauto Ortola·
ni (presidente da Câmara Municipal de Mairínque), Nicotino Bozzella (vereador de São Vicente) e Ciro Armando Catta Preta (diretor da APM) para
analisar o problema do esvaziamento financeiro dos municípios de São Paulo e 'do País.
A conclusào a que chegamos Prefeitos e Vereadores, pertencentes a ambos os Partidos, lá no Estado de'São Paulo, e eu, Sr. Presidente e'Srs. Senadores é profundamente lamentável. A situaçào dos municípios é realmente a
pior possível e o Governo Federal precisa urgentemente se sensibilizar para
isso.
O Sr. Hugo Ramos (MOB - RJ) -

tratadista de matéria financeira e econômica. Pediria, então, a V. Ex' permissão para o registro desse fato, como também a comunicação que vou fazer
aos demais colegas, no sentido de que prestigiem essa iniciativa, porque ela é
precisamente para fazer ou provocar a reformulaçào econômico-financeira
do País, no campo tributário.
O SR. ORESTES QUtRClA (MOB - SP) - Agradeço a contri·
buição que V. Ex' traz ao meu pronunciamento, inclusive com as informações que constam do seu aparte.
O Sr. Mauro Benevides (MOB nobre Senador Orestes Quércia?

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Com todo prazer, nobre
Senador Hugo Ramos.
O Sr. Hugo Ramos (MDB - RJ) - Sr. Senador Orestes Quércia, V.
Ex' está abordando u'm dos ternas transcendentais da vida brasileira, que é o
problema da dificuldade dos municípios sobreviverem. O Brasil vive hoje,
sem sombra de dúvida, num regime unitário e centralizado. Efetivamente, o
que acántece ê que a Uniào açambarcou e inutiliza, de tal forma, nào só os
Estados, quanto os municípios, que hoje, tanto uns quanto os outros vivem à
mercê da-Uniõ,o; portanto, da expressão política mais do que da expressão
econômica. Quero dizer que recebi, hoje, e transmito a V. E", e à Casa, - e
já estou enviando a cada um dos Srs. Senadores, - material referente ao priDireito Financeiro que se vai realizar na Cimeiro Congresso Brasileiro
dade do Rio de-Janeiro, entre 27 e 31 de agosto de 1979. Nesse congresso se
reunirào as maiores notabilidades no campo do Direito Financeiro brasilei
ro. Preside essa entidade o Professor Gilberto de Ulhoa Campos, notável
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Permite V. Ex' um aparte.

O SR. ORESTES QUtRCIA' (MOB - SP) - Com todo prazer, nobre
Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (MOB - CE) - Nobre Senador Orestes Quêr·
cia, o enfoque feito no início do seu aparte, pelo Senador Hugo Ramos, é de
uma oportunidade impressionante. O que tem predominado realmente neste
País é um modelo centralista que asfix.ia estados e municípios. V. Ex', se se
detiver num levantamento daquelas proposições que aqui chegam, oriundas
dos municípios brasileiros, solicitando autorização para a elevação da dívida, da sua capacidade de endividameI1to, ficará-alarmado com o volume dessas solicitações que chegam à Comissão de Economia do Se'nado Federal. Os
municípios são obrigados a se utilizar desse artifício para poderem continuar
transacionandõ e, conseqüentemente, ampliando o comprometimento das finanças de cada atividade. Isto é conseqUência realmente desse modelo centralista, e, ao lado dele. há um outro falo que precisa ser considerado, que é a
ditadura dp planejamento que se implantou neste País. Por exemplo, se V.
Ex' é prefeito de um município, pela carência de recursos de que dispõe, se
pretende realizar lIma obra que entende ser extraordinária, de alta significação para a vida de sua comuna, V. Ex' só obterâ os· recursos federais e a
prefeitura não teria condições de arcar na solução desses grandes problemas
com recursos próprios; a prefeitura só terá condições de bater às portas do
Governo Federal dentro daquele modelo, dentro daquelas diretrizes preconizadas pelo Governo Federal. Também sobre esse aspecto eu desejava chamar a atenção de V. Ex', quando defende maior autonomia e maior alocação
de recursos para a municipalidade brasileira.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MOB - SP) - Agradeço o aparte de V.
Ex' E bastante procedente, porque demonstra que o conceito de Federação
em nosso País tem sido violentado medida que O tempo passa. A auton0
mia municipal realmente é uma quimera, porque não existe autonomia política na País, e, em razão disso, não ex.iste autonomia financeira-econômica,
o que vem prejudicando e pressionando os prefeitos e as Câmaras Municipais; fazendo com que esses pr~fejtos e essas Câmaras Municipais, como últi
ma esperança, lancem mão de empréstimos que sào muito onerosos e que
vão sobrecarregar demais as possibilidades econômicas do município, mas
como único caminho possível para se atender à pressão da opinião pública
dentro do território do município.

a
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O Sr. Itamar Franco (MDB -

MG) -

O·SR. ORESTES QUtRClA (MOB -

•

V. Ex' me permite um aparte?
SP) -

Pois nào.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Senador Orestes Quércia. o
tempo de V. Ex' está esgotado. Dou cinco minutos para V. Ex' concluir,
uma vez que há um orador ins'Crito ainda para antes da Ordem do Dia.

te.

Permite V. Ex' um aparte'

CE) -

O SR. ORESTES QUtRClA (MOB - SP)- Obrigado, Sr. Presiden·

o Sr. Itamar Franco (MDR - MG) - Eu vou ser breve, face à advertência do Presidente da Casa. Quando V. Ex' mais uma vez defende a política municipalista, vamos recordar e a Casa deve estar cansada de ouvir que os
municípios brasileiros hoje praticamente vivem de receitas federais transferidas. O Senador Mauro Benevides há pouco abordava o problema do endividamento dos municípios, inclusive citando a própria Comissão de Economia
do Senado, que tem aprovado uma série de projetos dos municípios brasileiros. Mas, para dar um exemplo a V. Ex'. Senador Orestes Quércia, em relaçào ao meu Estado, por exemplo, veja V. Ex', somos em Minas Gerais setecentos e vinte e dois municípios; praticamente 80% dos municípios vivem
do Fundo de Participação. Ora, esse Fundo de Participação é estabelecido
como um critério neutro, baseado na população. Então, quanto menor o
município, menor parcela do Fundo ele receberá. Se esse é um critério neutro, evidentemente esses pequenos municípios terão de ser beneficiados de
uma maneira diferente, através de indicadores sociais que o Governo não
adota, apesar de conhecê-los. E mais ainda, já apresentamos uni projeto à
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Casa, alterando a problemática do Fundo" não só em relação aos indicadores sociais, mas também não permitindo que o Governo venha a determinar
que tipo de planejamento deva ser aplicado ao Fundo de Participação dos
Municípios. O projeto está tramitando na Casa. mas ele tende a ficar patado
nas Comissões; não é como aquele projeto que aprovamos ontem, de afogadilho, rápido, em que se pretendia e se pretende a prorrogação de mandatos
municipais, Esse é mais importante do que, por exemplo, modificar a sÍstemática do Fundo de Participação dos Municípios. Faz V. Ex' muito bem em
defender a política municipalista. Mas não é apenas município que está
pobre; o Estado também está pobre: Ainda ontem, o Secretário da Fazenda
de Minas Gerais confessava a pobreza do Estado, em relação à greve das
professoras, A Federação, Senador Orestes Quércia,1toje, só existe no papel.

°

SP) - Agradeço o aparte do
de Juiz de Fora, nosso Colega, Senador Itamar Franco.
Lembro-me de que a conclusão desse trabalho que fizemos na Associação Paulista dos Municípios define uma luta, no sentido da modificação
que o projeto de V. Ex' pretende estabelecer.
Sr. Presidente, a Comissão, da qual fui presidente, na Associação Paulista dos Municípios, concluiu que três são as principais causas do esvaziamento financeiro dos municípios: I) Crescimento da população urbana. A
rápida expansão da população urbana, que se processa à taxa média de 6%
ao ano, no Estado de São Paulo, chegando em alguns municípios a 10,5%;
2) Concentração de Rendas - O processo de centralização de decisões na
esfera federal de governo, provocando a concentração das rendas em detrimento da economia e das finanças estaduais e municipais. A conjugação desses fatores leva as prefeituras a um contínuo processo de empobrecimento,
uma vez que a arrecadação municipal per capíta vem diminuindo gradativamente, atingindo um decréscimo de 50% nos últimos 10 anos. Os últimos dados disponíveis demonstram, como já dissemos acima, que os municípios ficam com 7,2% tia arrecadação tributária conseguida em seu território;
3) Aumentos dos encargos das prefeituras - obras e serviços atribuídos
tradicionalmente às esferas estadual e federal de governo passaram a ser absorvidos pelas prefeituras, As administrações locais, legitimamente pressionadas pela população, pas.saram a acudir as necessidades de custeio dos serviços de responsabilidade dos governos estadual e federal, como: segurança,
ensino de primeiro grau, bombeiros, postos da Delegacia Regional do Trabalho, Fórum, Alistamento Militar e outros.
Durante O XXIII Congresso Paulista dos Municípios, na semana passada, em Praia Grande, discutimos esse importante problema e fizemos uma
proposta de ação que foi acatada pelos milhares de prefeitos e vereadores,
além de munic.ipalistas presentes ao conclave.
Antes de passar a relacionar as propostas para melhoria da situação financeira dos munidpios aprovadas pelo nosso Congresso dos Municípios,
quero fazer uma conclamação mais aos companheiros do Senado da República. Nós somos aqui 19 ex-prefeitos, sendo 11 da ARENA e oito do
MDB, além de ex-vereadores, que sentimos de perto o terrível drama dos
municípios de todo O País. Precisamos unir os nossos esforços no sentido de
sensibilizar o Governo para o gravíssimo problema. Somente fortalecendo
os municípios poderemos iniciar a grande arrancada para
desenvolvimento efetivo, em todos os níveis, para o nosso País.
Para encerrar, passo a ler as conclusões a que chegou a comissão muniçipalista por mim presidida e que poderão servir de contribuiçáo para o
grande trabalho que, tenho certeza, todos nós faremos em favor dos municípios.

um

Sr. Presidente, evidentemente, não teríamos condição de ler todas as
conclusões, em raz.ão da limitação do tempo~ assim. solicito a V. Ex"" autorização para inserção nos Anais dessas conclusões, apenas salientando que
uma das medidas preconizadas por nós, em São Paulo, no sentido de fortalecer as rendas do município, seria a de item 9, que gostaria de ressaltar. além
das outras que são, também, importantes. Esse item 9 é o único que gostaria
de ler, Sr. Presidente, com a permissão de V. Ex' Diz o seguinte:
"9. - Imposto sobre herança de valores mobiliários.
Propõe-se a criação, dentro da competência constitucional da
União. de um imposto sobre a herança de valores mobíliários, cúja
arrecadação seja distribuída entre a União, os estados e os municípios. Além de revelar-se justa a tributação de grandes fortunas mobiliárias qU,e são transferidas por herança, a medida permitirá compensar eventuais reduções da receita da União e dos estados, decorrentes da transferência para os municípios de recursos tributários
de sua competência, conforme se preconiza neste documento."
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E, entre outras medidas, a isençào da cota patronal do INPS e a moratória
para as dívidas mais sérias dos municípios.
Encerrando, Sr. Presidente, eu quero dizer mais·unu! vez que fiquei mui.
to satisfeito com o aparte do nobre Senador Jose Uns~ que nos Irou.xc uma
notícia que nos parece a mais importante de todas; de que o' MinistrU. Jair'
Soares está pretendendo, no que diz respeito às dividas dos município.s'~ pam
com a Previdência Social, retirar a correção monetária d4!ssa dívida e eSlabe-'
lecer um escalonamento razoável para que os municípios possam -e~~r em
dia com a Previdência Social.
Eram as considerações que desejava fazer, Sr. Presid.ente, (MuHo:bern!)

DOCUMENTOS A QUE SE ,REFERE O SR. ORESTES
QUtRÇ/A. EM SEU DISCURSO: ..

o SR. ORESTES QUtRCIA (MDB -

ex~Prefeilo

Sábado 2

.~

A - APROVEITAMENTO MÃXIMO DAS POTENCIALIDADES
TRIBUTÃRIAS DOS MUNIC!PIOS. RESGUARDADA A CAPACIDA.
DE CONTRIBUTIVA DA POPULAÇÀO.

.

Para superar essa situação pensou-se primeiramenté no aperfeiçoamento da arrecadação municipal e no aproveitamento máxiÔl'D da potencialidade
:..Ji;).:'
'
tributária dos municípios.
Apesar de se recomendar esforços adicionais ri'tfSentido do aperfeiçoa._
mento da arrecadação própria das prefeituras que poderão redundar em
melhoria nas rendas públicas municipais. deve-se ressaltar que a partici~
pação da arrecadação local própria tem crescido consid'::ravelmente em relação ao montante das transferências do estado e do Governo Federal.
Observa-se dessa forma, corno demonstrado no gráfico IV que o desempenho da arrecadação municipal tem melhorado em conseqüência do maior interesse das autoridades locais em ampliar ·a.5 su.as receitas próprias.
Esses esforços, apesar de recóméndáve~ão são, todavia, suficientes
para çonter o aceterado processo de esvaziamento das finanças municipais.
Mesmo porque seus resultados encontram-se limitados por fatores decorrentes da realidade econômica e social, tais como:.capaçidade contr,butiva .
da população; em alguns casos a complexidade dos mecanismos fiscais e ainda a interferência da legislação federal na administração-.de tributos de esfera
municipal.
Chegou-se, portanto, à conclusào que para alc.ar uma efetiva melhoria na situaçào econô01ica·financeira dos municípios, torna-se indispensável,
uma conjugação de esforços de todas as esferas do governo, inclusive, me·
diante alterações no sistema tributário nacional.

os

B - MEDIDAS QUE DEPENDEM DA AÇÀO CONJUNTA DOS
.
.
DIVERSOS N!VEIS DE GOVERNO:
I. -

ImJ.losto de Circullção de Mercadorias
(leM)

A redução da alíquota do lCM. e as isenções propiciadas pelo Governo
Federal, trouxeram profundos efeitos negativos para os es,tados e particular~
mente para as prefeituras, pois representam uma parcela significativa das receitas estadual e municipal. Por esta razão é que se propcle a restituição aos
estados e aos municípios, através de transferências federais, do montante de
recursos equivalente à diminuição do produto do ICM. provocada pelas
isenções e redução das alíquotas.
A esse respeito assim se manifestou o ex-Secretário du Fazenda do Estado de São Paulo, ProL Nelson Gomes Teixeira, na reunião da Comissão do
Consulti:
"'Se o Estado de São Paulo hoje estivesse recebendo o ICM limpo, puro
conforme o Código Tributário de 1967, na primeira versiío do código, não
digo que o orçamento estaria duplicado; mas estaria muito próximo disso, e
certamente a parte que caberia aos municípios seria imensamente mais$ign~~
ficativa do que é hoje. A União, alegando uma série de necessidades - Como
estimular as exportações e outros setores - foi, de certa forma, desfigurando
a estrutura do Imposto de CircuJação de Mercadorias. Um dado apenas
transmitirei aos senhores. Não está atualizado, pois data de quando deixei a
secretaria, em março deste ano: (se no ano passado (ano de 1977), tivéssemos
recebido todo o leM do crédito de exportação. esse total seria da ordel)l de
l5 bilhões de cruzeir~s. Era pratic.amente 1/3 do or~amento. Se lma$iJlatmos que, de 15 bilhões de cruzeiros'~ 1/3 vai para os municípios estaremp~ rã"
lando em 3 bilhões de cruzeiros, que de certa forma deixaram de ir p*~·Qs·
municípios, através, apenas, de 1,Iffi expediente, de uma política do ~~is.-.'·
tério da Fazenda com relação :Qo'IC,r~djto à exportação",
:lt,:,<
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2. -

Imposto Sobre Serviços (ISS)

Tendo em vista, a experiência acumulada ao longo dos dez anos de existência desse tributo, Sua reformulação viria melhor atender aos interesses
dos municípios. Tratando-se de imposto de competência municipal, não -se
justifica que a legislação federal venha definir os serviços passíveis de tributação. Note-se que a lista de serviços tem gerado grande's controvérsias no
enquadramento adequado de diversas atividades, reduzindo o campo tributãvel. Seria de todo conveniente deixar a critério do legislador local a fixação
dos -serviços de acordo com o peculiar interesse do município, que poderia
adotar a política extrafiscal que mais conviesse à Sua vocação.
Por outro lado, as operações financeiras por se enquadrarem nitidamente no âmbito das atividades de prestação de serviços, deveriam passar para a
competência do município. As prefeituras poderiam tributar essas operações
.. o que representaria, a evolução mais importante na administração do ISS e
talvez na melhoria da arrecadàção municipal nos últimos 10 anos. O Governo F~deral, no entanto criou o Imposto sobre Operações Finariceiras
(ISOF), inviabilizando a possibilidade de aplicação do ISS por parte das
prefeituras, invadindo o campo tributável tipicamente municipal. Para se
aquilatar a potencialidade desse imposto basta mencionar os dados relativos
à sua evolução recente, conforme Quadro abaixo:
1974
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Arrec. Variação

Orço Varo

1973

Rec. Variação

-

crS%

Cr$ %

crS%

01852,00

2,85841,60

3,91637

Fonte: AMINIFAZ/IGF _'Balanços Gerais da União PR/SEPLAN
Secretaria de Orçamentos e Finanças'.
3. -

Imposto Territorial Rural (ITR)

Sob o ângulo resÚito de incremento da receita, seria vantajosa a transferência do ITR para os Municípios. Todavia, há de se atentar para o fato de
ser o aludido imposto um instrumento da política agrária cuja formulaçào é
da competência da União. Como fórmula de conciliação, propõe-se que a
base de cálculo do ITR. seja a planta de valores do município que a manteria
atualizada. Os critérios de regressividade e progressividade seriam aplicados
sobre valores mais realistas. Outras vantagens que adviririam, seriam o cadastramento d()s imóveis rurais e a possibilidade de vir a se estabelecer um
maior equilíbrio entre a zona urbana e rural, seja sob o ponto de vista de pIa.
nejamento, seja da tributação.
4. ~ Imposto de Transmissão "inter~vivos" e "causa-mortis"

Por se tratar de Um tributo sobre a propriedade, portanto, tipicamente
da área rnunfc;ipal, e porque atualmel).te já são os municípios que mantêm as
plantas de valores em função das quais é calculado o aludido imposto, deveria passar para a competência municípal. Aliás, como se sabe, antes da reforma de 1967, o "inter-vivos" era ul1) imposto de competência municipal. De
fato, hoje o Estado já se liberou da parte da despesa com avaliações e cadas·
tro, na medida em que passou a aceitar os valores fixados pelas prefeituras.
Alêm disso o montante da receita desse imposto (1,109 bilhões de cruzeiros em 1978) é pouco significativo para o estado, não tendo havido estírnulo para o seU "aperfeiçoamento, principalmente em virtude do aumento do
custo administrativo decorrente, Para os municípios, entretanto, este tributo
melhor estruturado poderá constituir-se em apreciável fonte de receita, sem
despesas adicionais. Bastaria o poder público municipal cuidar da atualização do cadastro, o que necessariamente deve ser feito para atender a inúmeras outras funções administrativas e fiscais.
5. -

Contribuição de Melhoria

Mantida a atual discriminação de rendas tributárias, deve-se estimular a
Sua aplicação, por mais complexa que seja, uma vez que a experiência feita
em diversos municípios brasileiros demonstra a sua viabilidade, e considerando que a utilização do cadastro imobiliário pode propiciar critérios para
quantificar a melhoria efetivamente havida como decorrência da implantação de obras públicas.
Entretanto, havendo reforma constitucional tributária, é de se propor a
sua subtituiçào por UI11 imposto sobre a valorização do imóvel decorrente do
desenvolvimento urbano, no quál são considerados todos os fatores de urbanização e nào apenas a execuçào de obra pública. Como vantagem adicional,
observe-se qut' íl momento de efetivação desse tributo se dá.. quando da aJje-
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nação do imóvel, ocasião em que será possível, apurar a real valorização
ocorrida, e haverá liquidez por parte do contribuinte.
6. -

Fundos de Participação

O esforço dos municípios deve ser orientado no sentido de que as suas
necessidades de investimentos e prestação de serviços públicos sejam atendidas por recursos próprios oriundos de sua receita tributária. Entretanto, enquanto prevalecer o atual quadro de discriminação de rendas públicas as administrações locais têm que se curvar à realidade, conformando-se em propor medidas que visem o aperfeiçoamento dos mecanismo de transferência
em vigor. Dentre ess~s podem se destacar as seguintes:
a -

Aumento da Participaçào do Município

Uma das formas de prover o município de recursos adicionais, é sem
dúvida ~ atribuição de parcelas mais significativas na arrecadação federal.
A Constituição Federal já prevê transferências de parcelas do I. R., do I.
. P. 1., e de impostos "únicos" aos estados e aos municípios (artigos 25 e 26).
Diversas emendas constitucionais já alteraram essas parcelas e, obviamente, na medida em que se conseguir majorá-las, os municípios estarão se
beneficiando.
b-

Agilização da Administraçào dos Fundos

Há necessidade de acelerar os mecanismos de liber.ação dos recursos dos
fundos, de forma ~ que cheguem aos municípios resguardados da desvalorização decorrente do processo inflacionário.
c-

Eliminação das Vinculações dos Fundos

Torna-se necessária também a eliminação das estreitas vinculações hoje
existentes para a 'aplicação dos recursos provenientes dos fundos de participação. Áreas manifestamente carentes de investimento não podem ser SOcorridas pelos municípios, em face dessas vinculações. Não se admite, em respeito a autonomia municipal consagrada na Constituição Federal, a existência de quaisquer condicionantes nas aplicações dos recursos que se constituem em receitas dos municípios.
Mais grave do que as vinculações mencionadas é a disposição constitucional que obriga as prefeituras a aplicarem no mínimo 20% (vinte por cento)
de sua receita tributária no ensino de Primeiro Grau. Essa exigência constitucional desfigura a autonomia do município, ao mesmo tempo em que sujeita a administração local a aplicar recursos vultosos em setor já atendido,
inclusive pelo governo estadual, ficando em conseqUência impedida_ de acudir -áreas prioritárias e carentes de investimentos.

7. -

Art. 83 do Código Tributário Nacional

Segundo este dispositivo os Estados e municípios poderão participar em
até 10% da receita federal do imposto de renda e do imposto sobre produtos
industrializados, com exclusão da parcela relativa a incidência sobre pessoas
jurídicas e sobre fumo e bebidas alcoólicas desde que celebrem convênios
destinados a assegurar a coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos. Até hoje, no entanto. nào se tem notícia da celebraçào de qualquer convênio neste_sentido. Espera-se que a União dinamize a aplicação desse dispositivo legal.

8. a -

Medidas Financeiras
Financiamentos com encargos subsidi_ados.

Pressionarios por dificuldades financeiras, as administrações municipais
têm recorrido, cada vez mais, aos programas de financiamentos para atender
as suaS prementes necessidades de recursos. Apesar das crescentes preocupações com' a capacidade de endividamento das prefeituras, os financiamentos ainda continuam sendo largamente utilizados para socorrer as finanças
municipais. Este processo onera as prefeituras com elevados encargos representados por taxas, juros e correção monetária.
A situação é, no entanto, tào peculiar que há incentivos oferecidos aos
financiamentos do setor privado que são negados ao poder público. Um tratamento adequado em relação a esses financiamentos às prefeituras1para investimentos considerados prioritários abriria novos horizontes à solução de
p'roblemas locais.
b - Criação de uma linha de crédito específica para atendimento de
planos de melhoramentos com participação da comunidade.
Diversos municípios têm logrado atender a demanda de obras e serviços
públicos, mormente no que se refere a pavimentação, implantação de guias e
sarjetas e execuçào de rede de esgoto,através de planos de melhoramentos
com a p'lrticipação dos munícipes interessados na execução daquelas obras.
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Assim, tem florescido com inegável êxito os empreendimentos públicos
realizados com recursos da 'comunidade sob 'as mais variadas formas. Entretanto, a execução das obras por esses sistemas tem encoptrado um sério obstáculo. Trata-se dos elevados encargos financeiros e dos prazos exíguos para
amortização dos financiamentos oferecidos pelas instituições de crédito. De
se considerar, por outro lado, que taís obras são mais reclamadas nas regiões
periféricas das cidades, onde o poder aquisitivo da população se encontra
mais debilitado.

Para que se avalie a dificuldade apontada basta I~brar que tais investimentos têm sido financiados pelo crédito direto ao consumidor (C De), mesma linha de crédito utilizada para compra de eletrodomésticos e automó~
veis. Não se pode admitir que o financiamento de' uma obra pública prioritária, a ser paga pelo contribuinte, apresente as mesmas condições de prazo e
encargos dos empréstimos para aquisição de bens de Consumo de luxo.
Assim, propõe-se a criação de uma linha de crédito especial, COm encargos e prazos de amortização, compatíveis com a imp~rtàn~ia desses programas, cuja eficácia tem ficado patente, pela sua expansão e aceitação popular,
nas cidades onde têm sido implantados.
c - Outro incentivo visando a participação da populaçào nos planos
comunitários de implantação de infra-estrutura e' desenvolvimento urbano
seria o desconto no imposto de renda equivalente ao montante aplicado pelos contribuintes.
9. -

Imposto sobre herança de ••Ior.. mobiliários

Propõe-se a criaçào, dentro da competência constitucional da União, de
um imposto sobre a herança de valores mobiliários, cuja arrecadação seja
distribuída entre a União, os Estados e os municip'o~. Além de revelar-se
justa a tributação de grandes fortunas mobiliárias que são transferidas por
herança, a medida permitirá compensar eventuais reduçôes da receita da
União e dos Estados, decorrentes da transferência para Os municípios de recursos tributários de sua competência conforme se preconiza neste documento,

10.- Isenção da quota potronsl do INPS (lAPAS)
Para as prefeituras municipais a exemplo do que ocorre em relação à
União e as entidades filantrópicas.
11. -

Moratória

Prorrogação por três anos do vencimento das dívidas decorrentes de
operações de crédito com instituições financeiras oficiais, de curto e médio
prazos, principalmente as relativas ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano (F OU), ressalvado {} pagamento dos juros correspondentes. Nesse
período, espera·se que com a adoção de medidas concretas no campo tributário e financeiro, possam as prefeituras desfrutar de condições que lhes permitam amortizar essas dívidas.
1/1 -

CONCLUSÕES

As propostas contidas neste trabalho, visando uma justa e equânime
participação dos municípios nas rendas públicas foram orientadas do sentido de se buscar o objetivo da Justiça fiscal, evitando·se reflexos inflacionârios e aumento da carga tributária para a grande maioria dos contribuin·
tes, especialmente os de baixa renda.
Para viabilizar a impl~ntação das propostas apresentadas neste estudo
há necessidade de se tomar medidas no sentido de:
I. - Sensibilizar a opinião pública e as altas esferas de decisão do governo federal em relação a situação de crise, visando evitar a crescente deterioração da q~alidade de vida urbana. que pode conduzir a 11m indesejável
processo de convulsão social. Do melhor desempenho das administrações locais, que atendem diretamente aos anseio$ sentidos pela população, depende
a própria imagem do governo em seUs outros níveis.

2. - Superar resistências que, teimosamente persistem em relação a capacidade e a eficiência das administrações tocais. Convém lembrar que o prefeito e os vereadores conhecem profundamente a realidade do município, estando plenamente aptos a decidir sobre planos. programas e prioridades de
governo. Não bastasse essa circunstância, o prefeito como autoridade mais
próxima das aspirações da população, tem condições de estabelecer diretrizes de governo emanadas democraticamente da ação participativa da comunidade.

DISCURSO PRONUNCIADO PELOI1IJ.:"LiiTE CHAVES
NA SESSÃO DE 28-5-79 E QUE. ENT~:i.;fR:EVlS;ro DO
ORADOR. SERIA PUBLiCADO PO$
fIlMENTE. <', -c, '.
-'-;",.',.'"i~_" .- -

, ':

"

O SR. LEITE CHA VES (MDB - PRo Pronuncia" seguinte discurso.)
Sr. Presidente.' $rs. Senadores:
Realizou-se em Ponta Grossa, recentemente, sob os auspicios._da_ Prefci·
tUfa Municipal, dirigida pelo Prefeito de nosso Partido, Luiz Carlos 2uk. o
VIII Encontro com a soja, Houve, diversos çonferencistas. sendo rcpp.tado
um conclave de grande importância para O'nosso Estado.
'1.':
A ele compareceram técnicos de todos os 1l1veis. indusive un'l d~'~ diretores do Banco do Brasil daquela regiàQ,'queéo Dr;_ Aésio Vaz PrimO, que
teve oportunidade de transmitir as metas.:. ~ menos vistas do seu sétot,
"
acerca da política reservada pelo Governtílltf"":setor da soja,
Um dos meus primeiroS"projetos, nesta Casa, Sr. Presidente, foi.;:tqucle
que assegurou a isenção fiscal. aos produtos da soja destinados à a1im~_tação
humana. A soja ofeléce elevada dose de proteína em reJal;ão ao leite cdi pró.;
pria carne, sendo o nosso Estado um de seus grandes prolllltores e_industria~
lizadores.
, __ ',',
No conctave se divulgarám, inclusive, inumeráv~.~tas do que se p~
derá fazer da soja. para o setor alimentar humanQ~liiiS-'documentosJ como
o resumo das palestras, acham~se em minhas mãos -MIja transcrição requci..,
ro a V. Ex' seja feita nos Anais da Casa, Tais resumo!; foram 'feit9s pela
EMBRAPA, presente ao acontecimento.
Sabe V. Ex' que o nosso Estado é um -dos grandes produtores de soja
do Pais. E segundo os elementos que temos, dentro de cincro anos esse PWduto agrícola terá consumo ilimitado, isto é. as,potencialidades de consumo do
mundo serão sempre maiores do que os UInit•. da produção.
Atualmente somos concorrentes dos EStiíiS Unidos, grandes produtores, mas já sem áreas novas para o plantio. p:sfisto eles €:stào se valendo de
desertos para conseguir terras novas. enquanto as possibilidades do Brasil
são ilimitadas, tanto no P.araná como, sobretudo, no Mato Grosso do Sul e
do Norte.
Há informações, até, de que países do Orient_c c~iariam toda a pro·
dução de soja brasileiria, E, já agora, quando o Go~ procura definir metas para o setor ag~íco}a, deveria dar à soja uma _-àlência acentuada, e;tlebrando, a exemplo do norte·americano, contratos a longo prazo.
O norte· americano celebrou contrato. há coisa de dois anos. que o mundo não entendeu: um contrato, a longo ,prazo, de venda de grãos d$ trigo
para a Rússia. Em conversa com técnicos daque1e pais atentei para o seRtido
e o alcance de tais instrumentos - visam assegurar preço estável para o
vrador. Da forma pela qual se vem procedendocfJl relação a soja, em que-um
dia a cotação internacional está ~uit~ bai~~o .dia seglJinte muito ~Ita. o
lavrador sempre perde. nesta oscltaçao.
~-.
Recentemente lembramos aqui que a bolsa de Chicae:o era urna orga~i.,
zação de lavradores; uma bolsa interna, até anos atrás, al1ltes de o Brasil co·meçar a produzir soja. DepoiS que isso ocorreu ela adquiriu foros internacio ..
nais, quando, na realidade, continua sendo nacional, ccínuança dos lavradores americanos. Acontece, entretanto, que os grandes a1fquirentes de soja,
aqui no Brasil, inclusive em Ponta Grossa, na cidade~, que se realizou o
conclave, onde operam as maiores indústrias extrativ;sdesse setor. são os
meSmoS que compram nos Estados Unidos. E eles estabd:cem, mais oU menos, um prazo de fechamento dos contratos. Os contratos se fecham em iépocas determ·.nadas'tomando-se por fase os preços da Bolsa de Chicago. A~on
tece que na época'do'feebamentó dos contratos aqui 110 Brasil, eles "'~en
dom grandes quantidades de soja. de forma <lUC o e,cesso de' oferta estabelece a baixa dos p,cws. 9 prejuízo do lavra_ nacional é s.empre verificado.
logo, é um ponto também a ser considerado pelo Governo. jâ qil~ 50.
mos um dos grandes produto'res do mundo, a criação da bolsa em Bruxelas·
ou em Londres, como sugerem os experts internacionais desinteressa<lQs.
A China, - V. Ex. sabe - é um consumidor ilimitado para a S()jà~ é o ~
terceiro produtor do mundo e tem capacidade para consumir toda à -bossa..
soja. -E é uma grande possibilidade de mercado que se abre para o Br~sil.
Então, no setor da soja, a política não é apenas de produção, de aumento de quantidade, é de estabel~imento de regras para a sua exportação iÓternacional.
.
9 conclave de Ponta Grossa alcançou considerável ê:lito não só para '3
população interessada nesta atividade agrícola, como, sobretudo, para o.s
novos agrônomos que estão derivando suas vocações para este setor. Queremos nos congratular com a municipalidade e sobretudo com o Prefe"p do,_ '
Ponta Grossa, pela maneira muito organizada com que encaminou a ~~~"f.~,
zação desse congresso. Por isso volto a requerer a V. Ex' a transcriçã~rap~."
-

ra-
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2298 Sábado 2

Junho de 1979

D1ÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

anexos documentos, como parte integrante deste dicurso. Representam eles
resumo das palestras e resultado do 19 Concurso Estaáuatde Pratos de Soja.
Era o que tinha a

diz~r~~:ito

SISTEMAS DE CONSERVAÇÃO

~

SOLO PARA

~

SUCESSÃO SOJA/TRIQJ.

ConservaçdO do solo ê' a ci81!cia de usar e tratar as

bem!)

tel'ras para manti-laj prOdutivas de geração a geração,

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ·SR. LEITE.
CHA VES EM SEU DISCURSO:

vando e/ou melhorando suas

conseE

características naturais de fert!!i

~ade,

os insumos adicionados pela homem e parte da

vial,

elementos que de :llJtra formil se perdem Com a erosão.

agu~

A conservação do solo pode ser alcançada

pl~

some'ite

no momento em que se consegue a utilização da terra de

forma

equilibrada; com a convivência harmônica entre o homem e
meio ambiente.

!§5EMBRAPA

o

Is'so é cOf1seguido se cada hectare de uma

priedade agrícola ou pequena bacia hidrografica,

for

prE.
tratada

de acordo com suas exigências e possibilidades (capacidade

~.'

.CENTRO NACIONAL OE PESQUISA OE SOJA

u'so

aptidã'o agrícola do solo). Significa·que as

Ou

vem ser limitadas,
~s

cas,

~reas

declividade,

RESUMO DAS PALEsTRAS PROFERIDAS

tanto quanto permitem as

mais adequ~das

da

com maior critério.

de forma

~

to possível,
ta fOrma,

pastagens,

agu~das,em

com o clima,

do terreno,

equilíbrio com a

tanto

qua~

com a situação económica de sua propriedade.

De~

e,

quando se associa um conjunto de técnicas,

ver um adequado preparo
~amb8m

MAtdDE 1979

ra

configuração

com a natureza do solo,

ca eficiência terá um sistema de terraceamento,

ciente

003

campo para feno',matos,

efetivamente controlar a erosão e conservar o solo.

PON~ GROSSA-PR

erosão,

a conservá-los

ou restaurá-los. Assim, o agricultor deve ser orientad"
canaiS escoadquros e

DÂSO,JA

econémi

As ~reas (ie.maior

os terrenos mais erodidos ou sujeitos

devem ser usados

obter Jm arranjo de lavouras,

POR OCASIÃO DA FESTA

ccmc!.ições

pro~riedade.·

de

lavouras de

se~á

~e

pOde-se
p'o~

Assim,

quando não hou

solo e manejo da cultura.

Pouco efi
( pr~

a conservação de uma unidade agrícola

pr1edade ou .micro baFia), se a

preocupaç~o

conservacionista

ãr~as

cultivadas,

permanecendo a

restringe apenas âquelas
são das l<stradas.

encostds

declivosas e voçorocas

58

er~

desproteg.!.

das.
Portanto,

deve-se ter em mente

conservação do solo,

DA

ASPECTOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS PARA A CULTURA

em que um

c~njunto

sempre sistemas
de técnicas' se

de
assE.

clam para efetivamente proteger toda a área de uma propriedade
agrícola ou pequena bacia hidrográfica.

SOJA NO ESTADO DO PARANÂ.
PREPARO DO SOLO

Arcângelo

o preparo do solo ê uma 'alternativa importante

'Mond~rdo

termos de controle a erosão em áreas intensamente

Rui H. Biscaia

3m qUE duas ou mais culturas se desenvolvem numa sucessão" ráp.!.
da,

como no caso O binómio

~rigo!soja.

O solo torna-se

objeto

de intenso tráfego de máquinas e implementas ~grícolas e
sas condições as gotas de chuve atuam livremente na
A .agricultura paranaense
"pn"i.Ja,t6~·iC!_~
imediat~s-;

C3(/fi?

futuras.

COMO

mêto'/jo de -garantir a

Após 45 anps.

;; de áreas com florestas.
Lel'túra
,jo,

at--ividade

A euforia por

lucros

nunca 'perr:Jitiu ao agricultor racion,:alizar a

agropecuária,

r,eraç"Ões

tem sido uma

em termos de CO.~foervação.

ativi

sobrevivencja d<:s

o Estado conta com

~

Est~

com dispêndio ~e enormar; quantid.ades de recur~,?s para c.~..t

ricir tais prejuízos.

Nos ~lt~mos anos com a

intensific'ação
aumentaraln

consideravelmonte,
ndr~se

Com O
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quase que' improdutivo,

de,

ção do 5010.

em poucos anos,. o solo tO!

como demonstram as produções 02.

servadas.· H& ~Gcessi~ad~ de um enfOQue. ~êrio sobre o problema
da' erosão' e recuper",ç~'o de flor-'st.as para fins econômicos

aç~o

associada a camadas de: baixa permeabi"l.,!

nica,

proporcionam condições favoráveis para a atuação dos

gentes erosivos.

palmente em regiões de cultivo da soja e trigo. Pesquisas

de
de

um ano,
lo nu,

um ,fÇltor básico de suc~'?so na agTic .... ltura.

A soluçãf

uma energia de impactn,

din"mite.

na
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d,

do 5010 de alta
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utí'lizêlr éust~sos insúmos. Por SUcl vez,
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de rotação de

da terra,

cultura~.

produtiva,

numa propriedade,
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v~z
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de
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equivalente a 2S toneladas
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do 5010, como: estrutura.

características
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pa~tindo dO
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~ando ~'.:l grau de movimentaç"ão' do Ch-amado preparo
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princ!
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~
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e
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A erosão das áreas desmatadas e
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em

cultivadas,
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r.!:.

erosão

p.rincipa..l.m§n.t!')

05 resíduOS culturais.

Considerando-se a importãncia do preparu do
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sob o ponto de vista de controle da erosão. e preservação do 50
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,e

lo. deve-59 optar por sistemas de preparo que induzam às
guintes condições:

J~ abai~o

p.~

aI Incorporação dos res!duos culturais, ou sua

sãr10 para dar condições ao plantio e

germln~

da área,

de inve';no. ,Se esta glebo!l·'for "otac.1onada. em 3 anos tO-da

Não esqueclllndo que a preocupação de conser.vêlr

oI PresBrvaç~o da estrutura do solo, evitando prep~
50

s~perficial

(10-15 em)

do 5010 sem provocar excessiva pulverização
camada mais explorada pelas raízes das

te' sentido, a rotação de culturas ê alt<!ll'lente benéfica e

da

Uniformização da-área antes do prBpara.

quando
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terreno.

Do mesmo modo que no ítem anterior,
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não revolv~r

fazendo o plantio diretamente sobre 05

restringir-se, por
re

plantio direto constitue a mais nova e

em faixas

no que se refere ao controle da erosão e conservação do

sol~.

Consiste na semeadura direta,

prep~

sem qualquer operaçâo de

ro. através de 59meadeiras especiais que.

oper~ndo

sobre

os

restos da culturd anterior efetuam uma pequena mo\(Imentaçãp de
solo apenas nos sulcQS onde 530 distribuidas as SBmentes e
o suficiente para dar condiç6es ~e germinação is

o

~emen

ciente

~'

~'

..

meio

pouco arenoso para di~inuir a er~ e recuperar

111

a

produtividade do solo. 0_:; agricultores q ..'e deixam 1/3 da
ge~,'trigo.

a rotação em

faixas

tri-alternadas com uma outrA-cul

tora. estará utilizando a uma sõ vez. os

E!~

três ültimos ítens

postos.

Colheita

~

maneio

~

teSíduos
~&ricul

'tl,Jr-e.;.e _-longo prazo, e

const~~m-!le

em

calhei ta

alternativa

das mais important,es para a conservação da solo.

d Ij15tri~ui~~D orcaniZad~ dos diferentes

uma propriedade. c

-

constitui~,.-nom
~

e o manejo dos l"IilS{du,OS 'dl.'-trigO

TtCNICAS CONSERVACIONISTAS

d~

pOderá

propri.dad~~_

mano. b1. oJ:-tri-aÍternadas.

PeosandO-"$ __ \'li,

Apó~

aos. pontos critiCO' de.

de uma cultura em-fa1xa.com trigo

te s •

dentro

e~emplo,

Onde as alternativas no inverno S~O"Mei~rQs. 0- uso

eficiente

ticnica em sistemas de preparo r~duzido do solo. principalmente

adubo,

no norte do,; E!,

tado as alterr-oeti\l6S são pOucas. Porim. pode-se ter faixas' "de

síduos da cultura anterior (plantio direto).

o

.!!Ipr,!!'

senta muit'as alternat1v<'ts no períOdO das culturas de verã.o.

culturas.

houver sulcos de erosão, ou· qualquer falha

Quando as condiçôes permitirem,

s~

,0

lo no períOdO do trigo apenas ~ma fase de preocupação anualne=

lo mui to_ úmido ou seco.

d) Rompimento da compactaçiQ

sala.

1/3

possuem eS'5a gleba livre, para plantarem uma cobertura

área receber,i- a rotaç.ib de culturas,

ção das sementes,

ros com

e~

Os agr.icultares que deixam de plantar trigo

bl Redução das operações de pregara ao mínimo nece~

fI

aumenta~

serradela como opção.

manêncla na superfície do solo.

a)

do par~lelo 24 as alternativas

tendo algUmas culturas de inverno como o tremc\ço. erv'l.lheca

dj~stan,ento

usos

das estradas, bem

mo a definição dos locais para escnlmento do excesso de

o uso do pic<'tdor de palha na colhedeira

co

proporCiona

água.

procede-se a definição de ticnicas cQn5ervacioni~tas para cada
A prãtica da queime da palha do trigo. em um

gleba da propriedade.

sistema

agr{cola e'xtrativista como o nosso, com solos já altamente deg~~
dados. é ·1nadm1ssIvel. Ela favorece

Terraceamento

/I

a.ção da e.ros.ão e.m tOduS .os

aspectos e afeta a produtividade, prinoipalmente pela reduçi!.o do
o terraceamento é considerado em todo o mundo.
uma eficiente prática no controle

~

erosào,

como

prinCipalmente

regiões com culturas mecanizadas, como no caso.

Es~a

prátic.a

vem senda usada na maioria das

lavouras de culturas anuais

Paraná, com ôtimos resultadas,

principalmente quando

do

acompanh~

d~

de outras técnicas conservacionistas como: adequado preparo

do

so~o,

CORREÇÃO E ADU-BAÇÃQ DO SOLO PARA A SOJA NO BMSIL

,

organização das culturas dentro da

propried~de'

em fun

ção dl!s co.ndições de uso do solo, construção de canais,
douras vegetados e proteçâo de taludes
li

teor de materia orgânica do solo.

em

escoa

Gedi Jorge Sfredo

•

e adequação de estradas

carreadores.
INTRODUçio

Como o pr'Jcesso' erosivo, na maioria das vezes, é um
fenômeno de efeito acumulativo prap'orcional ao tamanho de

uma

área uniforme. o manejo desta ~rea constitui-se numa alternatl
va viãv$l para diminuir a erosão.
&as e lar,as,
~

Uma área com pendentes

lo~

uniformemente tratadas são sucept!veis â erosão.

agricultor. pode jogar com o preparo dO solo e época de seme~

dura,

alternando-os

n~s

fai~as

dos terraços.

Oes~e

modo.

área ficar~ COM fai~as de prep~ro e semeadura que no

a

períOdO

da instalação da cultura diminuirá muito o risco e ns

danos

A soja, como a meioria das plantas, neces.ita para
pleno desenvolvill.nto~

lhe são fornecidos pelo •• biente, luis treze elementos essenci ___,is
que são nomeados

li

seguir: lfitrogênio; fósforo,

pot:íssio, cãlcio~

magnesio, enxofre. cobre, zinco. lIo1igdinio, fer;o,

Cultura.

pe~.s

p1antas são chamados de. macronutrientes.

r~qU!

Os outros ell111entos

ridos em pequenas quantidaaes'sio cha.ados de micrbnutrientes.,

Na região norte do Estado as alternativas para rota
dando algumas espécies vegetais que poderiam ser
neste perfodo com fins de cobertura verde e

ê afetada

p.r

Entre 'ele •• o pU do solo, o teor de alu.rni~ e

manganês sao de SU~& importância.

ção no inverno praticamente não existem. Porém, está se

terial orgãnico ao solo.

boro,~.~gsn~s

e cloro. Os seis priaeiro',. devido' às 'quantidades "ndgidas

diversos fatores.
~

seu

'\'Iidrogênio qu~

e

-do' carbono, oxigênio

A absorção desse'. nutrientes pela soja

de erosão.

Rotação'

alia..

6.5. ,
rã., s~ poss'U;' cultivares que (,reSCelll nor,,_!

A soja desenvolve-se bea numa faixa de pS 5.8 a
Entretanto. atualtlloente

;r

cultivadas

incorporação de ma

• ,Pes,Q.ulsador
.
do Centro Nacional
Caixa Postal 1061.

&6100 -

;

d6.

i '-,

P-1!:squi •• de Sojl\. I EM~RAPÂ . ~ \
'f,"

Ldndrina'..: .

~,

2300
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mente em pH 5.0.

rel~

De um modo geral, o crescimento da soja em

CRITfRIOS DE RECOMENDAÇÃO

çio ao pH do so10.p~de se~ visualizado pela figura 1.
No Br·asil de modo geral usa-se cois critérios para
~

comendação da dose de calcaria a see aplicada:

x 2

trocave 1

e o método do SMP.

Bca gg
/

/

Pra ta

'Santa Rosa

são Luiz

Planalto

Andrews
4.'

5. O 5.

6.0

6.5

7.0

4.0 4.5 ,5.0

pH do solo
FIG. 1

5.5

6.0

Altas concent:;·taçôes,

Conv~m

dos

inibem a

salientar qu~

com valores

!

nutrientes essenciais.

teores altos desses elementos·esti o
Logo,

assoei!

as cultivares que se

ã toxidez de

volvem em pH baixo, possuem certa tolerância

ã toxidez de alumlnio, como se

~ode

senslveis ou

fósforo.

em
solo

A marcha de absorção do nutriente

através da colheita de graos.

por uma variedade de crescimento indeterminado pode ser observada na Fig.
acelerado
cia)

2.

No gráfico observa-se que a absorção de fósforo;

a partir do ponto de inflexão ( 50 dias após a emergeB

Ponto ca~culado matematicamente através dos dados obtidos

deseI:!

até atingir o ponto de máxima absorção em torno de 80 dias

alumi%

a emergência.

Nesse caso, é bom considerar os aspeCtos econômf

cos que envolvem a escolha de cultivares

A grande maioria dos solos brasileiros é carente
A soja extrai quantidades razoáveis de fósfor~ do

sao

mang~

principalmente as de alumínio e

absorçio ~e diversos

baixos de pU.

nio e rnanganes.

do

sete anos

P(íSFORO

Influência do pH do solo do desenvolvimento de cultivares de soja no
Brasil.

solo

o Seu poder residual é muito mais longo. No Rio Grande

pH do solo

(solos velhos) com baixos teores de materia orgânl
2+
+
+
2
ca e cations trocáveis (ca +. Mg
, K , NH
" . ) nos
horizontes
4
sup~rfiçiais. com consequente acGmulo de ferro, alumrnio e
mang~

l1U

As

Entretan

tras.

6.5

A gr;lnde maioria-dos solos agricultáveis no Brasil

n,·~

elevar o pH a 6.0.

recomendadas pelo método do SMP são bem maiores.

Sul, aiuda observa-se reação de doses aplicadas a

intemperizado~

nes.

to,

3+

O primeiro visa neutralizar o

tóxicos ~ o segundo

alumínio e manganês
doses

-re

teor d e A I

1)

tolerantes

observar no Quadro 1.

após

vê-se portanto, que o intervalo entre o ponto

de

é o período crítico de

.~

inflexão e o ponto de máximo acúmulo
fõs~oro pela planta.

A intervençio de fatores

exter

nos nesse período podem prejudicar seriamente a produção

de

sorçio· de

graos.
Quadro

Comportamento de diversas cultivares de soja em solo

1.

Solo LatAsol

Verm~lho-escuro

Solo corrigido pei.::) método S.:1.P.
Sensiveis

(kg/ha)

de Tibagi, PR

3
(AI +",0)

Tolerância média

(kg/ha)

Tolerantes

__ Cl"" ".<>..

Bragg

3382

Planalto

3053

UFV-l

1575

Prata

2738

Pérola

3177

Sta Rosa

1493

Bossier'

2090

Andrews

1475

Embora os resultados apresentados no Quadro 1 sejam
um ano, e as cultivares de ciclo.médio e' longo
Santa Rosa)

(Andrews,

..

(kg/ha)

_._ ..., .......

/~/r\,

- - - . . , ......o,.~'"

.

e

~m

CORREÇÃO DA ACIDEZ

I

II

~'

f~

!l

dois

tipos:

dolomítico. O segundo ê mais

calcitico e

O emprego contínuo do calcaria calcítico

pode trazer problemas serios de deficiência de magnésio para

j

!

a

i
enumera~as

a

forneCer cálcio e magnésio ao solo;

c)

favor~ce a

d)

aumenta a

e)

sa·o os corretivos mais baratos.

nodulaçio e

disponibilidade d~ tEsforo e molibjinio e

guintes pontos:

1)- o

vel uma relaçio CaOIMgO de

A a 6:1;

Ii

: I

I

::

2)- a granulometria
3)- a

90 dias antes do plantio, 4)

incorporado a uma profundidade de 30 em,

: :

I:

\ \
\ \

',i.

'

\ \

\\

\\

\

,

\I

I
I
I

I

I

I

i!

fi

li

u

::
I:
I I

I
I
I
I
I

\\

:111

I
I
I
I
I

11
11

11
1I
II

0....,~/".",-----:.C2=--.:!'O"'~••=--:6=~::---:::"".;r#'0".::-----::,0"".-

s~

IDADE

DA

'PLANTA· DIAS

APÓS

A

E ..... EROÊNçtA

Obedecendo se possí-

ser a preconizada pela legislaçio brasileira;
deve ser feita no mínimo

1I

I I

Y

}

calcário deve ter quantidades equilibra -

das de õ.xido de c..álcio e pxido -de magnésio.

I I

#!1

1/

I

I

11

I I

fixa~io de nitrogênio;

i / :1

I I

//

•

Para a prática da calagem, deve-se considerar os

n
I1
n

:

i /

j /

b)

::

I I

i

I I

neutralizar a toxidez de alumínio e man~an~s;

:

.I:
::
:111

s!

gui r:

5)

J

I

11
11

/ I: !

cultura da soja.
As pri9cipais vantagens da calagem sao

n

'~II..

./ I

I

por conter magnesio.

I:
ii
li

.t r
fl,i

recomendado

:I!

\\
I'

n
:lii

.. í I

de

11

il

!:/1

Esse material pode ser

11

11

/ I

dez do solo no Brasil é o calcaria.

li

:1

h

O material comumente utilizado para neutralizar a aci-

17""
II

11

11

DO SOLO

\,

l!

i/

tolerantes.

I \\

I

"11

J

vereiro e março de 1978, verifica-se que as cultivares "sensiveis"
são mais produtivas do que as consideradas

, · : \\
é'/

.,/~.

de

UFV-l

tenham sido prejudicadas pela estiagem ocorrida

I"~'

~'"

s~ndo

deve

aplicaçio
deve

ser

50% da dose reco-

mendada antes da araçio e o restante antes da gradagem.

FIGURA

z

Pontos de mãxima e de inflexão da extração de
fósforo pelas folt\as de soja (Cultivar IAC-Z,
de hãbito de crescimento indeterminado)
em
funçao da idi'lde da planta nas três doses
de
fósforo aplicadas (Extraído de CORDEIRO, 1977),

A quantidade

exportada pela colheita de graos aparece

ALfontes de fosfato utilizadas para a 8dubaçio da soja

no Qouaàro 2.
QUADRO

nio, fósforo e potássio.
no
N

de grãos

na

reaii. sul do Brasil são as formas solúveis. Na região Centro-

N<l

região sul já se cogita no uso desses fosfatos para e:itua.:r

oe~'·~~·~errados) ê

2.- Exig~ncias nutricionais da soja em relação a nitrog~

Rendimento

comum o uso de fosfatos natur!li:ii na fosfatagem.

.!

dubaçã.es de correção para fósforo, devido ao preço relat:ivame~ite

grao
k,O

na :elanta acima do solo
graos + folhas + caule
N
P 205
'2 0

baixo (se compararmos com o custo das formas solúv~is} dessas fo~
teso O CNPSoja possrii r~sultados promissores em relaçio ao uso de
fosfatos naturãis nlÍm Latosol Bruno de Guarapuava eonforme

kg/ ha

ml
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kg/ha

kg/ha

se observar na Fig. 3 e 4

pede-

e num Latosol roxo distl~ófico do muní-

1.000

51,4

10,2

20,4

77 .4

13,7

38,0

c{pi? de Dourados

2.000

110,6

20,4

31,8

166,6

27.5

70,4

t<iS f~ntes poderão. ser utilizadas como adubação de correção do

no Mato Grosso do Sul.

Em futuro próximo

3.000

163,6

31 ,5

59,1

246,7

42,4

110,4

10 para fósforo na:' região sul do pa:ís" r;lesde que. ~Lma adubação de

4.000

215,2

43,2

89,2

324,1

58,1

164,3

manut:enção com fos'&à't.os solúveis seja aliJ-.~c.ada anua.ltP.ente.

5.000

267 ,5

52,3

111,2

402,9

70,7

Z 04 ,6
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FONIES DE F6sFORO

COM MANUTj:NÇM NA LINHA

SEM MANUTENÇAO NA LINHA

lOOkg P O lha
Superfo~f~to Triplo

3400

3400

SF TRIPLO

noo

/

3200

3000

/

/

'/.-o 5F

TRJ~~O

3000

2800

2800

2600

2600

2400

2'00

"'--

2200

2200

P.•. MINAS
.- . ARAXA 2000

2000·

1800

1800

/

, 600
! '
1400 .. I
CATALAÓ'OO
~~~~~~~~
1200/"
1200
L _ _ ._--+-._. ___ • ____"'______ _

o

150

300

'50

600

150

O

FIG. 3

300

600

450

FIG. 4

FOSFORO ADICIONADO AO SOLO EM Kg

de P20s

TOT~l/ha~

A LANÇO

_ v PONTO DA MAXIMA EFIClrNCIA rrCNICA (H.E.T.)

POTÁSSIO

NlTROGÊNIO
Com a descobert·a de estirpes eficientes de Rhizobium" a
Os solos do Brasil, de modo geral, sao bem providos

de

adubação nitrogenada para a soja foi relegada a um segundo plano.

d.

mente re.comendado's de' 10

potássio. Entretanto. o uso contínuo do solo, devido a sucessao
de culturas tem provocado um decréscimo acentuado dos teores
potissio' em muitas
plicaç~es

regi~es

sendo usada somente em cOfldiç~es muito especiais. Os teores atua!

do país. Por outro lado o excesso de a

de cloreto de potássio (Kct) na linha de seméadura, tem

provocado, em condiç~es de estiagens prolongadas, a fitotoxidez
da soja com cloro. A

5.

da na absorção de potassio, antecipando em nove dias o ponto
de
inflexão da curva (ponto onde a absorção de K ê acelerada). O pon
m~ximo

acGmulo de K oCQrre, como o fósforo, aos BO dias

!

pos a emergincia. O per[odo critico para a absorção de patissio i
de 35 dias.
A quantidade exportada pela colheita de grâos aparece
no Quadro 2.

para suprir
at~

que as bactirias comecem a funcionar eficientemente.

Nesse caso, observa-se. um efeito da maior dose de fós(oro aplic~

te de

15 kg de N/ha são utilizados para ac:e-

a planta de elemento, no periodo inicial do seu crescimento~

eurva de absorção de potássio pela soja(cu~

tivar de hábito de crescimento indeterminado) aparece na Fig.

li.

lerar a dec~mposiçio da palha de trigo incorporada e

A extração de nitrogênio pelas folhas de soja de aco~do
com a Fig.

6. ê crescente at~ os 83 dia de idade ('IAC-Z'), ond-e

ocorre o ponto de ~áximo acúmulo.
cessidades em

nitrogênio

são absorvidos em 30 dias.

at~

Esse intervalo de

intensa absorção

denomina-se de "período crítico". N~ssa fase do cres·c.imento
cessãrio que as bactérias e~t~jam completamente instaladas e
simbiose funcionandO;

~ficientemente.

A quantidaide exportada da lavoura. pela coltleita' de
aparece no Quadro 2.

n~

A soja absorve 50t de suas

aos 53 dias de idade. Os outros 50%

ê

tl\!ià

~.:.>~
.:

.....

"'!"I'~~

..

-- ..........
---_
..,. --_._. .........

-

....

~.

...

/

.I

"

/

:

\ \

\\

I

•c

!l

l,',!, ;,:

i

~

ii

..

\\

\

O controle de invasoras deve ser entendido como um conjunto de
práticas destinadas a evitar ou reduzir a competi'ção das

assume

au.entos nos cu~tos de produção. Há ainda. custos adicionais para

1I1

controle de pragas e

~oença8.

aumento dos problema. de limpeza de

•••• otes, .aior~. dificuldades na colheita e redução na qualidade
das ••• entes.

!,'I,'!,'

Atribui-se a elas na América do Sul, uma perda

de

rendiaento da cultura de 13,4%.

I

:

I.f/

11 j

I",

i ii

o controle d~ modo amplo, envolve o método PREVENTIVO.
pelo
qual não se permite a entrada de invasora. na i~ea de cultivo.
e

.. '

08 .itodos CULTURAL. FfsICO. QUtMICO e o BIOL6GICO. que .ervem p!
ra reduzir as infestações em potencial já existentes no 8010.

11:

.étodo8 preventivos. cultural e fr.ico envolvem práticas

Os

nora.ia

de cultivo, através dos quais se proporciona as melhores condiçõ-

e. de desenvolvi.ente da cultura e por sua vez, maior competição

1I1
DL,?,(:.,:---------:.~2~.=.~~---:.:3~-----..
~..
~~±±.~-------;.D~.~
OA

plantas

importância pelas perda. diretas que causam no rendimento e pelos

i

IDAOE

de invasoras em semeadura copvencional

daninhas co. a cultura da. soja. A presença de invasoras

//" I
!

Con~róle
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PLANTA. OIA.

APÓ. A

EMERO.NCIA

com as invasoras, que possam se estabelecer. Envolvem o uso
sementes de boa qualidade e ~ureza.

de

~dequada população de plantas

por hectare, bOftl nível de fE!;r.tilidade do solo, semeadura na época
o~

recomendada, rotação cultural e adequado preparo do solo. Por

tro lado, estes mét040s se ajustam economicamente ao planejamento
da lavoura. sem auftlentar custos, maximizando os rendimentos. O mé

FIGURA 5 Pontos de máxima e de inflexão da extração
de potássio pelas folhas de Soja (Cultivar
IAC-2, de hãbito de crescimento indetermin~
do), em função da idade da planta nas doses
de fósforo .apl icadas. (Extraído de CORDEIRO,
19]7).

todo qU1mlco. que

en~olve

o uso

d~

herbicidas. em função de possI

veis riscos a que pode submeter uma lavoura e na falta de

apoio

técnico, pode apresen;ar pr~blemas econômicos. ao lado das

suas

vantagens de uso.quando não acompanhado das melhore. condições a.b!
entais para o desenvolviae~to e produção da cul~ura. O controle
biolõgic·o. que consiste na utilização de parasitas. predadores ou
_ _ _ ..... u ....
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qU!

os que mais decisivamente podem influir sobre a elimina-

ção ou mudanças na flora de plantas daninhas, ou invasoras.

O

co'nhecimento das espécies invasoras presente numa área. sua inte!!

,,

atividade das invasoras e na eficiência dos .é~odos de controle

,i

são essenciais para obtenção de bons resul~ado •• O. herbicidas

sidade. fase de controle , conhecimen~o de fatores que influem na

(controle químico) tem substituído as capinas (controle físico)
principalmente pela

I

I

: I

::
: 1
"

""

,,, ,,,
, ,
; I

p~ssibilidade

de tratar grandes ãreas em

po~

co C~mpo. Na ocorrêneia de problemas de controle, por qualquer m~
tivo, tem sido complementados então por c.pinadeir~, que devem r!

"-

",

"

a.lizar seus trabalhos em condições de tempo seco. Com a finalidade
de racionalizar o uso de herbicidas tem

\
'

si~o

sugerido o seu

uso

apenas em faixas, sobre as linhas de semeadura. sendo o controle
complementado nas entrelinhas"

então com capinadeiras: Tem

oco!,

rido casos em que o controle das invasoras feito deste modo

foi

1 I

mais perfeito do que quando feito exclusivamente com herbicidaa

I

pré-emergentes, aumentando inclusive o rendimento da cultura. E:<;ta

! !
,

/1 1
: 1
/1 :
: :
oL~':õ-"-"-O-O-==-=-"-=-=êó'--_::lcc~I~:-------="i~,lo------:0=0-'1i!1
4 2 · ' " -03
-04-'"
'JC6
10AOE DA

ve~

Entre os metodos de controle citados, o físico e o
mico

, ....,
;-1'
/"

na

Argenti-

,i

:,

o

Cactoblastis cactol'um. trazido da

interesse.

j

.•

populações de cactus do gênero Opuntia~

na. No entanto. ê um assunto que vem despertando cada

eDO

~

ref~

re-s~ ao controle das

i
i,

aSD

pou

cos exemplares positivos de uso prático. O exeMplo clássico
Au·strãl~a. pelo inse~o

i,
,i,

3DD

patógenos para a limitação de populações de hospedeiros tem

PLANTA· OIAS APÔI!I A

EMEROÊNCIA

prãtica pode certamente tamhem contribuir para um maior

controle

da erosão. seja pelas invasoras. que permanecem nas _entrelinhas
como pelos sulcos

aber~os

pelas capinadeiras, posteriormente.

período livre de competiçÃo com a cultura (período crítico)

O

ta!

bem tende a ser ampliado.
FIGURA

6

Pontos de máxima e de inflexão da extração
de nitroginio, pelas folhas e caules de sQ
ja (Cultivar IAC-2, de habito de crescime!!
to indeterminado) em função da idade
da
planta (Extraldo de CORDEIRO, 1977).
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Ainda em relação ao meto do fisico de controle.

q~ando,

acorre

um período de tempo suficientemente amplo entre a colheit:,a
cultura, trigo por exemplo,

duma

e o plantio' de out"ta, c.amo. () da.soja .•
o·su~

é possivel através do preparo antecipado do solo favorecer
<gímento de invasoras que possam ser eliminadas
plantio
çoes.

por ocasião

por uma gradllgem, reduzindo em grande parte

~

do

difr~il

impor

quado e sob boas condições de atividadi! fisio1ôg-i~a~' 1'or outra

l~

tem-se verificado que as c·ondições par'a a.'iJ'uMna'ção....e~.~er&ê!l

do,

eia de invasoras em semeadura d~reta i

mais

imediata, devl~4,.

8

melhores condições de umidade na ',superffcie do solo. propot~ifónan-

infesta-

Este procediment~ tem-se mostrado de utilidade para

trole de invasoras de

No uso de herbicidas pôs-emergentes tem-se verificado a

tância de atingir as invasoras num período de des~n~-o~vimento'a,de-

co~

sU"lgimento mais antecipado do qué no sistema co~venc:io-n~~

do

controle através de herbicidas

ú.

cultivo. As misturas destes herbi-ci.dail
podem não ser viáveis.
,
,
...~ .~i·
causa de incompatibilidade dos pt'odutoa, ou' por predoroi"nâncí,a

em pôs-plantio, como de amendoim-bravo.

especies de invasoras, que uma vez

'co~tro.l&dan
propicia~
•.•
'

·0'

sti;-gi .;"I

mento das outras, ~ntes em desvantag-..competitiva. Depende~~
b) ·Controle de invasoras em semeadura diret.a

seletividade dos .herbicidas os mesmos\Ti_1I ser áplicados
tota.l, semi-di"ligidos

O·U

48

~Ill·':' ãr~.•

dirigidos. Em funçã.o do Icodo de aplicaçio

são usados diferentes equipamentos.
A difusão do Sistema de semeadura direta

implica no conheci

mento de fatores de eficiência ligados ao controle das invaso raso

De modo geral. as doses: dos he.rbicidas' us',ados em semeadura

resLduos vegetais, que devem permanecer sobre o solo, e da

chuvàs, devem merecer tods·a atençio. A ocorrência de chuvas

e~pécies

de invasoras podem ocorrer numa área em função do intervalo.

e
pode

ser favorável no sentido de ativar herbicidas "{esiduais~ enq'U1ntó~
" a a b so t" ça~
l~ d ~s
que pode ser desfavoravel
no sentido de nao
permitlr

de

tempo decorrido entre a colheita duma cultura, trigo no caso,
o plantio da soja.

di!!

sistema di"let:~.

As condições de aplicação dos herbicidas'~.:."aUdo-se ventos

econômicos.

Diferentes graus de infestações, desenvolvimento e

Q

co~

adequada utilização dos herbicidas, que devem proporcionar
trole eficiente das invasoras e resultados

venciQnal são as· mesmas para

e

cb~

produtos de contato. que requerem utn ce:r:to per'lode> livre de

Muitas invasoras presente> na. fast!. de p-ri-

vaso

plantio, que dificultam a aplicação de herbicidas, podem nao ocoE
rer apôs o plantio. Por sua vez, outras invasoras inicialmente
em desvantagem competitiva. surgem mais intensamente

na

fase

seguinte, após o controle das primeiras_

ESCOLHA E

DIVERSIF,~C.ÂÇÃO

DE

CUL';~~RES

DE SOJA

a~

Os reaLduos vegetais, que ae compõe de restos da cultura

terior e da vegetação de invasoras dessecadas pelos herbicidas,
resid~

çonstituem impecllbos ao controle atraves dos herbicidas
.~ ••

No entanto,

tem comptementado o controle

~!.

impedindo ou

tardando a emergêncis das invasoras, pela. cobertura e sombrea dento do solo que propoT.ciona.

Devido a possrveis problema~ em

função de certo volume destes, também tem sido testados herbicidas pôs-emergentee.

o.

resultado~ obtidos até o momento indicam possibilidades

de uaa.· para ambos

0&

As inst"ituições de pesquisa com.3 .culcura da soja já prupi'c!

tipos de herbicidas e .uas combinações.

aram aos agricultores, através de metodologia tecnológica pl:Õpt'ia,.

~oras

o

Paraná.

eficiência dos heTbicidas 1)a. des.ecaçiia das mesmas,

bem COmo duma d·isttibuição uniforme da cobertura vegetal

>
~

bem definidas, para os vã'rios 3ffibientes ecólôgicoi~ do Estado

neste siscema, parece dependeT basicamente de um adequado

manejo e de.

cultivares 'de so1'a ·com caracterist'ic-as
botànic,lS e agron$iIPj.~as
.
.
.'
.
do

16

Resultados tem demonstrado que o sucesso do controle de inv!

a

sQbre

A indicação

(!

r.ecomendaçãb d.e~sas 16 cult·ivares obede.ceu

critê.cios onde p"Cocurou.,-s~ verificar como meta, a prod.u.t~vidade

e estabilidade das, cultivares dentro dos virios grupos de

8010.

ção.

matur!

Para isso engfobou·O::se a análise de viria:: cllracterísticas i!!

Uma boa eficiênCia <los nerbicidas dessecantes tem sido atingida.
quando a vegetação a dessecar ee encontra em plena atividade fisi~

so~

trínscc;ts de cada. cultiva;r como, ampla adaptação .IOS di\le.rfil.os

lôgica. Em situações contrárias, ate mesmo a repetição de

visando a colheita mecanbu'Ida c

clim5ticos, resistincia is doenças,
g

fJ!

pllln~a

e um ideótipo de

qualidade de senlente.

"ões tem apresentado efei-tos duvidosos.
Tendo em vista melhorar a eficiência técnica e econômica do si!
tema tem sido testados e avaliados fatores

co~o

maior. proximidade

entre as aplicações de herbicidas dessecantes, no caso do uso
tratamento Com paraquat,

de
resid~

misturas de tanque com herbicidas

ais em pré e pôs-plantio, complemen~aç~es parciais ou totais

com

herbicidas pôs-emergentes, bem ComO efeitos de doses, épocas e
do de aplicação dos herbicidas. Os experimentos foram
com a semeadeira

m2

conduzidos

FNI-Rotacaster, em condições de altas in~stações

Entretanto, a.s cultivares $ofret'l, com a

sua utilização ç.opt~:'"

nuada, um processo de decadência ou degeneração
a sua autenticidade ou pureza,

p.~rdendo

por virias causas como,

mccinicas de sementes de outras cultivares,

por,tan!-o
mis·turas

ml'taç~es

cruzamentos naturais e dO,enças através do surgimento de noV'sa

r~

ças f.i:;iolôgicas que limitam a sua vida útil. por isso, a tJe:S~iJ~
sa e idcntificaçio de novas cult.ivares atualmence, se faz. em·~~~i
ter preventivo, isso 'ê, procurando-se através da introduçi"

e/ou

hibridação artificial, selecionar e indicar nova:: cultiv:lrcS pata

de invasoras.
Os resultados tem indicado mais rápida e melhor atividad~

de

dessecação das invasoras para o tratamento pal""aquat com a
redução
do pe"t!odo entre a 12 e
2~
aplicações (07 dias), bem com.o pelo

situações futuras, dentro dos critérios já apontados. Diz-se.

taT

bem, que todo esse processo ê din~ftico e não pode sofrer solúção
de C0ntinuidade, Com prejuízo imediato para o

agricultor~

acréscimo de metribuzin, em aplicações de pre-plantio, então comb!
nado com outro herbicida residual ou de pôs-emergência. Nas
nações com herbicidas residuais exclusivamente, elimina-se a
cação de herbicidas

residuais após o plantio. no entanto,

em

as com alta infestação de invasoras pode-se temer por uma
falta de controle das invasoras junto às filas das plancas da
tura.

comb!

AS 16 cul~ivares reco~endadas para o Estado do Par,ni~ ' . e!!

apl!

contram no Quadro I, e estão defjnidas dentro do seu grupQ d~ ma~

ãr~

certa
cu!

Resultados Obtidos com misturas de tanque com glifosate, em

semelhantes conài~ces, tem sido desaconselhadas. Aplicações de mi~
turas de tanque, em pós-plantiO,
nos eficiente.s.

tem indicado resultados finais m!

turação, obedecendo a duas ~lassificaç~es de inter~ss~;prefe~enci
aI e tolerada.
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Cultivares de soja recoaendada5 P4ra o Est.do do Para-

QUADRO 1.

não

AllQ . . ."hala

A diversificação ou utili'zação de virias culti:vares na lav0l!
ra é de suma importância, visando minimizar os efeitos

1978/79.

de fatores adversos ã cultura, COmo os climãticos e
~ aelhor defasagem na utilizaçio da

Tolerada

de agrícola.

ção, obtendo-se assim,

Bra"
Perola

lavoura,

matura-

com essa prática, co. eSse escalonamento na

áreas que florescem e frutificam em épocas

diferentes,

e portanto, diminuem a probabilidade de que o agricultor

Sant'Ana

ll

sofrer

redução acent~da na produção,

venha a

coa0 também propicia perL~

dos de semeadura de aplicação de defensivos e colheita, que perai

Bossier

Médio

fazendo flutuar seus rendimentos. Por isso, reco-

~enda-se a utilização de cultivares dos virios grupos de

Davis

C•• pos Gerais

infra-estrutura da propried~

As variações cli=aticas anuais, influem diret~.ente

nas cultivares,

Precoce

dristicos'

alllbi.intais ?u

tem a utilização mais raci~nal dos equipamentos agrícolas da

Florida

mao

-de-obra disponível na propriedade agrLcola, do solo (ocupação de
áreas de boa·~ de baixa fertilidade,

Viçoja

áreas sujeitas a erosão, etc.}

e principalmente contribui para uma maior estabilidade, da cultura

Santa ROlia

de soja ao longo dos anos.

são Luiz

Hardee

An4rews

Mineira

A tendência atual dos agricultores é a utilização de so.ente

IA(-4

cultivares de grupo precoce. confor",e pode-se verificar no 'Quadro 4.

tlFV-l

çao de cultivares do grupo precoce, justifica-se pelas

Ess'a tendência, da preferência dos asriC'ultores pela utiliz~
seguintes

razões:
ObservaçÕes: .

*

a. boas produtividades;
A cultivar Campos

Ce~is

é recomendada apenas para o Sul do Esta-

b. sucessão de cultura com o trigo;

do.
c. menor frequência de aplicações de,defensivos.

As cultivares Hardee ~ Mtfteira deixam de ser preferehciais para o
No entanto, essa tendência pode colocar em risco a

,Sul do Estado. devido a alta incidência de "Mancha olho-de,YÊÍ"

da cultura;

(Cercospora sojina).

pois

oi

veis, como ocorrera. n05

~IEimos

dois arios, na fa$e de enchimento

de grio; ~ principal~entc na colheita o~
raças
EstiQ também definidas suas ca~.cterísticas botânicas e agr2
nômicas nos Quadros 2 e 3.
A escolha das cultivares que irão compor a lavoura de
soja
determinada região deve recair sobre aquelas que apresentem

ças em proporções epidêmicas.

traz~ndo com

~

o objetivo bisico e o mais import.nte do

produtivas. o agricultor aumenta seus lucros sem maiores

po~

11.

produção.e~

tretanto. virios fatores agem isoladamente ou em conjunto no sentido de prejudicar sua expressão.

são eles:

mais
inve~

a. escolha inadequada das cultivares. e. função da fertilidade do
solo e topografia;

b. qualidade da semente, que complementa o item anterior e _vem de

b. uso de ipoca de semeadura e populaçio nio recomendadas para as

encontro às exigências do industrial que beneficia o produto;

cultivares dentro de cada grupo de_.... aturaçio;

adaptação ao meio amhiente;

c. utilização inadequada de correção e adubação do solo;

d. resistência às doenças e insetos-praIas

onde a ação isol!

da ou conjunta desses agentes causam prejuízos.

Os gastos com

produtos químicos, para o controle desses agentes,
podem atingir níveis anti-econ5~icos.

para

produçio, onde nem !cmpre as sementes estio disponiveis.

timentos;

c.

fi!

a outros Centros d~

As cultivares recomendadas têm boa capacidade de

to de vista econômico. Com a utilização das cultivares

de

isso prejuizlJs imedia-

tos ao ag-ricultor. e fIIediatos para a produção industrial

todas ou a .aiaria das seguintes características:
a. produtividade,

aparecimento

o

fisiológicas prevalecentes com o desenvolvimento de doe~

produção de sementes, obrigando a se recorrer
nu~a

produção

oCQrrência de cO,ndiç'õe'. 'clilllaticas desfavorá-

oneram

Por isso, a utilização

e

d. manejo inadequado dos insetos-pragas;
e. regulagem inadequada da colhedeira.

\
Portan.to, a utilização das recomendações da pesquisa,

forne-

de cultivares com resistência às doenças e insetos-pragas

,cem os subsidios necessários e impor,tantes para se obter produções

um dos meios mais baratos e econômicos para o

de soja economicamente viáveis.

seu' controle

Junho d.I979
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QUADRa

Características botânicas das cultivares de soja recomendadas para o Estado do parana.

2".

CHAVE AUXILIAR PARA IDENTlF'~'~í1{O A tlIVEl DE CAMPO

I. FASE DEAEMERGtNCIA;.
"
"

ll.~E~

REPROQUÇÃO
r-----'
------"

cor
do
hipocótilo

cor da
flor

cor da
pubescência

cor de hilo
(SeD!entes)

cot: de.
tegumento

n\im~rG

(sementes)

entrenôs

.

cinza

Verde

branca

<<

marrom
c-laro

purpura
(roxa)

<

cinza

marrom

<
<::::::

de

ACF~

Z AF~

119

DAVIS

-=::::::::::

lJ9
142

HARD1;E

16

1.41

SÃO L,UIZ

12

110

PARANÁ

15

1l4~

15

Ata

1.

preto

<:

AC8
ACF

<:

ACF
A8

11
11
1.

marrom
claro

preto
imperfeico

ACF

marrom.

A8

preto

ACB

----

-=:::::::::

ciclo
(dias)

----

12

marrom

marrom.

Púrpura

.~

I
II!.
FASE
DE MATURAÇÃO.
,(ruI.'TIVAR"
.r'
_______
__
_~A'_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~,~_____.;

-=:::::::

142
148

IAC-l.

FLORIDA

'/ffit-:

ANDREWS

SANTA ROSA

SANT'i\NA

112
118

BRAGG

140 - - MINEIRA
119 - - fho~A
108 ---\e4;.'_CERAIS

11

12
14

139 - - - VIÇOJA
"8 - - UrV-l
133 - - - BOSSIBR

17
11

AB - amarelo brilhante
AF - amarelo fosco
ACB - amarelo claro brilhante
AQF - amarelo clato fosco
fi"_'

FONTE: EMBRAPA - CNPSoja - Londrina. PRo
Oba.:

t

diftcil separar 'Hardee' de 'lAC-4' e 'Santa Rosa' de 'Andrews'.

QUADRO 3.

Cultivar

Campos Gerais
Paraná
Sant' Ana

C~~"acterísticas agronômicas· das cult.ivares recomendadas para o Estado do Paraná.

Reação â, doenças
Altura Altura Grau Qual idade
Peso
Rendimento
ciclo
d.
d.
d.
d.
da
Mancha
l'úst.ula
"olhoCrestamento
sementes
Acama
(dias) p~~nta nserçao
(Kg!ha)
Semente
de-rã" 'Mhdio bact.eriano Púrpura bacteriana
(g)
(",,)
!mentô
"l')
GRUPO DE CICLO PRECOCE
18,4
108
72
13
MR
Sofrível
2.659
R
MP.
S
S
>IR
84
15
MR
Regular
3.007
R
S
R
no
15.9
MS
MR
2'.885
74
15,1
R
112
13
R
Boa
MR
>IR
S
Sofrtvel
S
118
71
MR
17.9
3.026
MS
S
MR
>IR

Davis

n9

77

"

14

MS

Pérola

119

6S

14

R

13

14

S
S

Dragg

Flôrida

129

Bossie-r

i33

88
7.

Víçoja

139

83

15

MS

são Luiz

141
139
140

92

18

R

Hardee
H.ineira
Andrevs
Santa Rosa
IAC-4

1977 •

'"

148
142

Sofrivel

16,6

80a

16~7

R

MR

MS

3.185
S
GRUPO DE CICLO ri DIO
Sofrível
18,6
S
3!084
'S
Boa
lS,S
2.975
GRUPO DE CICLO SEm TARDIO

>IR

MS.

S
-

MR

>IR

MS
MS

S

MR

MR

-

R

MS
S

~S

MS

-

MS

MR

3.112

Citima

14,9

2.738

Regular

19,8

2.885

.

88

13

R

Sofrive1

15,7

2.865

MR

MR

Sofrível

14.4

2.830

S
MS

MS

12

MR

MR

-

-

12.8

2.850

R

S
S

MR

-

R

MR

-

-

MR

S

MS

-

MR

15

S

Citima

15

S

6tima

15

MR

2.772
14.8
Regular
13,0
2.70S
GnUPO DE CICLO TARDIO

R

R

9&

95

R

HR

-

98
102

'",

MR
R

S

r=:__-__

_U_F_V__~1________L-_l_5_8-"1__9_7__~1__
17____IL-MR
__~I_O_t_UM
____~_'_2_.3__-1___2_.5_0_3__-1__M_S__~_M_R__~___MR
____-1______-L__MR
______
R = Resistente
MR ao. Moderadamente Resistente
S .. Suscetível
MS = Moderadamente Suscetível
*Médis de 2 anos no Estado
FONTE:

CNPSoja!EMBRAPA - Londrina. PRo

1917 .
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Produção de semente de soja, por cultivares, no Estado do Paraná. Safras agrícolas 1975/76,
1977/78 e 1978/79.
1975/76

Cultivar

!rea
(ha)

1977/78

Meta

Produção
Bruta

{se/50 Kg)

Área
(ha)

1978/79

Met.a
(sc/5DXg)

Produção
" Bruta

Área
(ha)

Meta
(se/50 Kg)

(scI50Kg) ________________________~(~'~cLi'~O~K~~~)----------------__~~

C. Gerais

(P)

1.536,00

29.234

16.521

629,00

12.253

14.651

1.061,00

14.300

Paraná

(P)

27.639,93

793.803

990.762

117.437,11

2372.831

2.547.018

186_.521,00

4.052,754

Sant' Ana

(P)

1.324,00

29.961

28.565

3.522,00

18.049

Bragg

CP)

41.473,07

873.904

988.662

35.402,20

714.112

451.099

46.857,00

1.079.240

Davis

(P)

44.870,44

953.525

841.383

49.318,29

1.087.954

1.103.038

52.629,00

1.117.913

Pérola

(P)

3.504,16

71.010

30.998

4.896,00

124.929

Flõrida

(M)

1.699,40

41.523

37.557

1.042,00

14.500

Bossier

(H)

67.846,60

1. 3BO.2Z9

984.795

87.445,00

1.962.631

12.~.72

~.I.

~9.M

n.9M,OO

18.m

1;529,80

4i.424

34.963

10',791,00

268.358

57.094

. (S1)

Viçoja

76.115,32

56.005

1.987.711

1.576.122

são Luiz

(51)

Hardee

(ST')

14.769.80

299.857.

220.037

5.431,32

104.633

84.685

2.890,00

51.101

Mineira

(ST)

I3.348,79

307.706

184.986

6.511,20

132.333

151.749

5.993,00

72.800

Andrews

(S1)

150,00

7.200

10.002

3.017,68

56.390

55.979

3.675,00

103.464

Santa Rosa (ST)

25 •.61,6,40

599.929

373.435

16.858,60

352.950

244.597

9.508,00

228.925

101,00

3.150

2.675

1.600,00

50.366

IAC-4

(ST)

140,00

4.000

UFV-I

(T)

6.192,07

205.952

165.I37

25.883,76

490.866

410.359

16.337,00

365.590

254.780.88

9.114.547

5.423.052

379.425,84

7.732.817

6.783.547

458.691,00

10.076.881

Totais

P - Grupo Precoee

ST - Grupo Semi-Tardio
T - Grupo Tardio

H ., Grupo Medio
FONTE:
ECOlOGIA

CESM/PR
~

e

CESSOJA/PR.
4) Incorporação de reatos de cultura e adubação verde.

MANEJO DA CULTURA DA SOJA

5) Práticas relacionadas com a conservação do solo e

de

manejo de-água das chuvas.
Emilson França de Queiroz*
As Tabelas
tes
I.

40

i

e 2,

apresentam as reeomendsçõ:s

refere~

manejo da cultura de soja no Parana.

INTRODUÇÃO
11. EXIGtNCIAS BIOCLIMÁTICAS DA SOJA

A diferença entre o nivel de produtividade alcançado
experimentos, e a

m~dia

obtida pelos agricultores

SQ

em

o

As exigências bioclimãticas básicas. que devem ser

.0

deve

sati!

feitas para a obtenção de ~ma produção economicamente

manejo.
manejo deve ter em vista, entre outros objetivos, a

ob

de ~oja., são:

tenção de:
a) alta produtividade;
b) estabilidade de produção;
c) adaptação ã colheita mecânica.

1)

exigências t6rmicas;

2)

exigências fotoperiõdicasi

3)""

exigências hidricas.

Exigências
Agr~

Na elaburação destas tecnicaQ o metodo seguido pela

viável

têrmic~

O Estado do Paraná. d~ modo geral, apresenta boa

climatologia consiste em:

dispon!

bilidade termica para o cultivo da soja no verao.
1)

Estudo das disponibilidades agroclimáticas qa

regiao.

2)

Estudo das exigências agroclimáticas da cultura e

início àa estação de crescimento, se a temperatura

No

d.

resposta da planta ao ambiente.
3)

ta situação ê pouco frequente, mas poderá ocorrer em

Cotejamento entre as disponibilidades

agr<:>climáticas

regionais e as exigências da cultura.

Dist<:> resulta a

formulação

de práticas culturais - o manejo .. que perro!

tirá o cultivo no má~imo nível de eficiênciQ econômic&
Atualmente,
produti~idade

tem-se enfatizado a obtenção de aU~ento

de

práti~as,

como o

conjunto. epoca de semeadura x espaçamento x cultivQres

(rec~

pela utilização da interação de

mendação de cultivares epqcas e populações para o E~tado do Pa

plantios

rpalizados em data anterior a recomendada.
A faixa ótima se situa entre 18 e 21°C de temperatura
50

, .,

plantas apresentarão um bom vigor desde d inIcio do

práticas que permitam o máximo

aproveit~

mento de água disponível:
1) Diversificação de cultivares e épocas de se~eadura.
~)

Uso de cultivares mais tolerantes ã seca.

3) Plantio direto e cultivo minimo.

cicl~

Isto permite ã cultura, suportar com maior facili<iade condições
ambientais adversas durante o per iodo de desenvolvimento.
A temperatura exerce uma acentuada influência sob~e o

d~

senvolvimento, podendo ap:"'essar o ciclo nas suas diversas fases.
A antecipação de floração (florescimento precoce)

ral se concentra em

do

dias,

Nestas condições a emergência ocorre entre 5 e

lo.

raná).
Um outro grupo de esforços de pesquisa e da extensão

do

solo for bai~~, as plantas poderão emergir de 12 a 14 dias. E~

e um

efeitos importantes dado a sua repercussão sobre a redução
altura de planta.

A diferença de data de floração, de um

para outro, apresentada por uma cultura semeada numa mesma

dos
da
ano
d!

ta são devidas às variações anuais de temperatura.
A medida que aumenta as somas térmicas disponiveis às cu!
tivares,

hã uma redução do ciclo e antecipação dos diversos es

tádios.

* Pesq,uisador do Centro Nacional de Pesquisa de Soja - EMBRAPA,
cai~a

postal 1061 - 86.100 - Londrina, PRo

Do mesmo modo que a floração,

a maturação será

ou atrasada de acordo com as condições

têrmi~as

adiantada

prevalecentes
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no fim do ciclo.

No sul do Par~n; poderi ocorrer ocasional~ent& alguns
nos

d!

baixas temperaturas (geadas) na maturação.

pOT
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No norte do Paraná é frequente a associação ent~e tampe!!

conomia deste

Curas mais altas e excessos hídricos na colheita. causando pr!
juiz.os acentuados

à

pToduÇ'io de sementes.

&rand~ .~e~la

A cultura da soja praticada em
h~ pouco mais de uma d~cada,

Par.na.
na !

no

atingiu um lugar de ~estaq~.

E~tad0.

Sua implanta.ção coincidiu com acentuada transforllação

da

atividade agr1cola do Estado. reSultante da necessid.de~d.

di

versificação de culturas.
De modo

Exigêncjas fotoperiódicas

~special.

no

Nort~

e no Oetlte do Paranã.

e,onfia!:!

rou-se um novO' J?anoraaa ecO'nômico. no qUIl'1 a diversifíe.çio
A adaptaçÃo da espécie a uma determinada legião e, princ!
pal~ente,

dependente das disponibilidades hídricas e térmicas,

enquanto as cultivares tem sua adaptação controlada pelo

.~;ao

de quatro ( • .tores atuantes

foto

.ob~~

da pelo .impobreci.ento do
pri~

razaa, a reação do fotoperiodo foi um dos

a· c.feicultura:

1) dimin\lição do rendimento d·M;feeiro,

período.
Por outra

de

culturas vela s-endo u.a solução quase que. imposta pela. c~n.();t:~!:

em parte

·cotiv!

1010;

2) o~orrincia frequente de geadas;

cipais criterios utili~ados pela pesquisa para a escolha das!

3)

tuaia cultivares recomendadas para o Estado do Paraná.

eventuala li.itaç~es a cultura do cafi em virtude da ~
corrêneia da ferrugem (Hemilia vastatri.x lIertC 4 Br'.) em

Entretanto, dado à varia~ão do fotoperiodo ao longo do

!

.ireas onde não seja possível a conviv';neia cafeeiro-p:!

no, Mesmo estas cultivares _recomendadas devem ser plantadas em
ipoca adequada, par~ que Suas exigências fotoperiódicas

tógeno;

sejam
4)

aatisfeitas.

Em plantios anteriores a 10 de outubro ou posteriores

a

.~-.de-obra.

Este último ponto tambem forçou a liberação de ireas

da

As condições' climáticas, que determinaram

uma

cotonicultura.

20 de dezembro estas cultivares recomendadas serao
da~

dificuldades na arr.egimentação de

estreita faixa de pl~ntio do algodoeiro na Região Norte do

por insuficiência fotoperiódica.

p!

tambem trquxe~am limitaçõe~.ê cultura da malvácea.

raná,

-

~~:~'

Entre as virias culturas avent~~~·para a diversificação.
a soja cultivad.

o

regi~e

em sucessão com o trigo, se impôs sobre as 02
às possibilidades de export<lção e .consumo

tras culturas. dadas
pluviometrico no Paraná apreSenta grau de

vari!

hilidade ao lon&o doà anos sendo de difícil previsão.

interno;

facilidade de. mecanização; alta rentabilidade.

EsteS

fatores ta.mbelll determinam a implantação da cultura em áreas do

Poderão ocorrer deficiências hídricas no plantio,

cresci

OeHte em que .. floresta foi re.cente.me.nte tirada..

mento, enchimento d. grãos ou excessos na colheita.

ASsim. regi8traram-~e nos últimos anos ~pressivos e

Apesar de que a soja suporta breves períodos de estiagem,

an!

madores índices de aumento de prOdução . . ~;~ ..

o atendimento de suas exigências hidricas e o que traz maiores

dificuldadeS na decisão sobre epoca de plantio.
pr~

RUNTER e ERIKSON conclulram que para a germinação se
cessar normalmente, a soja exige que a semente absorva água
tê, no mlnimo, 50% de seu peso seco.
do que o milho e arroz nesta fase.

A soja

e mais

~

exigente

Como consequência, a práti

ca mais generalizada e, dentro da êpoca reComendada,

iniciar

os plantios após a ocorrência de chuvas abundantes.

~ o exemplo de alguns

Ponto essencial da decisio 4a maioria dos agricultores que
hoje se. dedicam i
~ação.

co~

de

solos argilosos do norte do par!

!lá.

cultura da soja.

~

a possibilidade da

~ecan!

Para que. seja atingida uma .~ta rentabilidade, a cult~

ra impÕe a prática de uma agriçultur~;"..cJe alto nível
co.

PesadaS chuvas imediatamente após o plan~io causam a
p.ctação e formação de crosta superficial em alguns tipos
solos.

~ortância ~ mecani~a5ão na cultura ~ soja.

tecnológ.!

A cultura exige a utilizaçio de novas tecnicas e

mentas e o emprego de mão-de-obra de maior cap.lcitação técnica.
Por outro lado, a cultura exigiu a inversio de grandes
de

c8pita~

para a' formação da infra-estrutura· para a

Somas
mecaniz2:

çao.

Os excessos hídricos poderão modificar o rendimento
formas variáveis.

Se ocorrerem ~ssociadas a altas

de

temperat~

ras e drenagem livre resultam em elevados rendimentos.

Se não

.!.!!!.I,ortãncia
~

i.!

.!!2

mane.jo

.!.<!.

lavoura ~ ~ mecanização da

cOlhe~

soja.

houver boa drenagem haverá falta de aeração do solo e os rend!

O sucesso desta conjuntura em que a mecanização é um

po~

to fundamental repousa sobre a conLluência de duas linhas

de

mentos diminuirão.
Os ex<essos de umidade na colheita poderão ser

prejudic!

ais. especialmente para telDperaturas sup,eriores a lSoC.

As

plantas continuam vegetando. a queda de folhas ê atrasada,

as

sementes não completam a maturação e as doen~Bs são

favoret;i

De um lado a manipulação dos fatores genicicos que cont~2
Iam a ~daptabilidade estrutural da planta de soja i
mecânica·.

das.
Estes inconvenientes poderão ocorrer no norte do

paranã,

com o plantio de variedades precoces e iníCio de outubro e

em

anos em que há excessos hídricos em fevereiro para a maturação.
A indicação de cultivares precoces entre outras,
jetivo de antecipar a colheita da soja.

tem o o~

Entretanto. eSta ante

cipação não deve ser feita a pontO da maturação coincidir

.

com

epoca mUlto chuvosa em início de fevereiro.

o enchimento de grãos.

Um "stress"

hrdrico

s~

coincidindo

com o enchimento de grãos deixa a plarita sem condiç~es de.
recuperar.

Neste caso,

se

colheita

se situa o esforço dos programas de

lhoramento no Paranã. para obter cultivares resistentes
serção das primeiras vagens compat{veis com a colheita
ca.

=!

ã deb2

lha e ao acamamento, e possuidoras de altura de pLanta e de

i~

•• eioi

Nesta mesm. linha se coloca o esforço para o

de cultivares de. diferentes ciclos com o objetivo de

per.itir

a ampliação do per~odo de colheita.
A outra linha que. confluindo com o melhoramento.
obter a adaptação estrutural da soja i

Quanto à.deficiência hídrica o perrodo mais crltlCO em
ja i

pergunta.

visa

colheita mecinica e

estudo das influências e.xercidas pelas inte.raç.ões i.poc.a
plantio-população de planta-cult.vares.

Deste

to. -ci:'.sultam as -recomendações para o ma.nejo
locadas

ã. disposiçÃo dos B,gricultores.

~sforço

o
de

conju!

das:':;~l·t:ivares

c2
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Assim, a ~edução das perdas de colheira. qu~

ê

um

principais fatores a serem considerados ,no conjunto da
~açao.

_

do.

a.

mecan!

nao está na dependência exclusiva do manejo da colhede!

,

<a.

~

A redução das perdas de colheita depende também do
veitamento do esforço feito pelo melhoramento para

.. ......

incorporar

".

man~

Isoladamente. a época de plantio é um dos fatores que

ma

•• .

tuações anuais de rendimento sao. principalmente. determinadas
por variações climáticas anuais.

Uma eficiente prática para di~i~uir'estas flutuações,
cialmente em grandes áreas. ê o plantio de duas ou mais

da

cultura (floração, enchimento de 'grãos, e maturação).

Com efeito. uma lavoura com cultivares de diferentes ciclos

CO!

te menos risco de ser afetada por uma adversidade climática do
que uma lavoura c~m uma única Cultivar.
ca cultivar,

~om

A lavoura

uma ún!

-
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Com esta prática se obtêm uma ampliação dos períodos

-

•i,.
":::':.~:~.
,.........
, - ... -_._-

1toH,.

vares numa meSma propriedade.

.."Ar"".....

T." .... "

''';lM
n..i.

vl~.j.

••• c.ac.

. ..

cult!

I' . . . , •
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De modo idintico. as

« ••

"_",1.

•
IV. Diversificação de cultivares ~ lavoura.

,....•• ,..i"

,.

jo dado às mesmas (ver Quadros I e 2).

is influencia o rendimentO 4a soja.

.

UIIU .....

apr~

as cultivares atualmente recomendadas através de adequado

r.,lu ... tn. ;""", • • • '___.r.o t",~-,-"o .,.,..1...... pap.ll.ç" de
I_~
t~" ...

• c ..

O •

tlCOS
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OI

U •••••

.......

'" ....

tem um período der enchimento de grãos relativame~

te curto e seria muito afetada se ocorresse uma deficiência hf
drica nesta época.

O mesmo poder-se-ia dizer para chuvas

rante a maturáção.

Se a lavoura é diversificada, aquelas

r••

versidades cli~ãticas atingiriam somente Uma variedade de
terminado ciclo.

As outras cultivares não estariam nos

0.'1".

A r.c . . . . . .,I•••• cUl'S ••
r.r ....
C~
••• '.r':l •• 1I'"'r••• JI i.oc. i CSo .. 14 • • '
e."•• çi•••• cr•• c'''"'O. _I••• '.v. utiliz.r cultiv.r..
c.c •• ". ,! i ••c ••• vi'• • I:re.c1 ..... ,,0 i ....·uf"JCi .... t ••
" culU..- niri...... , .,_ _........
_ re. J! • sf ___ Clt

perí~

.P'r.'."'''.r..

=___.... ecw-rirc1. . . r-t.es

dos críticos. e, portanto, não ~eriam afetadas.

VI. . . . . . . . .11. . . . . .

POl: outro lad-o, a maior faixa de coiheita permite a util!;
zação mais racional da maquinaria e facilita a sucessao com

••••

.r,

.........

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS DA SOJA

o

trigo.
Alem disto, a presença de ~uas ou mais cultivares

Antônio Ricardo ~.nizzi

poderá

*

minimizar os prejuízos causados por doenças.
1.

INTRODUÇÃO
A cultura da soja no Brasil tem apresentado nos

últl

mos anos uma expansão e um incentivo muito grande. Entretanto,
aumento da produção brasileira, deve-se

mai~

o

ao aumento da ãreade

plantio do que ao aumento de produtividade. Sabe-se que a extenaio
ripida e intensiva de qualquer monocuitura,
.~ lõ e.,ltlv.,.•• ,.

,

.•

Oq

O

curo

U,lItADua ..
lS.·

"

•

..

",. ,.
1.... 1.
T .... ; •

"

.. · "
·

" "
"·"

r ... c.C.

tem diversos fatores que influenciam-se mutuamente (vide·Fig.l) e
qualquer interferência mais ou menos brusca leva ao de~iquilibrio,

., ,

.,

T

podendo Ocorrer mudanças na fauna de artrõpOdos, com surgimento de
V 0\ •
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feva a uma simplific!

ção acentuada do ecosistema. Num sistema ecológico agrícola exis-

io Ol:,t. e Nor'''e do p.r.n'.

' ••• n:. O... i .

A

•·

r •• c.c.

• 'P'ç-••• "tos. d." .. ~
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surtos de pragas. Portanto, a ação do homem dev~ ser cautelosa ne~
te já frágil sistema ecológico para evitar efeito! indesejáveis •
principalmente das pragas que sao um dos fatores de maior
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influé~

cia na produção da soja no Brasil.
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11. PRINCIPAIS

PRAGAS

lID.OOO

1. NezQrQ viriduZa (percevejo verde)
g um dQS principais insetos sugadores da soja. Os adultos medem

510.000

cerca de 1,5 em, são verdes mas adquirem cOlo:ação escura no inve!
" . . . . 00

"41' .•••

11' •

)00.000

o

.... 000

•

' . . ~OOD

o

)11.000

"iZl

o

" . . . . 00

no. Depositam os ovos nas folhas e 7 dias após nascem as formas
vens ou ninfas. No inicio do seu desenvolvimento permanecem
os ovos

o~

próximos destes,

a~arentemente

j~

sobre

sem se alimentar. No

29

instar do seu desenvolvimento procuram vagens da soja permanecendo

•
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d~
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86 100 Londrina, PR

5. Plleudop"lusia. inctuden8 '(, 'lagarta falsa medideira
E:cistee certa de :3;

e.p~ci .. s

de lagartas do grupo ds's falsas III.,!;

dideiras que atacam a &oja. Apresentas coloração verde-claro, com
list~as

lon&it~din.is no dorso,

podendo ter pontuações escuras e~

palhlldas pelo :orpo. são facilmente

reconheci.~.pil

p.resénça de

2 plll'es de' pata. abdo.inais alé .. do par term.in";{. Ao contrit:io' d.
lagarta da sOja. não eq••• a. nervut'as d.1JS folhas, ali.ent ...do.... e
apenas do parênqui ••• 4apdo u. aspecto c.racterísti~o

i fai~B~o

danificada. E. leral, .io .enos abundantes que a espécie aO$:e"t'ío .."
l1o-ri.'I! .ais. difl:ceis
lIao atacada.·

4.

"Tw,'.be.,

se1"e. controladas por insetici<tas*

par parasit.s e predadores

-li:

pela ·\i,;>en~ .. b.r,.~~~
. ~l.ill'

",
."',

teta broca Ve.

,iõ..

c.g'.ndo

que, cul civ • • • oj. no

esverdeada, ~o. ~xceç.o da c.béça~qlle é preta .. À aedida que

<::1':".-,

c., torna-se de <:ol~r.çio •• rrom-clara em todo o (~orpo. A& lai:.rt••
atac •• a ponta de cresci.ento da soja, brotos

1~1er.;.is

ax~l •••

e

vaSena ta.bé. p()dcm Ser -.tacadas. Cultiv.res d..... $:~lo

10n&o.

A..

ou

broca do colo )

A la,arta .e4e cerca 2. CID de co.poriaento, é dt~ colotação e .... \I!:l"d.,ada fi marro•• alternand.o-s. ea cada .e,aento dc, corpo. Peaetra
n .... 91intutas n& -c.Sião 40 colo ou .le-IO .abaixo. eavando
-ria .scepdente no,

FIG. I-INTERRELAÇO!S ENTRE OS PRINCIPAIS ELeMEnTos
DE UM AGIO-ECOSSISTEMA

c.",l~.

1.1."

Constrói ua .briao coa clletritos

gal!.

terra •.

li!:

onde pera.nece ~u.n"o não ~$t.• se. .lim.en~~4o. M.níf(!.st.-$*:,<eQ~

_!,

ior inte,.. ida4e, e'a .'Olos arenosos e.1W~. períodb,. d.e sec.~ B~,;!

STEINER, 1966

"tea. conhecid •• l!nte infestad.s por es·tiífIl"laga.rtas. pode-se uti.liza-

.,rupad •• até o j9 instar. A partir do 49 instar eoaeç . . . . . . 10-

coeover e disper ••• na lavoura. "tallto a. ninfa. c.o'-o os adultos •

solO.,~,

•• is se.entes PQr .etro que o nor.al. U. melhor p-reparo do
vitando período • • ecos

para selleadura, pode ainilli%'l"

05

d.nos.

• ;'0 noc::ivoa e c'.u ..... redução no rendi.ento e na qualidade da. se-

mentea. ~.u •• m .. retenção foliar na soja e inocula. fungos na • • ~
'ltent ••

COIIO

II I. 'PRAGAS stcUItDiUAS

a ch •• ada "Dlancha-fer.ento" causada por Ne •• tospora

coryli .

EXL.t~ Q• •

&l"ande

~uan~id.de

"

de OUtlOS in. eLOS

ali.entam da soja, .. ntt"e~anto norm.l.ente não causa1ll

~ue .~.

d~no. '~lnifJ

s!

ca~ivos. Neste Crupo estio incluída • • 5 vaquinhas ( Diabrot~4a SP!
cio$a~ Cerotoma .p.) bur-rinho ( Epicauta atomaria )~ pequenos
be-

ã soja. Os adultos são verde-claros e i medi48 que

e~

souros (Colaspi. sp.~ NaupactuB 8p.)~ l_.arta preta ( SpvdoPt.~a·

tornam-se amarelados. Mede ... cerca de 1 Cb. sendo .8

fê-

latifascia'). la •• rta cabeça-de-fósfot;'!l ,tU:rbanus protjf!'cs).

meas um pouco •• iores que os .achos. Oa ovos são d~posit.dos

PC!

rinhs listrada ( Apogo"alia grossa), ...... branca ( 8emisia taba~

ferencialmente nas v .. gens. Dcs ovos nasc'em as ninfas que têm

há-

2. Pieaodorus guitdinii ( percevejo pequeno)
Percevejo muito comum. que ã semelhança do artterior. caus.

riõs danos
velhece~.

bitos s.elllelhantes aos descritos. para a espécie anterior.

ci )

I~

t.rips ( Caliothl'ips brasiliensis

cigar-

). Deve-se chamar .a aten-

.ção ~ilra a· ocorl'ência de um besouro de cor escura queest.ii o-o:.:or.re~

Os- adultos são lIIuito at.ivos e quando perturbado,. e&conde.lIl-se

do em grande quant.id*de nas

l~vourss

UM~

de soja. Trats-se de

es-

ou dei~.m-se cair da folhagem. Os ovos deste percevejo são paras!

pécie. exótica, qU'e' entróu no Brasil em 1975 proce,:!ente da África.

tados por micro-himenõpteros. Causam danos como 0& descritos para

Este inseto ( Lagl'ia villo8~ ), i

o percevejo verde.

Amin". Apesar de ser encontrado comumente sobre a folhagem da so-

conhecido vulgarmente como ~ Idi

ja, não deve ser ~otivG de ai>licaçãc de insetit::i.d.as. porque
3. EuchistU8 heros

( percevejo marrom)

~:o;~ .

Este percevejo ê de ocorrência recente na soja. t.de coloração
marrom, com uma mancha~clara no dorso.

ali-

menta-se de folhas e ~utros materiais em decom~8tção.
Possui 2 espinhOS grossos

na parte anterior do corpo, inclinados para frente. Os adultos m!

IV. MANEJO DAS PRAGAS N!JM SIS:fEMA DE CONtROLE

IN"TI~GRAOO~

dem ce.rca de 1,2 cm. Os danoS que causam são semelhantes aos descritos para o percevejo ·verde. t

o contr()le das pragas da soja é feit,) conveoien'tellle~

mais comum em regiões co_mo norte

do Paraná, sãQ PaulQ, Mato Gro5so do Sul, Goiás e Minas Gerais.

te pelo uso de inseticidas, que se constituem na principal, lIedida
para suprimir os surtos dos insetos

4. Anticarsia gemmatalis (lagarta da soja)

nocivo~

que anualmente

-DCÓ!

rem na lavoura. Entretanto, muitos erros tim sido cometidos ~snto'

Este é o principal inseto desfolhador da soja. A coloração

da

pelo uso excessivo ~e p-rodutos químicos como pela utilização

de

lagarta em geral é verde, porém formas escuras podem ser encontr!

prOdutos de amplo ~spectro de aç~o e alta~ente reaiduais. qu~ el!

das. Possui listras claras no dorso no sentido longitudinal e

a-

minam os chamados ix1illl.igos n,gturais. Desta forroa hií necessidade de

presenta 4 pares de patas abdominais mais o par terminal.

l~

Esta

garta é muito ativa e quando perturbada joga-se ao 3010. Atingin-

se considerar as pragas dentro de

~m

sistema de manejo integr.do.

Isso significa procurar G,0ntrolá-l<ls observando viirios fatore. e:2

do cerca de 50 mm, procura o solo, onde transforma-se em pupa, e-

Cre os quais inimig.os naturais> níveis de danos e(~onômicQs>

mergindo aproximadamente 8 dias apãs. Os adultos são maTTom-acin-

cas culturais, uso de inseticidas seletivos e cultivares

zentados~

com uma listra oblfqua no sentido transversal nas

asas

teso

anteriores e posteriores. Esta lagarta ê atacada por inúmeros ini
migos naturais, principalmente pela "doença branca" (fungoNomuruea

ril.e[;li) que elimina

~ml\plet.amente

as populações.

e:

táinbem' facil-

mente controlada por inseticidas em baixas dosagens.

1.

Ini~igos

Natu~_is

As pragas e.stlh'~tijeitas ao ataque de um gr
migos

~aturais.

A sua conservaçao na lavoura

priti-

resi.te~

...
2310 Sábado 2
po~tincia

paca se evitar o dese~uilibrio biol&gico. Exclujndo

condiç~es

climiticas, o controle ~atural i

predadores e parasitas. No caso da soja. o
tralador ê o fungo Nom,uraea l'ileyi,
sob~e

as folhas.

as

efetuado por doenças,
prin~ipal

Irseto

fnseticid:1
Preferencial

A.

C~·rba .. i

gemmataliS

lag~tas.

Existe uma sirie muito

o_se

lnsetic'da

Dos e

(9 'i .a/ha)

Opcional

(9. i .a/ha)

CO~

agente

causador"da "doença branca"em

lagartas. Também, um vírus de poliedrose nuclear ataca as
deixando-as mortas

Junho de 1979
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oi f1 ubenzurcn

gran-

de de parasitas e predadores,' os quais sao muito eficientes

1

th~ri~9iensisl/

B.

c·omo

30C
500
50

420

EndostJlfan

reguladores das populaç~es das pragas.
2. Níveis de DanoS Econômicos

Considera-se um dano econômico aquele que reduz significativamente a produção .. Muitas vezes, os. insetos atacam uma cultura ca!!-

das

pragas principais, que aUKi'i"ia:'na decisão de quando efetuar o cOE-

Floração

1

Tratar a

~eudoplusfa

i ncl udens

trole químico.

quando o
desrolham~nto for de apro
ximadamente'"30:C: e.o nume
ro de lagare'as, 'com 1,5c;
ou mais de comprimento
for de 40 exemplares
por
a,mos tragem
la~oura

Desenvolvimento
das
vagens

Colheita

Tratar a lavoura quando o desfolhamento
for de aproximadament~ 15% e o
numero
de lagartas Com 1,5 cm ou mais de' comprimento, for de 40 e,xemplares por amo~
tragem.
I

2CO

Clorpi"ifôs-etil
~etí'

rara:';ün

360
300

Triclorfo n
Ometoate
fen;trotion

40C

Foza torre

525

Az;nfóS etil

O,
250

50C
500

fosfami don

sando uma qupda no rendimento menor do que os gastos com.o uso dos
defensivos 4gricolas para controli-Ios. No caso da soja existe um
grifico indicador do limi~e.dos niveis de danos econômicos

Monoçrotofós

f.

percevejos~1

400

40'
350

Carbari 1

300

Clorpirifôs-etil

E"dosul"an

420

Monccrotofos

,De

Metil paration

300

Monocratofõs

500

ClorpiriCos etil

aporema

Metidation

Triazofõs

Endosu 1 fan

600

525

Metil paration

500

Triazofós

600

f:e!"i':~íOticn

1000

Fentoate

1000

"Triclorfo'1
~~cnccrotofós

I

I Fazer o contr~le
ontra percevejos
quando tiver 4 eI"xemplares com O~s
I Cm ou mais de com
Iprimento por amo!
1 tragem.,

Metil

II
li

Considera-s-e .as três espécies de percevejos: Nezara vir;dula,-~
e ~~t~ heras.

çóes misturadas de duas ou três

20 a 25 de cada 100 plantas examinadas apresentarem danas.

600
600

Refere-se ao produto comercial.
zodor~ guild"in"ij

I

Controlar Epinotia ap01'8ma (b.oca das axi'las) quando constatar que

par-at',ofi'Y

FasfaridorJ

.1

800
600

Normalmente ocorrem popula

sp~cies

em U-'d mesma lavoura.

1/

Quando a maior incidência for de P. !Juild-ini i
tion.
5. Cultivares Resistentes

não use metil

par~

A utilização de ~ultivares de soja resiStentes a insetos surge
comQ
~

UIII

dos principais

fatores na implementaçio de sistemas de ma-

3. Priticas Culturais

nejo de p~agas. Sabe-se que os insetos alimentando-se de
plantas
Prãtic-a~ culturais podem eV.itar. ou reduzir a incidência das pra- resistentes, tornam-se em geral menos ativos e vigorosos e
mais
gas nas 1ayouras. A época de .~.1a.ntio. por exemplo, i muito ~mpõrta~ suscetlveis às variaçoes ambientais, aos predadores e aos inseticit~ quanto

i incidência de

la~~,~tas,

brOcas e a "doença branca". Ta! das.

bem o plantio el!l época seca P.l?;d.~. favorec.er o desenvolvimento da la-

Atualmente, estio sendo desenvolvidas no CNPSoja linhagens
esti sendo testada pelo CNPSoja soja com earacterísticas de resistência a insetos mastigadores
consiste em .usar uma cultivar ~~.i~· pt:ecoce, que a semeada na lavo~ gartas e besouros) e aos sugadore~ (percevejos). O desenvolvimento
garta elasmo. Outra ticnica.

'~'qual

ra, naa m~rgens da mesma para atrair o~ percevejos e a~sim ef..etuar
de cultivares com grande numero d~ vagen~/planta e com' se~ntes p~
o controle somente nas bordaduras. Essa metodologia, conhecida como quenas têm apresentado muito meno~ danos em comparação às cultiv~"cultivar arm~d·ilha", poderã auxiliar a controlar os percevejos. com res comerciais. O uso de materiais com e<isas caraet,erlsticas de t,9
menos uso de inseticidas. Também o uso de rotação cultural pode ser lerincia ~o ataque de insetos,
a maneira mais econZmica para enfrentar problemas de pragas e
ças presentes ng solo.

deveri ser um dos principais fatores

doeS no controle integrado de pragas d4 soja no futuro pr6ximo.

DOENÇAS DA SOJA NO SUL DO BRASIL: IMPORTÂNCIA,
4. Uso.de Inseticidas Seletivos

DISTRIBUIÇÃO E PROGRdHA DE PESQUISA

Os inseticidas qui micos convencionais, mais Comumente encontrados
no mercado, sio empregados pa!a evitar os prejuízos causados
pragas. Entretanto,

pelas

Carlos Caio Machado

inseticidas de amplo espeetro de ação têm sido !!- I.

•

INTRODUÇÃO

sados, muitas vezes em dosagens excessivas. Estudos têm comprovado a
ação seletiva de muitos produtos tanto para pragas como inimigos n~
turais. Tambem o uso de baixas dosagens podem em certoS casos •. controlar as pragas eficientemente. Dentro do sistQma de manejo de

de D.L. Gazzoni & E.B. Oliveira)

as

bi~ticas

dois

ou infecciosas causadas por fungos.

pT~

gas, vários produtos são preConizados Os quais apresentam caracte
rísticas de eficiência, seletividade e economi'cidade

As plantas, de um modo geral, estaO sujeitas a
tipos de doenças:

(vide quadro

•

Pesquisador do Centro

~acional

de Pesquisa de Soja/EMBRAPA,ca!

xa postal 1061, 86 100 Londrina, PR
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bactérias. nematôides,

vírus e micoplssma e as abióticas ou nao
infecciosas causadas por fatores ambientais, deficiência ou exce!

so de nutrientes ou ainda pelo uso indevido de produtos qUlmicos,
tais como,

he~bicidas

fungicidas.

ou iaseticidas.

Segundo GAUHANN. doença ê um

processo dinâmico

no

qual hospedeiro (plant3) e pat6geno (agente causal), em íntima
lação com o meio, se influenciam mutuamente,
ções morfológicas e fisiológicas.

result;ndo

Tal conceito

de doença como um

processo din~mico, não implica necessariamente na presença ou
efeito de um parasita, de um ser vivo, de

um microrganismo

do
como

Por outro lado, podem ocorrer estirpes ou raças

de

pat?f:enos que reagem diferentemente aos fatorea ,~bieDtaisl
do com.que as cultíval'es respondam coa difere1U;~~:._
tibilidade.

ar.. us

f,u:e!!

de susçe-

A intera~ão entre .icror,ani ••os do solo. pode' at.tar direta. ou indireta.ente o desenvolvimento d. uma do-enç •• poi.,: .
no solo, os funaol_ pQ'r e';ceaplo, co.pete. peloa IlIesmo. nutrient •••

Além disso. os p.tõcenos tê. iniai,os naturais, Ilendo
pelo tlenos 50 espécies de funlO

conhecido.

e viria. eapichs de bactéria • •

vírus e proto%oaX'l.os que atacam ne. •• tób:!es para.ttas d~ pla,hç:a••

podem ta!!,!

Plantas daninhas podea,t••bi., .uaerltar a sevet-tdadc

interferir nas funções fi~iolôgicas noruai. causando nas pl.~

de alguma doença, pela alteração do .i~l'o~i.a, e.u agindo c ••O-hcJ!

agente causal.' Agentes qJímicos ou fatores ambientais,
bêm,

r~

modific!

SO.do 2 2311

tas, mudanças na aparência ou perda de produção quando comparadas

pe.deiros intenudiSrios de patôgenos n~triodo clie entre-s.fta*
U. grande numero de ios.tos, co.o p\l:l,ões, aOlC. bUD

com plantas sadias de uma mesma Cultivar.

ca, percevejos, etc., servem coa0 vetóres, tran,slitindo v'r••

lI.

d"

fungos de planta. daninhas i,nfectadas ou *enlo de plantas
doent~s para outras aadia ••

IMPORTÂNCIA

.ou

'.oj.r:

Coa0 vi.o •• ali. aa grande variabili.d,.d .. dos patô,.op.,.
A soja. n08 últimos anos. tem •• suaido

uma ímportân

eia econô.ica alt •• ente significativa, tanto nacional coa0 internacional •• nte. -E.hoje um dos principais produtos _arieola. que p~
••• na balança de exportação do no •• o

r.ís.

O Br.sil, como

do produtor .undi.t de ••• l.gu1:I.lnos&. tea presenciado

segu2

um aU'Ilento

crescente na. irea. de cultivo tanto na. regiões considerada. tr!
dicionai"· coa0 o aio Grande do Sul, Santa Catarina, Parana ( onde

a •• ioria dQs sol08 agricultiveis durante,

°

verão, estão cobertos

por exten.~s lavouras de soja) e são Paulo comI)' na". 'regiões ditas

.m expansão, coa0 Mato Grosso do Sul. GoiÃs e Minas Gerais Ou ai~
da, na. regiQ~s potencialmente hábeis do Brasil Central, sul

da

os fa~ores ambieatais eu•• sirie de outros fatoe.c.
te ou etll. conjunto, difieultul os eatudos rela:~~

,epara4 ••• bdoença •• pri.!!:

cipall~ente no que diz re.peito .. seu controle. Não ha-dúvid.

tente!!, sendo que II!. soja, para viria. dela .. já II!xi,_tea bo ••, femtes d(~ resistência que foram ou estÃo sendo incorporad ••

ã.

nov ••

culti"ares, melhor adaptadas às divlI!t ••• l'eliõ.es do Pais. Pori• •
tal tl-abalho ê difícil

li!

dem.anda temp.o.

U".

ves detectada u •• fo!

te de resistência. ua deter.inado patõl~~o. pelo aenos 7 a 8

porcillnar maior disseminação e um aumetloto -gradual

a uma cultivar comercial.

te',lde

8

pr2

na intensidade

zes, oferecer bom controle para

~ertos

patôgenos. Essas

pritic ••

envolvem preparo de solo. t'otaçio de culturas, es~,açamento e den-

das principais doenças que afetam a cultura, além de dar condições

sidade de plant.s, época de plantio. diversificaç~o de ciclo

ao aparecimetloto de novas doenças, que são introduzidas em

cultivares,

Áreas

principalmente pelo trânsito de sementes, ou

da o desenvolvimento

ain-

de novas raças fisiológicas de patógenos já

e_ia tentes , pela diversificaçÃo de condições climáticas e a.bientais prevalentea nas

a-

nos se terão palUado até que essa resistência-<~ tenha .:tdo incorpor.4.a

O control~. . atravis de praticas culturais pode, •• V!

Esse aumento explosivo da área cultivada,

ainda indene.,

4"u~

r."t!

o t:aelhor modo de controlar doenças é pelo uso de cultivares

Bahia e Maranhão.

j

iit.

dive~sas

regiões.

Embora .uiro importsntes e encaradas Com muito cuid!
do pela pesquisa e.- potencialmente destrutiva. _
doenças da soja no Brasil, não são, até o
te para a cultura.

A literatura mundial relaciona mais de 100 patôgenos

d~

e~c.

das,

A utilizaçÃo

alguns casoS, a.

mom~b~o,

fator

li.i~an",

de produtos quimieos,corn ofunglci-

tem sido recomendada eventualmente para o tratamento de SUNn

que causam doença na soja e destes, pelo menos 35, são considera-

tes com baixo poder gerainativo ou em alguns casos específico. n~

dos ae importância econômica.

contro\:.e. de patógencs à: campo. Os resultados de pesquisa obtidos

No Brasil nao existem dados que quantifiquem
das devido às doenças, lIIas nos Estados Unid"os estima-se

as pe!
que cau-

• am reduções em torno de 14% na produção. Um grande número de

até hoje, embora promissoras. nos permitetll concluir que não h. v~
tagem ~conômica na aplicação de fungicidas em soja •

d2

enças que ocorrem nos paises tradicionalmente produtores de soja,
já foram identificadas em nosso País, sendo que as consid_eradas de

lU. DISTR1BUIÇÃO

maior importância serão mais adiante discutidas.
Atualmente. a existência de lavo~ras completa.entes!
dias

ê exceção

& regra,

sendo normal a pTesença de virias doenças

numa mesma ãrea. De um modo geral, todas as doenças podem

causar

De acordo co. l.vanta.entos de doenças realizadO. p!
lo C'NPSoja. em colab'oração

com diversas instituições de pes~~i.a

do paín. podemo!> verificar que a maioria das mOleatias que

:!

reduçÃo na produçÃo, dependendo do tipo de doença. da severidade

deU! sobre a cultura, e.~.o, atualmente. disseminados por todas as

de ataque em cada planta e do numero de plantas infectadas.

reas onde a soja ê cultivada (Tabela 1). Entretanto, muitas

'.1 ••

algu •• s doenças, detectar reduções na produçÃo. é muito difícil P!

S8.0 considerado.s de importância secundaria. Por essa razao.

des-

ra o produtor. Como exemplo, podemos citar o crestamento bacteri!

c.revetllt\s aqui, l;Ixev-e'ltl.ente, 'apenas aquelas consideradas como

ao

no e a mancha parda. que causam lesões em folhas e que quando

mais importantes:

Para

de

ocorrência generalizada em toda a lavoura podem causar red~ções em
torno de 15% (segundo dados dos Estados

Unidos).Entretanto,parece~

pouco importantes com base nos Sintomas apresentados nas
infectadas. Por outro lado,

fungos como Rhizoato11ia

plantas

Bo~a11i.que

ca~

- Bacterioses: 1) Crestamento Bacteriano (Pseudomonas g~yaimla)
está disseminado por todas as áreas de produção do País. t

consi-

derada a doença que Qcorrercom maior frequência em todos os .nos.
2) Pústula Bacteriana (Xanthomonas gZycines) ~ tamb;;:n disse.mina.:da

sa morte das plantas em áreas restritas, parecem bem m.ais drásti-

em todo o País. porém có\ll. mellor frequêllcia.

cas aos olhos do agricultor.

maior intensidade na Região dos Cerrados do Brasil Celltral. pr-in-

A importância econômica de cada doença pode variar de
ano para ano ou de local para local,
fatores,

dependendo de uma série

de

dentre os quais ocupam lugar de destaque as condições a~

bientais. Te~peratura e u~idade, por exemplo, podem ter influência
na intensidade de uma doença, pelo aumento ou diminuição do crescimento e reprodução do patôgeno ou pela modificação de

morfol~i&

Entret.lnto ocorre com

cipalmente pelo uso da cultivar IAC-2. altamente süscetível, neslas áreas.
- ~oen$as Fúnfíicas~

1) Mancha em Rebo1eira (Rh'::zoetonia

so1.a-

11i. FU8at>ium spp.) ocorre principalmente no Rio Gr'lnde do Sul'" na
região do Planalto Médio. onde as perdas podem a.tillgir 40% 611; ia1"':-'
gumas lavouras. Tambêm no .ul do Paraná e Mato GrO:JSO do Sui.,t-~e~
,

,

e fisiologii do hospedeiro, alterando sua resistincia ou susceti-

sido detectados ataq~s- mui,t:O severos dessa,.. doeoça. 2) _ ManC'b~ pa,!'

bi lidade.

da (Septoria g~yaine~, está dissentinada por todas as areas d. pr2

2312 Sábado 2

Sua frequin~ia e severidad~ tem aumentado de ano vara ano,

duçio.

sendo normal sua presença até o fim do ciclo da cultura. 3)

Olho

de ta (Cercospora sojina) bastante disseminada em todas as

yrupo/Agente Causal
( nome comum da doença)

Phomopsis sojae
( queima da haste e da vagem

do Paraná e Hato Gros&Q dó Sul. Nas duas últimas safras, devido
aos grandes períodos de seca que ocorreram durante o ciclo da cu!

RhizoatoniQ solani

tura, esta doença foi de ocorrência muito esporadica. 4)

RoseUnia

das hastes e das vagens

Queima

(Phomopsis sojae) esta disseminada

com

alta frequência e severidade em toda a ,area sajteaIa do Pais.Pode
pla~

ser facilmente detectada no final do ciclo em quase 100% das
tas na lavoura, sendo considerado como o principal agente

causa:

dor de. ?aixa germinação em soja. 5) Podridão branca da haste(Whcp,~quen~s

clerotiorum) ocorre esporadicamente e em

fQ-

cos na lavoura. Entretanto, no sul do P~rani,~nas safras 1977
1918, esta doença tem causado perdas de ati 50% sendo

blema nos campos de produção de sementes

UI!!

e

serio p,r~

des.te Estado. 6) Podri-

dão negra da raiz (Maarophomina phaseolina) bastante disseminada
favorecido

temperaturas altas e baixa umidade do solo, o que tem

por

favorecido

sua alta incidência nas duas ultimas ~afras. 7) Antracnose ( Col-

letotrichum dematium varo truncata) pode ser encontrado em todas as
áreas onde a soja é cultivada, mas quase sempre com baixa frequê~
cia e severidade, a não ser que o~orram condiç~es de altas temperatura e umidade no

fin~l

do

ci~lo

o que ocasionaria uma alta pe!

centagem de sementes infectadAg pelo fungo.
-

Doenças causadas por vírus: 1) Mosaico .comum da soja.,. (SMV)

está disseminado em todas a'S. áreas de produção sem. causar
muit.os severos.

2)

Queima dO Broto,

danos

também muito disseminado porém

com fr~quinci~ e severidade variiveis de ano para ano e ~e
para

local~

~s~vezes,

local
safr~

causando perdas severas. Nesta última

a doenç.a !!..us~u. sérios prejuízos à lavoura de soja no Estado

( mAncha em reboleira
sp.
( roseliniose )

Salerotium rOlfsii
sc~erotium

( murcha de

Septoria glycines
( mancha parda ou septoriose

salerotiorum

W~tBelinia

( podridão branca da haste )

do

Paraná.

Criconemoides sp.
HeUcotyZenchus sp.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

MG

GO

MT

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

- Doenças causadas por nematõides: Meloidogyne spp. é o gêne-

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

..

Mel()idogyne incognita
Me loidogyne inornata
Meloidogyne javanica
M2"loiipgyne sp.
Pratpl.ench:.ls sp.
Saute llonelltl
sp.
Trichodorus sp.
Tylenahorhynchus sp
Ty l.enohU4 sp.
Xiphine11k2
'p.

~
Mosaico comum

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Queima do broto

•
•

Vira-cabeça

ro de nematõides mais importante e mais disseminado em todo o País

Mosaico crespo

atacando não apenas a soja mas também. uma grande quantidade de o~

Mosaico anao

•
•
•

•

l+1"loidogyne arenaria

Mosaico amarelo

tras cultu.ras. M.

SC

Nematôides

HoploZairrrus ap.
LongidoI'WJ sp.

em todas as ireas de produção, com maior frequência e severidade
no Norte do Paran~ e ~rasil ·Central. Este fungo i

ESTADO
PR
SP

RS

areas
E~tados

de produção, porem com maior frequência e severidade nos

tzeZinia
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

javanica e .H. ineognita sao as espécies mais pr!

valentes. Qcorrendo com maior

fr~quência

e severidade no

Brasil

IV. PROGRAMA DE PESQUISA

Central. entretanto, nove gênerôs de nematôides associados ã soja
já locam· de.scritos no Brasil..
, Muitas outras doenças causadas por bactérias,

fungos,

vírus e nematóides (Tabela 1). O~orrem no Brasil, porém devido

ã

sua baixa' ,frequência e severidade.~ s--ã.o consideradas de importância

O Centro Nacional de Pesquisa de Soja, além de

tem também a seu cargo o desenvolvimento de pesquisa para o Est~
do do Paraná. Dent.ro das prioridades de pesqui-sa na área de fit~
pat~logia

secundária.

sua

atribuição normal de coordenação de pesquisa à nível nacional

estabelecidas para o sul do Brasil, o CNPSoja está

d!

senvolvendo atualmente, o seguinte pr.ograma:

Tabela 1.

Distribuição. por Estado das doenças da se.ja no Brasil.

1. Levantamento de doenças - desenvolvido no Paraná
pela
CNPSoja e nos outros estados pelas diversas instituições. COIZI m~
'todologia unificada.

Grupo/Agente Causal
(nome comum da doença)

'5

SC

ESTADO
PR
SP

MG

GO

MT

Bactéria

2.1. Pesquisa de fontes de resistência ao vírus do Mosai-

Pseudomoms g lycinea
( crestamento )

Xanthomonas glyoines
( pustula bacteriana

Pseudom:mas tohaci
( fogo selvagem)

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

co Comum da soja e identificação de estirpes do SMV.
2.2. Pesquisa de fontes de resistência à queima do

Ceroospora kikuchii
( mancha purpúrea )

Cercospora sojina
( mancha olho de rã
Çol~eto'&r'ichum

dematium vaz;truncata

( antracnose )

Corynespora cassiicota
( mancha aI vo )

Maarophomina phaseolina
( podridão preta )
cory~i

( mancha fermento )

Pel'OnQspora manshurica
( míldio )

broto

da soja (vírus da necrose branca do fumo).
2.3. Pesquisa de fontes de resistência ã mancha parda(SeE

toria glycines)
2.4. Pesquisa de fontes de resistência à mancha em

Fungo

Nematospora

2. Pesquisa de tontes de resistência a doenças da soja e ide9
tificaçio .das raças fisiol~gicas dos agentes causais.

rebo-

leira da soja (Rhyzoctonia solani)

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

glycinea Coerper e pesquisa de fontes de resistência
aç crestamento bacteriano da soja
2.6. Pesquisa de foptes de resistência ã queima de
~

ja ( ColZetotrichum-dematium varo

tr!l.noata (Schw)Arx.)

2.8. Pesquisa de fontes de resistência à podridão branca
da haste de·soja

(Whet2e~inia

sclerotiorum)

2.9.· Reação de· cultivares de soja ao nematôdeo

•

•

•

•

•

haste

da vagem (Phomopsis sojae Lehman)

2.7. Pesquisa de fontes d~ resistência ã antracnose da so-

•

•

2.5. ldentificação de raças fisiológicas de Pseudomonas

•

javanica

Meloiàogyne
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3. Epidewiologia e controle das principais doenças da soja

Umidade )ara germinar

1.1. lnteLaçio de pat6genos do solo no desenvolvimento de

Para germinar, a.s sementes de cada espéei!_ l:1!ecessitam

doenç&s do sistema radicular da soja

gir determinados pe.rce.ntuais de umidade,

3.2. Testes de produtos qu:Lwicos para contro-le de' doenças

gicidas sobre a qualidade da semente de soja e
dos

a

QUADRO 1.

tran~

3.5. Epidemiologia do vírus do Mosaico Comum da Soja
Epidemiologia do vírus da necrosc branca do fumo.
sador da "queima do broto"

ca~

da soja

Alg~dão""

50-55

Amendoim

50··55

Arroz

32-·35

Aveia

32-·36

Beterraba

3.7. Epidemiologia de Septoria glycines

fungicidas e~ sementes de soja

lavoura

32-3--6

Milho

lO

Soja

50

Fonte:
fungicidas em sementes de soja

4.2. Efeito da aplicação de

3l

Hamona

Patologia de semente de soja
4.1. Efeito da-aplicação de

Teor de unidade (%)

----------------------------~-

de sementes da soja

a nível de

iniciar o processo germill:'fi vo,

para

Espécie

e

de Cerco8pora sojina sobre o rendimento de qualidade

~.

umid~de

Percentual de

fungos.

3.4. Efeitos de n:Lveis de infecção de Septoria glycines

3.&.

si:tba-se

em torna de 50% conforme o Quadro I,

3.3. Efeitos das aplicações preventivas e curatiil'as d'e fu!}
~issibilidade

nia se cumpleta. No caso da soja esse percentual

(QSSO

faliaTes de soja

atin-

aba~x-'if:l!OS quai.s ~. pro,..

Delouche. 1970.

De acordo com Hunter

a nível de experimento.

Erickson (1952) as .$'''·llIcntes no solo só

&

.~·idade

germinam depois de atiJlgirem os percentuais

4.3.

Seleção de fungicidas

para tratamento de sementes

de

4.4.

Levantamento dos ,patógenos tra.nSmlSSlVelS pela semen-

no Quadro 1. Para que isso ocorra. o teor de

soj a

referidos

'idade de ,cada tipo

de solo necessita atingir valores tais que permita a semente

ab-

sorver a agua necessiria para completar a germina;ão (Quadro ~)"

<e
4.5. Efeito de diferentes épocas de tratamento sobre a co~

QUADRO 2.

servação e a germinação de sementes de soja

Teor de umidade de sementes de soja após colocadas durante

em

dias

e,ineo

diversos tipos de solo com virias perqentuais de umidade.

4.6. Efeito da aplicação de fungicidas em sementes de soja
com difereates níveis de vigor
4.7. Efeito d~ aplicação de

a qualidade de sementes de &o)a
4.8.

Incidência de Nematospopa coryli Peglion e outros fu~
gos em cabeças de percevejos que atacam a soja

TEC~OLOGIA

Umidade do solo i~

Tipo de solo

fungicidas na parte irea,sobre

Franco siltoso

3,98

5,42

45,. O

51, O

Franco argiloso

6,70

7.74

46,4

50,9

Franco argi10-siltoso

7,79

9. 17

45,0

51,3

14,40

46,,0

50,7

Argila pesada
Fonte:

DE SEMENTES DE SOJA
Luiz A.G.

Umidade da semente (%}

13,00

-

Hunter & Erickson (1952), Adaptado,

Em solos do tipo argil.oso os efe-itos adversou de pequenos p!

Pereira*

um

ríodos de. estiagem podem ser Minorados, utilizando semeadura
tlORFOLOGIA DA SEMENTE DE SOJA

pouco mais profunda copforme foi observado por estudos realizados
pelo Cto;PSoja em Londrina e Medianeira, ambos no p~Haná. Além' ais-

As sementes, de modo geral, sao classificadas em duas amplas
categorias:
com albúmen ou endosperma (Ex.: milho)

exalbuminosas

desprovidas de endosperma (Ex.:

gência (Fig.

sas, ap'Cese.nt.a um embrião g'ranoe em relação ao todo,

...
";,-:---"'-

i

I

Eixo embrionario (hipocótilo, radícula e
Embrião~
~ plúmula
Cotilédones

_____ -,

;'>" \.

l

Tegumento
{

,,

\ ...

,,

,,

\ ....

,

".

_ _,-IIC.. ' ,,,,,,10\<10

\

-------1'...' F""'-

\.,

.... ~ FunoládO

FISIOLOGIA DA SEMENTE DE SOJA

\

\

Germinação

."

a seme~dura a semente absorve a agua,
forma arrendodada,

perdendo

passando a reniforme. Para que a germinação

corra, em geral num período de 5 a 10 dias,

•
F ig.

a semente deve ser viavel;

-

a semente não dever scr dorment.e (no caso de leguminosas a dor-

sanidade

•Pesquisador

(Popinigis,

oxigênio e

temperatura favoravel;

1977).

Londrina,

QUADRO 3.- Eme-rg~nl:ia de sementes {númeTC> de -plânt'llas/5m ã cJ-in,
sidade apro:ximada de 30 sementes/m) tratadas e
tratadas com fungicidas semeada a duas ~rofundidade:s
(4 e 8 em) em condiç~es adversas de umidade. cNrSoj~
Median~ira-PR.
1977

nno

Tratam,~ntos

do Centro Nacional de Pesquisa de SojajEMBRAPA. Cx.

Postal.l061,86.100

I '
l .. Emergência de sementes de soja tratadas e não tratad.~
com fungicida, semeadas a duas profundidades (4 e 8 ~m)
decorridos virios dias após chuva. CNPSoja. Londrina·PR1977 .

meneia se *anifesta como "sementes dur~s");
disponibilidade de agua,

.... \

DIAS APÓS CHUVA

determi·nadas condições

-

...., 'UOQiCidO

oL---õl··c-~2~·'---··~~·'-~~"·'-~$i.'-~~I~·'-~T~·'---I."

~

devem ser satisfeitas:

-

eme~

e Quadro 3).

~r<";-_r-,

sendo a maior

parte ocupada pelos cotiledones, órgãos de reserva.
Semente

1

soja)

A semente de soja enquadrando-se na categoria de exalbumino-

de
soja

pode

pode ser verificado ainda que o tratamento de sementes

ter um efeito protetor no per lodo que medeia a ab~orção e a

albuminosas :
-

so,

PRo

:i; :;m'1

profundidade de semeadu.r.tt"

~~: .~~:-::~~-~-~-:-:--'--------------:-~-:-.:c,____

7i
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o aumento da profundidade de semeadura pode, entretanto,
ser preju.dicial se o tipo de solo for p-ropenso ã forma-ção
de
~r08tas end~recidas na superfície.

tratamento·;·~~--:~.

o
ico. (com fungicidas) das sementes de soja
semeadas em condiç -,'
t:"sas de umidade, em certos casos,
"pa
rece ser de utilidade- prii-tic,_ conforme demonstram estudos di tHBR~
PA. conduzidos pel~ CNPSoja e pela UEPAE de Dourados, MS (Quadro ~.
QUADRO 4.

Percentagem de emergência qe sementes de soja tratadas e
nia tratadas com fungicida e provindas de colheita .an!
alou mecânica, armazém. convencional' ou câmara seca e·s!,
meadas em condições de solo com boa saturação de umidade
e com deficiência hídrica. CNPSoja/uEPAE Dourado~, Ms.
1977 •
Ea:ergência (%)

Tratamento
8010

{

com funaicida
colho mecân.

COlh' manual
se.

{

{

_.,
~
Germinaçao eplgea e hipogea
A germinaçio da soja i

acima da superfície do solo em contraposição ã ervilha que o

faz

De acordo

abaixo da superfíCie e por isso é denominada hipógea.

s~

com Hanway & Thompson (1971) a perda de um dos cotilédones da

ja ao germinar cem pouco efeito. porém. a perda dos dois~ acarreta

uma redução de 8 a 9% nos rendimentos.
PRODUÇÃO DE SEMENTE DE SOJA

solo Seco

A produção de sementes de soja esta regulamentada

67

armatê...

76

c. aeca

71

52

to de

arlDazêUl

56

42

Kstados, entretanto. já estão organizados serviços de

c. ·seca

80

46

a-r •• zélllo

6.

28

colho lDecãn.

emergên-

epigea~ pois. os cotil~dones se abrem

77

fu~icida

{

úmido

gênio, o que determina um abaixamento na percentagp.;1Il de
cia de plântulas.

seca

C.

calho manual
{
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pelas

C2

missões Estaduais de Sementes e Hudas (CESM) que existem em dive!

"

sos Estados produtores e que são responsáveis pelo estabelecimennor~a8

e padrões da semente ,chamada Fiscalizada.

Em alguns
certifica-

ção de sementes. dispondo de normas e padrões próprios,

em geral

mais rígidos. Alem disso a certificação de sementes dispôe

de um

controle de gerações ônde se enquadram outras categorias de seme~

58

30

tes, além da certificada p~opria.ente dita. Assim sendo, a

60

2.

te certificada e produzida a partir da semente básica e esta, por

seme~

sua vez, a partir da semente genética.
temperatura para germinar

o

A ler~inação das sement:_ i-afetada pela interaçÃo de u •• s!

processo de produção de sementes, tanto Fiscalizada

como

Certificada. pressupõe a efetivação de inspeções de campo,

amos-

rio de f~tQ~es. Dentre estes, a te.peratura ê primordial. exiati2

eragens e testes de laboratório para assegurar se normas

do usa óti •• , uaa mínima eu • • • áxi ••• Abaixo da .íni.a ou

drões estão sendo aplicados e atingidos.

4. máxima oio há germinação • • • ndo cada uma delas

aciaa

característica

4e cada espicie (Quadro 5).

As normas de produção de sementes prescrevem iôstruçõ,e$ qua!!
çio de campo. amostragem, divisÃo em lotes, etc.·

.t,u.as especies de ae.ente.

°c

óti.a

10 - 12
3

5

da semente;

05 padrões •• 0 dividido.

~.

os padr~es de campo são fiscalizados por

19 -

27

minações de laboratório apõs realiaadas amostragens de cada
de selllentes.

3

31

32 - 3S

40 ... 44

Trigo

3

15 - 31

40

Ponte:

invasoras, doenças, etc.
e

c~

mistura

tecnicos ~e.sponsâveis de cada ellpresa produtora (inspeç~es de ca!

8 .. 10

•

varietal,
de campo

ocorrência de

40 ... 42

Centeio

5

per~entagem de ger.inaçÃo,

37

Milho
Soja

por ex~mplo

lO -

30 - 40
30 ... 40

5

Os padr~~s. por

sua vez, estabelecem limites para-determinadas características
.0

Temperatura

Cevada

pa-

to ao uso de máquinas e instalações, procedimentos para filcaliz!

QUADRO 5. t •• peraturas ótima, máxima e .ini.a para a ,erainaçio de

Arroa

e

25 -

43
40

32

lote

Ao realizar as inspeções de campo bem como nas anâlisea

de

laboratório, um fator impo~tante que é levado em conta é a determinaçÃO de mistura varietal. Para isso vários caracteres siOobse!
vados, ou seja:

Delouche (1974).

Por outro lado, Edwards, citado por Pollock

po), passo que os padr~es da semente .io aferidos atravi s de dete!

(1972). contando

branca
{ púrpura

cor da flor

a cada duas horas as sementes d~ soja germinadas e virias tem~er~
p~bescência

cinza
{ marro.

turas concluiu que o ótimo pode sofrer v.aria'iÕes, conforme o per12

cor da

do em que foi feita a observação (Fig. 2).

tonalidade da vagem { clara
escura
determinada
{ iodetertllinado

hábi to ·da planta

ai tura da planta e numero d.e entre-nós
. 1
C1C o

precoce
medio
semi tardio
{
tardio

cor, forma e brilho da

~emente

cor do hilo
Alem dessas caracterrsticas~

todas morfológicas. podem

ser

utilizados outros processos (bioquimicos), como determinação
natureza de aminoacidos, reaçao ã isoperoxidase. reação ã
produtos

qui~icos,

da

certos

etc.

TllI"U'ATU"A l-C)

Fig.

2 - Ge~minação de sementes de soja em função da temperatura
e da duração do teste em ·horas (pollock. 1972).

Oxigênio para germinar
A maioria das especies necessita de oxigênio para germinar
Muitas vezes o excesso de agua no solo limita a quantidade de OX!

PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLOGICA
Na preservação da qualidade fisiológica da semente de
importantes aspectos

~

serem cODsiderados s;o:

- danos mecânicos
danos por insetos

soja,

J .. ho de. 1979
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deterioração em campo

me Ob.~~~ção
F_:~zI#-"l, :

Danos mecânicos
Os danos mecânicos ocorrem na trilha,

em elevadores,

ilustrados nos Quadros 6,

7, 8, '9 e

de umidade de semente.

Assim,

de

_.'~}"\' :~" ~ I'

QUADRO 8. Percentagem de ger_minaçãol> 'vigor e ocor't\i.neia de

convind,o. ~·ob

lO,

servar que a percentagem de danos estiÍ sempre relacionada'

c:ój-~i.j'-c~fot

do CNPSoj. (Quadro 8).

·W'

secad~

res e máquin~s de beneficiamento. Alguns exemploe dos efeitos
danos estão

colheita, as diferentes parteIJ-<dài" u..íquina têm ,eife!

tos 'dif.Dintea na germinação e no vigor da aement.

armazenamento

mecânicos E!DI semen't.es de'
tapas durante a 'operação

ao teor

CNPSoja.

Delouche (1974) 'ilustra a influ;n-

tondri~a. PRo

.'O~

coletadas um

'de,"~o:iheita

.~h?".,., /,-.

diferut~, -t'

(c'!-ltivaT

'são lA\lt)~

191~.

eia da altura de queda de sementes de soja com diversos teores de
umidade contra superfícies duras

(Quadro 6).

QUADRO 6. Efeitô de danos mecânicos. devidos ao impacto contra
perfí~ies

duras,

sobre a germinação de sementes de soja.

Germinasão

r Umidade (%)

o
98

8

88

6,0
70

78

10

98

90

82

73

12

98

97

94

87

98

97

97

97

14
Fodte:

....

94

92

73

39

Caixa d'e ensaque

88

72

50

CaminhÃo

92
89

77

sement.es com danos mecânicos visíveis no .teg!:!;

cãnicos,

ap.r!

"

L2

73
77

L3

84

L4
L5
L6

L7
L8

(918) de.t,ect:aram.que o te.01:

quaUd.de- fi.iológica d. uli.~ apó.

o. insetos c.'u.dore ..' de dano • • ai • • érios ia .emerttea de

fileira causam consideráveis danos; qualidade fisiológica da

Germinação

dos não chegam a prejudic.ar a semente, mas se forem observadoso:rto

os preju!zos são

elevador de caçambas e do número de passagen'$ da semente de sOJa com

Vigor (TEP)

1976.

Sementes sem

Plântu1as sem

dano visrve1

anormalidades

(%)

(% )

82 •

68 •

84.7 a

dias

TEP

apâ!l

180

dias

(%)

(% )

70.2,.

71 •

33 a

(%)

(%)

. germinação
após 180

85

82 •

66 ab

86,5 a

67.8 a

.8 •

32 ab

76 •

59 ab

80,4 a

60,6 a

.3 •

27

(r. p.m.)

125

81 •

59 ab

81,4 a

60,2 a

.4 a

26

145

78 •

5.

80,3 a

59,1 a

,9 •

Z4

80 •

63.

84,4 a

64,6 a

68 •

32 •

80 •

.2 .

82.9

63.9 a

67 •

28

61 •

8C,7

passagens

5

'de'

"

105

3

$i!

mente. Nos estádios de 'floração ou de maturação os danos obser'ta-

elevador

de

,4~

elevada significação, conforme o Quadro 11.

Efeitos da velocidade do

número

está.dio

infestaç3es a -partir de dois percevejos por metro

13,8% de umidade pelo sistema elevador-secador. Pelotas, RS.

do

-.2

Piezodorus ,auildinii, ~ :iiridula, •. etc •

Estudos condu:l:idos no CN.PSoja mostram que, dependendo do
da planta,

(l9J-S)

velocidade

.,

(Quadro. 9 ,e 10).

desenvolvimento ou n-o' enchÍlllento de vagens,

QUADRO _9.

d,",

_!'

Danoà por insetOa

"

40
33
38
37
38
34
27

84
84
78
83
84

n.

coa reflexos

ja .ão os percevejos

~1

55

.5

73

paaaagem em siste••• eJ,.evador-sec.dorea

tegumento danificado

tegomento ,intacto

10

umidade da aemente ~nfluiu decisivamente 'n8.·:·ocorrincia de aano.

Emergênc{a em: areia de 8 lotes de sementes de soja
com
o tegumento intacto ou danificado ( cultivar 'Bragg').
CNPSoja. Londrina, PRo

Lo'te

100

Cilindro sem retilha

•

sentando o tegumeoto iotacto.
QUADRO 7.

%

Yor outro lado,_ ,Baudet et aI,

mento foram cOlllprovados serem nitidamente inftriOTea àquelas

DaDOS Mecânico.
%
.. -1. 'L,

Vigor

%

Cilindro com retilha

Delouche 11974).

Por outro lado,

,

Colheita manu~l

(%)

Altura de queda (m)
1,5
3, O

'Get"lDinação

Tratamen!;:o

s~

79 •

b

b

,

62,4 a

25

bc

,

b

,

Junho de 1979
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Efeitos de velocidades do elevador de caçambas e do número de passagens da semente de soja co~

QUADRO 10.

12,2%

de

u~idade pelo sistema e~vador-secador.

Germinação

Vigor

Pelotas, RS.

1976.

Sementes sem

Plântulas sem

Germinação

TEP após

dano visl\lel

anorm;;l.lidades

apos 180 dias

180 dias

(TEP)

(%)

(X)

(% )

( %)

65

59 a

51 a

51,4 ab

57. 5 a

46 a

21 a

85

57 ab

47 ab

54,1 a

60,3 a

45 a

20 a

105

55 ab

42

53,0 a

56,8 ab

40

ao

18 a

125

53 ab

37

41.,9'ab

49,3 ab

3S

b

19 a

145

47

34

44,5

47 , 5

33

b

16 a

(% )

Velocidade
do

elevador
(r.p.m.)

b

be

,
,

48 a

NÚJaero
de
pass~gens

5

QUADRO 11. Emergência em areia

b

54,1 a

40

b

49,4

39

b

47,1

(%) de sementes de soja,

provenie~

b

45 a '\.

58.7 a
54,2

b

,

b

50,0

42

,

20 •
19 ab

b

33

,

16

b

QUADRO 13. Período ótimo de colheita de algumas cultivares em Mi-

tes de plantas que suportaram cinco nIveia populacionais

nas Gerais.

de Piezodoru5 guldinii em cinco estadios de desenvolvi

menta (cultivar 'UFV-l'), .CNPSoja.

o

DV

F

(testemunha)

0,5

EV

FM

M

97

97

96

95

100

99

94

67

88

84

93

83

84

2

96
94

84

45

45

39

.94

4

90

16

44

24

96

1

Fonte:

Paniui!!~.

F"'floração,
maturação,

Fonte:

EV

encho vagens,

FM"f1oraç ão-

M '" maturação.

15 dias

g.

(1972)

As mãs condições que freq~entemente ocorrem por OCasião

da

poderio ser even-<

colheita, especialmente de cultivares precoces,

f?rme dados obtidos no CNPSoja (Quadro 14).

Dessa forma há um e!

cape da época de ~aiores precipitações e temperaturas.

favorecen-

do a qualidade da semente colhida.

cultivares

ao retardar a

Por outro lado as

semeadura sotIem mais com a incidincia
'Santa Rosa'

e

de
no

'UFV-l'

Quadro 14.
co~

A deterioração em campo ocorre fundamentalmente devido a
diçôes climáticas adversas

d~

temperatura e umidade.

de soja ~ncontra-5e fisiolfigicamente madura bem anres
apta para a colheita mecânica.
to de maturação fisiológica,

A

sem~nte

de

estar

Re.tardament'os

de

Conforme dados obtidos no CNPSoja.

em

casa-de-vegetaçâo. de sementes de soja da cultivar 'Bo!

diferentes

CNPSoja,

Londr!

Germinação
20/1 O

04/11

20/11

05/12

20(12

Paraná

77, O

97.0

9), )

98,0

96,3

IAC-4

99,0

98, 3

9 O, O

91 , J

76,0

Santa Rosa

96,7

99,0

96,3

.93.7

13,3

UFV-1

96,7'

9J , J

97, O

99,3

89.3

PRo

Umidade na
colheita (%)

Emergincia

1.

Armazen;amento
Quanto ao armazenamento,

11,7

74.0

17 de março

27,8

10,5

54,0

19 de março

0,0

10.6

58,0

22 de março

21,8

23,0

28.0

24 de março

30,6

13,0

32,0

26 de março

0,0

11. O

32,0

29 de m-arço

29.2

26.9

16,0

06 de abril

79,3

11,4

l2,O

Queiroz.!:.! aI.

(DF).

1977.

Cultivar

(Quadro 12).

QUADRO 12. ~feito de retardameQto da colheita na emergincia,

15 de março

'na (PR).

colheita

acompanhados de más condições de clima levam ã perda de capacida-

Precipitação (mm) a
partir da
colheita
úmediatamente anterior

trazólio em sementes de soja provindas de
datas de seneadura em 8rasil ia

no

permanece armazenada em campo,

CNPSoja, Londrina,

QUADRO 14. Percentagem de germinaçio determinada pelo teste de t!

após atingir o po~

Assim sendo,

aguardo da realização da Colheita.

Fonte:

IAC-2

percevejos Como é o caso de 'IAC-l&'.

Deterioração em Campo

Da ta
de
colheita

10 dias

Sediyama ct

tardias.

sier'.

Viçoja

tualmente contornadas pelo retardamento na êpoca de semeadura co~

(1918).

DV"desenv. vagens,

de germinativa,

dias

Mineira

Emergência/Estadio da planta

N9 percevejos por
metro de fileira

Per rodo

Cultivar

Londrina, PRo

De1ouchE! et ~.

para regiões tropicais e subtropicais,
a) Armazenamento a curto
0

30 C -

50IUR -

pra~o

(1973)

recomendam

os seguintes preceitos:

(9 meses)

Sementes com um máximo de umidade de 12~

para

cereais e 6% para oleaginosas;
20°C -

60%UR - mâximo de umidade de

13% para cereais e 9.5% p~

ra oleaginosas.
b) Armazenamento a médio prazo

(1978).

(18 meses)

30 0 e _ 40%UR - mâximo de umidade de

10% para cereais e 7,5% p~

ra oleaginosas;
Por outro lado.

conforme SediY8ma

.!.!.!l.

(1972)

existem

renças entre cultivares. havendo as que deterioram menos do

dif~

que

outras quando sujeitas ao retardamento de colheita (Quadro 13).

20 0 e _ 50%UR - mâxtmo de umidade de
Oleaginosas;

12% para cereais e 8% para

~unho de

looe -

Sjbado 2 2317
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COt~EITA

60%UR - máximo de umidade de 12X para cereais e 9% para

DA SOJA: AVALIAÇÃO E PREVENÇÃO DE PERDAS

oleaginosas.

Ceza(

d~

Mello Mesquita*

c) Armazenamento a longo prazo
Para 3 a 5 anos,

as condições de lOoe e 45%UR sao

para a maioria das sementes de grandes culturas;

o_soe

anos as condições recomendadas são

satisfatórias

para

5 a

15

e 3Q-40%UR.

•

o {ndiee médio de perda na colheita ,ia soja par:.a

é estimado em 9% o que representa mais de 800' milhões de dólares -por ano que o agricultor deixa n~) campo apõ~1 ca-

naçao,americana
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Pe,quisador do Centro Nacional de Pesquisa de Soj~/EMBRAPA'~fa!
xa postal 1061, 86.100 -
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,

De tod q a forma,
cente e possivelment.e mais

r~

na ausência de outro índice.mais

Para se calcular a Perda em kg/ha, usa-se a seguinte

real, o valor de 9,5% .também mostra .um

formula:

quadro que deve m~rec~r a maior atenção por parte de produtores e

Quadro 111. Perda em Cruzeiros -

x

N

Perda de 9,5%

P roduç ão

Preço/saca

(ton)

60kg em Cr$

Em Toneladas

Em Cruzeiros

Nota:

Parana

4.300.000

300,00

408.500

2.042.500.000,00

11.400.600"

300,00

1.083.000

5.415.000 .. 000,00

m§

dio de amostrag de 100 sementes da variedade que esta sendo colhida, pode-se tomar o valor de P da
~.

rabela 1. Peso em gramas de 100 sementes· por cultivar .

das ?stimativas de êspecialistas nacionais, de especiali!

tas do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos)

e

e de especialistas da Americah Soybean Association. após a quebra ocasionada pela seca no Rio Grande do Sul.

Tudo indica que um dos fatores que limitam a ação do
agricultor para tentar solucionar o problema. é o desconhecimento
de um processo simples onde ele possa a~ompanhar a operação de c2
lheita avaliando as perdas. Conhecendo um processo de avaliação e
os parâmetros indicativos de perdas normais.
a regulagem da colhedeira nos

seria mais fácil

fa-

lugares certos quando os númer~

indicassem pardas anormais.
Assim sendo, um processo de avaliação de perdas é ilustrado na Figura 1, com as

de~

respectivas legendas e a seguinte

crição:
-

N • nQ de sementes perdidas no interior
da armação
P
peso em A~ de
100 sementes
S : áre~ inter2a da armaçao em ~

embora o ideal seja tomar como valor de P o peso

guinte tabela

~er

Onde;

safra 1978/79

Brasil

• Hédia

P

Perda em kg/ha-,--''---''_'S
x 10

entidades responsãveis pela ~olução ou redução do problema:

Local
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O operador

f pós parar a colhedeira, recua entre 4 a 5 metros.

deixando uma faixa de área colhida entre a barra de corte da

co-

lhedeira e a lavoura ainda não colhida. Tomando-se por base a

li-

Campos Gerais

1~,4

Paraná

15,9

Sant'Ana

15,1

Braga

17,9

Davia

16,6

Perqla

16,7

Flórida

18,6

Bossier

15.5

Viçoja

14,9

são Lui~

19, B

Hardee

15 ,7

Mineira
Andró'w"

14.4
12,8

Santa Rosa

14,8

IAC-4

13 ,O

UFV-l

12, 3

Média

15,775

nha divisória entre a área ainda, não colhida e a área colhida. C!
minha-se 2 ou 3 passos para dentro da área não colhida e coloca-se uma armaçao r~s[ica (feita.de madeira,

corda, etc.),

cuja área i~

Para se calcular a perda em sacos/ha,

terna seja possível dimensionar e onde as extremidades laterais
menores

(sugere-se 1 metro),

fiquem exatamente no meio de duas

1 a:

li

nhas consecutivas de plantas. Neste ponto (posição A na figur~)
contam-se as

sementes perdidas dentro da armação e

das antes da colheita. Tomando novamente a linha
da anteriormente,

e,

to

--

divisória

e coloca-!e a mesma armação,

maçao com as mesmas dimensões,

d~ntro

~ugere-s~

çoes e trabalhar as médias.
posição,

S

x

600
utiliza-se

a

lavoura com produtividade de 1.800 kg/na,

co~

as perdas em sacos/alqueire,

Perda em sacos/alqueire

N

x

P

S

x

600

x

2,42

sementes

de vagens presas no cau-

efetuar pelo menos 5 medi-

Neste caso,

tira-se a média. Portanto,

P

fõrmula:

le mas que não foram cortadas e recolhidas pela colhedeira. Para dim!
nuir os errOS-rre amostragem,

x

e faz-se

(sementes livres no solo,

livres no solo e

Quer~ndQ

cit!

ou outra ar-

na posição B da figura I

a contagem de sementes perdidas

N

Perda em sacos/ha

teremos as pe!

caminha-se 2 passos em direção a colhedeira (i!

na faixa colhida)

dentro de vagens

•

usa-se a fõrm~

após 5 medições em

a média de

cada

amostras tomadas

na posição B menos a média de 5 amostras tomadas na posição A. d~

Em uma

sidera-se 1 saca de 60 kg/ha como perda aceitivel e que representa

em

ter:nos percentuais o valor- de

produtor,

pouco mais

de 3:t. Portanto,

de posse apena, de uma armação rGstita,

muI' im~diat8m~nte a perda em sua lavoura. Ile deve aco~pannar

ra a perda causada pela ação dos mecanismos do cabeçote ou queix~

realiznr

da (molinete,

caracol e barra de corte).

apres<,nta Vari~lçao no seu t"or d", umidade ao longo do dia.

tais e perdas

causadas pelos mecanismos internos da colhedeira

Para medir as perdas

t2

recuar para se

efe~uarem

ra~~es

fastando-se da colhedeira e coloca-se a armaçâo no châo na

sa~

COm a média de

perda total em C e a perda pelos mecanismos
paração e

internQ~

posi-

teremos

(trilha,

a

se-

limpeza) subtraindo a média em C'menos a média em B.

Observação:

em alguns

ca~os,

~

possivel esta ocorrincia,
entre outra!:

dos mecanismos

razões,

internos,

na pritica isto pode acontecer e
i-sto

e.

praticamente nâo esti havendo PC!

separaçio e

limpeza.

Com a

maior

a contagem na posição C devido a mi~tura

com a palha aliminada pela colh~deira,
mentes na contagem naquela posição.

i

comum perder algumas

s!

o eabeçote ou qu,-,ixada.

ESte f~

Unido~,

Indice

Resultados de inGmeras peSquirespo~

inditam o cabeçote como

1'01' 80 a 90% das perdas durante a colheita,

ficando a perda

restante, distribuida entre as perdas antes da colheita e as

pe!

causadas pelos mecanismos internos da colhedeira. Assim sendo,

vamos da~maior ~nfase i
oentes

prevençio de perdas causadas pelos tomP2

do cabeçote.

indic!

que a eOlh-';:o-eira e~tã com boa regulagem

da pelos mecanismos de trilha,
.dificuldade de se fazer

Embora teoricamente seja i~

e

realizadas nos Estados

~~v<,l

das

possível que a média na posiçao

C seja menor que a média na posição B.
ri,

5 amostras,

lavoura

A parte da colhedeira responsivel pelo maior'
dó' perda,

indicada na Figura L

ao longo do dia ji que se s?be que a

regulagens.

nas

ns medidas em A e B.Da

parte traseira da máquina caminha-se aproximadamente 20 passos a-

ção c,

a~ostragens

to pod,' provocar uma variação na perda, o que poderia sugerir alte

toma-se como referência a parte traseira da colhedeira na posição
em que parou após

o

é capaz de esti

Dos

3 componentes do cab~çote, a barra de corte

responsável por cerca de 80% das perdas,
racol

(13%) e em 39 o molinete (7i:).

Oos p.ossiveis cuidados

ventivos que podemos adotar para a~ condições brasileiras no
mento,

e

i

ficando em 29 lugar o C!

tomar a v~locidade de trabalho das

lâminas de corte

premoen-

tre 500 e 600 ciclos por minuto. A determinação prática desta velocidade, entretanto,

é no momento um fator mais ou menos

limita~
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Deve-se

~essaltar

que embora estas sugestoes sejam b!

'seadas em resultados'de.pesquisa realizados nos Estados Unidos, é!
d~

tes valores devem ser tomados pelo menos como ponto

partida

ou

referência tanto pará as pesquisas a serelll- ini<:iad4s no Brasil co-

,
.........................

-

x x"":r.

11 X 11 X 11"" " I

aetro

li: " " '• • li: li

x x

.---Pr~
f.-;

x

li

"li

mo ,para os agricultores e técnicos do serviço d~': À.ssistência Técn.,!
li'

ca que, usando o b?m senso,

"X 11 JI

as nossas condições •

..• " It"" ..

=

li "

o
-

........

a observa~ão e análise dos fenQ&enos

durante a colheita. pode tão chegar a parimetros satisfat5rios p~ra
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...

~
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........ ; •••• , .............................. , ..............~~ ••• x 11" 1-A ...

:Io" lI.'

utilização da soja como ali.e~

to, datam de 2838 eC, publicadas nos livros de Pen Ts'ao Kong Nu
os quais descreviam as plantas da China.

A soja foi mencionada fr~

quentemente nos escritos chineses. tendo sido

~oO.iderada

uma

Jas

i,,',',.

cinco plantas sagradas da China e assim rela~, como essencial à !
xi.tincia da raça chinesa.
Hateria médica publicada na China, por volta do ano

450

da era Cristã, recomendava a soja, coa0 um remédio específico

p4ra

o coração. rins.. fígado, e.stômago e in·testinos.

tt:a reCOlnenó'ada

também como estimulante dos pulmões; crescimento e aparência dos C!.
belos.
4,

Conhecendo-se. composição química da soja (Quadro l~

?

3.

5 e 6) e seu alto val.or nutriciol'lal, principalmente de S'U~s: _pr~

téinas e óleo. presume-se que.. devido i pobre dietl alimentar daqu!
la época. realmente a soja teria exe.rc.ido :efeit.o h'~nefico na
N9 d, •••• nt •• plrdid . . . 111

!-

N9 cll •••• nt •• plrdicl ••••

~

o

'!

.!: -

!

JlÇI

d, •••• at •• p.rdid ••••

,,~ cI, ••• Inte. plrdid . . . .

na

aumento ca utilização da soja como aliluento humano

China, Japão, Coréia e em 'outros países orientais i
r.rel •• clu •• d •• '1101 •• ~.Di •• o. internol (trilha! liap ••

saúde

do povo chinês.

atribuida i

r~

ligião Budist~, pela exclusio da carne na alimentaçio.
etc)

~

Dentre os alimentos 'lais populares de t'l'.'-dição oriental,

.:,j,,&O'.

sao inclutdos os fermeIltados como o 'natto'~
de soj a), 'sufu', tempeh , • • hamanat'to'. etc e o

'l(~i

'Shoyu' (molho
te' de soja que

pode ser consumido ao natural ou sob a torma de coalhada ou 'tbfu".
te, pois é um dado nao muito ficil de determinar. E$pera-se, poré~
que brevemente as indGstrias produtoras de colhedeiras possam for-

Nos Estados

Unidos~

maLor produtor mundial de soja, e. em

outros palses ocident~is. a utilizaçio da soja como alimento
'~hoyu'(molho

necer dados priticos ou meios de se medir mais facilmente esta ve-

no, tem seguido rumo diferente. 1 exceção do

locidade. Entretanto, aconselha-se de um modo geral, evitar

nenhum dos outros alimentos orientais, é çonsumido

gran-

~m

de soja),

quantid.óes

des velocidades da ba~ra de corte (acima de 700 cpm). Outro cuida-

significativas.

do importante,.é manter a barra de corte o mais pró~imo do solo

queles derivados do farelo desengordurado, tais como farinha~,i.ol!

possível. Este cuidado é capa~ ~e diminuir significativamente

PD!

sive~s perdas pela barra cortando acims da altura de inserção

das

3 serem tomadas em
relaçÃo
a barra de corte, implicam em alterações dos projetos das máquinas

Nesses p.raes. os ~rodutos mais importantes:são

to protéico, concentrado protiico, PVT (protein9 vegetal t~xturizatais, como 51eo de coz'inha.

da) etc. e os derivados do óleo bruto,

primeiras vagens. Outras modificações

margarina, maionese. etc •••

e estão a nivel de realização dos fabricantes de colhedeiras e por

e composiçio qUlmica são mostrados no gráfico anex~.

tanto, fOGem ao alcance do agticul~or.

Os principais produtos derivados da soja, sua

utilização

No Brasil, segundo produtor mundial de soja, apesar
Com o caracol, comparando-se duas rotaçoes, 200 rpm e

!

possuir ~ecnologia e indGstrias disponlyeis para a produçio

de

da ma!

ximas de 200 rpm para evitar recorte do material que está sendo c~

oria dos produtos ~nteriormente citados (com exceção dos derivados
exclusiv!
do ~leo bruto), a utilização da soja tem sido quas~ que

lhido pela barra de corte devido a pouca velocidade do caracol.

mente para ração animal.

150 rpro, pode-se sugerir trâbalhar com velocidade sempre mais pró-

Fin~lmente

com o molinete, sugere-se cqmo mais impor-

tante, o estabelecimento do índice entre 1,25 e 1,6. O índice ê

a

divisão entre a velocidade periférica do molinete e a velocidade
de deslocamento da colheieira. rndices aquém e além destes valores
podem aumentar sensivelmente a perda na colheita.

Embora os produtos de origem animal sejam constituidos
proteínas com alto valor biológico, o seu alto custo restrins~ o
so pelas classes menos favorecidas.

Por isso, torna-se

e

a distância (altura)

~ntre

uma urgente campanha, no sentido de incentivar o a]lroveitaIl~en-to
proteinas vegetais. de alta qu.alidade e ba.b:.o çU5tO. çomo 'a so.ia.

as pontas das ga.ras metálicas

do molincte e a barra de corte. A pesquisa tem indicado valorespr§
ximos de 20 cm. Quanto ã projeção da distância hori-:ontal ,do eixo
do molinete ã barra de corte, sugere-se valores variando entre 23
30 cm,

2

necpssirio

Um valor que pode variar de acordo com o porte da cul
tura,

de

~Pesquisador d6 Ccntro Nacional de Pesquisa de -Soja/EMBRAPA
Caixa Postal 1061 - 86100 - Londrina, PR

,;

de

Quadro 1.

s,eus

Composição quimica aproximada da soja integral e
componentes

Composição em carbohidratos na soja

Quadro 4.

Prote1na(%}

00

Cinza(%)

*Cilrbohidratos
(' )

22,8

5,0

29,4

8,8

1,0

4,3

85,9

4
8
4 0,3

11.4

4,4

43,4

Soja integral

21.0

4,9

33,9

* Calculado por:

100 -

Casca

°,

Embrião

Quadro 2.

Porcentagem

Celulose

4,O

Constituintes

P)rcertagcm

Rafinos('

1,1

Outros

; , 1

'> , O

1) ,O
) ,8

I::staquiose

dçucarl'~

(proteina + gordura + cinza)

Composiçao em amínoncidos da proteina de soja

g/16 g N

Aminoácidos

/

Gordurc

42 , 8

C"tiledone

int~gral

(base seca)

Constituintes
Componentes

Junho de 1979
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,Aminoácidos

g/16 g N

Isole-6k:ina

4,5

Valina

Leucina

7 ,8

Argit>ina

7,2

1isina

&,4

Histidina.

2,5

Metionina

1, )

Alanina

4,3

Quad!o

5.

Contp~do

em vitaminas da soja

4,8
Microgr/gr de soj.a

Vitami"na
Tiamina

.

11, O

17 , 5

3,4

3,6

Vitamina

Microgr/gr de

Ácido fólico.

I ,9

lnositol. ..

'2 . J DO

Cistina

1, 3

Ácido Aspártico

11 , 7

Riboflavina ..

Feni l.danina

4,9

Ácido Glutâmico

18, 7

Niacina . . . . . .

21,4

23, O

Colina

Tirosina

) ,1

Prolina

5,5

Piridoxina...

7,1

12 , O

Caroteno{provit.'\)

0,18

Treonin-a

3,9

S'erio.I

5,1

13,0

21 , 5

Vitamina E

1,4

Triptofano

1,3

Glicina

4,2

Ácido pdntoti
nico . . . . . . . . :
Biotio.a......

0,8

Vitamina K

1,9

Quadro 3.

Composiçao em ácidos graxos do óleo de soja,

......

soja

3.400
2,43

com~arado

com outros óleos comestíveis e gordura de manteiga

Semente
Ácidos Graxos

Soja

Amendoim

Côco

Sesamo
Algodao

Gordura
d,
Manteiga

SATURADOS

3,4

Butírico
Caprõico

0,5

2, O

Capríliço

9,0

1 ,1

Caprico

&,8

3,2

Laurico

46,4

7 ,3

3,3

18,0

17 , 1

Mirístico

&,8

8,3

9, 1

19,9

9,0

27,0

Estearico

4,4

3,1

4,3

1,3

1,0

4B, U

Araquídico·

0,7

2,4

O,.

0,6

Palmítico

Benhênico
Lignocérico

3,1
O, 1

4,1

IN SATURADOS
Oleico

33,7

56,0

45,4

29,6

7,&

31,7

Linoleico

52,0

26,0

40,4

45,3

1, &

2',4

Linolênico

2,3

Quadro 6.

Conteúdo em minerais da soja

Constituintes

1'/100 g
de 50j.1

Constituintes

------

gl100 g
de soja

0,024

Cínza

4,99"

C

Potãssio

1 ,67

Ferro

0,0097

Sódio

O, 343

Cobre

0,0012

Calc.io

0,275*

l1anganês

0,0028

Manganes

0,223

zinco

0,0022

Fósforo

0,659*

Alumínio

Enxofre

0,406 •

Iodo

*
**

lo tO

0,0007
53,6**

Calculado na materia seca. Todos osoutros namatêria seca ao ar
Micr~grama/lOOg.

~
~
~

Q

íl'

~
GRÁFICO DEUTlLlZAÇAO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DA SOJA

I

J.

PRODUTOS
INTEGRAIS

I

SO.JA
1

,

l D~:~~;~~u~~6~RE~~.
,

,

l

fARELD

,

TOSTADO

SOJA TOSTADA

"'" .

usos

',d,n.

""",,fHu'loIrfo
ri"'" I.l.,r.~

COMESTIVEIS
Produ 10' ••

COfO!ESTIV'EIS

","ufOl"
••••
.. Igodl.h ••

o'"
bolo.

blHOlto.

(.\:OH!""
hlOI

li. . . . . 111-

... ~IICl"
• ..... rio

PH.',

OI.'g"ottl
P. .
.te

Coe,.
All_.tos 1M.

,,,

~!~1:~:.

,OH..

<o.

,.1 •• .h·..
" ,. por.

<te.

~.
, •• uTn.
01t.
CtOIl
Flb..
Corbohl-

dr.tu·

COMESTlVfIS
Suudõ •••• do

.-

41l
2211
51

n

t81

g~iSTivt:IS

q uo'Jo

(09"'\
. • ,.uigo
1.,t.... pÕ
<<>olh.dl, ,te

· h'JOO
· ''V' Ih.
S.l ....

""""-

PcOl.Tu
Olu

1

:::~P;i~DA'l

!llo.

15

C1o',

J

flbr&

)

C. ,~o~;·

~~

~""
19u1

~02i5T1ÍttIS
Sub'II',,"

CwPOSK;A:O
OUII<IICA
•

. lrnt oI con-

90:

IC'nu
'fIbra

g.lo,. fie.

=:

IH
1lt

U

l.

281

U.ldoM
Pro 'o ; nl
0100

ICt
.~~

11

~:~~!
~ii
Carbolll·
Ld'Ol~"
1t,
. - ......, .. __ .

o,

H

o"IÕ"

Alle •• I. pl
(ou
9t1 •• ,

ti,.

(.O~ltdOl

110 .. "

,h "I

~~~SJr>
UMA PflOTEIWI

~

U.14.df

Prol.iu

sz
I
6
l

."to.'

lH

Prohi ••

~O~

1I9,nt.
G.ord ... n
Sobor. cor

~O~

tut.,u,d'

• • Por dlfu.nça dO IUO . (li'....... PrOI.i .... 0\ ••• Cln10 • I'hro)
. _ 111 h.u Uu

10'

IH

All.onto<

e.

I

I
•

B!
U.,d.de
hOhino
Oho
C;ftU
fibra

Clrbo~ I_
dro'o.'

U\tbIÕll<O.

f," 11\
SOPO<

.~plo-

pl In
doUrll 4e •

· ti.,1I

• p,p.l

[Sp"_Tlfro
·

dt

...

~.

tnt,ndlo

~.,,"ht"

n

"""

iNOJSTRIAlS

:STIV(!S

II,n.f""" de
ubii ..
ObUnçio '1'9 h

!l~:!!.ml.!

rU"9lc Id ..

P.. IMo",nl ..
Hnl . . d. I ••
Ip .. uio

naua d.

'rod.to. d.
p.d.,h
b.I .. , .tc.

11<,rol

AgIOto UnlO'
.ttoo

oI.

,-n.. tl .... to
d. 'ho<:oht ..

dra<.tr~

CI •• "\o •
•• d'igu

pr~

",,\.\~io

• liso dlctitlu

::f~~~:::!:P'

A,".t.

lU

fl"ft,_

....,.rI...

trt<o

...

Sdio

[.toblltunu
• lorhr.

PI"t1fl<o~o.

"""

!NOUSTflAIS

A,tftU anti·

~·~::r~~!;io

,.-.tII
· Ilcool

Ag."tt 4hoer

,~::!ti~o ~:~~I

Uftlt
I
• n~rlu(io do

l.S:

fI~fi

.

Car~o~

~~

• (I.lPiitlcGS
· pl,.. ~tol ..
• _,"-li .. ""

10'"00 q~t

· ,l"9dut..
.1'111

~l::!~.U~"O!1
· ~.~hõn
A9ule ,nti·

protol .. n.Ol

""U

~

~

U.Ulficutu

'""'"

IH

~

lftSfUCldu

lIPA(IxtlAAOll.
U.. idld. 1.0.

O.lt

'"

• ilGrr.clwol

•

0100

<:l

tI_tn

Li/tll.nlco 2.1'1

C~1'OSl;NJ

SI
10,
1t
H
Ol

de

igf\Ocirico 0,11
IMSATURAOOS
I

tlntu.i b~
>e d. '9U'

CONCENTRADO
Pf!OlEICO

uH·

~. ~::r~~:~io ele

1<01&,io .Ii_

li "getol
Agrnto •• "hl

lU

-----~

t"l\ft~"r

g
8
z

"""

6.8t·
Htirlu
I.U
..... Tdj~o 0,11

A.HI~o

11
U

'"Õ

GRAXOS
ISATURAOOS
,.l_lllco

"''''
'''''''''''''

1St

'"

;;.

!~

'O~

--~-

~"

~!

IUH
IN.~ufotu .. 4e
,"wb"ll luto d.
·c . . . . deleite
;I\u~f .. t"r. t.

p!

bQlo~

• ""'''on·

"".I..

d";<~"

lo.uro de

.

So ... ln
tob.,w"

pl ui.·

' u u pl un·

p.. t.I.,o\e.

f,nt"

U.,d.d.
Protoin,
0100
(lo,.
flb"
C""oh.·
.hOlo.'

• • ObtidO por ul.oÇi. <I 101,"1.

""".0
"p'J:~nt'

I Iv..

flBRllADA

CoM.lto.
AI ' ... nto. de.'dr.l.do'
00< . . . . gorai
S .. u pl I . . •

.

!A;!o

.

S.0,4O' nutrt

poro,

;(_loU
flOro
IC ..bohl.
16rItO"

-_..

.;.,..

All.onlos in·
AllmenlO' dle
I~li<o.
•

~Ionu.

j

l.utlCld . .
~orbl(jd . .

ordWrI Yeg.-

~." .. ,I I •••

Pf"", OI' •

<o,,·

H1"ln.

~ji ••

f.bul'.O.

. P"'fl<, etc

In~,

biscoito.
· Mlos, etc .

SoPO'

Cr ....

Oleo
t.ftlO
f Ibr.
C. . ~o~t·

...,
I'

",in,

.

100 h

IlORRA

I
I~RlAlS

OOMESn"'"

PrOU"IU' d.
p.d"l.

C"".
bo,I.,

"'UO

TVp·~

10100

.09tU1

CCM:SliV[IS

~
il.POOXIIU.OP>,

TPv·70

261

COtoIESTMI$

·'P·9u.ll'

~~!::1~1 I~

li

"""

","ufll"," do

.,corr'o

''''''''''''''
"."''''''''

'1:
221
51

COMESTIV(IS

bIHOIIO'

! .. bul'do.
•• <~"O

APROXIMA(lll

os,,,

,.-<Iog .. i

,
""".

OLEO
OESOOORIZADO

"""

. bolo., rlc.

~"U,H'.

jOUlMICA

Corbohl'

,.

.

CO!oIPOS1ÇÁO

".""

I

C.rbohl·

1."'0"

· bu .....

._ 'rot.'.'

.

....

... i ••

.

I

L

Produt ••••
0 0 .,,1.
~iu

bo",",

Pfi .... OIt •

d.
f~r

· l"Pfh, .Ie.

,PrOl. In,
,OI...

· ciu

dr.toJO

· n "O
, S~.yu

~~:!~90' i

h •• lno.

I OI

,llunlo'
•• nIUo,

APIlO~IMA()!l

AII ... !.1 pl

Otn
'Iou
rHr.

...,

~,"ufH""

'""'"

to.pH~'

'ro1.1.,

~o

CC1'1ESTI'lEIS

. hlM'

~'P"

SOJA FI8RlLAOA

"""

CO~[STIVfIS

COMPOSIÇÃO

H
a

ta

U.ldod.

I

"'"'

R'ç;;U 01

I

PRQTE\NAPE

I

------'--~

;5.19'<1'0110

lt\1t .ninl

J

P V Te

~

~"pH

t."

"''''

d.

, ... P'H lO!

I

SOJA FRITA

_

o

.

, -,

d.Ionln'o
9110llu

0,1.

I·

rdr.to..:..~

""'' ' ' ' '

TIPlCA DE
UMA I [CITNA
CQM[RClAl
t.,;llo,
l'H

l:ldboraJo por;
po",!", ...

d<w

.I" Centro !W.cj"' .. ll <I~ I·~~,!",."

d.

~"iA'

'M"".""

1O~

C.f.lI..

i.

,MR rH~V1S CA8U!

rufO

oltol
,

::;;'~.'

tno

• 211

";'J.

· ttr.I,_ ••
,. etc.
U
.1

•.
Cf>

il'

li'

...

i:l
::!

2322

Sábado

2

Junho de 1979
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Curso ~rát~eo
de Emprego do

deram grande colorido e suce~so ao !TIQvimento social das feir.1S e concurses de
pratos. de soja.
Diversos prêmios em utilidades domésticas. for,.m cOncedidOS aos classificados nos CG':icursos de pratos de soja, e os trofeu5 - raça Therciso Man!ron Posti!/JiDni e TlI~ Roberto Toshio Fujiwara Junior, às equipes v~ncedoras das competições esportivas.

Soja na
ABHrnen'eação
Popuiar

As Melhores
Sugestões

CPESAP. FEIRAS DO SOJA E CCNCURSOS JE
PRATOS DE SOJ;\ PROMOVIDOS PELA SECRETAR IA MUNiCIPAL
DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL DE PONTA GROSSA - PARANÁ

de Pratos
de Soja

o Curso

Prático de Empr~'Jo do Soja Ila Alimentaçio Pcpufar - CrESAP, é
in:>trumento de rrab .. lho d3 CamiHão de A:imentm do CJnselho Municipal (je
Assistência ao M~:1or - CMAM. órgão do Otlp.lrHmerto d~ &rvlÇQ S<>óal da Secretaria Municipal da Saúd~ e 8<::m Es-;.2r Social de Po.-~ta Grm:ia.
Funciona~do ininterruptamente cc·s.)e f~~e~ei'0 de 1978.'~ CPESAP tem feito o possí .... el e o Impo~s,.lIel para populJfllilr o soja. irnegr;;ndo-o "os hábitos alimentares da popu:açJo poflt.3grossense.
Em 1978 funcionou ,r1tensi .. arrll!rlte e·m 34 unidaues as.;slenciais e 30 unida·
des escolares muni:::'pais da área urbana. com 1.572 çanlcipantes, entre merend~iras I! associadas dos ciubes de mães.
Para o corrente <lno de 1979 foi programada a rontmuidade da tarefa jâ desenvolvida na áre<l urbana, e o início di':S prlmelr;)S atividades em zonas rurais do
munidpio. tl!ndo <:omo pontos de conCentrar;io os Centros Scciais da Secretaria
da Saude e Bem E~"tar Social localizados ~os distntos d~ Itaiacóca. Guarag(. 80·
cama c Uva ia.
Alem d~sS<l grande esforço de trabalno educatillo para o emprEgo do soja nos
hábitos alimentares.;Io alcance de todJS as cla~se5 sociaiS. feito com pertinácia Pe11)$ innrutores de curso. estabeJecl'u·s~ tendo.::m 'lista o ANO INTERNACIO·
NAl DA CRIANÇA E 1 DA CRIANÇÁ B~ASILEIRA. (:,lcontros perlódioos d<>
soja. sob a denomin.;ção de Feiras do 5?ja e Co'1cursos de Pratos de Soja. abra';gendo todo o mU'1icipio e culminando com a realizilc,'io di' um t..oncurso Estadual ce Pratos de Soja e Feira Es.~<ldt;::I1 do S<:ljil. Esse a.:-":'nt~cime~1to marcará o I
CONCURSO E5TAOUA.L DI: PRATOS D!: SOJA E I FEIRA ESTADUAL DO
SOJA, numa pro:noção da Preieitura Municipal de Ponta Grossa com a Editorial
Safras Uda.
Quarenta munrcípios paranaenses estar5c prestigiando esse t:"~óximo e....ento.
que realizar-se-á no dia 20 de maio do correnta ano. no Parque de Exposições
"Augusto Ribas". na cidade de ponta Grossa.
Duas feiras dirtritais d,:) soja já fcram realizadas. nos Centros Sociais dos di~
tritos de Itaiacóca e Guaragi, obtendo absoluto c:.:ito e garar:tlndo a importância
e a utilidade de emprE'endimentos dessa natureza. Pelo interes5e despertado, pelo
entusiasmo e pelo apoio irrestoito d.lS escolas mun;cipc;is, das instituições assis·
tenciais e do povo em geral, as feiras do soja C;:lrn os concurso! de pratos ce soja
estão se con'Je"tendo num pala de alta .... alia para os ojetlvos de p<>pularizaçã"o
dessa marJvilhosa gramine3, o alimento mais completo ....ais perfeito e concentrado que a natureza põs ao alcance do homer~ inteligente.
Afirma·se. tendo ~m vista os esforços do Programa Naciona: de Alimentação e
Nutriçã"o - PRONAM, e do Imtituto I-Jacional de Alimemacà:J . INAM. que a produç$o atual de soja no Brasil. pode fornecer energia pelra QUclse metade da pcpulaçSo e prote(n3S para .:erça de 160 rnilhõêS de pes~oas.
Das fe-iras e conCUrsos de pratos de soja levados a efeito nos meses de fevereiro e março deste ar:Q, nos Centros Sociais dos dlstritv' pontagrossenses de Itaiact.ca e Guaragr. foram Jpresentados. respectivamente. 57 <I 12 prato~ de soja. facilmente preparados com os recurS05 da culínárra popular. Variando do doce ao
salgado, foram escolhidas e classificada~ pela Comiss.io Julgadora, os seguintes
pratos;
I F~ira Distrital do Sara e I ('..oncurSQ Distrital de Pratos de Soja - Centro Social ~'! !;Iõcaia. diitrlto de Itaiacóca.
1.0 lugõ: . rorta d'J Soja. apre:;entado peja Escola Municipal Prefeito CeL Cláudio (":U':Çél/es Guimarães.
2.0 lugar· dOlo de Fubá e Soja. apresf!ntado pela Associac;.ão Cle Proteção a Maternidade e Infância "Pureza Ribas".
3.0 lugar - Almorideg8S de Soja. apresentac!as aelo S.O.5. aO! Po~ta Gros~_1.
Mereceram Mensão Honrosa - cajuzinho~ de Soja, aorEs~ntados pela Cr<!ch~ Lar
Hercilia Vascon':ellos.
Pastelão de Soja, apr~~nta·,::lo pela Escola MuniCipal Anfla de Barros HoIZlna~n.
Café de Soja, apresentado peta Sociedade Espírita FranCISCO de Assis e Amparo
aos Necessitados.
11 Feira Distrital do Soja e fi Concurso
Distrital de Pratos de Soja - C~ntro
Social do Distrito de Guaragi
1. o lugdr - Creme de Soja. apresentado pela concorrente .~a. Dna. EJiz3 Bel!s, do
Clube de Mães do Centro Sao;ial de Guaragí.
2.0 lugar - Empadas de Soja, apreser.tadas pela Escola Municipal Zahira Cana
Preta de Mello.
3_0 lugar - Pão Caseiro de $c.ja. apresentado pela Sra. Dna_ Marb da Tlo~ Mello,
do Clube de Mães do Centro Sccial de Guaragf.
Mereceram Mensão Honrosa - Pastéis de Soja, apresentados oela Vila Vicentincl.
Virado de Soja, apresentado pela Ação Social da 2.a Igreja do Cristianismo Deciaido.
Ame.ixas Pretas com recheio de soja. apresentadas pela Guarda Mirim de Ponta
Grossa .
. Essas fei~s e concursos de pratos de soja, reuniram, a!êrn das escolas e institUIções asslstenciai;; partidpantes, clube.. d~ ~ães e clubes C~ jovens dos Cantros
Sociais anfitriãs, au\oridades e pessoas gradas ("".Qnvidadas. e um grande nümeto
de populares, moradores da localidade. Todos assistiram as palE'stra~ sobre a importância do soja na alimen!ação. deram pare,:!?r $obre os divero;os pratos apresentados. apreciaram e serviram-se dos quitutes de soja. num verd<!deiro lanche
de confraternização.
Apresentações de- grupos folclóricos e competlcões de futebol de salão. pelos
alunes das escolas Ce 1.0 e 2.0 graus. foram atrações artísticas e esportivas. que

PUDIM DE LEITE DE SOJA

INGREDIENTES:
- 2 copos de leite de soja
- 2 colheres-de-sopa de mahena
- 7 colheres-de-sopa dE' açucar
- raspa de limão ou essência de baunilha
- 3 ovos
MODO DE FAZER:
_ misture bem os ovos e junte o leite. a maizena, o açucar e a raspa de
lim:io I coloque em forma caramelada e asse em banho·maria durante 40 minutos / retire da forma e cubra com calda de ameixas.

ASSADO ADVENTISTA
INGREDIENTES:
- 2 x {catas de soja
- 2 ovos
- 2 Colheres<le-sopa de gordura
- Algumas sobras de pão ou arroz cozido
- tempero a vontade
MODO DE FAZER;
_ deixe o soja de molho duranto! a noite I fer .... a. na mesma agua até
amolecer os grãos I escorra a água da fervura / passe o soja pela máquina de moer
carne ou por uma peneira / junte os ovos, o tempero, o pâo amolecrdo em água
ou o arroz / mis1'Jre bem / coloque a gordura numa forma e asse durante 1/2
hora no forno.
OBSERVAÇÃO: a massa tambêm pode ser feita frita numa frigideira.

SONHO DE SOJA
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 3/4 de quilO de açúcar
- 1 pitada de sal
- 1 copo de farinha '.ie trigo
- 1 e 1/2 copo de farinha de soja
- 1 copo de leite
- 2 COlheres de pó foyal
- óleo para fritar
- açúcar e canela para passar após a fritura
MODO DE FAZER:
- bater as claras em neve I misturar as claras com o acúcar. as gemas e
o sal/adicionar a farinha de trigo. a farinha de soja e o fermento royal peneira·
do / mloear o leite I ffitar e passar em açúcar com canela em pó.

SALADA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 copo de soja
-alho,lIinagre. sal. pimenta do reino. cebola. Óleo e etc.
MODO DE FAZER.
_ deixar o soja de molho da noite caril o dia / (jrar a pele do soJa e
cozinhá-lo como feijão comum / temperar com 05 demais Ir.gredient~s ;' ser·/ir.

CROQUETES DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 x(cara de soja em grão
- 1 x (cara de farinha de rosca
- 1 colher-de-<:hã de cebola ralada
- 3 colheres<le-sopa de manteiga
- 2 ovos
- Queijo ralado. cheiros·verd~s e piment3
MODO DE FAZER:
_ deixe o soja de rnolho durante 10 horas / passe na máquinol de moer
carne e Jeve 00 fogo. com 3 partes de água / deIxe at~ o ponto de fef~ura e esprema para extrair o leite I ao bagaco. junte o sal. os temperos e queijo ralado e
lavo inteiro I amasse. forme 05 croquetes, passe em 0""0 batido. de~i.; na farinha de rosca e frite em gordura bem Quente.
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DOCE DE LEITE DE SOJA
INGR20IENTES:
- 4 x(caras de leite de soja
- 2 x (caras de açucar
- casca de um limão
MODO oe fAZER:
- levar o reite ao fogo atê que fique reduzido à metade I adicionar o
açúcar e a~ cásca de limão, mexendo sempre para não pegar no fundo da panel;!. I
quando estiver bem grosso e em ponto de bala, ma.S ou menos, poderá ser retirado do fogo I servir frio.
OBSERVAÇÃO: o pont~ mais ou menos, o ponto de ba.la utilizado, é mole.

MODO OE FAZER,
- faça urna calda de açúcar I bata as gemas e 115 C!;:lras, junte o !':!ite, a
baunilha.,. misture com o caldo de timão 1 roloque na calda em ponte de fie ralo

e deixe formar bolhas,

mexrn~

com fluidaà? para não desmanchar e não pêgJf

no fundO da penda.

LICOR DE SOJA
INGREOIENTES:
- ôOO gramas de soja de variedade amarela, graúda

BOLO DE SOJA E LEGUMES
INGREDIENTES,
- 2 xícaras de soja cozido.
- 3/4 de daua de cenOura cozida e cortada em quadradinhos
- 3/4 de x(c:ar. de aip~ picado
-1/2lmeial xfeara de alho porra picado
- 3 tomates frescos ou de lata, descascados e Clcados
- 1 • 1/2 x(cara de migalhas de pio
- 1111 e pimenta a gosto

MDOO DE FAZER,

- 2 litr01 de aguardente
- 3quilo5 de açúcar refinado
- 2 limões gilleg'05, t.manho méc!io, meio verdes
- 1 cclher-de-sohretnesa ÔI vanilina
MOOO DE FAZER,
- deixe o -soja de molho de 8 a 12 horas em ba$ltante água (3 vezes o_
volume do soja) I el(;Qrra li água e retire.l casca do SOja I moa o SOja no liQuid1fi·
cador, CO,!, um .pouco de água até completar o volume d4~ 3 litros I à su~nSão
obtida, junta-se o agu.dente, o açuCilr, os limões oort2dClS em fatias e a' 'ltniJi·

na -I d.i"e em infu:.lo dUfan\e 15 dias, agitando duas veus oor dia I coar
~I d,

filtro I deixe descansar durante 2 meses antes de se",;r.

- passe o soja, a cenoura, a cebola, o alho porro, e o salsão, pela máquina de: mOer carne I junte 05 tomates, o sal li a pimenta a gosto; adicione ,1$
migalhas da pio I coloque numa forma de bolo ingles (retangular e funda) untada I asSlt em f9rno mo~e.rado durant4 uns 45 minutos.
085ERVAÇAO: pode ser acompanhado de arroz.

em PI-

FAROFA DE SOJA
INGREDIENTES,

BOLO DE SOJA
INGREDIENTES:
- 3 oolheres-de-sopa de manteiga
- 3 colheres-de-sopa de farinha de soja torrada
- 2 dcaras de açúcar
- 1 dcarcl de leite
- 2 dcaras de farinha de trigo
- 1 dcara de maizena
- 3 colheres-de-sopa de fermento em pó
- 1 colher.ce-sopa de chocolate em pó
- 3 claras em neve e 3 gemas
- raspas de limio
MODO DE FAZER:
- bater a manteiga com o açúcar, colocar as gemas batendo·bem I
colocar o leite, aos poucos, e juntar os ingredientes secos I juntar aS claras em ne~e, o fermento e a ra~pa de lim30 I coloCiJf eln forma un"tada e assar durante 3)
minutos.

CHADE SOJA
INGREDIENTES:
-soja
-'sua

-.çúca<
MODO DE FAZER:
_ fazer farinha de soia I por água ferver / para um litro de água, 3 a ,.
oolheres-de-sopa de farinha de soja I açúcar i gosto I servir quente ou frio.

..... gordllf".
- OIbOla, qla e tomat,"
- ..lime ou toucinho defumado
- Slle pimenta
- begiço de $Oj.

MCC-O DE FAZER,
- coloqu. em u~ Pilnela a gordtKa oom os segujntes ingredientes: ce·
bo\l. tomaté, $I11mt-, lUdo cortado bem miUoo; ponha a pimenta I seu gosto I
por fim, colo.9Ue o baglço que restou do leite e deixe no fogo uns i5 minutos
OBSERVAÇAO: .~ t..-ola poder. ser uSlda para rechllio de galinha, pastel.
etc..',

LEITE DE SOJA
INGREDIENTES:·
- 1 copo (ft,soja erTi grão
- 3 COPO' de água
-açúcar
- cravo, canela e sal
MODO DE FAZER:
- escoJIlB o soja, tirando os grãos escuros e defeituosos I lave o soja I
deixe de molho durante 10 ou 12 horas I depors deito! tempo, retire a casca dQs
grãos I pas~ o soja pel. máquina, duas veles I par. cada aIpo de massa de spjl,
junte 3 copos de ág~i tluentc, coloque a canela e o cravo.' leve esta mistura ao
fogo, tendo Q cuid:ldo de mexer sempre, para não grudar rIO fundo da panela I
depois d~ levantar fervura, deixe ferver durante 10 minutc)S I passe o ieit.por
um pano fino e limpo licnte ao leite o açúcar, a gosto, e uma pitada de sal/consefo.re o leite em lugar kesco e limpo
OBSERVAÇÃO:o leite de soja pode substituir o leite de "aca, em qualquer re.l
ceita.

PASTE LAO DE SOJA
RECHEIO DE SOJA PARA SAIIIDUICHE

•

INGREDIENTES:

- 3 x(caras de farinha de trigo
- 3 oolheres-de-chA de fermento em pó
- 1 colher-de·sopa de banha
- 3 ovos
- 1 x(cara ck leite de soja
- 1 xícara de massa de soja (que sobrou da extraçJo do leite)
- queijo ralado, cebola, salsa, cebolinha, tomate, manjerona e sal

INGREDIENTES:
- 1 xltarit de bagaço de soja
- 3 colheres de cebOla, salsa, pimenta e cebolinha verde, picadas
- 1/2 (meia) oolhfr-de-chá de sal

MODO DE FAZER,
_ passe 3 vezes,o bagaço de soja na máquina de moer c;:Irne com a pé'-

MODO OE FAZER,

ç; lisa-I misture li-massa de soja com a salsa. cebollna verde, sal e pimenta I espa~

- peneirar juntas as farinhas, o fermento e 1 colher-de-chá de sal.
Abrir um buraco no meio da farinha e colocar a b",ha e 1 ovo. Misturar ligeira'
ment., acrescentando, aos poucos, o leite; amassar e abrir a masSlI preparar um
refogado oom temperos e. quando I cebola estiver dourada, juntar a pasta de soia. Se fiClr muito seco, juntar um pouco de leite de soja. Deixar esfri ... e Mpaltt.r
IObre a ,",ssa. Picar por" cima 2 ovos oozidos e o queijO ralado e enrolar oomo ro'
ambolil I. forma untada e enfarinhada I asse durante Xt minutos em forno quen·

lhe no pio.

lO.

AMBROSIA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 2 copos de leite de soja
- 1 copo de água
-11/2 "rcara de açücar
-112 colher-de·chá de baunilha
-5gemas
- 3 claras
:"'lllmão

BROA DE SOJA
INGAEOIENTES:
- 3 .dcaras de fubá
- 3 )((caras de fatil'lba de soja
- 3 copos de leite
- 3 ovos
- 2 o::alheces-de·ct\i de fermento
- 1 deata duçúClf
- 2 eolheres-de~pa de gordurlil
- 3 xfcaras de flilrjn~de trigo
MODO DE FAZER:
- Misturar as farinhas, o fermento e o açúClr I laesc:entar IS claras
batidas e I'S fesptetivõ\ gttTli:S, <li gordufill, 1 colher de \aI '·0\ 3 cnPQs de leite ou
mais, at' dar consistência. par.. esp.lhar no tabuleiro I leVlt ao forno em tabu"i·
ro para. ISSõlr e cortar depois d. f tia.
OBSERVAÇÃO: um pouco d, queijo ralado ou cortado em pecfecinhos torna
.inda mais saborOsa .sta broa.
.
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CREME DE LEITE DE SOJA

FAROFA DOCE DE SOJA

(OUTRO MODO DE FAZE FI)
INGREDIENTES:
INGREDIENTES:

_ manteiga
- 1 x (cara de açúcar
-1 xícara de farinha de soja
- canela em pó
MODO DE FAZER:
- mistUre todos os' ingredientes.

- 1 ,,(cara de leite de soja
_ açúcar à vontade
- 2 rolhetes de maizena
_ 2 colheres de nescau
- 2 colheres de leite de coco
OBSERVAÇÃO: se Quiz!!r creme mars consistente, use 4 colheres de maizena.

ACARAJE DE SOJA

CROQUETES DE QUEIJO DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 x (cara de queijo de soja
- salsa, cebola e sai
- manteiga
- 2 ovos cozidos picanos
- lavo batido
MODO DE FAZER:
- misturam·se todos os ingredientes, formando massa da qual ~e fa·
zem os croquetes que são passados por farinha de pão ou fubá I fritam·se ou assam-se os croquetes no forno,

NHOQUES DE SOJA

MODO DE FAZER:
- deixe os grãos de molho de lO a 14 horas, no máximo / escorra a
água e reserve um pouco / passe os grãos na maquina de moer carn". com it peça
lisa, tendo-se o cuidado de a).1drar o leitp. que p.scorr'l por trás dó manivela I acres·
cente ao soja moídO", o leite aparado e um pouco- dI:! água do molho {I xicara de
água para mais ou r.1enos 1 litro d~ soJa moído} / juntE!' forinha de tri']o. r,z pro·
porção de 1 x(cara dE!' fari"hJ dE!' trigo pJra 5 de SGja moído / sal a vrml~,de / bata
tudo muito bem e, com um.. colher, vá tirandO a massa que é jogac!a na çord,lra
qlJente, deixando os bolinhos ficarem bem corados í depois de frltOi, colooue os
"acarajés" em um tabuleiro ou em uma peneira forrada de papel. para escorrer a
gordura.
OBSERVAÇÃO: Não há neeessidade de fermento (tipo RoyaD. mas se for colo·
cado na massa, os bolinhos ficam mais fofos. Acrescente carne, ~ixe. camarão
OlJ galinha. Os bolinhos ficam mais saboroscs e mais nutritivos.

INGREDIENTES:
- 1 e 1/2 x(~ra de farinha de soja
- 2 e 1/2 x (caras de farinha de trigo

BIFES DE SOJA

- 1 x (cara de água

- 3avos
- 1 pitada de sal
MODO rJE FAZER:
- misturar bem todos os ingredientes até o ponto de maSla homogênea I pingar a massa com colher-de-chá em água fervente deixando que O:Irta con·
tinue a ferver durante alg .... ns minutos / servir oom molho de massa de tomate e
queijo rafado à maneir-a de macarronada.

INGREDIENTES:
- 1 ropo de batata amassada
-1/4de x{cara de farinha de $Dja
- temperos, etc ...
MODO DE FAZER:
- juntar todos os ingredientes e amas~r 1 fazer os bifes na palma da
mio I passar no·ovo batido e na farinha de pão.

CROQUETE DE SOJA
INGREDIENTES:
- 2 x (caras de' resíduo de soja
- 2 colheres-de-sopa de farinha de trigo
- 1 colher-de-chá de manteiga ou banha

_10vo
- 2 oolheres-de-sopa de leite de soja
- temperos
- d'leiros-verdes
-gordura para fritar
MODO DE FAZER:
- refogar os temperos em gordura I acrescentar os outros ingre-dien·
tes I depois da frio, fazer os croquetes / passar em ovo batido e depois na farinha
de lOja ou de rOsca I fritar em gordura Quente ..

QUEIJO DE SOJA
O queijo de soja é p(eparado pela coagulação do leite de soja, o qual
posto~a azedar, sendo, então, submetido à fervura e depois coado.
Também pode-se usar uma solução de cloreto de magnésio ou de ácido
c{trico (o suco de um limão para cada litro de soja) que se junta ao leite de soja
adoçado, para coalhá·lo. DepoiS de coalhado é levado ao coador ou a um ~aqui·
nno onde fica a escorrer. O queijo deve ser posto em moldes que o espremam e
lhe. dêem forma apropriada. Tem de ser guardado mergulhado em água f,ia e salgada, ,pois pode estragar-$! facilmente, ficando em contato corl'l o ar. Minurado
com o creme de leite de vaca e sal, entra na compoSição de diferentes pratos da
mesma maneira que o Queijinho.

foi

CHOCOLATE DE SOJA
DOCINHOS DE SOJA
INGREDIENTES:
- 4 COPOS

de açúcar

- 2 copos de resíduo de soja
- 1 colher·de·chá de margarina
- essência de ~aunilha
MODO DE FAZER:
- misturar est~s ingredientes em uma panela f levar ao foso até o ponto de rapadurinha / tirar do fogo c acrescentar 20 gotas de essência de amendoas
ou casquinhas de limão / bater e estender em urr"" tábua untada / cortar em quadradinhos.

COCADINHA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 x (cara de melado
- 1 x (cara de polpa'de soja
- 1/2 (meio) coco ralado
MODO DE FAZER:
- tomar o soja já eozido e passar na ~neira / oolocar o melado no fo·
geJ, até que abra a fervura f adicionar o soja ao melado. mexendo bem, a!p. qlJe o
fundo da panela apareça I juntar o coco ralado e misturar,' despejar em uma pedi' ... mármore, cortando·se em quadradinhos.

INGRÉDlENTES:
- soja
MODO DE FAZER:
- escolha o soja e deixe de molho durante 10 horas f escorra 6 tire a
casca I tOlTe os grãos, até tomarem uma cor castanho escuro f passe em máquine
de moer carne (ou café) peneiralldo e repassando o restante mais grosso que fica
na peneira, uma ou duas vezes, até obter o máximo de pó f esta farinha muito
bem torrada é ótima para ser colocada no leite fervendo (deixar ferver mais ou
menos 5 minutoS) sub$lituindo por café.

FARINHA DE SOJA
MODO DE FAZER;
- escolha os grãos e lave.()~ hem 1 torre estes grãos no forno em to~o
brando / pode·se torrar os grãos em uma frigideira mexendo sempre / qu,mdo es·
tiver rachi'lndo a casca, retire do forno / passe o soja com casca. na máquina de
moer carne, moinho de café ou p!lão I peneire a farinha e guarde p.m vidros ou la·
tas bem tampada).

DOCE DE SOJA EM PASTA
INGREDIENTES:
- 600 griHl1as de pasta de soia
- 500 gramas de açÚ1:ar

- baunilha a gosto

MODO DE FAZER

ARROZ DOCE DE SOJA
INGREDlENTES~

- 1 oopo de arroz
'- 1 copo de açúcar
- 112 (meio) litro de 'leite de soja
- 112 (meio) litro de leite de vaca
- 1 pitada de sal
- cravo e canela a gostO
MODO DE FAZER:
- oozinhar o arroz em água / quando estiver quase COZido, acrescen.
. tar os leite:>. l\çúcar, sal, cravo e canela f deixe ferver por meia hora f servir trio,
povilhado com canela em pó.

- por o soja de molho durante a noite I cozinhar até o grão ficar ma·
60 / retirar a película envoltori.. do grão 1 Dassar na mâquina com a p!!1;a :isa ou
"mão passar pela peneir, ,. colocar em uma panela a massa e o açúcar e, em seQuida, teve ao fogo para dilr ponto I quando a massa estiver soltzn10 do fundo da
panela, estará pronta ti prep.:lração I retirar do fogo e a,,-escent,,r a baunilha.

SOPA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 Quilo de legumes variados cenoura, chuchu, nabo, vagem, tomate,
batatiJ, couve, tempero verde
- 70 gramas de manteiga
- 3 a 4 litros de água
- 50 gramas de farinha de soja
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MODO DE FAZER:
- desC<I$que 05 legumes, lave-os e corte-os t'm tirinhas finas I deixe es·
quentaf a mantei9& um pouco e coloque 05 legumes J cozinhe em fogo brando,
em -panela tampada, por meia hora, mexendo de vez em quando / ponha o sal e
acrescente água fervente / acrescente a farinha de soja dissolvida em âgua fria l
deixe cozinhar até que armleçam os legumes.

MODO DE FAZER:
- pas'ilam-<;e duõ,ls xícaras de soja numa peneira e juruam·se"'hes as gemas dos 4 ovos, bate·se tudo bem e tempera·se com sal! por fim, acrescentlm-se
as claras batidas a ponto de neve / despeja-se numa frigideira: com azeite quente e
deixa-se fritar / estando frita de um lado, vira-se para fritar também do oUlfO lado I também pode·se assar no forno.

POLENTA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 2 x(caras de fubá
- 1/2 (meia) x rcara de farinha de trigo
- , litro de leite de soja
- 250 gramas de queijo fresco
- 2 colheres de 61eo e sal a gosto
MODO DE FAZER:
- deixe o fubá e a farinha de soja de molho durante 1/2 hora em meio
lítro de leite I ferva o resto do leite I jur.te o óleo fi' o 'Sal I junte o fubá li!' a farinha de soja, misturando devagar I cozinhe durante 1 hora em fogo brando / arrume em uma forma untada, dispondo a polen'ta em camadas, alternadas com fatias de queiio I a última camada deve ser de queijo I leve ao forno até o quei;o
derreter / sirva quente acompanhada de salada de-legumes.

HAMBURGER DE SOJA
INGREDIENiES:
- 2 xícaras de soja cozido
- 1 x íca.ra de arroz cozido
- 2 colheres-de-sopa de cebola picada
- 2 colheres-de-sopa de cebolinha verde bem picada
- 2 colheres-<le-sopa de !'IéIlsinha picada
- 2 ovos
-1 xícara de mi\1alhas de pão branoo ou pão de triyo, in~'!9ra\
- sal e pimenta a gosto
- algumas gotas de molho ingles
MODO DE FAZER:
- amasse bem o soja / misture com os ingrtdientes restantes / forml1
bifes redondos, tipo hamburger, e asse em forno moderado até que dourem, por
uns 45 minutos.

SOPINHA E SOBREMESA PARA CRIANÇA

PÃO DE SOJA COZIDO
INGREDIENTES:
- 150 gramas de leite de soja em 9f"ão.
- 850 gr~mas de farinha de trigo

- 2 (abJetaS de fermento
- 1 colher de SlI
-1 colher de gordura
- 2 C:Olherés de açúcar
PREPARAÇÃO DA MASSA. 00 PÃO DE SOJA:
- ootinhar O soja oomo na reotita do soja cozido I reduzir os 91'101 i
forma de pasta, usando liquidificador, mÍQuina de moer carne 100'" peça li,.).
ou pilio I para tacilit.. r I des~ntegração do soja, adicionar UITl pouoo de áglMOU
leite de soja {mais ou menos 2 xícaras), preparado de acordo cOm I receita ln1i!tutar o fermento e o JOja (póIIsta cozida) .0 restante da farinha de trigo, ao 51\4
gordura t ao açucar ;. acrescentar leite de soja ou óigua morna em quantidade 'tUficiente pit. d,r,consistencia à massa I sovar bem / preparar pies, de acordo com
o formato e tamal\ho de<aejado I oolo<:M'.m tabuleiro untadl) J espera., aese.r.
levar ao forno.
NOTA: _ mesma preparaçlo pode Slr feita a J)lrtir da farinha desoj •. Neste cato,
blst .. , subnituir I massa de ~ja cozida ÔlftI! rtctita pai. farinha de soja.
i

CAJUZINHO DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 prato fundo de soja torrado e moído
- t prato fundo de açúcar
-lovos
- 2 wlheres·de-sopa de chocolate em pó

MODO DE FAZER:

_ mede·se 05 ingredientes e amassa-se até cons~luir uma pasta I fazem-se os cajuzinhos e passa·se em açúcar grosso / deixa-se secar e guarda·se em
lata fechada.

GEMADA DE SOJA
INGREDIENTES, .
- 1 copo de leite de soja
- 1 gema de 'ovo
- 1 colher.cJe·sopa rasa de farinha de soja torrada

INGREDIENTES:
- 2 colheres-<!e-sopa de soja que fioou de molno de véspera
- 3 rodelas de cebola
- 1 cebolinha
- 1 dente de alho
-1 tomate
- 2 galhos de. ~lsa
- 1 litro da agUi fria
- 4 legumes cortados em pedaços pequenos (escolher entre batatinha,.
chuchu, cenouril, mandioquinha, cará, abObrinha, abóbora mOldur.;
batata doce, béterraba, mandioca).
- 1 verdura lo que preferir)-:acelga, alface, agrião, espinafre.
MODO DE FAZER:
- lavar e cortar os legumes, em pedaços pequenos / &'S verduras devem
ser lavadas e rasqadéb /Ievar ao fogo ler\to em par\eta tampada, por uma hora 1
Quando a água de soja estiver bem reduzida. passar em peneira fina com colher
de pau. Na peneira deve ficar só as fibras e as cascas / colocar na panela para tostar, 1/2 COlher-de-cafi de manteiga fresca ou 61eo e quando estiver bem tostada
despejar, sobre ela, a sopa I salgar ligeiramente e, se a criança nãogostar,acrescentar 2 colheres-de·chá de açúcar, que deve ser dimír.uida diari.amente ate não
ser mais necessário J se a sOpinha ficar muito rata, engrossar no fogo com 2 corheres-de-sopa de farinha de soja, deixando fervl!f ligeiramente.
SOBREMESA:
Banana nanica, a5sada ou cozida, salpicada com BÇÚcar _ 1 colher-de·sc.bremesa de filrinha de soja tostada.

PUDIM DE SOJA
INGREDIENTES:
- , xicara de mana- de SOja
- 4 ovos
- 3 xícaras de <!çú,..ar
- 1 x[cam de lei(e de Wjd
- 2 colheres de sojll de chocolate
- açúcar e baunilha
MODO DE FAZER:
- fazer uma calda oom o leite e duas x{caras de ..a;úcar / deixar es·
{riaf (bater as. ~\aras e as gema' juntas I misturar os ovos na calda tria, li massa de
soja, chooolate e baunilha i derreter em banho-maria durante uma hora / cozi·
nhar em banho-marta durante uma hora.

OMELETA DE SOJA
INGREDIENíES:
- 2 )(ícara5 de feijão de soja cozido
- .. I

- 4 ovos

- açúcar à OJ"made
MODO DE FAZER,
- disso,va a ta:inha no leite morno / deixe ferver a mistura / acrescente a gema biltjda com oaÇÍlcat" / pode ser serIJido geladO i)U bóltido no liquidifica·

dor.

ALMONDEGAS
INGRE01EN'TES:
- 200 'gramas de COlrne moída
- 2 copos de resíduo de soja
- 2 colheres-<!e·sopa de _farinha de trigo
- t ovo
- 1 colher-de~hã &e-fermento em pó
- óleo para fritar
-louro, cheiro-verde, tcmate, alho, cebola e sal

MODO DE FAZER:
- misturar bem tcdos 05 ingredientes / fazer bolas OJm a massa e frio
tar em 61eo quente I çazinhêr no molho de tomates / servir QUI!nte.

AMEIXAS DOURADAS
INGREDIENTES:
- 250, grama! de ameixas
- 1 copo de-resíduo de soja
- 1/2 (meio~ quilo-de açúcar
- 2 gemas com 4 colheres-de-sopa de açúcar
- 1 copo de-coco ralado
- 1 colher·se-sopa de margarina
- 1/2 lmeia} co!herde-afé de essencia de.bauniJh.
MODO DE FAZER:.
- fater uma calda com o açúcar / colocar o resíduo dll soja I juntar as
gemas batidas, me..:;er ato! apar~cer o fundo da panela I desligai' 1) fogo e adicionar
a essência de baunilha / colocar a manteiga; esperar esfriar / retirar os caroços das
ameixas/ rechear com o doce I'se 'possível, -conseguir um galho de ameixeira- beR'jl
limpo e anumar as a'meixas, imita(ldo um galho de trutas sobrtl uma band,ja-de·
corada a gosto.

PAÇOCA DE SOJA
INGRE01ENTES~

_ 2 xrcaras ée farinha de soja torradd
_ 2 xrcaras de aç(Jc-3r
-1/2 cother'dil-chá-de-sal
MODO DE FAZER:
_
_ misture a farinha dI,! ~aja com o açúCdr e o sal ( ooloque (\um~,-.,> - ~ .
gideira e tomt um. pouco, como se ia;:.-com o amendoim I me:<a sempre.
:.~., ;-. ,~.,.~ ...,.-", :.~;._
OBSERVAÇ"AGJ~ Sitva,M"r,/caJ:!tudtfr'ilids ou- com ürroz-doce; banalióio.aOlle: .
,:,~"r,;""-,;
canjica ou aba.:3te.
, '~ , '
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BROTOS DE SOJA
Põe'$!! de molhQ uma quantidade de l>oj .. de varieGade que garmine ta·

cilmente. Algumas horas depoi~ :>do posto~ num V<i'i() poroso de !al ;arte quo: a
tgua possa escorrer facill"l".ente. Fet:ha·sc bem o recipienu.", ficando, no ~:na'ltc,
espaço suficiente, pc-,rque o:; grãos de soja 'lia ilUt:"lemar basta"te de vo!ur.1e, ou
seja, até .seis veles o volume o .. ;ºinil~. O recipiente ti!,:.,! fe-::hado e guardaoo m.:r'l
lugar escuro e morno. Quatro ou cinco veZ~5 ao dii!, (~·se r.:om água mOI r.a. i'4oJ
fim d~ 4 a 6 ck!S, C! f~iião estara germlnildo, ,:hp.çalldo os brotçs e U:nil air.1en~i8
de 5 a 7 cerafme!ros, est<Jndo assitn, pror.tos ;),l(a ~€~em empregados I1d ~;"~p'::I"·
çSo ~ saladas, dc,coh de fUI/Idos. Ter:l).l~rQ·se a S<l!ada oom cebola. salsa, eTC...
Pode-se combinar com outras verdUras. Q soja gerf'linac:!o é rico em vitamma C.

MODO DE FAZER:
- deixar i\. canjIca de molho de um di .. para OUtro I coziohar com um
pOu~ de água, quando estiver bem macia adiciorar o leite, o açúcar e a farinha
de SOla, d~smanchada em um ;lOuco de água I deixar colinhar por mais alguns
mínutos e servir quente ou frio.

BOLO SIMPLES DE SOJA
INGREDIENTES:
- 1 1/4 de xicara de farinha de trigo

- 1 xícara de açúcar
- 114 de xícara de farinra de soja
- 1/8 de manteiga

-20'tlOs

CANJICA DE MILHO COM FARINHA DE SOJA
INGREDIENTES:
- 150 gri'!!TI;lS de CLlnjica de f:1Hho
_. J(] colheres-<:!c·.iólpa ck fariniJ" de roja
_. ~ litro d(lleit~
- 150 gramirs de açúcar

- 112 dcara de leite
. - 1 C:Olher-de·sopa de a\."útar de baunilha
- 2 colheres-de-chá de fermento
MODO DE FAZER:

- bata a manteiga com o açúcar e as gemas I junte o leite oom o fero
mento I peneire junto 3 vezes os in9r~ientes secos I junte a farinha à mas:oa I
junte as 2 claras batidas em ne .... e I leve ao forno, e!" forma untada,

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE. LEGISLAÇÃO SOCIAL
4' REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 1979
. Às onze horas do dia· três de maio de mil novecentos e setenta e nove, na
Sala "Rui Barbosa", sob a Presidência do Sr. Senador Helvidio Nunes, Pre·
sidente, reúne-se a Comissão de Legislação Socia], com ~ presença dos
Srs. Senadores Jessé Freire. Aloysio Chaves, João Calmon, Jaison Barreto,
Humberto Lucena. Moacyr DalJa, Henrique de La Rocque e Franco Montoro.
Participam da reunião os Srs. Senadores Evelásio Vieira, Dinarte Mariz, Affonso Camargo e Dirceu Cardoso.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Senador Lenoir
Vargas.
Ê. dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente comunica aos presentes que a
reunião se destína a receber a visita do Sr. Ministro do Trabalho, Doutor
Murilo Macedo, que comparece voluntariamente à Comissão, para lhe fazer
entrega de um ex.emplar do Anteprojeto elaborado pela Çomissão Interministerial de Atualização da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em seguida, o Sr. Presidente manifesta o seu regozijo pela presença de
tão ilustre figura, que muito contribuirá para que haja um maior entrosamento entre a Comissão e o Governo Federal, através do Ministério do Trabalho.
Prosseguindo, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Ministro Murilo
Macedo. para que faça as considerações que desejar sobre a matéria.
O Sr. Ministro agradece a acolhida que lhe foi dispensada e faz, em se~
guida. um breve histç,rico a respeito da longa caminhada por que passou o
Anteprojeto da nova CLT, quando da Sua elaboração, na área governamenta). Sua Excelência destaca, ainda, o oportuno propósito do Senhor Presi~
. dente da República de submeter o assunto a· um amplo debate nacional, atitude que considera altamente salutar, principalmente, no momento de transição que O País atravessa,
Ao encerrar a sua exposição. o Sr. Ministro faz entrega de um exemplar
do Anteprojeto da nova Consolidação das Leis do Trabalho ao Sr. Presidente, Senador Helvídio Nunes, como uma homenagem ao Senado Federal.
para que possa, desdo já, adiantar os seus trabalhos na apreciação da matéria
que. evidentemente, a receberá posteriormente, com todas as alterações propostas pela sociedade brasileira.
O Sr. Presidente agradece, sensibilizado. o alto espírito público demonstrado pelo Sr. Ministro do Trabalho, Doutor Murilo Macedo, e declara que o ilustre visitante está à disposição dos Srs. Senadores para quaisquer
perguntas que desejem razer.
Usam da palavra para interpelar o Sr. Ministro, pela ordem, os
Srs. Senadores Humberto .Lucena. Dinarte Mariz, Henrique de La Rocque,
Evelásio Vieiera. Franco Montaro. Jaison Barreto, Aloysio Chaves e Dirceu
Cardoso.
Encerrados os debates. o Sr. Presidente, Senador Helvídio Nunes, em
.'1ome da Comissão. agradece ao Sr. Ministro a honra da visita e faz votos
para que Sua Ex.celência amiúde a sua presença na Casa. especialmente no
Ôrgão Técnico que preside.

o Sr. 'Presidente agradece, também, a presença dos Srs. Senadores e
determina que as notas taquigráficas desta reunião. logo que forem decifradas, sejam publicadas em anexo a esta Ata .
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza. Assistente da Comissão. a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
ANEXO À ATA DA 4' REUNIÃO
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃ O SOCIAL, REAliZADA
EM 3 DE MAIO DE 1979, ÀS 11:00 HORAS, NA SALA RUI
B.+RBOSA, DESTINADA A RECEBER A VISITA DO SR. MINISTRO DO TRABALHO, DOUTOR MURILO MACEDO,
PARA ENTREGAR À COMISSÃO UM EXEMPLAR DO TEXTO DO ANTEPROJETO ELABORADO PELA COMISSÃO INTERMINISTERIAL DE ATUAliZAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, QUE SE PUBLICA, DE·
VIDAMENTE AUT,ORJZADO PELO SR. PRESIDENTE.
Presidente: Senador Helvídio Nunes
Vice-Presidente: Senador Lenoir Vargas
Integra do apanhamento taquigráfico da reunião.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Havendo número regimental. declaro aberta a reuniào da Comissão de Legislação Social
Srs. Senadores, esta Comissão tem a honra de receber a visita do Exm9
Sr, Ministro do Trabalho, Murilo Macedo" e a nossa satisfação é maior porque o Sr. Ministro aqui comparece voluntariamente. E, o que é raro. raríssimo neste Pais, chegou ao nosso plenário antes'da hora previamente combinada. De maneira que a Presidência da Comissão transmite ao Ministro Murilo Macedo o prazer em recebê-Io e a certeza de que a sua: presença servirá
de incentivo" nào apenas para o nosso' trabalho, mas para as relações de mútuo entendimento que devem existir entre esta Comissão e o Governo federal. através do Ministério do Trabalho.
Tenho a satisfação, neste instante, de passar a palavra ao Sr, Ministro
Murilo Macedo.

O SR. MURIlO MACEDO - Sr. Presidente, Sr•. Senadores, em primeiro lugar, a manifestação de minha alegria e de meu prazer de aqui estar.
Gostaria de dizer-lhes que. fora este prazer e esta alegria, move-me o intuito
de trazer a esta Comissão de Legislação Sodal o anteprojeto da Consolidação das leis do Trabalho, elaborado no Governo passado, terminado
coincidentemente com o fim do Governo passado e que o Senhor Presidente
da República colocou a discussão em nível nacional. Trago aqui este ante~
projeto. primeiro, no sentido de homenagear o Senado Federal que, evidentemente, o receberâ posteriormente, com todas as emendas propostas pela
sociedade brasileira.
Trago-o, também, no sentido de adiantar os próprios trabalhos do Senado Federal, trabalhos esses que. evidentemente contarão sempre com a
ajuda que se fizer necessária de todos os dados disponíveis do Ministério do
Trabalho.
No momento em que o Presidente João Baptista Figueiredo colocou a
discussào desse anteprojeto em nível nacional, gostaria de dizer·lhes que fi-
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imensamente feliz, porque demonstrava nesse gesto, Senhor Presiden·
te da República, um momento de abertura, o momento democrático em que
estamos vivendo. No meu modo de entender, como sei ser o dos Senhores
também, Q reg1me democrático pressupõe participação. E tonge de fazer com
que viesse um projeto de cima p:lra baixo, estamos pura e simplesmente tra·
zendo aqui um projeto que vai ser ainda sujeito à revisão e à critica da sacie·
dade brasileira, num processo total de sua participação. Eu ·me senti muito
feliz com essa disposição do Presiden·te Figueiredo que dem0ll:stra, acima de
tudo, como eu disse, a grandeza do momento democrático que estamos vivendo. Eu queria, então, passar esses exemplares ao Sr. Presidente e gostaria
de colocar ainda à disposição desta Comissão um resumo que o Ministério
fez daqueles que reputamos os pontos mais importantes entre a legislação
atual e este anteprojeto que ora entrego. Não só esses dados, como outros
que porventura possam ser reclamados por esta Comissão, estarão perma·
nentemente ao dispor dos Srs. Senadores. Muito obrigado. (Palmas.)

Sobado 2 2317

quadrimestrais. Parece~me que V. Ex' deu uma entrevista admitindo que
cada vez que houvesse um aumento de 15% do custo de vida, ou da inflação,
não sei bem, haveria um reajuste automâtico. Enfim, V. E~' admitiu a tese
de uma periOdicidade mais abreviada para efeito d.esse ·reÉ\jÍiste.
Entretanto, nós que jâ estávamos jubilosos com eSse seu "o"Siéionamen- .
to, temas lido nos jornais que O Sr, Wnistro, se não me engano, do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, eshria resistindo a essa idéia, sob a argumentação de que isso agravaria o.processo inflacionário. Emfim, gostaria de
saber qual, realmente, no momento a posição do Governo em torno do assunto. Era as palavras que tinha a dizer, felicitando mais uma vez V.· Ex'
pela sua presença nesta Casa.

O SR. MURILO MACEDO - Muito obrigado, Sr. Senador. Gcis!.ri.
de dizer que fico muito feliz em verificar que assuntos como este de salârió
mio.imo e dos encargos do salârio mínimo são tratados, c:onquanto de umJl
maneira diferente. mas, na sua substância da mesma forma, porque que se
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Srs. Senadores, apesar da li- visa é diminuir o encargo para o operariado que recebe sal1irio mínimo, nesse
mitação de tempo. natural na atividade do Sr. Ministro, S. Ex' estâ à dispo· novo projeto de consolidação. O que significa que o ponto de vista diferente,
sição dos Srs. Senadores para quaisquer perguntas.
como ele está formalmente tratado, adotado por V. Ex', mostra, com uma
Inicialmente, concedo a palavra a Senador Humberto Lucena.
tranqüílidade muito grande para nós, que no momento em que se coloca esse
anteprojeto à discussào nacionat, normalmente vamos ter que esperar uma
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
melhoria daquilo que é o tra.balho apresentado, E tenho cc:rteza, que V. Ex'
Sr. Ministro Murilo Macedo:
há de convir comigo que é dessa participação, desse diálogo que vai nascer
Congratulo~me com V. Ex', Sr. Ministro, pela iniciativa de vir espontaum projeto mUlto mais aprimorado e muito mais condizente com a dinâmica
neamente à Comissão de Legislação Social do Senado, para trazer em màos
social que atravessamos.
o anteprojeto da nova Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de que seja
Diria á V. Ex', respondendo àquilo que não é da Consolidação, que em
ele debatido democraticamente e possamos nós legisladores dar a nossa contermos de reajuste salarial eu realmente tenho defendido e continuo "defen~
tribuição para o seu aperfeiçoamento - segundo me parece, esse é o desejo
dendo a necessidade de uma nova política salarial. Agora, não é verdade que
do Governo - antes do seu encaminhamento formal, através de mensagem
esteja defendendo urna política salarial com reajustes quadrirrtestrais ~ que "O
ao Congresso Nacional.
Ministro do Planejamento esteja resistindo a isso. É evidente que isso ~ disNem sei, a esta altura, se me seria cabível situar, em rápidas palavras, al~
torçào de interpretação de pequenos fatos, ou muito mais, diferenças desa·
guns pontas, digamos, do assunto, porque vejo que V. Ex' não fez uma ex~
justadas. Diria a V. Ex' que todos nós estamos de acordo com esse·reàjuste
posição, V. Ex'. apenas, traz, como disse, a matéria para a nossa apreciação.
quadrimestral, pela necessidade desse reajuste: quadrimestral. Reajust~ este
Mas, mesmo assim, salientaria dois aspectos. Um deles, é o de que fui autor,
que seria feito de acordo com os níveis da ORTN e um último reajuste que
na Câmara dos Deputados, de um projeto de lei, que reapresentei no Senado
seria feito em termos de prOdutividade, o que faria com que, de certa forma,
Federal na data de ontem, que estabelece a isenção do salário mínimo do
o trabalhador tivesse. então, dois reajustes. Um, que seria uma correção da
desconto da Previdência Social. Há dois anos que tive a iniciativa dessa pw·
moeda e outro reajuste, propriamente dito, em função daquilo que foi a quaposição e para compensar a previdência dos recursos que ela perderia no ca·
lidade do seu trabalho e a resultante dessa qualidade no aumento da produ tiso, já que o número de empregados que recebem salário mínimo é muito
vipade,
grande no País. então, em vez de transferir esse ônus para o empregador, o
A dificuldade de se acertar a produtividade está em se saber como
que daria margem ao agravamento dos encargos sociais da empresa, que já
calcu~á·la, se a nível de empresa, se a nível de setor ou se a nível de produto.
são muito pesados no Brasil, estabeleço, no art. 29 , que o valor equivalente
Os estudos cor1tinuam,. Quanto ao reajuste. a correção da moeda, a grande
às contribuições dos empregados que recebem o salário mínimo, será re·
dificuldade esta em que todos estamos de acordo. Mas como a prioridade
colhido ao lNPS. por conta da remuneração do capital decorrente da apliprimeira do Governo João Baptista Figueiredo, é o combate à intlação."tanlcação dos recursos do PIS, PASEP e do Fundo de Garantia através da rede
bém todos estamos convencidos do que representa, como realimentador in·
bancária.
Oacionário. esse quadrimestral aumento. Ê em função dist.o e na procura de
Todos sabemos qua há um valor imenso de recursos que está sendo ma·
uma soluçào que signifique um mínimo de realimentação inflacionário. é que
nipulado pela rede bancária para financiamento de capital de giro das em·
estamos trabalhando. E estamos trabalhando, Ministério do Planejamento,
presas, para financiamentos habitacionais e há já a essa altura, ao longo de
Ministério d·a Fazenda e o Ministério do Trabalho, sem m~nhuma div.ergêntanto tempo, uma remuneração desse capital bastante alta. Talvez, como se
cia, senão aquelas naturais de uma própiÍa discussão, mas nem me lembrQ de
tratam de recursos do próprio trabalhador, pudessem reverter para cobrir
alguma; existe, isto sim, uma vontade única, compacta. de encontrar uma 50-·
esse desfalque nos recursos da Previdência Social com a isenção do salârio
luçào que todos imaginamos necessária.
mínimo do seu desconto. Esse seria o primeiro aspecto.
O SR. HUMBERTO LUCENA -- Muito obrigado a V. Ex' Gostaria
O segundo. refere· se ao problema do adicional de insalubridade. Tive
apenas
que me dissesse alguma coisa sobre a idéia de uma revisão no cálculo
oportunidade de fazer um pronunciamento nO Senado há poucos dias em
da insalubridade.
torno do assunto. E sabe V. Ex~, a Consolidação das Leis do Trabalho criou
o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Entretanto,
O SR. MURILO MACEDO - Sobre isso anolei e diria ao prezado Sequanto ao de insalubridade. o cálculo percentual de sua fixação é feito sobre
nador que oportunamente poderia colocá. lo <1 par daqUilo que imaginamos
() salário. mínimo regional, ao passo que no adicional de periculosidade o
como uma soluçào adequada para o assunto. Mas me p.nece, realmente'~
percentual é calculado pelo salário efetivamente pago ao trabalhador. Então,
muito interessante a sugestão' do Senador.
o que estava sugerindo no meu discurso, e apelei a V. Ex' nesse sentido, é.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - A palavra continua franque na nova Consolidação se estabelecesse. também, quç o cálculo percen·
queada.
tual para efeito do adicional de insalubridade, recaísse. também, sobre o sa·
lário efetivamente recebido pelo trabalhador e não sobre o salário mínimo
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente, tenho uma pergunta.
regional.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Cum a palavra V. Ex'
Sr. Ministro, eram essas as duas questões que eu queria colocar perante
V. Ex' e já que V. Ex~ tão espontaneamente veio a nossa Comissão, se fosse
O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Mipossível, gostaria também de um esclarecimento ·quanto a um ponto que não ·nistro. Há poucos dias passados, diante de V, Ex', abordei o assunto de nidiz bem respeito à Consolidação das Leis do Trabalho, é mais sobre política
velamento de salários.
salarial. Ê que tenho lido nos jornais que V. Ex' assumiu uma posição, para
(lnaudível)
nós muito simpática. porque inclusive coincide Com as teses do Movimento
Gostaria de dar um depoimento que talvez para o Governo fosse inte·
Dernocrálico Brasileiro, dentro e fora do Congresso, no sentido dos reajustes
ressante se isso pudesse efetivar·se no mais breve espaço de tempo posstvel.
salariais mais amiúde. V. Ex', se nào me engano, defende a tese de reajustes
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o Nordeste, com a sua pobreza e com a atração natural do operário para os
centros mais 'movimentados, tem concorrido para que as favelas dos centros
mais adiantados, São Paulo, Rio de Janeiro, se povo com o nosso povo,
que vem em busca de melhores dias e acaba quase sempre talvez até em si·
tuação pior do que se fosse continuar na nossa região. Um dos elementos,
a meu ver. que mais atrai a população' empobrecida, o operário, ê, realmente. a questão salarial.
Então. deixo à apreciação de V. Ex' este assunto para, junto ao nosso
eminente Presidente da República, João Baptista Figueiredo, na devida
oportunidade, se fosse o caso, talvez até na própria lei que vamos discutir, no
projeto que \'amos discutir, ficasse desde já considerado nivelado o salário,
até mesmo pela discussão que acabei de ouvir, de dificuldades de cálculos entre determinados salários.
Era este o apelo que gostaria de fazer a V. Ex'
O SR. MURILO MACEDO - Prezado Senador, já conheço, de há
muito, o ponto de vista de V. Ex' e, diante de sua reiteração, só posso dizer
que me enche ainda de mais vontade de acertar, porque comungo com ele
também, no espaço de tempo mais curto possível. a uniformização de todos
os salários mínimos nacionais.
Comprometo-me com V. Ex' de trabalhar para que possamos, rapidamente. conseguir a uniformidade do salário mínimo nacional.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) queada.

A palavra continua rran-

O SR. MURILO MACEDO - Sr. Presidente, eu me permitiria, antes
de outro pronunciamento. entregar a V. Ex' o resumo daqueles que são os
tópicos que nos pareceram mais evidentes entre a nossa legislação atual e o
anteprojeto que entreguei a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE - Sr. Ministro, de início as
nossas felicitações por ter trazido, através da Comissão de Legislação Social
do Senado, a nova de que o eminente Presidente João Baptista Figueiredo
colocou a nível nacional o estudo do anteprojeto da nova lei que pretende
minimizar os atritos entre as classes sociais, ou seja, a nova CLT. V. Ex'
traz, em sua bagagem. como curriculum, uma tranqüila e fecunda administração na Pasta da Fazenda do Governo Paulo Egídio. Nós outros, lá das
bandas do Nordeste, e o nosso Presidente. é de lá e sabe bem que neste instante falo por tanta gente - nós outros, repito, nos habituamos muito, em
nosso canto, a observar os sucessos daqueles que no Sul se afirmam como
administradores corretos e capazes. Da Pasta da Fazenda lhe jogaram o Mi·
nistério do Trabalho e lá - por que não confessar? - era grande a expectati.
va nacional em saber, em indagar, em contestar e verificar se um homem
acostumado às cifras, aos números, à arrecadação, às multas, às cobranças
teria a sensibilidade necessária para, numa hora difícil como a que atravessamos, neste instante de abertura, após tantos' anos de arbítrio, se V. Ex' tinha
a sensibilidade, que esperava da sua conduta o eminente brasileiro que nos
dirige, o General João Baptista Figueiredo, que todos nós sabemos que continua de màos estendi.das, para que o Brasil inteiro saiba que o seu gesto não
foi simbólico e que a sua atitude foi uma atitude de convicção e de fé, porque
se percebe em todas as suas manifestações, todas às vezes em que S. Ex' fala
e em que S. Ex' aparece. se percebe. naquela formulação verbal toda sua,
um desejo ardente de rc-torno à pacificação nacional.
Eu expectei e me dou por feliz - e o confesso - que V. Ex' se tenha saÍ-

do tão bem. Quando as primeiras greves eclo<:Jiram, quando a tentativa do
diálogo foi feita. Quando a Justiça entrou em ação e considerou a greve ilegal e, no instante em que o Executivo, formal, teoricamente, devería agir
para pôr em execução, tornar efetiva a decisào do Judiciário, V. Ex' continuou dialogando, e fez muito bem, continuou dialogando. continuou pariamentando. continuou falando, continuou levando a mensagem da paz e da
concórdia.
Como a minha vida foi feita nessa base, nesta diretriz e neste rumo, eu
me sinto bem ao lado de V. Ex' Sinto-me contente por vê-lo aqui, despido da
arrogância com que se mascaram tantos homens públlcos neste Pais, que se
titulando. não se sabe porque faculdade, donos da verdade, querem
impingir-nos às vezes um credo. uma afirmaçào com a qual não concordamos e apenas a elas nos submetemos porque é necessário assim fazer.
V. Ex', como comandante hoje da área social, sente mais do que qualquer outro a extensão do temporal que estamos vivendo e que teremos de enfrentar, E ficamos tranqüilos porque sabemos que o comandante é bom.
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Esta introduçào é apenas para lhe fazer um apelo, um apelo de quem a
vida toda considerou a habitação o desejo mais válido, a pretensão mais justa, a aspiração mais abençoada por Deus, qual seja, a posse, sobretudo do
mais pobre, de um teto, onde não tendo o que comer suficientemente, para
ele e para a sua família, nào se envergonhe, porque estando no seu lar, de o
vizinho conhecer a miséria que lavra na sua família. I:: ponto muito importante, dar ao pobre a casa.
Dirigi uma entidade de previdência no Governo Vargas e a minha preocupação sempre foi a moradia barata, a moradia que não desfalcasse o bolso
daquele que ganhando pouco não pode despender muito.
A política mudou, os institutos foram unificados, a previdência deu
várias voltas e reviravoltas. se agigantou, saiu do seu estuário normal e passou a se apresentar muito na área da assistência médica, debitando os institutos e sobrecarregando-os com uma verba fabulosa, no meu entender política
válida, porque a saúde é tào importante para uma nação, mas o que se deu,
SI. Ministro, foi que as classes pobres, os homens menos favorecidos, os que
menoS-recebern, neste País. nào tem, na realidade, condição de pagar a
amortização do imóvel que adquirem. A mecânica do Banco da Habitação, a
Correção tão discutida neste País, cria para ele a problemática de desejar a
SUa própria morte, de desejar o seu teto pago com o seguro de vida que ele
~, faz pará, com o seu desaparecimento, o imóvel ficar para a sua família. Se ele
é um homem consciente das suas responsabilidades familiares. ele passa a ser
um devoto em busca da morte, rondandd-a, pedindo-a, implorando-a, para
que chegue até a sua casa e assim a sua família tenha o seu teto quitado e pa- ,
go.
Sr. Ministro, chegou a hora de V. Ex' tambérn"nesse particular, se agigantar. Conlactar com o Banco da Habitação, exigir, numa hora em que o
Presidente tão bem intencionado. - e eu peço vênia para discordar daqueles
que pensam diferente, mas estamos numa Casa democrática em que cada um
tem o direito de dizer o que sente e o que quer - esse Presidente que se tem
mostrado tão à flor da pele, um homem preocupado com a pobreza e com
todas as necessidades deste País, esse homem que dialoga, esse homem simples, esse homem que nào pensa no dicionário para expressar as suas idéias.
o seu dicionário é a sua própria ex.troversão.
Então, nesta hora, que V. Ex' se agigante, entre em contacto com o Bandesta ou daquela maneira. e ex.ija que esse colosso de arrecadação, que
esse mundo de dinheiro que é para lá canalizado, seja obrigatoriamente destinado para casas, mas, que de verdade mesmo estabeleçam um preço dentro
das possibilidades do adquirente, daquele necessitado de um teto.

CQ.

Ministro. falo por uma multidã9, falo. talvez, por 70% da população da
minha Pátria. Assessore, como tem feito. o Presidente Figueiredo e aJerte

Sua Excelência para isto, que o Banco da Habitação não existe'apenas para a
construção daqueles fabulosos edifícios no Rio ou em São Paulo, daquelas
mansões de que sào capazes de adquiri-Ias apenas os ricos. Fale e peça ao
Senhor Presidente e, prioritariamente, obrigue .() Banco a dar aos pobres
aquilo a que eles têm direito prioritariamente, um teto, uma casa para que se
sintam dentro delas donos de alguma coisa que, sendo dádiva do Estado, que
sendo ajuda do Estado. é uma determinação, Ministro permita que lhe diga,
uma determinaçào de Deus.
Peça uma inspiração a Deus e atenda a este seu modesto admirador e V.
Ex' sairá da Pasta do Trabalho consagrado por aqueles que falam mais a linguagem da sinceridade e pronunciam a palavra agradecimento com mais
sentido, com mais grandeza, com mais significado.
O SR. MURILO MACEDO - Sr. Senador, eu agradeço sensibilizado
as suas palavras e gostaria de dizer a V. Ex' que sou também um homem
preocupado com essa problemática, tanto o sou que já temos vários Contactos, Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal, no sentido de estudar a possibilidade de, por intermédio dos Sindicatos, encontrai' solução
para o trabafhador brasileiro da construção de sua casa própria.

Sei que V. Ex' está coberto de razão. porque infelizmente essa inflação
que nos assola determina uma correção que. realmente, tem inibido. e esta é
uma Casa democrática, mas acima de tudo de respeito, e de respeito à realidade, a gente tem que reconhecer, uma parcela significativa dessa gente de
nossa terra de conseguir casa própria.
Mas saiba V. Ex' que no Ministério eu serei um advogado empedernido
do trabalhador de nossa terra para conseguir aquilo que V. Ex' tão bem descreveu - o teto que vai cobrir a sua família. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - A palavra continua rranqueada. (Pausa.)
~
Com a palavra o nobre Senador Evelásio Vieira.
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o SR. EVELÃSIO VIEIRA - Sr. Ministro Murilo Macedo, o Ministério do Trabalho tem a grande responsabilidade da paz social.
Vivemos momento de inquietação social que preocupa o Governo, mas,
também à Oposição. Inflação, preocupação imensa; dívida externa, uma
preocupação muito maior do que a innação, problema muito mais grave é a
nossa dívida externa. Tudo em razão fundamental da falta de maiorprodutívidade para termos maior produção.
E, por que nós não alcançamos melhores índices de produtividade no
Brasil? Porque nós não temos escolas profissionalizantes. hã uma earãncia
enorme, faltam cursos para habilitar melhor o trabalhador brasileiro.
Faço um apelo a V. Ex' no sentido de unindo esforços com o M,inistério
da Educâção criarmos esses cursos de profissionalização, criarmos escolas
técnicas de nível médio. Corre-se este Brasil e encontra-se, no setor industrial, escolas do SENAI, para o comércio, escolas do SENAC e são poucas.
. Nós precisamos fazer uma guerra, no Brasil •. no setor da educação, da
instrução e, principalmente, de escolas profissionalizantes, senão nós não vamos sair desta situação, Ministro.
V. Ex' está no momento com esse movimento grevista. ora jogando
para os operários na meia direita, para os patrões V. Ex" se apresenta como
jogador da meia esquerda. Situação difícil para V. Ex'. situação difícil para
todos nós, porque nós não temos a produtividade que precisamos. Por quê?
Porque não temos escolas, porque investimos pouco na educação do brasilei'o.

Ministro, este é um apelo que faço, seguindo a esteira do Senador pelo
Maranhão.
.
Precisamos fazer uma guerra, mas é no setor da instrução neste País,
criar escolas profissionalizantes.
Se não formos por esse caminho, Excelência, cada Ministro do Trabalho que vier encontrará as mesmas dificuldades, os mesmos óbices que V.
Ex' e nós não vamos conseguir condições para levar este País a um está~io de
desenvolvimento para termos aquilo que desejamos, o que queremos, que é a
paz social neste País.
O SR. MURILO MACEDO - Sr. Senador, eu gostaria de manifestar Jl
minha solidariedade as suas palavras, e eu manifestaria a minha solidariedade dizendo a V. Ex' que essa é uma das diretrizes do Ministério do Trabalho,
que nós estamos realmente voltados para isso e com o maior entusiasmo.
Só gostaria de salientar que as escolas do SESI, do SENAI e do SENAC
têm sido uma contribuição realmente efetiva para o problema.
Agora mesmo, no 19 de Maio, quando as manifestações foram diversas
em várias partes do País, eu tive oportunidade e; a felicidade de passar o 19 de
Maio junto com os trabalhadores e com os empresários de minha terra, na
Cidade de Taubaté, inaugurando uma escola do SESI que é, realmente, urna
escola maravilhosa.
Mas saiba V. Ex' que encontrará neste Ministério dirigido por mim o
maior entusiasmo~ a maior dedicação, no sentido de procurar equacionar o
mais adequadamente possível esse problema que realmente, efetivamente,
atormenta todos nós.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Só um momento, como sugestão e tentando vender uma idéia. Chegamos aqui ao Senado lutando pela necessidade
da criação do crédito educativo. Lutamos um ano, outros lutaram muito
mais, surgiu finalmente o crédito educativo que, no meu entendimento de
homem da Oposição, foi uma grande realização do Governo federal, opinião
minha pessoal.
Defendo, agora, a extensão desse crédito educativo para o segundo
grau. 'Aí nós poderemos, com menores dificuldades, criar escolas profissionais de segundo grau, porque o grande problema hoje do pobrejá não é chegar à Universidade. é chegar ao ensino do segundo grau.
Eu tenho a nítida impressão de que'se nós estendêssemos o crédito educativo para o segundo grau, nós poderíamos ter um grande avanço, principalmente em escolas técnicas de nível médio.
O SR. MURILO MACEDO -

Muito obrigado, Sr. Senador, anotado.

O SR. PRESIDENTE (Helvidio Nunes) - Com a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, eu de início quero louvar a presença do Sr. Ministro do Trabalho, um grande amigo inclusive, que
veio ao Congresso trazer um estudo realizado longamente pelo Poder Executivo e para que esse estudo seja objeto de um debate, o que é uma atitude democrática que deve ser louvada.
Realmente, nesta matéria, as obras feitas em gabinete fechado com freqUência se têm revelado inadequadas à realidade. Então, esse debate repre-

sentará uma c~ntribuição, eu diria mesmo, democrática à e\~boração de uma
nova legislação do trabalho no Brasi1.
Desejo, também, - e congratulo-me com V. Ex' l?,or.essaJniciativaaproveitar, a presença do Ministro do Trabalho, no momento em que otlJra.
sil está preocupado com o rumo do nosso desenvolvimento sócial, econ6rni..
co e político, desejo dar a S. Ex'. que dentro do Governo estã represent~ndo
uma linha de maior compreensão social, o ponto de vÍsta da Oposição sobre
lesses acontecimentos.
.. .
Peço que o Ministro Murilo Macedo veja nas palavras que vou ~z~r .
uma contribuição à atuação que S. Ex' está tendo dentro dos órgãos doi;c:!Joverno.
~'i
Esta .série de greves que está preocupando o País, está sendo vista por
dois prismas diferentes. Uns ~êem nessas g~ves e nas suas conseqüências
uma perturbação da ordem.e a necessidade ae:'.··medidas enérgicas sejamtomadas. Outros vêem na greve a manifestação de uma situação de injustiça
social.
.
Em nome do MDB, gostaria de transmitir a S. Ex' aquilo que a realida..
de, a nosso ver, impõe na consideração do problema. O próprio Senhorllrc..
sidente da República declarou que ele não recuará diante da. aplicação da lei.
Ora, a lei não tem sido aplicada é pelo Governo. O que a Ollo-sição tem pedi.do, em matéria salarial, é que o Governo cumpra a
'-maatéria salarial, a
lei diz: deve~se fazer o reajuste de acordo com a eleVo
ao custo de vida e
que se acrescente a isso um índice relativo ao au ..
da produtividade.
Este foi o propósito definido no plano de ação econômica do Governo.
ao tempo do Governo Castello Branco: que deu origem ao ~ documento.
PAEG, onde o próprio Ministro do Planejamento, que foi o principal colaborador do plano, Roberto Campos. traçou a~é num grãfico dois paralelos.
se a produtividade sobe em determinad~ sentido, o salário deve subi~ ;Da
mesma proporção.
Mandaram esseS projetos ao Congresso, ª,iI;.i.,foi aprovada) está em vigor, mas não foi cumprida pelo Governo. De ·íff'd'do que quem pede que se
aplique a lei é a Oposição ao Governo.
Aplicar como? Primeiro, q~e os reajustes -sejam feitos de acordo com a
elevação do custo de vida, o que foi sempre feito com uma d:efasagem, sendo
que, em 1973, houve até uma fraude denunciada à Naçãoi c()m base num documento oferecido pelo Ministro Mário Simonsen ao .p,~esidente Geisel, re..conhecendo o fato que era sabido de todos que, em 1915i-1i inflação não fora
de 13%, como consta do estudo da Fundação Getúlio~arga:l. Ela foi de 23%,
de acordo com os dados oficiais, retificados posteriormente. Isto foi feito
contra a lei e contra os trabalhadores, isto no tocante ao re:ajuste para li inIlação. No tocante ao aumento da produtividade, que é imperativo leglll,
trata-se da produtividade per capita; eu não tenho, no momento, estava na
Comissão da Amazônià quando soube da presença do Ministro e vim aqui,
mas poderei dar a S. Ex' e está até publicado ano p.dr ano, o Governo não
.nega isso, o índice de produtividade oficial per ~pita. de cada ano. Foi 8%,
para efeito de salário; calculado - 3%; 7% - para efeito de: salário - 3% e
assim sempre foi o cálculo contrariando a lei, com os protestos dos Sindica~
tos, de Parlamentares, da Oposição, e até alguns do Governo, que denuncia-o
vam o fato. O certo é que esta situação gerou uma situação de achatamento
salarial insustentável.
O Governo não pode, agora, dizer: "a lei vai ser aplicada", agora, con~
tra os trabalhadores aquilo que a lei tem contra eles. A culpa não é deste Governo, evidentemente. e'talvez não seja de nenhuma pessoa individualmente.
Mas, é preciso ter presente que a dureza da lei não foi aplkada quando. ela
atingiu os lucros, ou quando- diminuía a arrecadação do Governo.
Então, o probleín'a das greves é que elas são o efeito de u.ma situação desesperadora. Não se pode fechar. os olhos à realidade e dize:r, por exemplo,
agora, que é a parte que os trabalhadores deverão ter na inflação, quando.
.por exemplo, as empresas não concordam em tirar do seu lucro. Mas acontece que quando o aumento não é proporcional à inflação. está havendo uma
redução de salários. Quando o funcionalismo recebe um aumento inferior
custo de vida, ele está tendo uma redução do seu salário. Por que não pede
haver uma redução no lucro também? Esses argumentos eu os dou ao Miaistro do Trabalho, que em nome dessas razões poderá argumentar nos foros
do Governo.
Além disso, um outro fato: fala-se que a lei deve ser cumprida. Ora, há
certas leis que são visivelmente injustas e inaplicáveis. Uma delas, e a mais
grave, no tocante aos reajustes salariais, é aquela que determinou que o reajuste só poderia ser feito uma vez ao ano. Veja-se esta situa~;ão de injustiça.
Todas as utilidades. serviços são reajustados várias vezes ao ano, até o dólar
já foi reajustado, neste""3rto, 4, 5 vezes. Pois bem, o salário não; tudo pode ser
revisto, o salário uma vez apenas ao ano.· Esta situação é i~~_p.tável, mui-
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tas empresas espontaneamente têm. dado reajustes diferentes. Eu sei que o
pensamento do Ministro é favorável ao reajustamento quadrimestral ou tdmestra!.
Eu informo a V. E1t'~p~ra-que infÇ)rme ao Governo. Na última reuniào
da Comissão de Justiça, por unanimidade, e por iniciativa de um Senador da
ARENA, foi aprovado uma emenda de nossa autoria, estabelecendo o reajuste trimestral do salário mínimo sempre que o custo de vida subir mais de
5%, no trimestre. Subiu mais de 5%, então haverá o reajuste trimestral. Por
unanimidade, a Comissão de Justiça decidiu isso. Nós sabemos que é o pensamento de V. Ex' e naturalmente não é o de outros setores, é normal que
haja divergência a esse respejto. Mas esses fatos todos representam elementos concretos para uma visão diferente do problema. Esse problema do salário terá que ser resolvido é na linha de entendimento, com compreensão e
não na linha de uma medida violenta. A intervenção nos Sindicatos, por
exemplo. V. Ex' foi obrigado a fazer já duas intervenções. Uma delas estava
na hora de ter sido levantada, que é a intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos. Ontem foi decretada outra intervenção aqui. As intervenções representam uma anomalia no Direito do Trabalho. Nas democracias isso não existe.
O Brasil subscreveu a Convenção n9 87, que reconhece a liberdade sindical.
Se ele praticar urna irregularidade, vai responder perante a justiça pelos erros
praticados. Mas essa subordinação dos Sindicatos ao aparelhamento oficial
representa, realmente, algo que está em vias de ser superado.
O apelo a medidas de violência não contribui para solução do problema. São as soluções de entendimentos, dificeis, laboriosas, mas são as únicas
formas de resolver problemas de justiça.
Eu transmitiria a V. Ex', com esses dados, um apelo para que, na linha
que V. Ex' tem sustentado dentro do Governo, porque apesar das reservas o
assunto transpira nos jornais, e sabe-se que V. Ex' lidera dentro do Governo
uma área mais voltada para essas soluções de compreensão e de justiça, leve
V. Ex' os argumentos, que pelo menos uma parte do Senado e, certamente,
toda a Oposição, e talvez muitos membros da situação conosco. no sentido
de que o combate a esse problema. a solução dos problemas de reajustes salariais sejam colocados rigorosamente no campo da justiça e das soluções democráticas. E não nas soluções de violências que só estão contribuindo para
agravar o problema e evitar uma solução definitiva para essa questão, que
representa a aspiração de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Antes de passar a palavra ao
Sr. Ministro Murilo Macedo, eu gostaria, apenas, de prestar uma informação.
Realmente, a Comissào de Constituição e Justiça examinou o problema
da periodicidade do salário, expressa em projeto oferecido à Casa pelo eminente Senador Franco Montoro. Mas a Comissão de Constituição e Justiça
examinou, apenas, os aspectos relativos à constitucionalidade e à juridicidade. Às comissões de mérito é que cabem um exame mais aprofundado da matéria.
Com a palavra V. Ex'
O SR. MUlÜLO MACEDO - Sr, Senador Franco MontoTO, gostaria
de informar que assim como V. Ex' não tem os dados todos aí sobre produtividade. e de uma certa forma entendi que V. Ex' muito adequadamente
como Senador aconselha ao Ministro e como amigo aconselha ao amigo, recebo o conselho e também não tenho dados aqui para poder entrarmos
numa discussão mais profunda, coisa a que evidentemente não me furtarei
em ocasião oportuna, mas gostaria de salientar determinados aspectos que
independem de dados por estarem naturalmente fixados permanentemente
em nossa memória, em nosso·raciocínio.
Quando V. Ex' fala sobre participação no sacrifício e deixa entender
que essa participação precisa de uma certa forma também ser jogada sobre
as costas do empresariado, na sua diminuição de lucro, gostaria de dizer a
V. Ex' o seguinte: primeiro, como Ministro, não me é dado o direito de ser a
favor do empresário ou de ser a favor do operário. Sempre tenho dito, nos
meus pronunciamentos, que não sendo inimigo e sendo amigo dos empresários. serei eternamente um companheiro e um amigo dos operários. E no
processo de luta antiintlacionária que o Governo incetou e que tem como
primeira prioridade, nós não nos cansamos de salientar que o sacriflcio exigido nesse combate tem realmente que ser distribuído entre toda a sociedade
brasileira. Reconhecemos, eyjdentemente, que o operário tem participado,
mas reconhecemos. também, que o empregador também tem participado, assim como o Governo já está participando hoje mais do que ontem. O Governo, com o corte de 40 milhões em seu orçamento, evidentemente procura,
com a diminuição de recursos, e vai conseguir em função disso, uma eficácia
muito mais acentuada.

Junho de 1979

O operariado, o trabalhador, evidentemente, desejando índices de aumentos maiores, e os conseguindo menores, também está participando desse
sacrifício. O empregador, além de várias outras medidas, que a área econômico financeira tem tomado e que significam uma diminuição do seu lucro,
participa hoje, mais do que nunca, num momento em que o Governo faz
questão absoluta e fechada de que os aumentos concedidos aos trabalhadores não possam, realmente, ser passados para o custo do produto, fazendo
Com que então esse aumento dado ao empregado seja, acima de tudo, um aumento ilusório. Isso tem significativamente diminuído os lucros do empresariado.
Sem querer aqui fa~er a defesa de qualquer segmento da sociedade brasileira, o que eu queria salientar é que estamos fazendo e procurando com o
maior empenho, com o maior ardor, nesse combate que sei é de toda a
Nação, nesse combate.a isso que nos corrói. a isso que erode todos os salários, nós estamos procurando fazer com que haja realmente uma participação efetiva no sacrifício de toda a sociedade brasileira.
Mas agradeço sensibilizado as palavras que V. Ex', Senador Franco
Montaro, meu amigo, dirigiu ao Ministro ,Murilo Macedo, ao Murilo seu
amigo.
O SR, PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Jaison Barreto.
O SR, JAlSON BARRETO - Srs, Senadores, Sr, Ministro, definam-se
as relações de trabalho em qualquer país e nós teremos todo um instrumental
capaz de caracterizar o regime a que está submetida. De modo que é desnecessário avaliar a importância dessa revitalização da Consolidação das Leis
do Trabalh() aqui em Brasília.
A oportunidade do debate mais aprofundado não é ésta, mas não posso
fugir a um chamamento. até mesmo porque lenpo rapidamente a minuta, vi
aqui que, além das medidas que visam a preservar a autonomia sindical, merecem destaque as que eliminaram a ampla faculdade atribuída ao Ministro
do Trabalho para intervir nos sindicatos, federações e confederações.
Chamou-me a atenção. até mesmo porque discordo em algum ponto do que
afirmou o Senador Evelásio Vieira e entendo que o Sr. Ministro tenha jogado mesmo na meia direita; praticamente, em nenhum momento, jogou na
meia esquerda ... Mas há uma angústia generalizada no País, por isso que objetivo bem a minha pergunta.
O Estado tem sempre servido como mediador e apesar da Legislação
que nós temos. senão se mudar a filosofia que rege a administração neste
País, mesmo com a legislação que nós procuraremos melhorar, ele sempre
perticipará do lado do empresariado. Exemplos disso temos tido. Agora
mesmo, quando da intervenção, em Santa Catarina, a Justiça do Trabalho
deu ganho de causa aos mineiros e, mais uma vez, o Estado'interveio do lado
errado, desautorizando a justiça ou procurando intervir como o fez por caminhos não populares, no sentido de negar aquilo que a Justiça do Trabalho
estava considerando justo e válido como reivindicaçào. No episódio de São
Paulo, mais uma vez interveio o Ministério do Trabalho no Sindicato. Acho
que é çaso virgem neste País uma oportunidade em que o Governo tenha intervindo do outro lado. Por isso, sobra a pergunta: quando será suspensa a
intervenção no Sindicato do ABC e se voltarào aquelas lideranças, pela expressão que têm hoje de um sindicalismo nascente no País, não vinculadas a
correntes políticas, não dependentes do Ministério do Trabalho e, por isso
mesmo, necessária a sua reconduçào? Quando o Sr. Ministro prevê principalmente a suspensão da intervenção e, o que é fundamental, a recondução
dessas lideranças? Porque, a partir desse episódio nós iremos ter realmente
consciência do que pretende o Governo nos futuros anos.
O SR, MURlLO MACEDO - Sr, Senador, em primeiro lugar gostaria
de dizer a V. Ex" que se me fosse dado a oportunidade de escolher uma posição. eu procuraria escolher aquela posição em que sempre procurei jogar:
não é nem na meia direita nem meia esquerda, eu procurei sempre jogar no
centro e sempre procurei ser um centro agressivo. Mas é evidente que as interpretações são subjetivas e cada um de nós tem todo o direito de tê-las,
principalmente, numa Casa de lei e de respeito como é o Senado Federal.
Gostaria de dizer a V. Ex' que em Santa Catarina o Governo não desautorizou a Justiça. Ê bem possível, e o Senador Evelásio deve estar a par,
que as informações possam ter chegado, de uma certa forma, um pouco distorcidas ao conhecimento de V. Ex'. Houve um julgamento pelo Tribunal
Regional sediado em Curitiba, e esse julgamento, contrariando aquilo que
seria a norma tradicional,julgou realmente um índice máximo de 60%. Desse
julgamento houve recurso por parte da Procuradoria e por parte também do
Sindicato Patronal. Antes do julgamento desse recurso, o próprio juiz promoveu um encontro onde imaginou a possibilidade de um acordo diferente
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dos 60%, que seria na base, se a memória não me falha - me falharia por 1%
- de 43% mais 5% provisório até o julgamento definitivo. Como esse acordo
proposto pelo Presidente do Tribunal não estivesse satisfazendo aos operários, fui procurado, como Ministro do Trabalho, pelos operários e pelos
patrões, em conjunto, para que encontrássemos numa mesa uma solução
para aquele problema que era realmente aflitivo. E verificamos que o aumento de 43% já levaria a maioria dos empresários para uma situação de dificuldade porque, argUiam eles, a tonelada do carvão, para se pagar um aumento
de 43%, teria que ser vendida a 790 cruzeiros e 22 centavos e que O C1P, nos
seus cálculos, teria dado somente 700 cruzeiros e 22 centavos.
Depois de todos os cálculos elaborados pelo Ministêrio do Trabalho e
estudos com o Conselho Nacional do Petróleo, com o CIP e com o Ministério do Planejamento, chegou-se à conclusão que se poderia fazer alguma
coisa em torno desse acordo se se concedessem alguns subsídios, para evitar
que as empresas fechassem as suas portas, porque a revisão dos preços só seria feita no mês de julho. Então, conseguiu-se um subsidio de 30 cruzeiros
por tonelada, o que significa, então, para um determinado número de empresas trabalharem ainda na linha do vermelho e absorvendo, por um certo tempo, prejuízos e outras, na linha do equilíbrio.

o SR. JAISON BARRETO - Sr. Ministro, perdoe-me, mas não posso
deixar passar a oportunidade, senão, passa em branco ...
Do que discordamos, evidentemente, é dos cálculos que levaram o Governo a acreditar nessa linha em vermelho. Quem conhece o empresariado
do carvão em Santa Catarina pela sua postura egoísta, pela falta de interesse
etn modernizar tecnologicamente a indústria extrativa do carvão no nosso
Estado, pela defasagem que permitiu durante esses anos todos, merece cond.enação.
De modo que a alegação que foi feita por esses empresários não justifica
a impossibilidade de darem esse aumento, mas os subsídios equivalem, de
qualquer maneira, a repassar o aumento salarial dado aos mineiros a toda a
coletividade. feito agora com a proteção do Governo, o que desmente a afirmação inicial de que não seriam repassados esses aumentos salariais para o
custo dos produtos, porque, mais uma vez fica claro, há um entendimento
nesse País que incentivos fiscais e subsídios vêm de fora, quando eles vêm do
trabalho e do suor de todos os brasileiros.
O SR. MURILO MACEDO - Só gostaria de salientar a V. Ex' que o
preço ou o custo sugerido pelos patrões foi de 792 e que o preço acordado
pelas autoridades foi de 700 cruzeiros e 22 centavos~ o que significa que houVe uma diferença substancial, significa mais, que nós não concordamos com
os cálculos dos patrões porque foi dado 43% e ainda mais, porque aí ê que
gostaríamos de chegar, no acordo a que se procedeu chegamos inclusive a
61% de aumento, fomos além do Tribunal. As condições do trabalhador das
mínas de carvão justificaram para aqueles funcionários pior remunerados,
um aumento de 61%, mas isso importava, de acordo com os cálculos que
consideramos bons, a necessidade de um subsídio de tão-só e unicamente de
30 cruzeiros, o que significa 730 cruzeiros; em contrapartida, dos 792 para
43, houve 730 para 61, isso é que eu queria esclarecer a V. Ex'
Mas ainda há mais sobre a intervenção nos sindicatos, quando V, Ex'
acha que depois que o tribunal julgou da ilegalidade é que decretamos a intervenção rompendo. evidentemente. também com a legalidade. Então, acho
que há uma interpretação diferente dos fatos, Se V. Ex' me permitir, diria o
seguinte: é que depois mesmo da decretação da ilegalidade da greve é que se
podia, de acordo com a lei, praticar a intervenção, então ê exatamente o
oposto daquilo que nós entendemos.
Mas, com todo respeito. levo em atenção as suas observações ...
O SR. JAISON BARRETO - Permite-me, Sr. Ministro? O problema
da suspensão, da intervenção no ABC e a recondução das lideranças ...
O SR. M\JRILO MACEDO - Diria a V. Ex' que esse assunto serã
oportunamente estudado pelo Ministério:
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Antes de conceder a palavra
ao nobre Senador Aloysio Chaves, permito-me reiterar a informação inicialmente prestada de que S. Ex' tem outros compromissos a cumprir ainda na
manhã de hoje, de maneira que àqueles que desejarem formular perguntas ao
Sr. Ministro, pediria, encarecidamente, que dispensem a parte preambular.
Com a palavra o Sr. Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHA VES - Sr. Ministro, era realmente meu propósito nào usar da palavra depois que o Presidente desta Comissão, nobre Se·
nador Helvídio Nunes, declarou, e eu sabia, eu perfeitamente, porque os entendimentos iniciais na ausência de S. Ex' foram feitos por meu intermédio
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para essa visita, que o Ministro do Trabalho honrava a Comissão de Legislação numa visita de <;ortesia para entregar o antep.r~() da Con~olidaçào
das Leis do Trabalho que o Governo oferece agorâ ooelmme naciona~ para
posterior remessa a este Congresso.
Mas, somos políticos e uma oportunidade como esta todos segpram,
prendem as chances, como dizem os franceses. V. Ex' ouviu aqui inumeros
Senadores que, com a coerência dos seus pontos de vista, expuseram alguns
assuntos que preocupam a todos nós neste momento.
Só este fato já demonstra o acerto, essa lucidez que pf1:sidiu a deci~ de
abrir esses debates numa hora tão importante. Alguns as.suntos que foram
aqui aflorados, V. Ex' verificou e mencionou nesta Comissão já co~,am·,
como iniciativa do Governo, do anteprojeto que está elaborado. Por t~ent.
pio, o que diz respeilo à isenção da contribuiç~o para o INIPS para quem pcrcebe apenas um salário mínimo. a reformulâçavAe toda a parte sindical, inclusive com a intervenção passando para o controle. digamos, judiqi~rig,
guardando coerência com a recomendação da OIT, Resolução da: OlT
nq 87, a reformulação no que diz respeito ao poder normaLtivo da Justiça do
Trabalho abrindo esse leque e a disciptinação dos procedimentos pata a;:greve, além de outras inúmeras proposições oportunas, todas elas vis~ndo
melhorar o texto da Consolidação das Leis do Trabalho l lf,[cluidas rea}m~nte
nesse projeto.
. _ .
Ê claro que essa agitação social que ocorre no __-,JOde ser objeto de
interpretação diferente. Para uns pode resultar de um achatamento salarial,
Que ainda perdura. Na nossa opinião isso foi objeto já de um dos debates no
Plenário do Senado, portanto seria quase despiciendo voltar a isso agora. Es-'
tá comprovado por dados estatísticos qUI: não podem ~,er alterados que,
sobretudo depois de 1964, o achatamento saJarial não eldste.
Quanto a problema da produtividade pa«dncorporal', a própria política do Governo já fez isso. A dificuldade, Como -V-:: Ex' já ressaltou numa intervenção anterior, ê em se definir se vamos cuidar da produtividade nacional, se vamos cuidar da produtividade setorial, ou se vamo!! cuidar da produtividade de cada empresa. E sendo impossível fixar, menSIJrar, dimensiqnar
essa produtividade, levar em conta quando forem concedidos não ,apenas
reajustamentos, mas também aumentos sálariais, eventualmente o lucro dessas empresas.
Tudo isso creio que se encontra mais ou menos disposto, Como acabo de
inferir, neste anteprojeto da Consolidação das Leis do Trabalho que V. Ex.'
traz hoje a esta Comissão. Ela se sente honrada com a prl:sença de V. Ex'.
Como Vice~Líder do Governo e vinculado a esta área do Ministério do Trabalho, em face dos pronunciamentos anteriores. não me podia furtar ao dever e ao prazer de saudar V. Ex' e sobretudo de congratular-me com o Governo pela feliz decisão de trazer à Câmara e ao Senado I!sse anteprojeto e
abrir. a nível nacional, debates a respeito do estudo dessa reformulaçio da
Consolidaçào das Leis do Trabalho.
V. Ex~, afinal, não tem questões a responder. Eu é qUI! me antecipo justamente para agradecer, como já o fez o Presidente desta Casa, como já o fizeram todos os Senadores, a honra e o privilégio de ter V. Ex' nesta reunião,
sobretudo por trazer para exame e debate esse anteprojeto,
Vou mesmo, na qualidade de membro da Comissão de Legislação Social, no momento oportuno, na nos'5a reuniào ordinária, formular uma teso~
lução, que já vinha ocorrendo a meu espírito desde que chl:guei a esta Çasa,
no sentido de sobrestarmos os projetos que estão isoladamc:nte esparsos, tentando reformular-a Consolidação das Leis do Trabalho. :São artigos isolados, às vezes um mero parágrafo de um artigo dentro da lei. Já que se abre
no País, a plano nacional, um exame de toda essa Consolidação e as COmis~
sões do Senado e da Câmara, o Parlamento, o Congresso Brasileiro, enfim~
terá qu'e aprovar o projeto de lei que o Governo vai examinar, então, não há
sentido aprovar resoluções esparsas, isoladas, ao mesmo tempo em que se
abre um prazo para o exame, o debate geral de toda a Con:;olidação das Leis
do Trabalho.
Renovando, mais uma vez, a V. Ex', meus cumprimentos não só pela
visita, como. sobretudo, pelo notável, expressivo, exato c: lúcido escl~rcci..
mento que V. Ex' prestou a todos nós nesta reuniào, estol,l certo de que to..
dos os Senadores irão, com o maior zelo, com o maior cuidlado, com a Maior
atenção, examinar esse texto para, numa obra comum, procurar dar ao 00"
vemo, sobretudo ao Pais, a contr'buição que merece com o aperfeiçoamento
da sua legislação trabalhista. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Concedo" palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO - Se. Presidente, Se. Ministro. o Brasil.
há 15 anos, sente saudades do equilíbrio, do bom senso nli direção do, ,_eüs~
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Ministérios, porque a mediterranidade de Minas Têm faltado à orientação
da nossa política. Estamos vendo que hoje a presença de V, Ex' aqui não ê
apenas um desejo, uma manifestação pessoal, é um momento de grandeza.
V Ex' vem entregar o novo Projeto da Consolidação das Leis do Trabalho a
esta Comissão, ao Senado corno o fez ontem à Câmara. O que se nota - e
V. Ex:f que nós temos acompanhado pela televisào está preocupado e em~
penhado neste engajamento - é a acomodação das várias estraficações da
sociedade brasileira entre aqueles que não têm direito a uma vida condigna e
as possibilidades de ler um Governo que lhes garanta essas condições ..
Portanto, creio que nas horas
transição não é a liberdade que liberta,
nas horas de transição a liberdade escraviza e é a lei que liberta. Sr. Ministro,
nós mostram'os o salário mínimo deçr~tado, no seu primeiro ano, em 38 regiões no Brasil. Em \976, já foram'vinte as regiões. Em 1979, já estamos reduzidos a cinco regiões e V. Ex., pd.~ _suas últimas afirmações pela televisão, pensa, até ao fim do Governo, eto-_reduzir isso à uniformidade, o que será um grande passo neste País.
Sr. Ministro, nós sabemos que esse salário mínimo, cuja vigência foi de
12 meses, já chegou a vigorar por dezeSsete meses no regime revolucionário.
Nós temos um projeto, já com parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, que visa estabelecer que o salário mínimo seja reajustado
duas vezes por ano, na sua época tradicional de 11' de maio e na época de 2S
de dezembro, na época de Natal, onde o custo de vida estâ o mais alto possível.
Gostaria então de solicitar a V. Ex' q~e. nas suas elucubrações, nos estudos pense isso, que o salário mínimo reajustado agora dá apenas direito ao
trabalhador de andar descalço, de não ter o filho na escola, de ter a roupa
andrajosa e de passar fome. nós não podemos aumentar também violentamente. da noite para o dia. mas se nós fizermos reajustes trimestrais ou semestrais, nós podemos garantir uma vida condigna aos brasileiros sobre cujos ombros repousam a tranqUilidade, o progresso e a paz social que todos
nós almejamos.
Esses sào os meus votos a V. Ex f que hoje aqui comparece, num momento de grandeza para o Ministério q\Je V. Ex' encarna tão perfeitamente.

de

O SR. MURILO MACEDO - Muito obrigado, nobre Senador, estão
anotadas as suas observações e agradeço sinceramente as suas afirmações.
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O SR. PRESIDENTE (Helvídio Nunes) - Face à premência do tempo,
da parte do Sr. Ministro, desejo expressar a S. Ex. O Ministro Murilu Macedo, mais uma vez, não apenas a alegria, mas a honra da Comissão de legislação Social de té-Io, nesta manhã, em nossa companhia. E que voluntariamente S. Ex' amiúde a sua presença nesta Casa, especialmente nesta
Comissão. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Srs. Senadores.
O SR. MURILO MACEDO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
despedir-me gostaria de manifestar a honra, a satisfação, o privilégio, mas
acima de tudo,'o prazer de ter estado aqui. Prazer este que quero renovar.
Acho que cada um de nós, ao construir a sua vida, acima de tudo escreve a
sua própria história. Como Ministro do Trabalho tenho comigo que dei um
passo realmente avançado para escrever <I minha própria história. E aO vir
hoje aqui. eu senti, na sua plenitude, que estou vivendo hi-stória, que estou vivendo a H istória do -meu País. E~quero dizer aos Srs. Senadores que estou vivendo História no momento dos mais significativos do nosso País e que tenho plena e total consciência disso. E Se procuro, por esses nossos Brasis afora, levar acima de tudo a palavra. do diátogo, a palavra da compreensão, a
palavra do equilíbrio, é porque eu acredito que se há alguma coisa que é realmente ínerente à vida bras-ifeira, ao estílo de vida brasileira, é a Democracia.
Entendo, como sei entendem to<10'5 os Srs. Senadores, que Democracia é,
muito mais do que tudo, um simple~; estilo de vida e que no momento em que
nos adentramos no processo política-partidário democrático, estamos conci~
liando o nosso estilo de vida com o próprio destino democrático do nosso
povo.
O regime ue abertura impõe a cada um de nós o mais denodado esforço,
o maior sacrifício, mas acima de tudo o equilíbrio e a ponderação. Consciente disso é que tenho procurado dirigir o Ministério do Trabalho voltado para
o interesse de nosso País, mas acima de tudo com o pensamento de minha
própria história, que eu quero que os. Srs. Senadores saibam é uma história
que será sempre escr-1ta com as cores mais belas do processo democrâtico.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Helvídío Nunes) - Mais uma vez, com os agradecimentos de todos nós pela sua presença nesta Comissão, desejamos a
V. Ex' os melhores votos de felicidade à frente do Ministério do Trabalho.
Está encerrada a reunião.
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LIDERANÇA DA AIENA E DA IUIORIA
Líder
Jarbas Passarinho

Vlce·Lídere.
Aloysio Chaves
José lins
Aderbal Jurema
Lomonto Júnior
Moacyr 00110
Murilo Badaró
Saldanha Derzi

3'-Secretário
luil. Viana (ARENA -

6A)

Lourival Baptista (ARENA -

SE)

1 '-Vlce-Pr ••ldente
Nilo Coelho (ARENA -

PE)

LIDERANÇA DO MDIE DA MINORIA

2', Vice-Presidente

MT)

Gestão Müller (ARENA -

Líct.r
Paulo Brossard

Dinarte Mariz (ARENA ~ RN)

VIc... Líclere.
Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mauro Benevides
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentes de Secretário.
Alexandre Costa (ARENA - MA)
Jorge Kalume (ARENA -

AC)

Benedito Conelas (ARENA Gabriel Hermes (ARENA -

PA)

Diretar: José Soares de OU'fttira filho
Local: A"exo 11- Térreo
Telefones: 223-6244 e-225-8505 - Ramois 193 e 257

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES

SE)

\. Mendes Cano"
2. José Lins
3. João Bosco
... Vicente Vuolo

Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Laza,'o Barboza

2. Humberto Lucena

Assistente: Carlos Guilherme Fonsec:a - Ramal 676
Reuni6es: Terças-feiras. Os 10:00 horas
Local: Saio "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623
(CA)

(7 mlilmbros)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA -

(CCJ)

(1.5 membros)
COMPOSiÇÃO

COMPOSiÇÃO

Presidente: E....lésio Vieira
Vic&-Presidenf.: Leite Chaves

1. Passos Pórto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
José lins

••

Suplentes
AR.ENA
1. Jutahy Magolhões
2. Affonso Camargo
3. Jooo Calmon

MOS

1. Evelásio Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

COMPOSIÇ'.O

MOS
1. Marcos Freire

1. E...andro Carreira
2. Agenor Moria
3. Mauro Benevides

1. Agenor Maria
2, Amaral Peixoto

Assistente: $ãnia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quartas·feiros, Os 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR)
(7 membros)

prnidente: ....nrique de la Rocque
Iq-Vice-Pres.icMnte: Aloysio Cha....s
29·Vice-Presidente: Hugo Ramos
Titulares

Titulares

3.
4.
5.
6.
7.

PanosP6rto
Saldanha Derzi
Affonso Camargo
Murilo 80daró
8enedito ferreiro

,.

..

I.

2.

3.

••5.
6.

I. Hugo Ramos
2. leite Chaves
3. lózaro Barbal.a
4. Nelson Carneiro
5. Poulo Brossard
6. franco Montara

Assistente: Maria Helena aueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas.feiras{ às 10,00 horas
locol: Soja "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

,. Hllnrique Sontillo
2. Rc,betto Soturnino
3. GiJ ...an Rocho

COMISSÃO DE ECONCIMIA -

(CE)

(lI membro.l)
COMPOSIÇ'O

Presidente: Itamar Franco
5at\lrninQ

Vice'Pfesi~nte, Ro~\""lo

Titulares

I. Cunho Lima
2. Tancredo Ne ...e,
3. Dirceu Cardoso

..

Assistente: Ronaldo Pacl1eco de Oliveiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 h"ras
lo<tal, Sola "Ruy Sa,baStl." - ÂM)I;U 11- Romois"62\ e 1'6

lenoir Vargas
João Bosco
Almir Pinta
Milton Cabrol
Bernardino Viana
Arnon de Mello

MOS

SupJe'ntes
ARENA
1- José Guiomcud
2. Tc,no Dutra
3. lH,ndito Car'lelas
Moacyr 00110

MOS

Itamar franco
2. Lázaro 8orboza
3. Adolberto Seno
4. Mouro Benevides

Sup~ntes

COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canale
Vice·Presidente: Agenor Maria

2. João 8osco

ARENA
I. Henrique de la Rocque
2. Hel ...idio Nunes
3. José Sarney
Aloysio Chaves
5. Aderbal Jurema
6. Murilo Badaró
7. Moacyr 00110
8. Amaral furJan
9. Roimundo Porente

(CDF)

(11 membros)

1- Jessé Freire

Çhefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
local: Anexo 11 - Térreo
T.lefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

Titulares

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

Supten,.s
ARENA
1. Raimundo Paren..
2. Albtrto Silvo
3. Almir Pinto

Titulares

COMISsOEs

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

Passos Põrto (ARENA -

MT)

1. ArnOfl de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jose Lins
Jesse Freire
5. Milton Cobrai
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante

••

StJplt'ntes
ARENA
,. Htll ...·,dio Nvnes
2. Alberto Sil ...o
3. Benedito Ferreiro
... Vkente Vuolo

MD8

1. Roberto Saturnino
2. Itamar franco
3. Marcos Freire
Pedro Simon

••

1 J056 Richo
2. Orestes Quercio
3. Toncredo Neves

,
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Assistente: Dani,1 Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas·feiras, às 10:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa" - Ane:xo 11 - Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC)
(9 membros)

Moa

Moa
1. Fram::o Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Carneiro·
2. Marcos freire

Assistent.: Daniel Reis de Souza - Ramal67S
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSiÇÃO
Presidente: J060 Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalh6es
Titulares

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
1. JOM lins
2. Arnon de Meno
3. Jorge Kolume
... Pedro Pedrossian

1. Jooo Calmon

2.
3.
4.
5.
6.

Tono Dutra
Jutahy Magolhõos
Aloysio Chaves
Aderbal Jurema
José Sarney

MOS

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

1. Raimundo Porente
2. José Guiomard
3. Amon de Mello

••5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

•

1. Cunho Lima

1.
2.
3.
...

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Afnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. tramar Franco
3. Henrique Santillo

COMISSÁO DE SAÚDE (7 membras)

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutahy Magolh6es

2. Toneredo Neves
3. Roberto Soturnino
Amaral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides

••

••

1. Gilvon Rocha
2. Roberto $otumino

1.
2.
J.
4.
5.
6.

lenoir Vargas
Helvídio Nunes
nsy Freir"
Maacyr Dalla
He~riq\le de La Rocque
Aloysio Chaves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalh6es
2. Raimundo Parente
3. João Calmon
4. Benedito Canelas

2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
oi. José Guiamord

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. 8en~ito Canelas

I. Gilvan Rocha
2.....ntique Santillo
3. Jaison Barmo

1. J. . RKha
2. Adalbom Sono

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos·feiras, às 10:30 noras
Local, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716

COMPóSIÇÀO
COMISSÃO DE SEGURANÇA NAClONAL- (CSN)
(7 membras)

Presidente; Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Seno

COMPOSIÇÀO
Titulares
1. Tarso Dutra
2. Soldanha Derzi
_3. Mendes Canale

Suplonlos
. ARENA
1. Joao Calmon
2. Murila Iodaró

3.
MOI

J"'s.moy

f.

Hugo Ramos

PrMidenie; Jorge K(Jlume
Vtee-Pretidente: Mauro Benevides
TItulQre,
1. Jorg. Kalume

2. luiJ Cavalcante
3. Murilo Badoró

Assistente: Maria Thereza Mogalhc!Ms Mona Reuniõ8$: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: -Sala "Clóvis Bevilócqua" - AnellO 11 -

Ramal 134
Ral'\"l01623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES (I S membros)

(CRE)

•• Benedita Ferreira
I. Mauro Benevides
2 . Agenor Moria
3. Hugo Ramas

Suplentes
ARENA
1. Roimundo Parente
2. Amaral Furlon
3 JOM! Guiamard

M08
1. Cunho Lima
2. Jairo!" Ba-reto

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramol 676
Reuniões: Quartas-feiras, 65 9:30 horas
Local, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -- Ramais 621 e 716

COMPOSiÇÃO
Presidente: Tano Dutra
19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
29.Vite·Pr.sidente: Lamanto Júnior

COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)

Titulares

TItulares

Moa

COMISSÀO DE REOAÇÀO - (CR)
(S I'Mmbros)

Assistente: Antônio C~rlos de Nogueira - Ramal 675
Reuniões: Quintas-feiras, às 9;30 horas
local: SaIQ "Clóvis Bevilócqua" - Ane:xo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÀO
Presidente: Helvídio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vargas

(CS)

Presidente: Gilvan Rocha
Vit:e-Presidente: Henrique Santillo

1. lamanto Júnior

Assistentlh Ronaldo Pach.co ct. OIi_ta - Ramal 306
Reuni6es: QuorfOs.t.iras, tis 11100 horas
local; Anexo "8" - SOlo OQ lado do Gab. do $r. Senador
Jooo 805<:0 - Ramal 484

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

M08
1. Paulo 8rossord
2. Marcos Freire
3. lózaro 8arboza
José Richa

Assistente. Ant6nio Carlos de Nogueiro - Ramal 675
ReunWeS: Quartas·feiros. à$ 11:00 horas
Local. Sala "Ruy80rboiO" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente: Cunha Lima
Vice-Presidente: Tancredo Neves
Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de la Rocque
3. Je5sé Freire
4. José Sarney
5. Milton Cabral
6.

••

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

COMPOSIÇÀO

Titulares

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

(CME)

Moa
Assistenfe: Sdnia Andrade "';xo'o - Ramal107
Reuniões: Quintos·feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis BttviI6cquo" - Anexo 11 - Ramal 623

I. Paulo Brossard
2. Neh:on Carneiro
3. Itamar Franco.
José Richa
5. Amaral Peixoto
6. Tancredo Nevn

COMPOSIÇÃO

Titulares

1. Adalberto Seno
2. Evelãsio Vieira
3. Franco Montara

lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amaral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canale
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Titulares

I. Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
lomanto Júnior
5. Mendes Canale

••

6. Aderbal Jurema
7. Almir Pinto
8. Lenoir Vargas
9. José Sarney

COMISSÀQ DE SERViÇO PUBLICO CIVIL (7 mel'\"lbros)

Suplentes
ARENA
I. Aloysio Chaves

2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de La Rocque
4. José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6.

(CSPC)

COMPOSIÇÀO
Presidente: Evondra Carreira
Vice·Presidente: Humberto lucena
Titulares
1.
2.
3
4.

Suplentes
ARENA
Raimundo Parente
1. A"onso Camargo
Henrique de lo Rocque
2. Pedro Pedronian
&,ornardino Viana
3 Aderbol Jvrema
Alberta Silvo
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8) SERVIÇO DE COMISSOEs MISTAS. ESPECIAIS
E DElNCiOOtm::r'

Trtulares

1. Orfttes OWrda
2. Evelósio V"ra

1. Evandro Cem-.ira
2. Humb.rto Lucena
3. Ló:r.ora larbo:r:o

~--;..

"."

ARENA··~~~1. Benedito fetr~~

1. Possos ~rto
2. tomanto Júnior
3. Alberto SiJ'IQ

2. VIC.m. vuok»
Assistente: S6nia Ãndrod. Peixoto - Romal307
R.uni6es: Quinta...feiros. às 9:30 horas
\.oco!: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo li - RomOis 621 .716

3. Pedro Pedrossioft
4. AHonso Camorgo

1. Evanefro Carreira

AJstst.nte: Ronaldo Podteco de OIi..,.ltira "- Ramol 306
R.un~: Terça...feiros. bs 10:00horas

Presidente: Benedito Ferreiro

Lc;tcaI: Saio "Ruy Barbosa" -

AMxo " -

Ramais 621. 716

ÃSSist.ntes de Comissões: Haroldo Pereira Femondes - Ramal 674. AI":u de Ofiveira - Ramal 67... Oeide Mario I. f.

e,ruz: - Ramal 598, Mauro lopes de Sá tei'lOS ferro Costa - Romaljl~.
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J

CONGRESSO NACIONAL
.
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 22, DE 1979

Aprova os textos dos Protocolos Adicionais n.... 1, 2, 3 e 4, que modificam a Conv,enção para
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Intemacionaf, concluída em Varsóvia a
12 de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo celebrado na Haia em 28 de setembro d,e 1955, com
as reservas constantes do artigo X do Protocolo n 9 2, 'do artigo XI, parágrafo 19, alínea b, do Protocolo
n 9 3 e do artigo XXI, parágrafo 19 , afínea a, do Protocolo n 9 4.
Art. 19 Ficam aprovados os textos dos Protocolos Adicionais n.os I, 2, 3 e 4, que modificam a Convenção
para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, concluída em Va:piÓvia 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 9 2, do artigo XI, parágrafo 19 , afínea b, do Protocolo n 9 3, e do nrtigo XXI,
parágrafo 19 , alínea a, do Protocolo n 9 4.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação
Senado Federal, 28 de maio de 1979. (0)

.Senador Luiz Viana, Presid.ente.

Republlcado por haver sido omitidos os textos dos Protocolos Adicionais 1. 2, 3 e 4, no DCN (Seção In de 29-5-79, pãglna 2.115.

I
I

PROTOCOW ADICIONAL, N." 1
Que emenda a Convenção para a Unificação de Certas

tanto, por acordo especial com o transpor1~ador. poderá o
passageiro fixar em mais o limite de responsabilidade.

Rerras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assi ..
nada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929.
Os Governos Abaixo Assinados
Considerando Que é desejável emendar a Convenção para a
Unlflcação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929.
Convieram no seguinte:

2. No transporte de bagagem despachada ou de mercadorias. limita-se a responsabilidade do t,ransportador à
quantia de 17 Direitos EspeCiais de Saque por quilograma,
salvo declaração especial de valor, feita pejo expedld.or no
momento de conftar os volumes ao transportador, e mediante o pagamento de uma eventual taxa suplementar.
Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a
Importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta
superior ao valor real da bagagem despach,wa ou da mercadoria.

CAPITULO I
Emendas à Convenção
Artigo I
A C011venção emendada pelas dlsposlçócs do presente Capítulo é a Convenção de Varsóvia, de 1929.
Artigo l i
O artigo 22 da Convenção é suprimidO e substituído pela seguinte disposição:
"Artigo 22
1, No transporte de passageiros, Umita-se a responsabilidade do transportador à quantia de 8.300 Direitos
Especiais de saque por passageiros, Se a indenização em
conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não
poderá o respectivo capital exceder aquele limite. Entre-

3. Quanto aos Objetos que o passageiro c.onservar sob
sua guarda, limita-se a responsabilidade do transportador
a 332 Direitos EspeCiais de Saque por passllgelro.
4, As quantias Indicadas neste artlero em Direitos
Especiais de Saque consideram-se referentes ao Direito
Especial de Saque, tal como definido pelo ]rundo Monetârio Internacional. A conversão destas quanUas em moedas
nacionais será efetuada, em caso de ação j ",dlclal, segundO
o valor destas moedas em Direitos Especiais de Saque, na
data do julgamento. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de uma Alta Parte Contratante
que seja membro do Fundo MOlletário Inte~macional, será
calculado segundo o método de a val1ação adotado pelo
Fundo Monetãrlo Internacional para su,," operações e" ,
transações na data do julgamento. O valor. em DI~I~:;k EspeciaIs de Saque, da moeda nacional de uma Alta ~~,,,,.,,

~_ r:;~-:-~"~:~
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Contratante que não seja membro do Fundo Monetário
Internacional, será calculado na forma estabelecida por
esta Mta Parte Contratante.

,Entretanto, os Estados que não são membros do Fundo
Monetário Internacional e cuja lei não permite a aplicação das disposições dos itens 1.0, 2.0 e 3.° do artigo 22,
poderão no momento de ratificação ou de adesão, ou a
qualquer tempo, declarar que o limite de responsabilldade
do transportador. em caso de ação judicial em seus territórios, é fixado em 125.000 unidades monetárias por passageiros, em relação à disposição do item 1.0 do artigo
22; 250 unidades monetárias por quilograma, em relação
à disposição do item 2.° do artigo 22; e 5.000 unidades
monetárias por passageiro, em relação à disposição do
item 3,° do artjgo 22. Esta unidade monetária corresponde
a 65 miligramas e meia de ouro, ao título de novecentos
milésimos de metal fino, Estas quantias se poderão converter, em números redondos, na moeda nacional de cada
pais. A conversão destas quantias em moedas nacionais
será efetuada segundo a lei do Estado em questão."
CAPíTULO

n

Ambito de Aplicaç_ão da Convenção Emendada
Artigo III

Convenção de Varsóvia' emendada pelo presente Protocolo,
se aplicará ao transporte internacional definido no artigo 1.0 da
Convenção se os pontos de partida e destino se situarem no território de dois Estados partes no presente Protocolo. ou no território
de um só Estado parte no presente Protocolo. se houver uma escala
prevista no território de outro Estado.
ClIi'tTULO nf
Disposições Protocolares
A

Artigo IV

Para as Partes no presente Protocolo, a Convenção e o Protocolo serão considerados e interpretados como um único instrumento, e serão designados Convenção de Varsóvia emendada pelO
Protocolo Adicional n.o 1 de Montreal de 1975,
Artigo V

Até a data de sua entrada em vigor, em conformidade com
as, disposições do Artigo VII, O presente Protocolo permanecerá
aberto à assinatura por qualquer Estado,
Artigo VI
1. O presente Protocolo será submetido à ratificação d08
Estados signatários.
2. A ratificação do presente Protocolo por parte de um Estado que não seja parte na Convenção de Varsóvia importa adesão
à Conyenção emendada pelo presente Protocolo,
S. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao
Governo da República Popular da Polônia.

3. Para as Partes no presente Protocolo, a denúncia da Convenção por uma delas, de acordo com o artigo 39 da mesma Convenção, não deve ser interpretada como denúncia da Convenção
emenda pelo presente Protocolo.
Artigo X
O presente Protocolo não poderá ser objeto de reservas,

Artigo XI

O Governo da República popular da Polônia informara imediatamente a todos os Estados partes na Convenção de Varsóvia
ou na Convenção emendada, bem como a todos os Estados signatários do presente, Protocolo ou que a ele aderirem, e à Organização de Aviação Civil Internacional, a data de cada assinatura, a
data de depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão.
a data da entrada em vigor do presente Protocolo, e qualquer
outra informação pertinente.
Artigo XII

Para as Partes no presente Protocolo Que também sejam Partes na Convenção Complementar da Convenção de Varsóvia para
a Unificação de Cartas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional Efetuado por Quem Não Seja Transportado Contratual, assinada em Guadalajara. em 18 de setembro de 1961
(denominada doravante "Convenção de Guadalajara"), qualquer
referência à "Convenção de Varsóvia" feita na Convenção de
Guadalajara se aplica a Convenção de Varsóvia emendada pelo
Protocolo Adicional n. O 1 de Montreal de 1975. nos casos em que
o transporte efetuado em virtude do contrato mencionado na
alínea b) do artigo 1.0 da Convenção de Guadalajara for regido
pelo presente Protocolo.
Artigo XIII

a assinatura até o dia 1.0
de janeiro de 1976. na sede da Organização de Aviação Civil Internacional, e após essa data e até a sua entrada em vigor, de
acordo com o artigo VII. no Ministério das Relações Exteriores
do Governo da República Popular da Polônia. A Organização de
Aviação Civil Internacional informará. imediatamente, o Governo
da República Popular da Polônia de qualquer assinatura e da
respectiva data durante o período em que o Protocolo estiver aberto a assinatura na sede da Organização de Aviação Civil Internacional.
.
O presente Protocolo ficará aberto

Em fé do que os PlenipotenCiários abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo,
Feito em Montreal. aos vinte e cinco dias do mês de setembro
do ano de 1975, em quatro textos autênticos redigidos nas linguas
francesa, inglesa. espanhola e russa. Em caso de divergência, fará
fé o texto na lingua francesa, lingua em que foi redigida a Convenção de Varsóvia, de 12 de outubro de 1929.
PROTOCOLO ADICIONAL N." 2

Que emenda a Convenção para a Unificação de Certas
Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinado em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, emendada
pelo Protocolo assinado em Haia em 28 de setembro de

Artigo VII
1. Logo que trinta Estados signatãrtos tiverem depositado
os respectivos instrumentos de ratificação do presente Protocolo.
este entrará em vigor entre tais Estados no nonagésimo dia após
o depósito do trigéSimo instrumento de ratificação. Para cada
um dos Estados que o ratificarem depois, entrará em vigor no
nonagésimo dia após o depósito do seu instrumento de ratificação,

2, Imediatame"nte após sua entrada em vigor, o presente Protocolo será registrado junto à Organização das Nações Unidas
pelo Governo da República popul·ar da Polônia.

1955.

Os Governos Abaixo assinados
Considerando que é desejável emendar a Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929,
emendada pelo Protocolo assinado em Haia em 28 d·e setembro de
1955.

ConvIeram no Seguinte:

Artigo Vln

CAPITULO I

1, Após sua entrada ~m vigor, o presente Protocolo sera
aberto à adesão de qualquer Estado não signatário.
2, A adesão ao presente Protocolo por parte de um Estado
que não é parte na Convenção importa adesão à Convenção emendada pelo presente Protocolo.
:t, A adesão se efetuará pelo depósito de um instrumento de
adesao junto ao Governo da República PopulaJ; da Polônia e produzirá efeito no nonagésimo dia após a data deste depósito.

EJnenda à Convenção

Artigo IX

1. Qualquer parte no presente Protocolo poderá denunciá10 mediante notificação dirigid,a ao Governo da República popular
da Polônia.
2. A denúncia porduzirá efeito seis meses após a data do
recebimento da respectiva notificação pelo Governo da República
Popular da Polônia,

Artigo I

A Convenção emendada pelas disposições do presente Capítulo é a Convenção de Varsóvia emendada em Haia em 1955.
Artigo

n

O artigo 22 d,á Convenção é suprimido e substituído pela seguinte disposição:
"Artigo 22
1. No transporte de passageiros, limita-se a respon-

sabilidade do transportador à quantia de 16.600 Direitos
Especiais de Saque por passageiro. Se a indenização, em
conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser arbitrada em constituição de renda, não
poderá o respectivo capital exceder aquele limite. Entre-
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tanto, por acordo especial com o. transportador, poderá
o passageiro fixar em mais o l1mite de responsabilidade.
2. a) No transporte de bagagem despachada ou cre
mercadorias. limita-se a responsabllldade do transportador
à quantia de 17 Direitos Especiais de Saque per quilograma, salvo declaração especial de valor feito pelo passageiro ou pelo expedidor no momento de confiar os volumes ao transportador, e mediante o pagamento de uma

eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia
declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real
da bagagem despachada Ou da mercadOria.
b) Em caso de perda, avaria ou atraso de uma parte

da bagagem despachada ou da mercadoria, ou de qualquer objeto nelas contido, soment,e o peso total do volume
ou dos volumes em questão é tomado em consideração
para determinar o limite de responsabilidade do transportador. Entretanto, quando a perda, avaria ou atraso de
uma parte da bag'agem despachando ou das mercadorias,
ou de algum objeto nelas contido, atingit o valor de outros
volumes compreendidos no mesmo talão de bagagem ou
no mesmo conhecimento aéreo, o peso total destes volumes
deve ser tomado em consideração para detenninar o limite de responsabilidade.
3. Quanto aos objetos que o passageiro conservar
sob sua guarda, limita-se a responsabilidade do transportador a 332 Direitos Especiais de Saque por passageiro.
4. Os limites estabelecidos pelo presente artigo não
terão o efeito de retirar do tribunal a faculdade de estabelecer, ainda, na conformidade de sua lei, uma quantia
correspondente à totalidade ou a parte das despesas e
outras custas que o processo haja acarretado ao demandante. A disposição precedente não serâ aplicada quando
o montante da indenização concedida, excluída as despesas e outras custas do processo, não exceder a quantia
que o transportador tenha oferecido, por escrito, ao demandante, dentro de um prazo de seis meses a contar do
fato causador dos danos, ou antes do início da ação, se
-esta for posterior a esse prazo.
5. AI5 quantias indicadas neste artigo em Direitos
Especiais de Saque consideram-se referentes ao Direito
Especial de Saque, tal como definido pelo Fundo Monetário Internacional. A convenção destas quantias em moedas nacionais sera efetuada, em caso de ação judicial,
segundo o valor destas moedas em Di-reito EspeCiais de
Saque, na data do julg-amento. O valor, em Direito Especiais de Saque, da moeda nacional de uma Alta Parte
Contratante que seja membro do Fundo Monetário Internacional, será calculado o método de avaliação adotado
pelo Fundo Monetário Internacional para suas operações
e transações na data -do Julgamento. O valor em Direitos
Especiais de Saque, da moed-a nacional de uma Alta Parte
Contratante que não seja membro do Fundo Monetãrio
Internacional, será calculado na forma estabelecida por
esta Alta Parte Contratante.
Entretanto, os Estados que não são membros do Fundo Monetário Internacional e cuia lei permite a aplicaç.ão
das disposições dos itens 1.0, 2.° alínea a) e 3.° do artigo
22, poderão, no momento de ratificação ou de adesão, ou
a qualquer tempo, declarar que o limite de responsabilidade do transportador, em caso de ação judicial em seus
territórios, é fixado em 250,000 unidades monetárias por
passageiro, em relação à disposição do item 1.0 do artigo
22; 250 unidades monetárias por quilograma, em relação
à disposição do item 2.°. alínea a) do artigo 22; e 5.000
unidades monetárlas por pasageiro em relação a disposição do item 3.° do artigo 22. Esta unidade monetária corresponda a 65 miligramas e meio de outro, ao título de
novecentos milésimos de metal fino. Estas quantias se
poderão converter, em números redondos, na moeda nacional de cada país. A Conversão destas quantias em moedas nacionais será efetuada segundo a lei do Estado em
questão."

CAPíTULO

n

Ambito de Aplicação da Convenção Emendada.

Artigo In
A Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 195.5 e pelo
presente Protocolo se aplicará ao transporte internacional definido
no Artigo 1.° da Convenção se os pontos de partida e destino se
situarem no território de dois Estados partes no presente Protocolo ou no território de um só Estado parte no presente Protocolo,
se houver uma escala prevista no território de outro Estado.
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CM'l:l'Ull9, UI
Disposições ~tocolares
Artigo IV
..
Para as partes no pre~ente Protocolo, a c~n~~1í.be- va~sóvia
emendada na Haia em 1'955 e o presente Protoc,010 seráo considerados e interpretados como um unico instrumenl~o e serão d~slg•.
nados Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955 e pelO'
Protocolo Adicional 11," 2 de Montreal de 197,5.
'
Artigo V
Até a data de Sua entrada em vigor, em conformldadEll com
as disposições do artigo VII, o presente Protocolo perman~eeJá
aberto à assinatura por qualquer Estado.
' ./
Artigo
;i~:i

vl.:,

. : ..

L O presente Protocolo será SUb.ldO à rat1:1icação dosiEs"tados slgnatarlos.
2. A ratificação do presente Protocolo por parte de um E4~ado
que não seja parte na Convenção de Varsóvia ou por parte _dê:um
Estado que não seja parte na Convençáo de Var~lóvia emem:fnda
na Haia em 1955 imperta adesão à Convenção li. VaTSõv!a emendada na Haia em 1955 e pelo Protocolo Adicional:,..."':! de Mon-

trea~deo~9::~trumentos

<l,e ratificação serão
Governo da República Popular da Polônia.

~:'ados junto ao

Artigo ViI
Logo que trinta Estados signatários tiverem depesltado os
respectivos instrumentos de ratificação do 'presente- Protocolo, este
entrará em Vigor entre tais Estados-:-:nt).A10nagésimo dia após o
depósito do trigésimo Instrumento de'"Mjfleação. Para cada um
dos Estados que o ratificarem depois, ~ara em vigor no nonagésimo dia após o depósito do seu Instrumento de ",tlflcação.
2. Imediatamente após sua entrada em vigor, I) presente Protocolo será registrado junto à Organização das Naçi;es Unidas pelo
Governo da República Popular da Polônia.
I.

Artigo VIII
'I. Após sua entrada em vigor, o presentelli@tocolo será aberto à adesão de qualquer Estado não signatário.'
2. A adesão ao presente Protocolo per parte de um Estado
que não é parte na Convenção de Varsóvia oU por parte de um
Estado que não é parte na Convenção de Varsôvill~ emendada na
Haia em 1955, Importa adesão à Convenção de Varsóvia emend'1-da
na Haia em 1955 e pelO Protocolo Adicional n.o 2 ele Montreal de
197'5.
3. A adesão se efetuará pelO depós.de um :Instrumento de
adesão junto ao Governo da República Popular da Polônia e produzirá efeito no nonagésimo dia após a data deste depósito.
!Artigo IX
1. Qualquer parte no presente Protocolo poderá denunciá...lo
mediante notificação dirigida ao Governo da República popular
da Polônia.
2. A denúncia prodUZirá efeito seis meses a;pós a data do
recebimento da respectiva notificação pelo Governo da República
"
Popular- da Polônia.
3. Para as partes no presente Protocolo, a denúncia dá convenção de Varsóvia per Uma delas, de acordo com o artigo 39 da
mesma Convenção ou do. Protocolo da Haia de acordo com seu
Artigo XXIV não deve ser interpretada como denúnda da Con'fenção de Varsóvia emendada na Hala em 1955 e pelo Protocolo AdicionaI n.O 2 de Montreal de 1975.
Artigo X
O presente Protocolo não poderá ser objeto de reservas. Entretanto um Estado pederá, a qualquer momento, declarar, mediante
notlfi~ação dirigida ao Governo da República Popular da polônia,
que a Convenção emendada pela Protocolo não l;e aplicará ·ao
transporte de pessoas, mercadorias e ba-gagem e1etuado por suas
autoridades militares, a ,bordo de aeronaves matriculadas neste
Estado, e cuja capacidade total tenha sido reservada por estas
autoridades ou por conta destas.
Artigo XI
O Governo -da República Popular da polônia infonnará ime ..
diatamente a todos os Estados partes na Convençáo de Varsóvb.\
ou na Convenção emendada, ilem como a todos os Es~ados Sigl'U,.~
rios do presente Protocolo QU _que a ele aderirem, e _a Organi2~çao
de Aviação Civil Internacional, a data de cada assinatura, ,a'l~ta
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do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão, a
data da entrada em vigor do presente Protocolo, e qualquer outra
informação pertinente.
Artigo XI!
Para as Partes no presente Protocolo -q.tie,-tarnbém sejam Partes na Convenção Complementar da Convenção de varsóvia para
a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transpode Aéreo Internacional Efetuado pOr Quem Não Seja Transportador Contratual, assinada em Guadalajara, em 1,8 de setembro de 1961, (deno-

minada doravante "Convenção de Guadalajara"), qualquer referência à "Convenção de Varsóvia" feita na Convenção de Guadalajara se aplica à Convenção de Varsóvia emendada na Haia em
1955, e pelo Protocolo Adicional n.O 2 de Montreal de 1975, nos
casos em que o transporte efetuará em virtude do contrato mencionado na alínea b) do artigo 1.0 da Convenção de Guadalajara
for regido pelo presente Protocolo.
Artigo XIII
O presente Protocolo ficará aberto a assinatura ate o dia 1.0
de janeiro de 1976, na sede da Organização de Aviação Civil Inter':"

nacional, e após esta data e até a sua entrada em vigor, de acordo
com o artigo VII, no Ministério das Relações Exteriores do Governo
da República Popular da Polónia. A Organização de AViação Civil
Internacional infonnará, imediatamente, o Governo da República
Popular da Polônia - de qualquer assina}u.ra e da respectiva data
durante o período ~m que o Protocolo estiver aberto a assinatura
na sede da Organização de Aviação Civil Internacional.
Em fé do que os Plenipotenciários, abaixo assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo.
Feito em Montreal, aos tiinte e cinco dias do mês de setembro
do ano de 1975, em quatro teXtos autênticos, redigidos nas línguas
francesa, inglesa, eSpanhola e russa. Em caso de divergência.
fará fé, o texto em lingua francesa, língua em que foi redigida
a Convenção de Varsóvia de 12 de outubro de 1929.
PROTOCOLO ADICIONAL N.O 3
emenda ja ;Convenção para a. Unificação de Certas
Regras JRelativas ,ao Transporte jAéreo Internacional, assinada ém Varsóvia em 12 de 'outubro de 3.929, emendada
pelos Protocolos assinados 'na ,Haia em '28 de lsetembro de
1955 e na Guatemala em 8 Ide março de 1971.
QUé

Os Governos abaixo assinados
Considerando que é de_sejável emendar a Convenção para a
Unificação de Certas Regras-Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, assinada em Vars,õltia em 12 de outubro de 1929; emendada pelos Protocolos assinados na Haia em 28 de setembro de
1955 e na Guatemala em 8 de março de 1971.

Convieram no seguinte:

cÃP1TUUOI
Emendas à Convenção
Artigo I

A Convenção enrêndada pelas disposições do presente Capítulo
é a Convenção de Varsóvia, emendada na Haia em 192,5 e na
Guatemala etn 1971.
.
Artigo l i
O artigo 22 da Convenção é suprimido e substituído pela seguinte disposição:
"Artigo 22
1. a) No transporte de passageiros, limita-se a res-

ponsabilidade do transportador à Quantia de 100.000 Di-

reitos Especiais de Saque pelo conjunto dos pedidos, qualquer que sej a o seu título. como reparação pelas danos sofridos por passageiros em conseqüência de morte ou de
lesões corporais. Se a indenização, em conformidade com
a lei do Tribunal que conhecer da questão puder ser arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo
capital exceder 100.000 Direitos Especiais de Saque.
b) Em caso de atraso no transporte de passageiros
limita-se a responsabilidade do transportador à quantia
de 4.,1,50 Direitos Especias de Saque por passageiro.
c) No transporte de bagagem, a responsabilidade do
transportador, ~m caso de destruição, perda, avaria ou
atraso. limita-se à quantia de 1. 000 Direitos Especiais de
Saque por passageiro.
? a) No transporte de mercadorias, limita-se a responsabilidade do transportador à quantia de 17 Direitos
Especiais de Baque por quilograma, salvo declaração espe-

. cial de valor feita pelo expedidor, no momento de confiar
os volumes ao transportador e mediante o pagamento de
uma eventual taxa suplementar. Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia
declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real
da mercadoria.
b) Em caso de l>erda, avaria ou atraso de parte da
mercadoria, ou de qualquer objeto nela contido, l;omente o
peso total do volume ou volumes em questão é tomado em
consideração para determinar o limite de responsabilidade
do transportador. Entretanto, quando a perda, avaria ou
atraso de parte da mercadoria, ou de qualquer objeto nela
contido, atingir o valor de outros volumes cOffiDreendidos
no mesmo conhecimento aéreo, o peso total destes volumes
deve ser tornado em consideração para determinar o limite
de responsabilidade.
3. a) Os Tribunais das Altas Partes Contratantes que
não tiverem a faculdade, de aaordo com a sua l~i, de condenar nas custas processuais e honorarios dos advogados
poderão conceder ao demandante, a seU critério, nas a,óes
em que a oresente ()onvenção se aplicar, a totalidade ou
parte das custas processuais e os honorários de advogado,
que o Tribunal julgar razoável.
b) As custas processuais e os honorários de advogado.
somente serão concedidas de acordo com a alínea a ~, quando O demandante tiver notificado, por escrito, ao transportador, o montante da quantia reclamada com os pormenores do respectivo cálculo, e o transportador não tiver,
dentro do prazo de seis meses a contar da data do recebimento desta notificação, feito uma oferta de acordo, por
escrito, em um montante pelo menos igual ao valor da
indenização concedida pelo Tribunal, dentro do limite aplicaveI. Este prazo será prorrogado até o dia do início da
ação, se esta ocorrer apôs o término do prazo.
c) As custas processuais e os honorários de advogado
não serão tomados f!m consideração para a aplicação dos
limites previstos neste artigo.
As quantias indicadas em Direitos Especiais de Saque,
neste artigo e no a.rtigo 42 consideram-se referentes ao
Direito Especial de Saque, tal como definido pelo Fundo
Monetário Internacional. A conversão destas quantias em
moedas nacionais será efetuada, em caso de ação judicial.
segundo o valor de~tas moedas em Direitos EspeCiais de
Saque na data do jUlgamento. O valor, em Direitos Especiais de Saque, da moeda nacional de uma Alta Parte Contratante que seja membro do Fundo Monetário Internacional, será calculado de acordo com o método de avaliação
adotado pelo Fundo Monetário Internacional para suas
operações e transações na data do julgamento. () valor em
Direitos Especiais de Saque, da moeda nacional de uma
Alta Parte Contratante que não seja membro do Fundo
Monetário Internacional, será càlculado na forma estabelecida por esta Alta Parte Contratante.
4.

Entretanto, os Estados que não são membros do Fundo
Monetário Internacional e cuja lei não permite a aplicação
das disposições dos itens 1.° e 2.°, alínea a) do artigo 22,
poderâo, no momento de ratificação ou de adesão, ou a
qualquer tempo, dec.larar que o limite de respol1sabilidade
do transportador, em caso de ação jUdiCial em seus territórios, é fixado em 1.500.000 unidades monetária.s por passageiro, em relação à disposição do item 1.0, alínea a) do
artigo 22: 62.500 unidades monetárias por passageiro, em
relação à disposição do item 1.0, alínea bl do artigo 22;
15.000 unidades monetárias por passageiro, em relação à
disposição do item L° alínea c) do artigo 22, e 250 unidades
monetárias por quilograma, em relação ao item 2.°, alínea
a) do artigo 2,2. O estado que aplicar as dispOSições deste
item pode também declarar que a quantia referida nos
itens 2.° e 3.0 do artigo 42 é igual a 187.500 unidades monetárias. Esta unidade monetária corresponde a 65 miligramas e meia de ouro, ao título de novecentos milésimos de
,metal fino. Estas quantias se poderão converter, em números redondos, na m()eda nacional de cada ·país. A Conversão destas quantias em moedas nacionais será efetuada segundo a lei do Estado em questão."
Artigo lI!

No artigo 42 da Convenção, sào suprimidos os itens 2.° e 3.°
e substituídos pelas seguintes dispOSições:
"2. 'Em cada Uma das Conferências mencionadas no
item 1.0 deste artigO., o limite de responsabilidade estabe-
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lecldo no artigo 22, item 1.°, alínea a). -em vigor nas datas
das Conferências, não poderá ser aumentado de montante
superior a 12.500 Direitos Especiais de Saque.
Salvo O disposto no item 2.° do presente artigo, o limite
de responsabilidade estabelecido nO artigo 2·2 item 1.°,
alínea a), em vigor na data de reunião daquelas COnferências, será aumentado de 12:.500 Direitos Especiais de Saque
em 31 de dezembro do quinto e décimo anos seguintes à
data de entrada em vigor do Protocolo referido no item 1.°
do presente artigo, a não ser que as aI udidas Conferências
decidam o contrário antes daquelas datas, por maioria de
votos de dois terços dos representantes das Partes presentes
e com direito a voto."
CAPITULO rI
Ambito de aplicação da Convenção Em.endada

Artigo IV
A Convencão emendada na HAia em 1955 e na Guatemala em
,t.97.1, e pelo presente Protocolo se aplicará ao transporte internacional
finido no artigo 1.0 da Convenção se os pontos de partida

e destluo se situarem no território de .dois Estados partes no
presente Protocolo ou no território de um só Estado parte no
present. Protocolo, se houver uma escala prevista no território de
outro Ltado.
CAPíTULO lU
Disposições Protocolares
ArtigO V
Para as Partes no presente Protocolo, a Convenção de Varsôvia
emendada na Haia em 1955 e na Guatemala em 1971 e o presente
Protocolo serão considerados. e interpretados como um único instrumento e serão designados' Convenção de Varsóvia emendada na
Haia em 1955 e na Guatemala em 1971 e pelo Protocolo Adicional
n." 3 de Montreal de 1975.
ArtigO VI
Até a data de sua entrada em vigor, em conformIdade com
as disPosições do Artigo VIU, o presente Protocolo permanecerá
aberto à assinatura por qualquer Estado.
Artigo VII
1.

O presente Protocolo será sul;Jmetido à ratificação dos Es-

tados signatários.
2. A ratificação do presente Protocolo por um Estado que não
seja parte na Convenção· de VarsóvIa ou por parte de um Estado
que não seja parte na Convenção de Varsóvia emendada na Haia
em 1955 ou pOr parte de um Estado que não seja parte na Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1975 em Guatemala em
1971 importa a adesão à Convenção de Varsóvia emendada na
Haia em 1955, na Guatemala em 1971 e pelO Protocolo Adicional
n.o 3 de Montreal de un·s.
3. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto
ao Governo da RePública Popular da polônia.
Artigo VIII
Logo que trinta Estados signatáriOS tiverem depositadO
os respectivos instrumentos de ratificação do prese;nte protoco l?,
este entrará em vigor entre tais Estados nO nonagesimo dia apos
o depósito do trigésimo instrumento de ratificação.' para cada um
dos Estados que o ratificarem depois, entrará em vigor n? non.agésimo dia após o depósito do seu instrumento de ratlficaçao.
1.

2. Imediatamente após sua entrada em vigor. o presente
Protocolo será registrado junto à Organização das Nações Unl. das pelo Governo da República Popular da Polônia.

Artigo X
1. Qualquer parte no presente protocolo pOderá denunciá-lo
mediante notificação dirigida ao Governo da República Popular
da· Polônia.

2. A denúncia produzirá efeito seis meses após a data do
recebimento da respectiva notificação pelO Governo da República Popular da Po!õnia.
3. Para as Partes no presente Protocolo, a denúncia da
Convencão de VarSÓVia por uma delas. de acordo com o artigo 39
da m('sma Convenção OU do Protocolo da Haia. de acotdo com seu
Artigu XX.IV\ ou do protocolo da Guatemala, de acordo com seu
Artigo XXII, não deve ser lnterpreta~a como denúncia da con·
vencão de Varsóvia emendada na HaIa em 1955, na Guatemala
em 1971 e pelo Protocolo Adicional n.o 3 de Montreal de 1975.
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Artigo XI
O presente Protocolo somente jl()derá ser objeto das seguintes reservas:
. •:;:::;.~...
a) Qualquer Estado cujos Tribunais não tenha.m a faculdade,
de confonnidade com sua Iei-; de condenar nas custas proces~nais
e em honorários de advogados, pOderá, a qualquer t,empo, med~nte
notificação dirIgida ao Covemo da República Popular da POI&bü>,
declarar que o item 3.0, 'alínea a) do Artigo 22 não se apliç~ a
seus Tribunais.
." \
bl Qualquer Estado poder'; declarar, a qualquer tempo, '",ediante notificação dirigida ao Governo da República popular1da.
Polônia que a Convenção de Varsóvia emendada na Haia em .~55,
na Guatemala em llf71 e pelo Protocolo Adicional n.O 3 de I!rlmtreal de 1975 não se aplicará ao transporte de pessoM, bagagem e·
mercadorias ef~tuado por suas autori,. • . ~.milital"eS, a bordO. de
aerona ves matnculadas neste Estado
.
capacidade total 'tenha sido reservada por estas autoridades Ou por conta destas~.
c) Qualquer Estado poderá declarar, ao ratlfi<:ar o prot<\IjGlo
h. O 4 de Montreal de 1975 Ou a ele aderir,ou a qualquer tempo.{Que
não está sujeito às disposições da Convenção de Varsóvia e"~n..
dada na Haia em 1955, na Guatemala em 1971 e pelo Protódolo
Adicional n." 3 de Montreal de 1975, na parte aplilláveI ao transporte de mercadorias, de correio e encomendas pOst~; Esta declaração produzirá. efeito no nonagésimo dia apói.lf'Ú recebimento
pelo Governo da RepúbUca Popular da Polôni
,..
.
2. Qualquer Estado que tiver apresentado reserva em con ...
formidade COm o item anterior, poderá retirá-la a (IUalquer tempo
mediant~ notificação dirigida ao Governo da República Popplar'
da Polônia.
Artigo XII
O Governo da República Popular da Polônia informará ilnediatamente a todos os Estados partes na Convenção de Varsóvia,
ou na Convenção emendada, bem como a todos os Estados signa- .
tários do presente Protocolo ou que a ele aderirem. e à Organização de Aviação Civil InternaCional. a data de cad::~ assinatura, a
data do depósito de cada InstrumentQ de ratificação ou de ad!$ão.,
a datà da entrada em vigor do presente Protocolo, e qualquer
outra informação pertinente.
1.

;''f~._

Artigo XlII
Para as partes no presente Protocolo que sejam partes na
Convenção Complemental', da Convenção de Varsóvia para a
UniIlcação de Certas Regras Relativas ao Tr8lrlsp<>rte Aêreo
Internacional Efetuado por Quem Não Se!a,·.-.Transportador
Contratual, assinada em Guadalajara, em Uf.~'~ setembro de
1961 (denominada doravante "Convenção JI!!!' Guadalajara")
qualquer referência à ~'Convenção de VarsóviP feita na Con ..
venção de Guadalajara se aplica à Convenção de VarSÔ\i'ja
emendada na Haia. em 1955, na Guatemala em 1971 e pelO Protocolo Adicional n.o 3- de Montreal de 1975. nos casos em Que o transporte, efetUado em virtude do contrato rnencionadcl na alínea' b)
do artigo 1.0 da Convenção de Guadala.jara for regido pelo pre ..
sente Protocolo~
'.
artigo XIV
O presente Protocolo ficará aberto a assinatur2L até o dia 1.0
de janeiro de 1976, na sede da Organização de Avtação Civil Internacional, e após esta data e até a sua entrada em vigor.. de
acordo com o Artigo vm,· no Ministério das Relações Exteriores
do Governo da República Popular da Polônia. A Organização· de
Aviação Civil Internacional informará, imediatamente, o Gove.,no
da República Popular da Polônia de qualquer assinatura e da respectiva data durante o períodO em que o Protocolo estiver aberto
à assinatura, na sede da Organização de Aviação Civil Internacional.
Em fê de qUe os Plenipbtenciários abaixo-assinados. devidamente
autorizados, firmaram Q presente protocolo .
Feito em Montreal, aos vinte e cinco dias do mês de setemb,:o
de 1975, em quatro textos autênticos redigidos nas línguas fra.n..
cesa, inglesa, espanhola e russa. Em caso de diverg,ência, fará fé
o texto em língua· francesa, língua em que foi redligida a convenção de Varsóvia de 12 de outubro de 1929.
PROTOCOLO DE MONTREAL N." 4

que emenda a Convenção para a Unifica~áo de Certas
Regras Relativas ao Trahsporte Aéreo Interm.3cional assinada em Varsóvia, em 12 de outubro de IH29 emend.da
pelo Protocolo assinado na Haia em 28 de setembro de
1955.

Os, Governos abaixo-assinados
s,~:,~,,~, _ ~ r
Considerando que é desejável emendar a~"~f·ÍJara a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Tr . " . " Aéreo In-
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ternaclonal assinada .em Varsóvia, em 12 de outubro de 1929, emendada pelo Protocolo assinado na Haia em 28 de setembro de 1955
Convieram no seguinte:
CAPiTULO I
Emendas à. Convenção

artigo I
A Convenção emendada pelas disposições do presente Capítulo
é a Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955.
Artigo Il
O Item 2.° do artigo 2.° da Convenção, é suprimido e substituído pelos itens 2.° e 3.° seguintes:
"2. No transporte de remessas postais, o transportador só é responsave1 perante a administração postal
competente, em conformidade com as disposições apllt 1.veis às relações entre os transportadores e as adminí~
trações postais.
3. Salvo o disposto no item 2.0 do presente artigo,
as disposições da presente Convenção não se aplicam ao

transporte de remessas postais;"

Artigo m
No Capítulo Il da Convenção, a Seção III (artigo 5.0 a 16) é
suprimida e substltuida pelos seguintes artigos:
"Seção m - Documentação relativa a mercadorias.
Artigo 5

1.
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No transporte de mercadorias deve ser emitido um

conhecimento aéreo.
2. O empregó de qualquer outro meio que contenha
as informações relativas ao transporte a ser executado
poderá, mediante ~íjp~entimento do expedidor, substitulr
a emissão do conh~ento aéreo. Se esses outros meios
forem utilizados, o ·tr~sportador entregará ao expedidor,
quando este solicitari~Unt recibo da mercadoria que permita a identificação do embarque e o acesso aos dados
registrados por esses outros meios.
3. A impossibilidade de utilizar, nos pontos de trânsito e de destino, de outros meios que permitam constatar as infol"mações relativas ao transporte, mencionadas
no item 2.° do presente artigo, não autorizará o transportador a recusar as mercadorias para transporte.
Artigo 6
1. O conhecimento aéreo será emitido pelO expedidor
em três vias originais.
2 . A primeira via que terá a indicação H para o transportador", será assinada pelo expedidor. A segunda via
que terá a indicação -'para o destJnatário" será assinada
pelo expedidor e pelo' transportador. A terceira via será
assinada pelo transportador e por este entregue ao expedidor após o aceite da mercadoria.
"
3~ As assinaturas do. transportador e do expedidor
poderão ser impressas ou substituídas por um carimbo.
4. Se o transportador, a pedido do expedidor, emitir
o conhecimento aéreo, considera-se, até prova em contrário, que agiu em nome do expedidor.
Artigo 7
Quando houver vários volumes:
a) o transportador de mercadorias tem o direito de
solicitar ao expedidor a emissão de conhecimentos aértos distintos;
b) o expedidor tem o direito de solicitar ao transportador a entrega de recibós distintos, quando forem
utilizados os outros meios previstos no item 2.0 do artigo 5.°
ArtigoS
O conhecimento aéreo e o recibo da mercadoria de·
verão conter:
a) a indicação dos poptos de partida e destino;
b) se Os pontos de partida e destino estiverem situados no território de uma única Alta Parte Contratante e,
_havendo uma ou várias escalas previstas no território de
ouVo Estado, a indicação de uma dessas escalas;
c) o peso da mercadoria.

Artigo 9
A inobservância das disposições dos artigos 5.° a 8.°
não afeta nem a existência nem a validade do contrato
de transporte, que será, não obstante, sujeito às regras da
presente Convenção, inclusive àquelas relativas ao limite
de responsabilidade.
Artigo 10
1. O expedidor é responsável pela exatidão das Indicações e declarações relativas à mercadoria feitas por
ele Ou em seu nome no conhecimento aéreo, bem como por
aquelas fornecidas ou feitas por ele ou em seu nome ao
transportador para inclusão no recibo da merecadoria ou
inclusão 'nos registros conservados pelos outros meios previstos no item 2.0 do artigo 5,°
2. O expedidor é responsável por qualquer dano sofrido pelo transportador ou por qualquer ,outra pessoa perante a qual o transportador é responSável, em virtude de
indicações e declarações irregulares, incompletas ou incorretas fornecidas ou feitas pelO expedidor ou em seu
nome.
3. Salvo as disposições dos itens 1.° e 2.0 do presente artigo, o transportador é responsável por qualquer
dano sofrido pelo expedidor, ou por qualquer pessoa, perante a qual o expedidor é responsável, em virtude de indicações e declarações irregulares, incorretas ou incompletas feitas pelO transportador ou em seu nome no recibo da mercadoria ou nos registros conservados pelos outros meios previstos no item 2.° do artigo 5.°

Artigo 11
1. O conhecimento aéreo e o recibo da mercadoria
farão fé, salvo prova em contrário. da conclusão do contrato, do recebimento da mercadoria e das condições de
transporte neles contidas.
2. As indicações constantes no conhecimento aéreo
e no recibo da merc'adoria, relativas ao peso. às dimensões e à embalagem da mercadoria, bem como ao número
de volumes, farão fé, salvo prova em contrário; as indicações relativas à quantidade, ao volume e ao estado da
mercadoria só farão prova contra o tránsportador se a
verificação delas for por ele feita na presença do expe·
didor e exarada no conhecimento aéreo. ou se se tratar
de indicações relativas ao estado aparente da mercadoria.
Artigo 12
1. Sob condição de cumprir todas as obrigações decorrentes do contrato de transporte, terâ. o expedidor o
direito de dispor da mercadoria, seja retirando-a do ae·
roporto de partida ou destino, seja retendo-a em viagem
por ocasião de algum pouso, seja fazendo-a entregar no
lugar de destino ou durante a viagem a pessoa diferente
do destinatario inicialmente indicado, seja exigindo a sua
devolução ao aeroporto de partida, contanto que o exercício desse direito não prejUdique o transportador ou os
demais expedidores e que ele satisfaça as despesas que daí
decorrerem.
2. Se for impossível executar as ordens do expedidor, deverá o transportador avisá-lo imediatamente.
3: Se o transportador der execução às ordens do expedidor sem exigir apresentação da respectiva via do conhecimento aéreo ou do recibo da mercadoria entregue ao
expedidor, responderá pelo dano que dai resultar para
quem estiver regUlarmente de posse do conhecimento aéreo ou do recibo da mercadoria. ressalvado a ação de
regresso contra o expedidor.
4. O direito do expedidor cessa no momento em que
começa o do destinatário, de conformidade com -o artigo
173. Todavia, se o destinatário recusar a mercadoria, ou se
não puder ser encontrado, recobrará o expedidor o seu direito de disposição.

Artigo 13
1. Salvo nos casos indicados no artigo precedente, o
destinatário tem o direito de exigir, logo que chegue a
mercadoria ao pOnto de destino, que o transportador lhe
'entregue a -mercadoria ,mediante o pagamento da importância dos créditos e cumprimento das condições de transporte.
2. Salvo estipulação em contrária, deverá o transportador avisar o destinatáIip logo que chegar a mercadoria.
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:3. Reconhecendo o transportador a perda da mercadoria OU não havendo esta chegado sete dias após a data
em que deveria ter chegado, fica o destinatário autorizado a exercer, contra o transportador, os direitos que denvam do contrato de transporte.

Artigo 14

Poderão o expedidor e o destinatário fazer valer todos
os direitos que lhes são, respectivamente, conferidos pelos
, artigos 12 e 13, quer atuem no próprio interesse ou no interesse de terceiros desde que cumpram as obrigações impostas ·pelo contrato.
Artigo 15
1. _ Os artigos 12, 13 e 14 não prejudicarão de maneira alguma as relações do expedidor e do destisalário
entre si, nem as relações de terceIros, cujos direitos derivem do expedidor ou do destinatário.
2. Qua1::)uer cláusula derrogatória das estipulações
dos artigos 12, 13 e 14 deverá constar do conhecimento
aéreo ou do recibo da mercadoria.
Artigo 16
1.

O expedidor é obrigado a fornecer as informa-

ções e os documentos que sejam necessários para o cumprimento das formalidades de alfândega, de barreira ou de
polícia antes da entrega da mercadOria ao destinatário.
O expedidor é responsável perante o transportador, por
todos os danos que resultarem da falta, insuficiência ou
irregularidade dessas informações e documentos, salvo no
caso de culpa do transportador ou de seUs prepostos. ,
2. O transportador não é obrigado a examinar se
são exatas Ou sufich~ntes essas informações e documentos."
Artigo IV
O artigo 18 é suprimido e substituido pelas seguintes dispo-

sições:

"Artigo 18
1. Responde o transportador pelo dano decorrente de
destruição, perda ou avaria de bagagem despachada, desde
que o fato que causou o dano haja ocorrido durante o
transporte aéreo.
2. Responde o transportador pejo dano decorrente de
destruição, perda ou avaria da mercadoria sob a condição única de que o fato que causou o dano haja ocorrido
durante o transporte aéreo.
3. Entretanto, o transportador não será responsável
se provar Que a destruição, perda ou avaria da mercadoria
resultar exclusivamente de um ou mais dos fatos seguintes:
a) natureza ou vicio próprio da mercadoria;
b) embalagem defeituosa da mercadoria feita por pessoa Que não o transportador ou seus prepostos;
C) ato de guerra ou conflito armado;
d) ato da autoridade pública executado em relação
com ·a entrada, saida ou o trânsito da mercadoria.
4. Transporte aéreo, para o efeito dos itens precedentes é o períOdO durante o qual a bagagem ou as mercadorias se acham sob a guarda do transportador, seja em
aeroporto, seja a bordo da aeronave, seja em qualquer outro lugar, etn caso de pouso fora do aeroporto.
5. O períodO do transporte aéreo não abrange nenhum transporte terrestre. marítimo ou fiuvial. efetuado
fora do aeroporto. Todavia, quando na execução do contrato de transporte aéreo, se efetuar quaisquer desses
transportes para o carregamento, a entrega ou a baldeação, presume-se que o dano resultou de fato ocorrido durante o transporte aéreo, salvo prova em contrário.'

Artigo V
O artigo 20 da Convenção é suprimido e substituído pelas seguintes disposições:

"Artigo 20
No transporte de passageiros e de bagagem e no caso
de dano ocasionado por atraso no transporte de mercadorias, o transportador não será responsável, se provar que
tomou oU tomaram os seus prepostos, todas as medidas necesárlas para que se não produzisse o dano, ou que lhes
não foi possível tomá-las."

\
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Artigo VI
O artigo 21 da Convenção, é suprimido e substituído pelas seguintes disposições:
"Artigo 21
1. No transporte de passageiros c de bagagem, se
o transpOrtador provar que o dano foi causado por culpa
da pessoa lesada ou que esta para ele contribuiu, O tribunal poderá, em conformidade com suá lei, exclUIr-ou atenuar a responsabilidade do transportador.
'
2. No transporte de mercadorias, o transportador ê
exonerado total ou parCialmente d.e responsabilidade na
medida e.m que provar que a ~a da pessoa que pleiteia
indenização ou da pessoa da q,,:deriva suu direito tenha
causado o dano ou para ele contribuido."
Artigo Vil
No artigo 22 da Convenção:
a) no item 2.° alinea, a) são suprimidas as palavras "e de mercadorias";
b) após o item 2.0 alínea a), é acrescentado O sel!:ulnte item:
"b) No transporte de mercadorias. Imita-se a responsabilidade do transportador à quantm'de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, salvo declaração especial
de valor feita pelo expedidor no momento de confiar os
volumes ao transportador e mediante o pagamento de uma
eventual taxa suplementar, Neste caso, fica o transportador obrigado a pagar até a importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao valor real da
mercadoria."
<:) o item 2.°, alinea b) passa a ser item 2.° alinefl c};
dl após o item 5.°, é inserido o segui~ item:
"6) As quantias indicadas neste artigo j~m DIreItos Especiais de Saque consideram-se referentes ao Direito Especial de Saque, tal como definido pelo Fündo Monetário
Internacional. A conversão destas quantias lem moeqas nacionais será efetuada, em caso de ação judicial, segundo o
valor destas moedas em Direitos Especia~j de Saque, da
moeda nacional de uma Alta Patente Contr:atante que seja
membro do Fundo MonetárIo Internaciorrnl, sera calculado
segundo o método de avaliação adotado peJo Fundo Monetário Internacional para suas operações e transações na
data do julgamento. O valor em Direitos Especiais de Saque da moeda nacional de uma Alta Parte Contratante que
não seja membro do Fundo Monetário Int~~rnacional será
calculado na forma estabelecida por esta Alta Parte 'Contratante.
Entretanto, os Estados que não sejam membros do
Fundo Monetário lnternacional,·_.e- 'cuja lei não permite a
aplicacão das disposições do item 2.° alínea b) do -artigo
22, poderão no momento de ratificação ou de adesão ou a
qualquer tempo. declarar que o limite de responsabilidade
do transportador em caso de ação judicial em seus territórios, é fixado em 250 unidades monetárias por quilograma. Esta unidade monetária, corresponde a sessenta e cinco
quilogramas e meia de ouro, ao título de novecentos milésimos de metal fino. Esta quantia se poderá converter em
numeras redondos na moeda nacional de cada país. A conversão desta quantia em moeda nacional será efetuada
segundo a lei do Estado em questão."

Artigo VIU
O artigo 24 da Convenção é suprImido e subst.ituído pelo se~
guinte:
·'Artigo 24
No transporte de passageiros e de baga@;ens. toda ação
de responsabilidade, qualquer que seja o título em que se
funde, só poderá ser exercida nas condições e limites previstos pela presente Convenção, sem que este fato prejulgue a questão relativa às pessoas que têm direIto de ação
e de seus respectivos direitos.
2. No transporte de mercadonas, toda ação de reparação, qualquer que seja o título em que se funde, seja
em razão da presente Convenção, seja em razão de 'um
contrato ou de um ato ilícito, ou por qualQUI~r outra causa,
só podera ser exercida nas cond\ções e Um\tes de respousabilídade previstos na presente Convenção, sem que este
fato prejulgue a questão relativa às pessoas que têm direito de ação e de seus respectivos direitos. Os limites 'de
responsabilidade constituem um maximo e são intransponíveis quaisquer que sejam as circunstâncias que tenllam
dado origem à. referida responsabilidade."
'

íI
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Artigo IX
O artigo 25 da Convenção é suprimido e substituído pelo seguinte:
"Artigo 25
No transporte de passageiros e cÍe bagagem, os Umites
de responsabUldade previstos no artigo 22 não se aplicam
se for provado que o dano resulta de uma ação ou omissão
do transportador ou de seus prepostos, cometida cOm a
intenção de causar dano ou temerariamente, e com consciência de que provavelmente causaria dano; todavia, no
caso de ação ou omissão de prepostos, dever-se-á provar.
Igualmente, que agiram nO exercício de suas funções,"
Artigo X
O item 3.° do artigo 25 A da Convenção é suprimido e substituído pelas seguintes disposições:
"3. No transporte de passageiros e de bagagem, não
se aplicam as disposições dos itens 1.0 e 2.0 do presente
artigo se for provado que o dano resulta de ação ou omissão do preposto, cOlpetida com a intenção de causar dano
ou t~meradamente e com consciência que provave1mente

causaria dano,"

ArtlgoXI
Após o artigo 30 da Convenção, o seguinte artigo é acrescentado:
"Artigo 30 A
Nenhuma das disposições da presente Convenção prejulga a questão relativamente a que a pessoa responsável,
de acordo com Q mesma, tenha -ou não direito de regresso

contra qualquer outra pessoa."
Artigo XII
O artigo 33 da Convenção é suprimido e subStituído pelas seguintes disposições:
"Artigo 33
Com exceção do disposto no item 3.0 do artigo 5.°, nada
Impede na presente Convenção que um transportador recuse celebrar contratos de transporte ou que estabeleça
normas que não estejam em contradição com as disposições da presente Convenção."
Artigo XIII
O artigo 34 da Convenção, é suprimido e substituído pelas seguintes disposições:
"Artigo 34
As disposições dos artigos 3.° e 8.0, Inclusive, relativas
a documentos de transporte não são -aplicáveis ao transporte efetuado em circunstâncias extraordinárias, fora de
qualquer operação normal de exploração aérea."
CAPíTULO II
Aq,bito de Aplicação da Convenção Emendada

Artigo XIV
A Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955 e pelo
presente Protocolo, se aplicará ao transporte internacional definido no artigo 1,° da Convenção se os pontos de partida e destino
se situarem no territôrio de dois Estados partes no presente Protocolo, ou no território de um só Estado parte no presente Protocolo. se houver uma escala prevista no território de ou~ro Estado.
CAPíTUW III
Disposições Protocolares
Artigo XV
Para as Partes no presente protocolo, a Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955 e o presente Protocolo serão conslderados e interpretados como um único instrumento e serão designados "Convenção de Varsõvia emendada na Haia em 1955 e pelo
Protocolo n." 4 de Montreal de 1975."

artigo XVI
Até a data de sua entrada em vigor, em conformidade com
as disposições do artigo XVIII, o presente Protocolo permanecerá
aberto a assinatura por qualquer Estado.
Artigo XVII
1. O presente Protocolo será submetido à ratificação dos Estados signatários.
2. A ratificação do presente Protocolo por parte de um Estado que não seja parte na Convenção de Varsóvia ou por parte
de um Estado que não seja parte na Convenção de Varsóvia emen-
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dada na Haia em 1955 importa adesão à Convenção de Varsóvia
emendada na Haia em 1955 {~ pela protocolo n.o 4 de Montreal de
1975.
3.

Os Instrumentos de ratlflcação serão depositados junto ao
Governo da Repúbllcà popular da Polônia.
Artigo XVIII
1. Logo que trinta Estados signatários tiverem depoSitado os
respectivos instrumentos de ratificação do presente Protocol9, este
entrará em vigor entre tais Estados, no nonagésimo dia após o depósito do trigésimo Instrumento de ratificação. Para cada um dos
Estados que ratificarem depois, entrará em vigor no nonagésimo
dia após o depósito do seu Instrumento de ratificação.
2. Imediatamente após sua entrada em vigor, o presente Protocolo será registrado junto à organização das Nações Unidas pelo
Governo da República Popular da Polônia.

Artigo XIX
1. Após sua entrada em vigor, o presente Protocolo será aberto
à adesão de qualquer Estado não-signatário.
2. A adesão ao presente protocolo por parte de um Estado que
não é parte na Convenção de- Varsóvia ou por parte de um Estado
que não é parte na Convenção de Varsóvia emendada na Haia em
1955 importa adesão à Convenção de Varsóvia emendada na Haia
em 1955 e pelo Protocolo n.o 4 de Montreal de 1975.
3. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Governo da República Populal' da Polônia e produzirão efeito no
nonagésimo dia após a data deste depósito.
Artigo XX
Qualquer Parte no presente Protocolo poderá denunciá-lo
mediante notificação ao Governo da República Popular da Polônia.
2. A denúncia produzirá efeito seis meses após a data do
recebimento da respectiva notificação pelo Governo da República
Popular da Polônia.
3. Para as Partes no presente Protocolo, a denúncia da Convenção de Varsóvia por um'a delas, de acordo com o artigo 39 da
mesma Convenção ou do Protocolo da Haia, de acordo com seu artigo XXIV, não deverá ser interp~etada como denúncia à Convenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955 e pelo Protocolo n.o 4
óe Montreal de 1975.
Artigo XXI
1. O presente Protocolo somente poderá ser objeto das seguintes reservas:
a) qualquer EstadO poderá, a qualquer momento, declarar, mediante notificação ao Governo da República Popular da Polônia, que a Convenção de Varsóvia emendada
na Haia em 1955 e pelo ProtoCOlo n.o 4 de Montreal de
1975 não se aplica ao transporte de pessoas. de bagagem e
de mercadorias efetuado por suas aut6ridades militares, a
bordo de aeronaves matriculadas neste Estado e cuja capacidade total tenha sido reservada por estas autoridades
por conta destas.
b) qualquer Estado poderá declarar, por ocasião de ratificação do Protocolo Adicionai n.o 3 de Montreal de 1975
Ou de adesão ao mesmo, ou posteriormente, que não se
obriga às disposições da COnvenção de Varsóvia emendada na Haia em 1955 e pelo Protocolo n.O 4 de Montreal de
1975, na medida em que tais dispOSições se aplicam ao
transporte de passageiros e de bagagem. Esta declaração produzirá efeito no nonagésimo dia após a data do seu
recebimento pelo Governo da República popular da Polônia.
2. Todo Estado que tenha formulado uma reserva. em conformidade com o item anterior poderá retirá-la, a qualquer momento, mediante notificação ao Governo da República popular
da Polônia.
Artigo XXII
O Governo da República Popular 'da polônia informara imedIatamente, a todos os Estados partes na Convenção de Varsóvia
cu na C<Jnvenção emendada, bem corno a todos os Estados signatários do presente Protocolo ou que a ele aderirem, e à Organização de Aviação Civil Internacional, a data de cada assinatura, ,a
data do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão,
a data da entrada em vigor do presente Protocolo, e qualquer outra
informação pertinente.
Artigo XXIII
Para as Partes no presente Protocolo que sej am também Partes
na Convenção Complementar da Convenção de Varsóvia para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo InternacIonal Efetuado por Quem Não Seja Transportador Contra1.
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tual, assinada em Guadalajara, em 18 de setembro de 1961, (denominada doravante "Convenção de Guadalajara") qualquer referência à ·'Convenção de Varsóvia" feita na Convenção de Guadalajara se aplica à, Convenção de Varsóvia emendada na Haia
em 1955 e pelo Protocolo Adicional n.O 4 de Montreal de 1975, nos
casos em que () transporte efetuado em virtude do contrato mencionado no Item b) do artigo 1.0 da Convenção de Guadalajara
for regido pelo presente Protocolo.
Artigo XXIV
Se dois ou mals Estados forem partes no presente Protocolo e
no Protocolo da Guatemala de 1971 ou no Protocolo Adicional n.O 3
de Montreal de 1975, aplicam-e\! entre eles as seguintes disposições:
a) As disposições resultantes do regime estabelecido pelo presente Protocolo relati\'as a mercadorias e a remessas postais, prevalecem sobre' as disposições resultantes do regime estabelecido
pelO Protocolo da Guatemala de 1971 ou pelo Protocolo AdicionaI
n.o 3 de Montreal de 1975.
b I As disposições resultantes do regime estabelecido pelo Protocolo da Guatemala de 1971 ou pelo Protocolo Adicional n.O 3 de
Montreal de 1975, relativas 'a passageiros e bagagem, prevalecem

Te:~a-feira

5 2345

sobre as disposições resultantes do regime estabdecldo pelo presente Protocolo.
Artigo XXV
O presente Protocolo ficará aberto a asslnawa até o dll'- 1.0
de janeiro de 1976, na sede da Organização de Aviação Civil Internacional, e após esta data até a sua entrada em vigor, de ilCOrdo com o artigo XVIII, no MInistério das Relações ExterJon;l! do
Governo da República Popular da Polônia. A Orgalllzação de ~vla,.
ção Civil Internacional Informará, Imediatamente., ao Governll da
República Popular 00 Polônia de qualquer asslnatilra e da r$lpecUva data, durante o períOdo em ql/ll.o Protocolb estiver aberto
a assinatura, na sede da organlzaç~.de;Avlaçã" CIvil Internaclona\.
'"31&t
Em fé de que os Plenipotenciários abaixo a.&!lnados, devidamente autorl2ados, assinam o presente Protocolo.
"
.. '
Feito em Montreal aos vinte e cinco dias do mês de seterobro
de 1975, em quatro textos auténtlcos redigidos nns línguas
cesa, Inglesa, espanhola e russa. Em caso de divergênCia, fa,i"ã féo texto em IIngua francesa, IIngua em que foi "edlglda a 'Convenção de Varsóvia de 12 de outubro de 1929.. .

'ran-

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art. 44, inciso I da Constituição,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
.

e~eu,

.

DECRETO LEGISLATIVO N'1 23, DE 1979
-

-'-;':";"

Aprova o texto da Recomendação n 9 120 sobre a Higiene no Comércio e Escritórios, a,iotada pela
Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua 48' Sessão, realizada
Genebra.

em

Art. 19 t aprovado o texto da Recomendação n 9 120 sobre a Higiene no Comércio e Escritórl.os, adotacla
pela Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua .48\1 Sessão, realizada em Genebra.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação
Senado Federal, 28 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.
(0)

Republlcado por haver sido omitido o texto da Recomendação, no DCN (Seção U) de 29-5-79, página 2.115.

CONFER2NCIA INTERNACIONAL DO TRABALIlO

Recome:ndação 120
R<ECOMENDAÇAO SOBRE A HIGIENE NO COMÉRCIO E
ESCRIT6R;IOS, ADOTADA PELA CONF'ER~IA EM SUA
QUADRAGÉSlMA OITAVA S"ElSSAO
Genebra, 8 de julho de 1964
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,
Convocada a Genebra pelo Conselho de Administração da
!Repartição Internacional do' Trabalho, e ali reunida a 17 de junho de 1964, em sua quadra.gésima oitava sessão;
Havendo decidido adotar diversas propostas relativas â higiene no comércio e escritórios, questão que constitui o item

quarto da agenda da sessão;
Havendo decidido que essas propostas tomariam a forma de
uma recomendação, adota, neste oitavo dia do mês de julho do
ano de mil e novecentos e sessenta e quatro, a recomendação seguinte, doravante denominada Recomendação sobre a Hlglene
(Comercio e Escritórios), 1964.
l. Campo da Aplicação
1. A presente recomendação apllca-se a todos os estabelecimentos, Instituições ou repartições abaixo, quer sejam públicos
ou prlv.ados:
a) os estabelecimentos comerciais;
bl os estabelecimentos, Instituições ou repartições nos quais
OS trabalhadores se ocupem prinCipalmente com trabalho de escritório, inclusive os escritórios das profissões liberais;
e) na medida em que não são incluídos nos estabelecimentos
referidos no parágrafO 2 nem submetidos à legislação nacional ou
a outros dispOSitivos que regem a higiene na indústria, minas,
transportes ou agricultura, os serviços de outros estabelecimentos instituições ou repartições nas quais os trabalhadores se
ocupem prinCipalmente com atividades comerciais ou com trabalhos de escritório.

2. A presente recomendação aplica-se Igualmente aos esta- '
beleclmentos, Instituições e repartições seguintes:
a) os estabelecimentos, instituições e admlnlsl;rações que fornecem serviços de ordem pessoal;
bl os serviços de correios e de telecomunicações;
c) as empresas de bllprensa e de edição;
d) os hotéis e pensões;
c) os restaurantes, clubes, bares e outros ...tabeIeclmentos
em que são servidas bebidas;
t) as empresas de espetáCUlos e dlvertlmento~, públiCOS e outros serviços recreatiVOS.
3. (!) Quando assim fosse necessário, dlspollições aproprla-.
das deveriam ser \Ornadas para determinar, depOois de terelll' sido consultadas organizações representativas de ,empregadoteB e
trabalhadores Interessadas, a distinção entre os e,;tabeleclmento"
Instituições ou repartições aOs quals se aplica ·a presente
mendação e os outros estabelecimentos.
(2) Em todos os casos em que não parecer como certo 'que
a presente recomendação se apUca a um estabelecimento, 1'-. uma
Instituição ou a uma repartição determinados, a questão deveria
ser solucionada quer Peta autoridade competente, depois de terem sido consultadas organizações representativa.. de empregadores e trabalhadores Interessadas, quer de acordo com qualquer
outro método conforme a legislação ou a prãtlca :naclonals.
11. Método. de ApUc~ão
4. 'Levando em conta a diversidade das condições e C:las práticas nacionais poder-se-Ia dar efeito às disposiçjíes da presente
recomendação:
'
a) por via da legislação nacional;

reco-

bl por via de acordos' eoletlvos -ou por q~:I~~:~a~~~~~JtU~> .. ;~
de acordo firmado entre os empregadores e os
teressadÇ)8 ;
cl por via de sentença& arbitrais;
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dI por quaisquer outra.s vla.s aprovada.s pela autoridade competente, depois de terem sido consultadas organlzaçães representatlva.s de empregadores e trabalhadores Interessadas.
IIL Conservação e LiJnpeza
5. Todos os lugares destinados ao trabalho ou previstos para

os deslocamentos dos trabalhadores ou ainda utilizados para a.s

instalações sanitárias ou outras instalações comuns colocadas à
disposição dos trabalhadores, assjm como o equipamento aí existetite. deveriam ser convenjente~ente conservados.
6. (I) Os referidos lugares e o referido equipamento deveriam ser conservados em bom estado de limpeza.
(2) 'Em particular deveriam ser limpos regularmente:
a) o piso, as escadas e os corredores;
b) as vidraças que se destinam à iluminação dos locais e as
fontes de iluminação artificial;
c) 'as paredes, os tetos e O equipamento.
7. A limpeza deveria ser efetuada:
a) por processos que levantem o menos possível de poeira;
b) fora do horário de trabalho, salvo exigências partiCUlares
ou quando a operação de limpeza puder ser efetuada sem inconveniente para os trabalhadores durante as horas de trabalho.
9. Todos os refugos e detritos suscetíveis de produzir substâncias incomodantes, tóxicas ou perigosas ou de serem fonte
de infecção, deveriam de acordo com normàs aprovadas pela autoridade competente ser neutralizados, evacuados ou isolados do
modo mais rápido possível.
10. Disposições deveriam ser adotadas para assegurar a evacuação e a eUminação dos outros refugos e detritos. Para esse
fim, receptáculos em número suficiente deveriam ser colocados
em lugares apropriados.

IV.

Areação e VentilaçãoTodos os lugares destinados ao trabalho ou utilizados
para as instalações sanitárias ou outras instalações comuns colocadas à disposição dos trabalh~dores deveriam se quer arejados
naturalmente, quer ventilados artificialmente, quer as duas coisas
ao mesmo tempo, de modo suficiente e adequado, pela adução de
ar novo ou purificado.
11.

12. Seria necessário particularmente que:
a) OS dispositivos de arejamento natural ou de ventilação ar-

tificial fossem de tal modo concebidos que assegurassem a introdução de uma quantidade suficiente de ar novo ou purificadO no
local, por pessoa e por hora, levando em conta a natureza e as
condições do trabalho;
b) dispOSições fossem tomadas para, na medida do possível,
eliminar ou tomar inofensivas as emanações, poeiras e outras
imp~rezas que possam incomodar ou ser prejudiciais, produzidas
no decurso do trabalho;'
c) a velocidade normal de deslocamento do ar nas localizações de trabalho fixas não fossem prej udiciais nem à saúde nem
ao conforto das pessoas e para tanto que as circunstâncias o ex! ...
jam, medidas adequadas fossem tomadas com a finalidade de
assegurar, nos recintos fechados, um grau conveniente de higrometria do ar.
13. Quando um local de' trabalho for provido de sistema de
condicionamento de ar, uma ventilação de segurança adequada,
natural ou artificial, deveria ser prevista.

V. Ilmninação
14. Todos os locais destinados ao trabalho ou previstos para

o deslocamento dos trabalhadores ou ainda utilizados para Instalações sanitárias ou outras instalações comuns colocadas à dispostção dos trabalhadores deveriam ser providos, enquanto estiver sendo possível'a sua utilização, de iluminação, Quer natural,
quer artificial, Quer de ambas as modalidades, de um modo SU'"
ficiente e adequado às necessidades.
is. Na medida em que for realizável, seria particularmente
necessário 'assegurar qUe todas as medidas fossem tomadas:
a) para assegurar o conforto visual:
i) Através de aberturas de Iluminação natur>al, repartidas de
modo conveniente, e de dimensões suficientes;
ji) Através de escolha judiciosa e repartição adequada das
fontes de iluminação artificial;
iU) Através de escolha judiciosa das cores a serem dadas aos
recintos e ao seu equipamento;
b) para prevenir desconforto ou perturbações produzidos pelo
<1fuscamento, pelos excessivos contrastes entre a sombra e a luz,
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pela refração da luz e das iluminações diretas demasiadamente
Intensas;
cl para eliminar todo bruxuleIo nocivo quando se utlliza iluminação artificial.
16. Em todo lugar em que uma iluminação natural suficiente puder ser razoavelmente utilizada, a preferênCia deveria lhe
ser dada.
17. À autoridade competente deveria lixar normas adeQua~
da.!) de iluminação natural ou artificial para as diferentes categorias de trabalho ou de estabelecimentos assim como para as
diferentes ocupações.
18. Nos locais em que se reunir grande numero de trabalhadores ou de visitantes, uma lluminaçã:o de segurança deveria
ser prevista.
.
VI. Temp.eratura
19. Em todos os lugares designados para o trabalho ou previstos para os deslocamentos dos trabalhadores ou ainda utilizados para as instalações sanitárias ou outras instalações comuns
colocadas à disposição dos trabalhadores, as melhores condições
possíveis de temperatura, de umidade e de movimento do ar deveriam ser mantidas, levando-se em conta a natureza do trabalho e do clima.
20. Nenhum trabalhador deveria ser obrigado a trabalhar
habitualmente em temperaturas extremas. Em conseqüência. a
autoridade competente deveria determinar as normas de tempera tura, quer máxima, quer mínima, quer uma e outra, de acordo com o clima, a natureza do estabelecimento, da instituição
ou da repartição e a natureza do trabalho.
21. Nenhum trabalhador deveria ser obrigado a trabalhar
habitualmente em condições que envolvessem mudanças bruscas
de temperatura, consideradas pela autoridades competente como prejudiciais à saúde.
22. (J) Nenhum trabalhador deverta ser obrtgado a trabalhar habitualmente na vizinhança imediata çe instalações que
prOduzam uma irradiação térmica elevada ou um esfriamento
intenso da atmosfera do ambJente, considerados como prejudiciais à saúde pela autoridade competente, a menos que dísposições adequadas de controle fossem tomadas, que a duração da
exposição fosse reduzida ou que o trabalhador fosse munido de
equipamento ou vestimenta de proteção adequadas.
(2)
Biombos fixos ou móveis, deflectores ou outras instalações adequadas deveriam ser fornecidos e util1zados para protegerem os trabalhadores eontra qualquer entrada intensa de frio
ou de calor, inclusive o calor ·do sol.

23. (1) Nenhum trabalhador deveria ser obrigado a trabalha.r em balcão de venda situado ao ar Uvre, quando a temperatura tosse extremamente bajxa a ponto de poder prejudicar sua
sailde a menos Que ele dispusesse dos meios adequados para se
aquecer.
(2) Nenhum trabalho:tlor deveria ser obrtgado a trabalhar
em balcão de venda situado ao ar livre, quando a temperatura
fosse extremamente elevada a ponto de pOder prejudicar sua
saUde, a menos que ele dispusesse de meios de proteção adeQuado& contra tal calor.

24. O uso de métodos de aquecimento e refrigeração capazes de desprender emanações perigosas e incômodas na atmosfera deveria ser proibido nos recintos das instalações.
25. Quando os trabalhadores forem submetidos a temperaturas muito baixas ou muito elevadas, pausas, incluidas nas horas de trabalho, deveriam ser con,cedidas, ou a duração diária do
trabalho deveria ser diminuída, ou outras medidas deveriam ser
tornadas em seu favor.
VII.

Espaço Unitário de Trabalho

26. (1) Todos os locais de trabalho assim como as localiza··
ções de trabalho deveriam ser arrumados de tal modo Que a saúde dos trabalhadores não fosse exposta a nenhum efeito prejudiCial.
(2) Todo trabalhador deveria dispor de espaço suficiente,
desobstruído, para poder efetuar nele a sua tarefa sem riscos pa ..
ra a sua saúde.
27. A autoridade competente deveria especificar:
a) a superfície a ser prevista nos recintos fechados para ca ..
da trabalhador que nele trabalhe regularmente;
b) o volume mínimo, desobstruído, a ser previsto em Qualquer recinto fechado para cada trabalhador que nele trabalhe
regularmente ;
e) a altura mínima dos recintos novos fechados em que um
trabalho deverá ser efetuado regularmente.
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VIII. Arua Potável
28. Agua potável ou qualquer outra bebida sadia deveria ser
colocada em quantidade suficiente à disposição dos trabalhadores. Em todos os lugares em que a distribuição de água potável
corrente for possível, deveria lhe ser dada a preferência.
29. n) Os reelplentes utilizados para a distribuição da água
potável ou de qualquer outra bebida autorizada:
a) deveriam ser fechados hermeticamente, e, eventualmente,
providos de uma torneira;
b) deveriam trazer uma indicação legível especificando· a.. ila~
tureza de seu conteúdo;
c) não deveriam ser baldes, tonéis ou outros recipientes com
abertura larga. providos ou não de tampa. nos quais seria possí~
vel mergulhar um instrumento para. apanhar líquido;
d) deveriam ser constantemente mantidos em estado de limpeza.
(2) Um número suficiente de reCipientes para beber deveria
estar disponível; deveria ser possível lavá-los com água limpa,
(3) O uso de copos coletivos deveria ser proibido.
30. (J) A água que não provier de um serviço oficialmente
aprovado de distribuição de água potável não deveria ser distribuída como água potável, a menos que o serviço de higiene competente autorize exproosamente a distribuição e a controle periodicamente.
(2) Todo modo de distribuição que não seja aquele praticado pelo serviço oficialmente aprovado de distribuição local deveria ser submetido notificado ao serviço de higiene competente
para a devida aprovação.
31. (1) Toda distribuição de água não potável deveria trazer nos pontos em que poderia ser dlstrlbuida. uma Indicação especificando que a referida água não é potável.
(2) Nenhuma comunicação, direta ou indireta, deveria exis·
tir entre os sistemas de distribuiç.ão de á.gua pOtável e água. não
potável.
.
IX.

•

Pias e Duchas

32. Instalaçóes adequadas, suficientes e convenientemente
conservadas que permitam aos trabalhadores se lavarem, deveriam ser dispostas em lugares apropriados.
33. (1) Essas instalações deveriam compreender, na medida
do possível, pias com, se for nec~ssárlo. água quen~ assim como,
se a natureza do trabalho o eXIgir, duchas com agua quente.
(2) Sabão deveria ser posto à disposição dos trabalhadores.
(3) Produtos adequados (tais como detergentes. cremes ou
pós especiais para cuidados c0.rJX>rais) deveriam ser colocados à
disposição dos trabalhadores quando a natureza do trabalho
assim o exigir. O emprego, para Os cuidados de limpeza corporal,
de produtos prejUdiciais à saúde dos trabalhadores deveria ser
proibido.
(4) Toalhas, de preferência Individuais, ou quaisquer outros
meios apropriados para se secar deveriam ser postos â diSpOSição
dos trabalhadores. As toalhas de uso coletivo que não permitem
aos trabalhadores disporem em cada caso de uma parte ainda
não u~lIzada e limpa deveriam ser proibidas.
34. (1) A água das pias e das duchas não deveria apresentar nenhum perigo para a saúde.
.
(2) Quando a água das pias ou das duchas não for potável, uma indicação deveria especificar claramente o dito fato.
35. Os homens e as mulheres deveriam ter à sua disposição
instalações sanitarias distintas para se lavar, salvo em estabelecimentos muito pequenos onde, com a aprovação das autoridades competentes, essas instalações poderiam ser comuns.
36. O número de pias e duchas deveria ser especificadO pela
autoridade competente, levando em conta o número dos trabalhadores e a natureza de seu trabalho
X. Instalações Sanitárias
37. Instalações sanitárias em número suficiente. adequadas
e convenientemente conservadas, deveriam ser instaladas para
uso dos trabalhadores em lugares adequados.
38. (l) As instalações santtàrlas deveriam comportar paredes divisórias de modo a assegurar um isolamento suficiente.
(2) Na medida do possível, as instalações sanitárias deveriam ser providas de descargas, sifões hidráulicos e papel hlglêulco
ou de facilidades higiênicas análogas.
(3) Recipientes para detritos de modelo adequado e prOVidos
de tampa, ou outros dispositivos tais c'omo incineradores, deveriam
.ser Instalados nas Instalações sanitárias para uso das mulheres.

°
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. (4) Na medida do possivel, pias facilmente aceSSlvelS e em
númew ·~unclente deverlal1l ser Instaladas nas proxlnúdades das
Instalações sanlt&rlas. . I
39. Instalações sanltârlas distintas deve~B.. ser previstas
para os homens e para as mulheres. salvo, c~-'ã -aprovação da
autoridade competente, nos casos de estabelecimentos que não
empreguem mais de cinco pessoas ou que empreguem apen.os
membros da família do empregador.
, :. .
40. O número de privadas e de mictórios pa.ra os homens e'
de privadas para as mulheres deveria ser especificado pela aulorldade competente, levando em conta o número de trabalhadort6.
41. As Instalações sanitárias deveriam ser adequadamente
ventiladas e sua localização escolhida de modo a evlta.r qualquer
constrangimento. Essas Instalações não deveriam se comumcar
diretamente com os locais de trabalho proprlam,ente ditos, nem
com as salas de descanso ou refeitól'los; mas sert~m isOladas doa
mesmos por uma antecâmara ou por ._. espaço livre. As vias de
acesso ás Instalações sanitárias sltuadii!QIa parte externa do prédio ele trabalho deveriam ser oobertas pór um telhado.
Xl. Assentos
42. Assentos adequados e em número suflcler.lte deveriam ser
colocados à disposição .dos trabalhadores; estes deveriam ter lO
possibilidade de utlllzá-los de maneira razoável.
43. Na medida do possivel, as localizações de trabalho deveriam ser Instaladas de tal modo que o poosoal 1.rabalhando em
pé possa, cada vez que Isto for compativel com a natureza do trabalho, executar a sua tarefa sentado.
44. Os assentos ~"COlocados à disposição dOl' trabalhadores
deveriam ser de modelo e de dimensões cômodos para o trabalhador; esses assuntos deveriam ser adequados ao trabalho a ser executado e deveriam facilitar uma boa postura de trabalho, tendo.
em vista a saúde do interessado; quando _neces!lário, descansos
para os pés deveriam ser fornecidos com a mesma finalidade.
XII. Vestiários
45. Para permitir aos trabalhadores mudarem de roupa,
guardar e secar as roupas que não usarem durante o trabalho.
Instalações adequadas, tais como cabides e armários, deveriam
ser previstas e convenientemente conservadas.
46. Quando o número de trabalhadores e a natureza do trabalho o exigirem, vestiários deveriam ser colocadlls à sua disposição.
47. (1) Os vestiários deveriam comportar:
a) armários individuais de dimensões suficlell.tes. convenientemente arejados e podendo ser fechados a chave, ou outras Instalações oferecendo as mesmas vantagens;
b) assentos em número suficiente.
(2) Compartimentos separados deveriam ser previstos para
as roupas de rua e o equipamento de trabalho, quando os trabalhadores efetuam operações tais que o uso de equipamento de
trabalho for necessário e que esse pode ser contaminado, fortemente sujo, manchado ou Impregnado.
48. Os vestiários para os homens e para as mulheres deveriam Ser separados.
XIII. Locais Subterrâne<lS e SemeJb&ntes
49 . Os locais subterrâneos e os locais sem j anelas em que
um trabalho é normalmente executado deveriam satisfazer as normas de higiene adequadas baixadas pela autoridade competente.
50. Na medl~ em que o permitirem as clrcunstánclas, os
trabalhadores que sejam obrigados a trabalhar em locais subterrâneos ou sem janelas deveriam ser chamados a fazê-lo não de
modo continuo, mas por rodízio.
XIV. SubstânciaS e Processos Incômodos;
Insalúbres e Tóxicos
51. Os trabalhadores deveriam ser protegidos por medidas
adequadas e praticáveIs contra as substâncias e processos incá ...
modos, Insalubres, ou tóxicos ou por qualquer razã.o perigosos.
52. Seria em particular necessário que:
a) quaisquer medidas adequadas e praticáveis fossem tomadas para substituir essas substánclas ou esses processos por substância ou processos que não fossem nem incômodos, nem insalubres. nem tóxicos nem por qualquer ra'l.ão pertgosor~. oU que o não
o fossem na mesma medida;
b) a autoridade competente Incentivasse medidas de substituição previstas na alínea a e, no caso da venda .a- 'Varejo, o em.. -~
prego de processos ou condicionamento eXCIUIndD'A(!l.alquer perigo,
e fornecesse conselhos a esse respeito;

.
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c) quando não fosse possível recorrer às medidas de substituição previstas na alínea a. outros meios de proteção, tais como
cercas, isolamento, ventilação, fossem u~lizados;
d) o equipamento previsto para o controle e para a eliminação das substâncias incômodas, insalubrés, tóxicos ou por qualquer
razão perjgosas, fosse mantido em bom estado de conservação a
qualquer momento;
.
e) quaisquer medidas adequadas e viáveis fossem tornadas
para proteger os trabalhadores contra os riscos resultantes em
particular de derramamento, escoamento, emanação, espirro de
substâncias incômodas, insalubres <>u tóxicas, ou por Qualq'uer razão perigosa.
f) quando, por qualquer razão, se manipulem substâncIas tóxicas ou perigosas, seja proibido fumar, comer, beber ou maquilar-E·e; os produtos alimentares, bebidas, fumo ou os produtos de
maquilagem utilizados pelos trabalhadores não deveriam ser expostos à contaminação de tais substâncias.
53. Os recipientes contendo substâncias perigosas deveriam
trazer:
a) um emblema de perigo de acordo com as normas internacionais reconhecidas, caractellzando, quando necessário, a natureza do risco:
b) () nome da substância ou uma indicação para identificá-la;

c) na medida do possivel. as instruções essenciais relativas
aos primeiros sOCOrros a serem ministrados nos casos em que a
substância tivesse atingido a saúde ou a integridade fisicá de urna
pessoa.
54. (1) Quando, apesar das medidas tomadas de acordo cc,m
os parágrafos 51 e 52, as. oper(lções efetuadas forem partícularmente sujas ou comportarem a utilização, a manutençãc) ou a
manipulação de substâncias, ou a utilização de processos, que sejam insalubres, roxicos ou por qualquer razão perigosos, e levando
em conta a importância e a natureza dos riscos, os trabalhadores
deveriam ser protegidos de modo adequado por roupas de proteção ou qualquer outro equipamento ou meio de proteção individual necessários.
(2) As roupas, o equipamento e os meios de proteção individual deveriam, de. acordo com o gênero de operação, compreender,
por exemplo, um ou vários dos seguintes artigos: capotes, sobretudos, aventais, óculos, luvas, boinas, capacetes, aparelhos respiratórios, calçados, cremes-barreira e pós especiais.
(3) A autoridade competente deveria fixar, se necessário,
normas de eficiência mínima para os equipamentos .e outros meios
de proteção individual.
(4) Quando medidas de higiene pública particulares ou a
proteção da saúde do pessoal exigem o uso de roupas ou de qualquer outro equipamento ou meio de proteção individual durante o
trabalho, eses deveriam ser fornecidos, limpos e conservados às
expensas do empregador.
55. Nos casos em que a adoção de equipamento ou de meios
de proteção individual não eliminar inteiramente o efeito de substâncias ou de processos insalubres, tóxicos ou por qualquer razão perigosos, a autoridade competente deveria recomendar, se
necessário, que fossem tomadas medidas preventivas complementares.
56. (I) A autoridade competente deveria, se necessário, determinar uma idade mínima para o emprego de trabalhos que
implicam a utilização de tais substâncias e tais processos.
(2) A autoridade competente deveria prescrever exames médicos (iniciais e periódicos) para os trabalhadores expostos aos
efeitos de substâncias insalubres, tóxicas ou por qualquer razão
perigosas.

XV.

BaruJhos e Vibrações

57. (1) Os barulhos (incluindo emissões sonoras) e as vibrações suscetíveis de produzirem sobre os trabalhadores efeitos
nocivos deveriam ser reduzidos, tanto quanto possível, por medidas adequadas e viáveís.
(2) Atenção especial deveria ser dada:
a) à atenuação substancial dos barulhos e vibrações produzidos pelas máquinas, mecanismos e aparelhos sonoros;
b) ao isolamento das fontes dos barulhos e vibrações que não
podem ser atenuadas;
c) à limitação da intensidade e da duração das emissões sonoras, incluindo emissões musicais;
d) à instalação, quando possível, de equipamento anti-ruído
para isolar 03 escri tórios de barulho das oficinas, dos elevadores,
dos transportadores ou da rua.
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58. Se as medidas previstas no subparagrafo (2) do paragrafo 57 se revelarem insuficientes para eliminar de modo adequado ·os efeitos nocivos do barulho e das vibrações:
a) os trabalhadores deveriam ser equipadOS com protetores
auriculares adequados quando forem expostos a emissões sonoras
suscetiveis de produzir efeítos nocivos;
b) pausas de repouso sistemáticas, incluídas nas horas de
trabalho, em recintos ou lugares em que não haja emissões sonoras nem vibrações, deveriam ser outorgadas aos trabalhadores que
estão expostos a emissões sonoras suscetíveis de produzir efeito~
nocivos;
c) sistemas de repartição ou de rotação das ocupações deveriam. se necessários, serem aplicados.
XVI.

Métodos e Ritmos de Trabalho

Os métodos de trabalho deveriam ser, tanto quanto pos~
sível, adaptados às exigências em matéria de hiigene, assim como
à saüde física e mental e ao eonforto dos trabalhadores.
6. Medidas adequadas deveriam, entre outras, serem tomadas
para que a mecanização ou os métodos de aceleração das operações não imponham um ritmo de trabalho que possa acarretar,
em virtude da atenção concentrada que for exigida ou em virtude da rapidez dos gestos a serem executados, efeitos nocivos sobre os trabalhadores e em particular uma fadiga física ou nervosa que dê lugar a perturbações reconhecíveis em termos mé59.

dicos.

61. A autoridade competente deveria fixar, quando as condições de trabalho o tornarem necessário, uma idade mínima para
o emprego nas operações referidas no parágrafO 60.
62. Com a finalidade de prevenir ou limitar ao máximo OI!
efeitos nocivos apontados no parágrafO 60, dever-se-lam prover
pausas de repouso incluídas nas horas de trabalho, ou, quandO
for possível, sistemas de repartição ou de rotação das ocupações
XVU.

Primeiros Socorros

63. Qualquer estabelecimento, instituição, repartição ou ::er ...
viço ao qual se aplique a presente Recomendação deveria, de acor,
do com sua importânCia e segundo os riscos presumidos:
a) possuir seu próprio ambulatório ou seu próprio posto de
primeiros socorros;
b) possuir um ambulatório ou um posto de primeiros socorr~s em comum com outros estabelecimentos, instituições, repartiçoes ou serviços;
c) possuir um ou vários armários, caixas ou estojos de pri,
meiros socorros.
64. (1) O equipamento dos ambulatórios, postos, armários,
caixas ou estojos de primeiros socorros previstos no parágrafo 63
deveria ser determinado p·ela autoridade competente de acordo
eom o número de trabalhadores e a natureza dos riscos.
(2) O conteúdo dos armários, caixas ou estojos de primeiros
socorros deveria ser conservado em condições de assepsia e con~
veníentemente conservado; deveria ser verificado ao menos uma
vez por mês e os armários, caixas ou estojos deveriam ser reabastecidos nessa ocasião ou, nos casos em que for necessário,
imediatamente depois do uSO.
(3) Cada armário, caixa ou estojo de primeiros socorros deveria conter instruções claras e simples para os primeiros socorros
a serem ministrados em caso de urgênCia e trazer de modo claro
e inequívoco o nome da pessoa responsável designada de acordo
com o parágrafo 65. Seu conteúdo deveria ser cuidadosament€
rotulado.
65. Os ambulatórios, postos, armários, caixas ou estojos de
primeiros socorros deveriam ser, a qualquer tempo, facilmente en ...
contráveis e acessíveis, e colocados sob a responsabilidade de determinada pes.soa que dev·eria ser capaz, de acordo com. o que for
prescrito pela autoridade competente, de prestar os primeiros cuidados.
XVUI. Refeitórios
66. Nos casos a serem determinados pela autoridade competente, refeitórios deveriam ser colocados à disposição dos trabalhadores.
67. (l) Os refeitórios deveriam ser providos de assentos e
mesas em número suficiente.
(2) Uma instalação permitindo reesquentar os alimentos, um
posto de fornecimento de água potável fresca e um de água quente deveriam ser instalados nos refeitórios ou nas proximidades
imediatas destes últimos.
(3) Latas de lixo com tampas deveriam ser disponíveis.
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68. (1) Os refeitórios deveriam ser separados de qualquer
lugar onde se esteja exposto a substância tóxicas.
(2)
O uso de roupas de trabalho contaminadas deveria ser
proibido nos refeitórios.
XIX. Salas de Repouso
69. (1) Se não existir outras facilidades para os trabalhadores que necessitem de um repouso momentâneo durante as horas de trabalho, uma sala de repouso deveria ser instalada. onde
conviesse, levando -em conta a natureza do trabalho e todas outra.s
co.ndições e circunstâncias relevantes. Em partic,?lar. salas de re ...
pouso deveriam ser instaladas para atender às necessidades das
trabalhadoras, dos trabalhadores ocupados em tarefas especialmente penosas ou em tarefas espectais que exijam um repouso momentâneo durante as horas de trabalho, e dos trabalhadores em
turmas, durante as pausas.
(~) ~ A ieglslação nacional deveria. onde for apropriado, eon ...
ferir a autoridade competente o poder de exigir a instalação de
salas de repouso, quando julgar essa instalação desejável, levando em conta as condições e circunstâncias do emprego.
70. Ai; salas de repouso assim previstas deveriam compreender pelo menoS:
a) um local em que medidas apropriadas ao clima tivessem
sido tomadas para diminuir os inconvenientes do frio ou do calor;
b) uma ventilação e uma iluminação apropriadas;
c) assentos adequados em números suficientes.
XX. Plantas e Construção
11. As plantas de novas construções destinadas ao uso de
quaisquer estabelecimentos, instituições repartições ou serviços
aos quais se aplique a presente Recorri.endação. assim como as
plantas das novas instalações para o uso de tais estabelecimentos, inst~t~lçõ~. repartições ou serviços em prédios antigos em
que modlflcaçoes substanciais devam ser efetua.das deveriam satisfazere na medida do possivel. as disposições da presente Recomendaç~ao e ~everiar;t ser ~ubmetidos, nos casos pre'Oistos pela.
legi~laçao naCIOnal, a autondade competent€ para prévia aprovaçao.
72. As plantas deveriam conter dados suficientes referentes
em particular; .
'
a) à localização dos recintos de trabalho, assim como das vias
de circulação, das saídas normais, das saídas de emergência e das
instalações sanitárias;
b) as dimensões dos recintos do trabalho e das saídas de emergência, assim como das portas e janelas, com indicação da altura
dos peitorís:
c) a natureza dos l?i.sos, das paredes e dos tetos;
d) quaisquer máquinas e instalações suscetíveis de emItir ou
desprender calor, vapor. gases, poeiras, cheiros luz barulhos ou
Vibrações em qUf'mtidade tal que possam afetar negativamente a
saude, a segurança ou o confQrto dos trabalhadores, assim como
as medidas propostas para combater esses inconvenientes;
e) as modalidades de aquecimento e iluminação;
f) as eventuais instalações de ventilação mecânica;
g) quaisquer meios de isolamento anti-ruído, de proteção contra a humidade e de regulagem da temperatura.
73. A autoridade competente deveria conceder prazos razoáveis para qualquer modificação por ela exigida a fim de que os
esta.belecimentos, instituições, repartições ou serviços aos quais se
apliquem a presente Recomendação satisfaçam as disposições desta
última.
'14. Na medida do possível, o revestimento dos solos ou o
próprio solo, as paredes e OS tetos dos locais, assim como o equipamento destes recintos deveriam ser concebidos de tal modo que não
apresentassem riscos para a saúde.
75. Saídas de emergência
número suficlente deveriam ser
previstas e convenientemente conservadas.

em

XXI.
doenças

Medidas a serem tomadas contra a propagação das

76. (1) DispOSições deveriam ser tomadas com vistas a prevenir a propagação das doenças transmissíveis entre o pessoal de
um estabelecimento, de uma Instituição. repartição ou serViço aos
quais se aplique a presente Recomendação assim cemo entre os
trabalhadores e o público.
'
(2) Essas disposições deveriam em particular compreender:
a) medidas coletivas ou individuais de prevenção técnica e
médica, inclusive a prevenção das doenças infecciosas e a luta
contra os insetos, roedores e outros animais perniciosos;
b) medidas de vlgllâncla médica.
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XXII. Ensino das medidas de higiene
77 . ,Medidas deveriam ser tomadas com a finalidade de fornecer aos trabalhadores e aos empregados as nQ... fli;lementares
necessárias relativas às medidas de higiene ql1~
abalhadores
podem ser obrigados a tomar durante as horas'!
'abaiho.
78. (I) Os trabalhadores deveriam ser informados em' par-:
tlcular:
' .
a) dos riscos para a saúde inerentes a quals1luer substãliclas
nocivas que ,poderiam ser obrigados a remover, manusear O.ll-!em..
pregar. mesmo tratando-se de um produto pouco comum no $tabelecimento em :itpreço;
b) da necessidade de se servir convenientemente dos~.I
tlvqs e do equipamento preVistos para fins de higiene e <l~vro"
teçao.
" (,
(2) Se indicações relativas à higiene não puderem ser d~da&<:.
em linguagem que os trabalhadores e8tendam, e"_ pelo menos .
deverão ser informados, em linguage~e possam. compreender,
do sentido de certos termos, expressões/.o!os t~ emblemas importantes do ponto de vista da higiene.
'
XXIII. Colaboração em assunto de higiene
79. (I) A autoridade competente. os empreg"dores e os trabalhadores deveriam estabelecer contatos mútuos com a finalidade
de assegurar. a hl.glene dos trabalhadores em relnção a sen,~_
balho.
, ,.!
(2) A autoridade competente, ao dar e:IN.~sIÇões da
presente Recomendação, deveria consultar asÍ! Rações representativas dos empregadores e trabalhador
essadas. ou, na
falta destas, representantes dos empregadores dos trabalhadores
interessados.
80. (I) A autoridade competente deveria fomentar e, eventualmente, ela própria empreender o estudo de todas medidas <lue
tenham por finalidade assegurar a higiene dos trabalhador<l!\ ,em
relação a seu trabalhado.
(2) A autoridade competente devclt\a difundir lltrgamente toda
documentação relativa às medidas que ~ por finalidade assegurar a higiene dos trabalhadores em re1ãÇão a seu trabalho.
(3) Todas as IÚformações, pareceres e conselllos relativos a
todas as questões tratadas na presente Recomend.ação deveriam
poder ser obtidas junto à autoridade competente.
8!. (I) Nos estabeléclmentos. instituições, ad~~lnlstrações ou
servi.~s para os quais, l.evando em. ~onta =.s..
. ~_,_ ,os possíveIs, a.
autorIdade competente Julgar deseJavel. c a . designar pelo,
menos um delegado ou um funcionário para·
lE~ne.
(2) Os delegados ou funcionários para a hi~~eI,1e deveriam
colaborar estreitamente com os empregadores e os trabalhadores
para á eliminaçãQ dos riscos que ameaçam a saúde dos traba-'
lhadores e, em particular, para esse efeito, manter contatos com
os representantes doS empregadores e dos trabalhadl)res.
. (3) Nos estabelecimentos. instituições e repadlções para os I
qURlS, levando em conta os riscos posSiveis, a autoridade competente julgar desejável,. uma junta de hf~ deveria ser organl-'
zada.
(4) As juntas de higiene deveriam se empenhar, em particular,
na eliminação dos riscos que ameaçam a saúde dos trabalhadores.
82. A autoridade competente deveria empreendl!r, com a cola,
boração dos empregadores e dos trabalhadores inte:reSSados 011 de
.suas organizações representativas, inquéritos COm a finalidade de
reunir dados relativos às doenças suscetíveis de terem origem
profissional e acertar medidas para suprimir as cau.s:as e condições
que provocam essas doenças.
XXIV'. ContrOle d& aplicação
83. Medidas ad!'quadas deveriam ser tomadas, por D!elo ~e
serviços de fi.scallzaçao adequados, para assegurar a aplicaçao efetiva da legislação ou das outras disposições relativa" à. higiene.
84. Se os mei!>s p~los quais for dado efeito às disposições d&
presente Recomendação o pennitirem, a aplicação efetiva das veferidas disposições de,-eria ser assegurada pela instituição de um
sistema de sanções adequado.
O texto que precede é o texto autêntico da Recomendação
devidamente adotada pela. Conferência Geral da prgj!.nização 111temacional do Trabalho em sua quadragésima oitava. sessão, realizada em Genebra e declarada encerrada a 9 *"Julho de 1964.
Em fé de que firmaram-a presente, neste décimo terceiro dia ..
do mês de julho de 1~64;
O Presidente da conferência, Jlndrés Agu!.iar l!Ilawdsley; .
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trab6.'
David A. Morse.
. '"t~ ~k~;'~';
_o:
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(*)Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termosdo.art. 44, inciso I da Constituição, e eu,
Luiz Viana, ·Ptiesidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 25, DE 1979

Aprova o texto .no Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasilia a 18 de maio
de 1978.
.
Art. 1Q É aprovado o texto do Tratado. de Amizade, Cooperação e Comércio 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.
Art. 29

Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de maio de 1979. -

----

Senador Luiz Viana, Presidente.

(') Republicado por have'L&ldo omitido o texto do Tratado' de Amizade. no DCN (Seção II) de 29-5-79, página 2.115.

TRATADO DE AMIZADE, COOPERAÇÃO E
COMÉRCIO ENTRE OG6VERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA GUlNÉ-BISSAU
Os O<>vernos da Republica.Federatlva do Brasil e da Republica da Guiné-Bissau,
INSPIRADOS pelo propósitO de afirmar, em solene documento,
fraternos laços de amizade entre o Brasil e a Guiné-Blssau, que
.. e fundamentam em proful)das afinidades históricas, culturaiS
e étnicas,
OS

BASEADOS nos princípioS;. do respeito à soberania, da autodetenninação dos uovos, da -uae-ingerência nos assuntos internos
e da Igualdade juridica dos EstM9s e da igualdade entre a.. pessoas,

sem distinção de raça, sexo

ou credo,

TENDO PRESENTE que os objetivos e tarefas decorrentes do
e.stabelecJmento de uma nOVa ordem econômica internacional
tomam cada Vez mais urgente e necessário incrementar e tornar
mais operativa a mútua colaboração entre os países em desenvolvimento, em todos os plano.s;
OERTOS DE QUE. para a realização plena dos princípios enunciados e para o desenvolvimento integral e autônomo dos dois
países, seria importante estabelecer mecanismos que tornassem
ainda mais concretos e efetivos os laços que unem o Brasil e a
-Guiné-Bissau,
TENDO EM VISTA o bom êxito dos programas de cooperação
entre os dois países, desenvolvi-q.os no âmbito do Memorandum de
Entendimento, assinado entre' as .delegações do Brasil e da GuinéBissau, em 21 de junho de 1976. na Cidade .de Bissau,
DECIDIDOS a desenvolver e ampliar essa cooperação, eom o
.objetivo de incrementar as relações- políticas, econômicas, comerciais, culturais e científicas entre os dois países,

RESOLVEM celebrar o seguinte Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio:
Artigo I
As Partes Contratantes convêm em cooperar e trocar informaçõe& sobre-assuntos de interesse -comum, bilaterais ou multilaterais.

Artigo LV
O Brasil e a Gulné-Bissau empenharao os máximos esforços
para lograr a progressiva ampliação e diversificação do intercâmbio
comercial, mediante a utilização adeqUada das oportunidades que
se apresentarem. Nesse sentido, as Partes Contratantes dispõem-se
a conCeder todas as facilidades legais para eliminar entraves ao
comércio entre os dois países, levados em consideração os compromissos internacionais assumidos anteriormente, de âmbito bilateral, regional ou multilateral,
Artigo V
A fim de dar cumprimento ao disposto no Artigo IV, as Partes
Contratantes convêm em negociar um acordo de comércio.
Artigo VI
A fim de cooperar com os planos de desenvolvimento da Guiné-

Bissau, o Governo da República Federativa do Brasil_ estudará as
possibilldades de estender à Guiné-Bissau linhas de crédito para
importação de produtos brasileiros. As condições de crédito, bem
como as formas e prazos de pagamento, serão- objeto de acordos
especiais a ~elebrar entre as Partes Contratantes.
Artigo VII
A fim de promover o comércio recíproco, Brasil e Guiné-Bissau

estudarão, conjuntamente, medidas necessárias ao incremento das
comunicações e dos transportes entre OS dois países.
Artigo VIII
As Partes Contratantes estimularão, dentro de um quadro de

co-participação, e de conformidade com suas respe'ctivas legislações
nacionais, os investimentos destin:ldos a impulsionar a cooperação
econômica mútua, tanto no setor pÚblico quanto no setor privado,
inclusive mediante a celebração de acordos de complementação
industrial e a criação de empresas binacionais.
Artigo IX
As Partes Contratantes analisarão formas eficazes de ampliar
a cooperação bilateral nos campos da educação. cíêncf.a. e cultura.
Artigo X
As Partes Contratantes, recosnl;1ecendo as vantagens recíprocas

de uma cooperação científjca e técnica ampla e bem ordenada,
comprometem-se a_ estimulá-la pelos meios adequados. Para tanto,
as partes Contratantes convêm em negociar um acordo básico de
Artigo II
/
cooperação científica e técnicas, com o objetivo de ativar a realiA cooperação e a troca de informações a que se refere o Arti- . zação conjunta ou coordenada de programas de pesquiSas e desengo I processar-se-ão por via diplomática ou através da Comissão volvimento" a criação e operação de instituições de pesquisa ou
Mista de Coordenação Bra..i! - Guiné-Blssau, Instltuida pelo pre- . centro de aperfeiçoamento e produção experimental e a organização de seminários e conferências, intercâmbio de informações e
sente instrumento em seu Artigo lII.
.
,documentação e estabelecimento de meios destinados à sua difusão.
Artigo III
Artigo XI
Fica instituída a COmissão Mista de Coordenação Brasil Alérp. das instrumentos internacionais previstos no presente
Guiné-Bissau que terá por finalidade fortalecer a cooperação entre Tratado e dentro do espírito que o informa, as partes contratantes
OS dois países, ànalisar 08 assuntos de interesse comum e propor
celebrarão, sempre que as circunstâncias aconselharem, protocolos
aos respectivos Governos as medidas que julgar pertinentes.
adicionais ou outro tipo de atos internacionais sobre todos os
ParágrafO 1.0 - A Comissão será composta de uma seção de assuntos de interesse comum.
cada Parte.
Artigo XII
O
presente
Tratado
entrará
em vigor na data da troca dos
,Parágrafo 2.° - O regulilmento da COmissão será redigido
pela própria Comissão e aprovado pelos dois Governos por troca Instrumentos -de Ratificação e terá vigência até seis meses após
eventual denúncia por qualquer das Partes Contratantes.
de Notas.
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o presente Tratado é assinado em dois exemplares originais, "~7;.~
.···Governo da ReP.úbliea Federativa do Bl~asll: Antônio F.
em português, sendo ambos !gualnlente autênticos.
da Silveira.
FEITO na Cldade de Brasilla, aOS dezoito dias do mês de maio
élo Governo da RepúbUca da GulnécBlssau: Viclor Saúde
Maria.
•
de 1978.

SENADO.··FEDERAL
.......- - - - - - - - - - - - - · S V M Ã RI 0·----------·----.
>

,-_:~1i

ATA DA 86." SESSAO, EM 4 DE JUNHO DE 19'19
1.1 - ABERTURA
1 -

1.2 - EXPEDIENTE
I. 2.1 - Leitura de projeto

- Projeto de Lei do Senado n.o 163/79, de autoria do Sr.
Senador Mendes Canale e outros Srs. Senadores que faculta o
ingresso de funcionários do Congresso Nacional no Instituto
de -previdência dos Congressistas - IPC, e dá outras provi.
dências.
1.2.2 - Comu.nicação da Presidência
- Arquivamento do projeto de Lei <Ia câmara n.O 69/77
(n. o I. 915/76. na Casa de origem), por ter recebido parecer
con trário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído.
1.2.3 -

Discursos do Expediente

lnallguração das novas Instalações da agência central da Empresa BrasUelra de Correios e Telégrafos, em São Paulo.
SENADOR ADALBERTO SENA - Reiterando apelo à administração federal no sentido de que seja acelerado o ritmo de
implantação e de pavimentação da chamada rodovia Transaeteana.
SENADOR BERNARDINO VIANA - Solicitando aos Srs.
Ministros da área econômica a cpDcessão de prioridade absoluta
aos estudos de implantação de pólo, agroindustrial no Estado
do Piauí, visando principalmente à produção alcooleira.
1. 2.4 - Leitura de projelo
-Projeto de Resolução n.O 30/79. de autoria do Sr. Senador
Passos Põrto, que determina que os atuais Sec~tários ParlaSENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

mentares sejam incluídos no Quadro Permanente do' Senado

Federal, e dá outras providênc.las.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n.O 5/79 (n.o 5.744/78. na
Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presidente- da República, que autoriza a reversão ao Município de Garanhuns, Es-

tado de Pernambuco, do terreno que menciona. Aprovado. À
sanção.
- Requerimento nQ 145/79. de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando, de acordo com o art. 38, caput, da
Constituição. e art. 418, Inciso 1. do Regimento Interno, a convocação do Sr. Ministro de Estado da Justiça. Sr. Petrônlo Portella, para prestar informações perante o Senado· Federal. Re...
jeitado, após usarem da palavra os Srs. Itamar Franco, Humberto Lucena e Jarbas Passarinho, tendo feito declaração de
voto o Sr. Itamar Franco.
- Requerimento nQ 171/79, de autoria do sr. Senador Orestes Quércia. solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei do
Senado n.O 91/76, de sua autoria, que restringe a. .publicidade de
medicamentos aos casos que especifica, e dá outras providências. Aprovado.

- Requerimento n.o ·f80/79. de autoria do Sr. 8enador HUIUberto Lucena; pela Liderança do MDB, solicltand<o. nas tenJlQs
do art. 371, alinea c, 116 .Regimento Interno. urgência pa~ lo
Projeto de Lei do Senadll n,o 155/76. do Sr. Sellador Mar~
Freire, que determina a:' revisão trimestral do salário mínimp.
. e dá outrasprvidênclas;;,V.,tação adiada por falta de quorllJ1l,
apõs usarem da palavra os Srs. Marcos Freire; Humberto LlIcena e José Lins.
. 1.4 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO DiA .
SENADOR HUMBERTO LUCENA - A con_':o da rodovia
Brasília-FortaleZa; COm imperativo ao desenvolvimento sócioeconômlco.da região nordestina doPais.
SENADOR EVANDRO CARREl'RA.- Irregulartdade que~'
ria ocorrldo na aqUiSição pela Companhia Tropical de Hotéis da .
Amazônia. de área em que atualnlente se localiza o Hotel Tropical de Manaus.
SENADOR JOSE LINS - Homenàgem· de pesar pelo falecimento do Professor Pedro Barroso, Reitor da Universidade dI)
Ceará.
SENADOR HENRIQUf; $ANTILLO - Situação dos países di> .
Terceiro Mundo, com re)a~ão às decisões adotadas na V conte~
rência das Nações .Unidas sobre Comércio e Des.;!nvolvime~
(UNCTAD).
SENADOR MOACYR DALLA _ Orientação "dotada peJO
Governo Federal ao fixar, no setor agrícola. prlorlldade ao dI'.
senvolvlnlento da .cultura de insumos destinados :a elaboraçao
de álcool-motor.
SENADOR JAISON BARRETO -Reparos à. pOSição do Sr.
Ministro do Trabalho, com relação a greve dos médicos-reSidentes.
.
1. 5 - COMUNlCAÇAO DA PR;ES~NC1A
- Referente a não inclusão de matêrla na OtdEdn.do Dia da
sessão de amanhã, para deliberação, em virtude dl~ compareci ...
mento de MInistro de EStado.
.
1.6 - ENCERRAMENTO
2 _ DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSõES ANTE;
RlORES
.
- Do Sr. Senador Jôsé Lins, proferido na sessão de 25-5~79.
- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão ~~
1.°-6-79.
3 _ ATO DO :PRESIDENTE
- N.o 14, de 1979:
4 _ SECRETmIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 1.0 a 30 de junho de
1979.
5 - MESÁ DIRETORA
6 - LíDERESEVJCE"LIDERES DE PARTIDOS
7 _ COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES
.

ATA DA 86.a SESSÃO, EM 4 DE JUNHO DE 1979
La Sessão Legislativa Ordinária, da 9.a Legislatura
PRESIDE;NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO, ALEXANDRE COSTA E JORGE KALUME
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Eunice Michiles - Evandro Carreira Raimulldo Parente - Aloysio Chaves _ Jarbas passarinho - Alexandre Costa - José Sarney - Bernardino Viana - Helvídio
Nunes -

Almir Pinto -

José Uns -

Mauro Benevides -

Agenor

Maria ._. Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Arnon de Melio - Luiz
Cava~cante Lourival Baptista ~ Jutahy Magalhães - Luiz

Viana _ Moaeyr Dalla .;..;.. Itamar Franco - Benedilto Ferretr~ '.Benedito Canelas - Gastão Müller - Mendes Canalle - Saldanb9.
Derzi - Affonson Camargo - Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A listll de presença

acusa o compare.cimento de 30 Srs. Senadores. Havendo númel'(} ~-.""' .",.~ ,"
gimental, declaro aberta a sessão.
-V\·· : . - o '
Sobre a mesa, projeto de·lei que será lido pelo Sr. l.o-fle~Í\..'
tárlo.
• ri , ..
o"··

o~'

i

i

.

\'1
-."! Oi

.•
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O

seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 163, DE 1979
Faculta o inçesso de funcionários do Congresso Nacional no Instituto de Previdência dos Congressistas IPC, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos atuais funcionários das Casas do Congresso Nacional que se achavam no exercício de suas funções na data de
criação do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC. é
facultado o ingresso como segurados dessa instituição, garantia,
para efeito do cálculo de benefícios, a contagem do tempo de ser- viço público anteriormente prestado às Casas Legislativas, nos termos da letra a do art. 8.° da Lei n.o 4.284, de 20 de novembro de
1963.
§. 1.° O funcionário filiadO na fonna deste artigo. para fazer
jus ao plano de beneficios dolPC, deverá integralizar um "enado de carêncla correspondente a 96 (noventa e seis) contri,J~l
ções mensais sucessivas, calculadas pelo valor, em dobro, do percentual estabelecido na letra a do art. 6.0 da Lei n.O 4,284, de 20
de novembro de 1963.
§ 2.° Quando o funcionário houver Integralizado 48 (quarenta
e oito) contribuições e venha a ser aposentado no serviço público
antes de completar o períodO de carência referido no parágrafo
anterior, ser-lhe-á assegurado, para efeito da prestaçáo de beneficios, o direito de recolher, de uma só vez. o total das contribui-

ções relativas ao restante da carência, calculado sobre o vencimento-base vigente à data da aposentadoria.

§ 3.° Aos funcionários do Oongresso Nacional, jã contribuintes
do lPC, que satisfaçam as exigências do disposto no art. 1.0, será
facultado, num prazo de 30 (ttinta) dias, optar pelO sistema de filiação de que trata esta leI.
Art. 2'.0 O funcionário, nas condições desta lei, terá- o prazo
de 30 (trinta) dias para requerer sua Inscrição como segurado do
Instituto de Previdência dos Congressistas - !PC.

Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Objetiva-se, com o presente projeto, reabrir 'oportunidade a
antigos funcionários do Congresso Nacional, de se filiarem ao Instituto de Previdência dos Congressistas, mediante a reedição do

sistema que vigorou em relação aos seus colegas que se filiaram
à instituição na oportunidade de sua, criação.

A medida ora proposta, dando oportunidade de caráter eminentemente previdenci~rio àqueles que, na época própria, não
exerceram, por motivos vários, o direito de filiação que lhes era
assegurado, o faz em condições rígidas, compatíveis Com a nova
situação, exigindo, em dobro, o pagamento de sua.s contribuições.
Efetivamente, o recolhimento em dobro das prestações mensais, cobrirá, a rigor, a Importáncla que teria sido recolhida, na
hipótese da filiação ter-se dado na data de criação do !PC.
como o período de carência é de oito anos, pretende-se, sem
vulnerar tal exigêncía, assegurar a possibilidade do recolhimento
de uma só vez, de parte das contribuições do período de carência,
uma vez tenha o segurado recolhido 48 parcelas, ou seja, superado
um lapso de tempo superior a 4 (quatro) anos de conttibulções e,
assim mesmo, se declarada sua aposentadoria no serviço público, a
qual, como é notório, só se alcança, em condições normais, depois
de longos anos de serviço.
O projeto, assim, além de fazer justiça a antigos funcionários
do Legislativo, favorece a Instituição, sem causar-lhe Impacto financeiro.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1979. - Menru.. Canale _
Roberto Satumino - Saldanha Der<i - Helvidio Nunes - Benedito
Ferreira - Jaison Barreto.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N.o 4.284, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1963

Cria o Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).

Art. 6.0 A receita do IPC constltulr-se-á das contribuições e
rendas seguintes:
a) contribuições dos associados, no valor de 10% (dez por
cento) sobre os subsídios ou vencimentos fixos, descontadas em
folha;

II)
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Art. 8.0 Serão concedidos aos contribuintes do IPC os seguintes beneficios:
a) pensão aos ex-congressistás, proporcional a~ anos de mandato, à razão de 1/30' (um trinta avos) por ano, nao podendo ser
inferior à quarta parte _do subsídio fixo nem a_ele superio_r, bem
como aos ex-funcionários, na mesma proporçao. A pensa0, em
qualquer hipótese, fica subordinada ao recolhimento das contribuições correspondentes a 8 (olto) anos;

. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . , . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
"

(As Comissões de constituição e Justiça e Diretora.)

o projeto que vem de
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Ooelho) - A Presidência comunica
que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o
arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n.o 69, de 1977,
(n.o 1.915/76, na Casa de Origem), que estabelece prazo para andamento e solução dos documentos de qualquer natureza protocolados nas repartições Públicas Federais, por ter recebido parecer
contrário, quanto ao mérito, da Comi&são a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Nilo c&elho) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lourival Ba·ptlsta.
O SR. WURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro das Comunicações,' Coronel Haroldo Correa de
Matos, e o Governador Paulo Salim Maluf inauguraram, no último
dia 17, as novas instalações da agência central da Empresa Brasilei-ra de Correios e TelégrafOS em São Paulo, juntamente com o
Serviço de Fonegramia r - envio de telegramas nacionais portelefone - e a Central de TrIagem, com capacidade para selecionar 30 mil cartas por hora.

Visitaram as novas Instalações. acompanhados do preSidente
da ECT, Coronel Adwaldo Cardoso Botto de Barros. e o DiretorRegional de São Paulo, Sr. Oyama Olinto de Almeida.
A inauguração ocorrid-a em São Paulo constituiu mais uma
etapa da grande obra realizada na ECT, pelo Coronel Adwaldo
Cardoso Botto de Barros,' visandO à comp1eta modernização dos
serviços de correios e telégrafos do Brasil, de tão grande significação para o País, conforme várias vezes temos afirmado desta
tribuna. Explicou o Ministro das Comunicações que os caros e
sofisticados s1stemas inaugurados em São Paulo visam atender
melhor o público, ressalta-ndo a notável evolução tecnológica empreendida em setor tão fundamental pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

O equipamento para recepção de fonegramas custou Cr$ 2,5

milhões de cruzeiros e consiste num computador para onde con-

vergem todas as chamadas telefônicas e uma mesa em que estão
instaladas as unidades de atendimento. O Diretor-Regional de
São Paulo, informou que, logo, o sistema estará recebendo cerca
de quatro mil fonegramas e que, quando o a-tual equipamento
fOf insuficiente para atender a demanda, a ECT já tem preparados
mais 48 troncos para serem -adaptados ao sistema, o que mais tarde
será inevitavelmente necessário. A aparelhagem é a mais moderna
e representa novo avanço na modernização dos serviços da ECT.
Quanto ao equipamento de triagem automática de correspondência, seu custo foi de um milhão e meio de dólares (trinta e
sete milhões de cruzeiros) e existem outros sete sendo instalados
em São Paulo, Rio e Brasília. Os quatro "eqUIpamentos de São
Paulo terão capa-c1dade para operar cerca de três milhões de cartas por dia, um pouco menos que o total de correspondência que
circula naquele Estado, que é de 3,5 milhões. Os malotes dOs carteiros que trabalham em detenninada rua serão praticamente feitos pela máqUina.
A solenidade ocorrid-a em São Paulo é mais uma etapa da
modernização da ECT, objetivo que vem sendo alcançado através
de uma programação bem elaborada e a continuidade -administrativa. Apesar do imenso avanço que implicou numa verdadeira
'revolução no setor de correios e telégrafos, ainda há muito a
concretizar e nisso está empenhada a direção da Empresa, cujos
serviços são essenciais ao País, o que faz com que sua modernização tenha enorme alcance SOcial e econômico, parte .integrante '
que é do desenvolvimento brasileiro.

I! com satisfação, portanto, que me congratulo com o Ministro
Haroldo Correa de Matos e o Presidente da ECT, Coronel Adwaldo
Cardoso Botto de Barros, Ilustre filho de Sergipe. que à frente da
Empresa Brasileira de Correlos e Telegrafas vem t-azendo uma
gestão proficua e digna de aplausos. (Multo bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) nobre Senador Adalberto Sena.

Concedo a palavra ao
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O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o seguinte
discurso) Sr. presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, neste momento, para, pela segunda vez, dirigir apelo à Administração Federal no sentido de que seja acelerada o ritmo de implantação e de pavimentação de uma rodovia
que considero das mais neoessârias em tennos de integrações regionais, mas que nem por isso vem merecendo a atenção no justü
grau das necessidades.
Refiro-me. Srs. Senadores. àquela rodovia propriamente
chamada Transacreana ou seja a que atravessa o Acre aproximadamente de Leste a oeste, partindo da Capital do Estado e
passando pelas cidades intermediárias de Sena Madureira, Manuel
Urbano. Feijó e Tarauacá.
Para que fique bem justificada esta minha insistência, permitam Vossas Excelências, o reportar-me ao que, desta mesma
tribUllfl, já reclamava eu há mais de três anos, isto ê, na sessão
de "1 de maio de 1976. Naquele ensejo, já impressionado com a
relativa morosidade com que vinham sendo conduzidas as obras
de construção dessa estrada, a despeito das legítimas expectativas
das populações regionaf.s, comecei por lembrar o que já nos prometia o Governo em fins de 1971, antes mesmo da decretação do
I Plano Nacional de Desenvolvimento.
Lembrei, como é preciso relembrar agora, trechos do discurso
pronunciado em Rio Branco, pelo então Ministro dos Transportes,
Coronel Mario Andreazza, na presença do Presidente Emílio Medici, ao ser entregue ao tráf.ego o trecho rodoviãrio Porto VelhoRio Branco.
Repito, para que nelas atentem os Senhores Senadores, as
aludidas palavras do ilustre Ministro. Ouvi-as:
"Se grande é o entusiasmo do povo brasileiro nessa
arrancada cívica em busca na solução brasileira para um
secular problema brasileiro, igualmente imensa é a responsabilidade de quantos detêm parcelas maiores de participação nessa tarefa, a fim de fazer em que todo o esforço,
se concentre, todo o recurso se multiplique, toda a energia
se canalize, para execução dos grandiosos projetos pre~
vistos para a Amazônia."
(grifo nosso)
E mais:
"O acontecimento, empolgando e afetando o comportamento de milhares de brasileiros do Estado do Acre,
deixa de se consti tuir em episódio local nu regional para
alcançar, em seu elevado significado, toda a' Nação."
(grifo nosso)
",Em Rio Branco entretanto, náo se deterá o esforço
rodoviário do Governo Federal na Amazônia."
"As obras que aqui realizam os batalhões rodoviários
terão prosseguimento em direção a Sena Madureira, Ta..
rauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul, para alcancar-se, final ..
mente a fronteira com o Peru, integrando-se a rede viária
brasileira com o sistema de transporte daquele pais vizi ..
nho."

(grifo nosso)
Por aí g-e via que essa ligação da capital do Acre ao extN!mO
oeste do Estado figurava entre as obras mercedoras de prioridade
no con texto das realizações amazônicas, e que eSsa prioridade se
justifica náo só pelas vantagens econômicas da integração daquelas áreas, como também pela abertura que se previa, por tal m-eio,
de uma nova frente na conquista de futuros mercados externos,
isto é, de exportações através de portos do Oceano Pacífico.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite um aparte,
Senador Adalberto Sena?
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador, V. Ex.e.
faz muito bem em relembrar essas promessas governamentais.
lamentavelmente descumpridas, como é o caso da Transacreana.
Há poucos dias, nobre Senador, coube a mim, representante do
Ceará, trazer a debate, ne,sta Casa, o problema relacionado com a
construção da BR-020, ou seja, a Brasília-Fortaleza, que vem se
arrastando hâ tanto tempo, sem que seja feita, para ultimação
de suas obras, ponderável alocação de recursos. Pode ser que os
Ministros da área econômica se sensibilizem com essas solicitações e ofereçam ao Ministério dos Transportes aquela colaboração,
aquela ajuda e os recursos indispensáveis para a construção de
obras como a BR-020 e a Transacreana que V. Ev.a , neste instante,
menciona, com brilho e com dados irrefutáveis.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Nobre Senador,
o seu aparte muito me alegra e estimula. Faço votos para que
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este apelo feito em relação àquela rodovia acreuna, seja, também,
atendido, através das palavras de V. Ex.a, no que se retere ao seu
Nordeste. Muito obrigado.
O Sr. Agonor Maria (MDB - RN) _ permite-me V. Ex.a,
Senador Adalberto Sena?
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) _. Pois não.
O Sr. Agenor Maria (MOS - RN) - Tive oportunidade de conbecer o Acre, através da ComisSão de "Assuntos Regionais, que
visitou aquela área. O Acre poderá ser o celeiro de toda aquela
área. Na realidade, o apelo de V. Ex. a não só tem um objetivQ eoonômico. como altamente social. Congratulo-me com V. ElÇ.& e 'posso
afirmar que ajudar o Acre é ajudar o desenvolvimento do ,Bras1L
Muito obrigado, nobre Senador.

O SR. ADALBERTO SENA IMDB - AC) - Muito obrigado a
V. Ex. a, em meu nome e em nome do Acre.
Justamente por isso não tardou que a nossa engenharia' ,militar, à qual se devia a construção do trecho inaugurado, pt()sseguisse os seus trabalhos nas direções indicadas. E tais for:am ()
ímpeto inicial e Os imediatamente subseqüentes q,ue, em -dois ,anos.
ja se abria ao tráfego o trecho entre Rio Branco e Sena Màd'Ílreira e estava rasgada, nas matas, grande parte de cada- um doS trechos intermediários entre esta última cidade a de Cruzeiros do
Sul. Tanto assim que em setembrQ de 1974, passando por' Feijó,
durante a campanha eleitoral, ali ouvi de um dos oficiais do 7.°
BEC, que, segundo previsões, até o fim daquele -uno, o trecho Bena ~adureira-~eij~ já d~verla estar em _~ções de permitir
o trafego dos pnm~lros veIculos.
-,4fi;-'.
Todavia,
continuava eu - a partir daquele momento, a
partir daquele fim do ano de 1974, não se soube bem por que· motivos, foram se esvaindo as esperançtts dos acreanos do Vale do
Juruá na breve provisão -desses novos meios de transporte. Foi-se
o ano de 1975, já nos aproximamos do meado de 1978 e a verdade
é que as obras tão promissoramente iniciadas parecem ter entrado num compasso de câmara lenta e não se tem informação segura de quando oS teremos enfim naS ,condições esperadas. E o
pior é que, mesmo o trecho já entregu~ ao tráfego entre Rio Bran...
co e Sena Madureira, não vem resistindo às intempéries da estação chuvosa e praticamente só pode ser utilizada no período de
maio a novembro.
Estando acima de qualquer dúvida a competência técnica e a
operosidade dos seus executores, só resta uma :alternativa para
explicação dessa protelação final das obras de arte -e do revestimento primário dos referidos trechos. Ou se ~(ltaram os recursos - isso eram, palavras minhas, 5rs. Senad8t'el;, em 76. relembro novamente - a eles reservados, (hipótese pouco provável,
tendo-se em vista haver o Governo contemporaneamente se lançado a outro empreendimento vulooso _ o da Perimetral Norte).
oU - o que me parece mais plausível _ a estrada transacreana
passou a ser relegada a segundo plano na ordem das preocupações governamentais.
A ela. realmente, não encontramos referência l~specíf1ca na última Mensagem presidencial, embora ali se declare que "as metas
fixadas para o sistema rodoviário foram praticamente alcançadas, com a construção de 859 km de rodovia em rl~vestimento primário" e, ainda, qu-y 2.459 km "foram restaurados".
Referência ,específica faz, todavia, a Mensag,em à conélusão
da BR-319 (rodovia Manaus-Porto Velho) e é aí que se discorne
a iniqüidade que se está praticando contra OS brasileiros do Acre
Setentrional. Parece claro que, premido por dificuldades decorrentes, quer <la crise econômica, quer de certas mudanças .nas
metas da política de transporte, viu-se o Governo na conthjgêneia de, não somente diminuir o ritmo das obras rodoviárias, como também conseqüentemente de alterar os seus esquemas de
prioridades no setor destas últimas. E foi nesse jogo de prioridades, nQ âmbito das realfzações amazônicas, que o Acre saiu perdendo. Amorteceram-se .os trabalhos das estradas ali em construção, mas nã.o se pouparam recursos, nem se medi.ram sacrifíçios,
para que surgisse, com uma surpreendente rapide2'" a referida estrada BR-319. interligando as capitais do Estado do Amazonas e
do Território de Rondônia. Não se buscou, no cotejo das vantagens de uma e outra, uma equilibrada distribuiãço do "esforço
de integração nacional" na nova etapa desse esforço a que se
rerere o II PND. ao tratar dos campos de atuação da nossa estratégia de desenvolvimento.
Longe de nós a intenção de subestimar a importância daquela
estrada amazonense. Mas, se considerarmos as coisas nos seu$ 'RS--'
pectos relativos. QU seja, tendo em vista as característica.s que estavam a indicar ou a contra-Indicar a maior urgÊ'ncia para uma
e outra das construções. parece-nos fora de dúvida que, assim
procedendo, cometeu o Gov.erno uma injustiça e um
injustiça porque basta um olhar lançado sobre o mapa dtL'_ ,-,zônia Ocidental para se verificarem as diferenças geográfic _' ' __-' ,
tre as regiões a serem servIdas pelas duas estrMas. A B . 1/t
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correndo paralelamente ao curso de um rio navegável - o rio Madeira - afigura-se, por isso mesmo, como um reforço às necessidades de transporte da região banhada por esse rio e suas adj acências. :t por certo um beneficio complementar de grande valia,
- porém não insubstituÍvel, enquanto que a estrada transacreana,
atravessando municípios distribuídos no sentido leste-oeste e,
portanto, transversalmente aos cursos dos grandes rios navegáveis, afigura-se-nos com todas as características da verdadeira e
Insubstltuível via Integradora daqueles rincões.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Com multo prazer.

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Ilustre Senador Adalberto Sena, V. Ex.1I. se- preocupa no seu discurso de hoje, com uma
estrada que inquestionavelmente representa o grande sonho de
todos nós ..•
O SR. ADALBERTO SENA (MDB -

AC) - Inclusive de Euclides da Cunha.
O Sr. Evandro Carreira (MDB _ AM) - Exatamente ... que
é um rodoviarismo ligando as vertentes dos rios amazônicos. Não
ligando alagado, não cavandQ buraco dentro dágua como sói acontecer com a Transamazônica, mas a Transacreana, sonrada pelo
nosso decantado Euclides da Cunha. Tem se distorcido muito o
pensamento de Euclides da Cunha, nesta Casa, supondo que ele
sonhava com a Transparaense de hoje. Não! Euclides sonhava oom
uma Transamazõnica autêntica, mas uma Transamazônica considerando a pan-Amazõnia, a Amazônia Continental, isto é, ligando as cabeceiras dos grandes tributários do Rio Amazonas. Essa
estrada seria a BR-364 atual e a sua continuidade até pucalpa,
passando por Rio Branco, capital do Acre. e Cruzeiro do Sul. Essa
,estrada a que V. Ex.· se refere, COm muita propriedade e muita
oportunldade, foi prometida por todos OS rodovlarlstas os homorodoviários desta terra, e nunca foi concluída. Essa sim liga o
talvegue do Javarl, do Juruá, do Puros e do Madeira. Essa seria
a grande estrada. Se quiséssemos fazer qualquer coisa verdadeiramente rodoviário e útil a este PaÍS, seria asfaltar a Cuiabá-Rio
Branco-Acre. O mal, neste nosso País, meu ilustre Senador, tem
sido a paranóia, a megalomla: quer-se fazer tudo o maior do
mundo, e ao mesmo tempo, e acaba não se fazendo nada. Haja
vista o que está acontecendo: se quer conCluir a Ferrovia do Aço,
se quer éonclulr Tucuruí, se quer concluir Itaipu, se quer fazer
o Projeto Nuclear, tudo Isso ao mesmo tempo, e o Brasil devendo
45 bilhões de dólares e, talvez, alcançando os lO bilhões só de petróleo este ano, porque está a olhos vístos que o petróleo Irá, até
o fim deste ano, além de 20 dólares o barril.
Meus parabéns, ilustre Senador. QUiçá esses megalomaníacos
e paranóicos compreendam o seu discurso e concluam, pelo menos,
o asfaltamento da BR-364 Cuíabá a Porto Velho e a estrada Rio
Branco-Cruzelro do Sul. Ai. sim, n<Í.'l teríamos uma estrada de
Integração nacional e continental, quando nos abriria o caminho
,para o Pacífico, através Pucalpa.
O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC) - Nobre Senador.
V. Ex." apreendeu muito bem o sentido das últimas palavras que
eu pronunciei e que se afiguram com todas as características da
verdadeira e Insubstltuível via integradora daqueles rlncõe•. Agradeço, comovido, essa ajuda que V. Ex." me traz, ajuda preciosa não
só pela sua qualidade de COlega, de Senador e Membro do Congresso Naciol)al. como, também, pela sua qualidade de um dos
maiS abalizados conhecedores da problemática da amazônia. Multo
obrigado a V. Ex."
E acresce que bastou o anúncio da construção desta última rodovia, para que, servindo-se de tal pretexto, as empresas de navegação aérea, que faziam as ligações Intermunicipais, fossem suprimindo os vôos regulares, disso resultando que, em matéria de
tacllldades de transportes, pelo menos do ponto de vLsta financeiro, as cidades de Feljó e Tar,aucá estão hoje em situação pior
do que a reinante há quase trinta anos atrás.
Mas, como dissemos, o Governo também resvalou para um erro
estratégico, com semelhante desvio de suas anteriores linhas de
prioridade.
Realmente, as estfad33 acreanas, tanto a rodovia em referência, como a que, partindo de Braslléia, já atinge a Vila de AssLs
Brasil, nos limites com o Peru e cOm a Bolívia, nÍÍQ seriam apenas
vias internas de integração, senão tam.bém se afirmaria como empreendimentos positivos na conquista de mercados externos, quer
naquele país, quer em outros através de portos do oceano Pacífico. E é patente, nesse particular, a sua superioridade estratégica,
ao ser comparada à BR-319.
E assim concluíamos o discurso em referência: com estas ponderações, Sr. Presidente e Srs. Senadores: "aqui !lca. em termos de
patriótica advertência o nosso apelo aos responsáveis pela nossa
política de transporte, para que seja restabelecido o ritmo de construção desses trechos rodoviârtos e, assim, cumpridas as promes-
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sas oficiais inicialmente apont.adas neste discurso. E praza a Deus
que na Mensagem Presidencia.l do próximo ano, - eu falava em
1976, repito - já possa ele Incluir, nos totais atinentes às metas
atingidas, tanto a conclusão em revestimentos primário do trecho
Sena Madurelra-Cruzelro do Sul, quanto a restauração do trecho
que liga a Capital do Estado à cidade de Sena Madurelra - que
não reSistia às épocas chuvosas.
Estas, Srs. Senadores. as minhas palavras, esta a minha exortação em 1976. E de então para hoje teria melhorado a situação?
Podemos afirmar que não, se falarmos em termos de ritmo da
construção.
De fato, não se pode negar que as obras tenham prosseguido.
mas a verdade é que em ritmo tão lento que, nesses três anos, não
se chegou ao objetivo da entrega ao tráfego em condições satLsfarorlas, já não digo com revestimento de asfalto - que seria
m\,lito - mas, pela menos, com revestimento primáriO em condições de permitir o tráfego não só durante as estiagens, como também nos períOdOS chuvosos.
Deve ser- dito, aliás, que nenhuma nova promessa foi lida, nem
por outro meiQ conhecido. Nas Mensagens Presidenciais dos anos
seguintes - 1977-1978-1979, a regra foi o silêncio. foi a omissão
de qualquer referência a eSSa rodovia. em meios às muitas feitas
a trechos rodoviários atendidos em todo o país, Inclusive na Região Amazônica. onde Os trechos de Manaus a Caracaraí com revestimento primário e de Manaus a Porto Velho, com .revestimento de asfalto 10i referida com ênfase de grandes realizações. quer
nas mensagens, quer em discursos, como o do Senador José Lindoso, proferidos nesta Casa.
Eis a razão pela qual, Sr, presidente, aqui estou para renovar
O apelo de 1976. Três anos são passados e os acreanos ainda estão
à espera de uma solução prática, ainda que em termos de não totalmente desenvolvidas. E esse apelo eu o dirijo ao Sr. Ministro dos
Transportes e também ao Coronel Mário Andreazza, que, como vimos, foi um precursor na idealização e no início de tais obras. E
tanto mais se justifica esse apelo quando sabemos, por testemunho próprio, Que o candidato à Presidência da República, General João Baptista Figueiredo, durante sua vlslta ao Acre, em campanha política, chegou a declarar que Incluiria a Rodovia Transaereana entre as prioridades do seu Governo.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PIo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda desta vez não venho discutir as retormas politlcas que,
no momento atual, empolgam a Nação brasileira:
- A anLstia, como o melhor caminho para a pacificação com
OS que foram punidos pela Revolução de 1964.
- A reforma partidária, com a criação de novos partidos políticos, como providência natural para reunir os diversos representantes de correntes ideológiCas que. por divergência com os programas dos partidos existentes, não conseguem assimilar neste Congresso, nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores
os ideais e anseio de seus representados.
- A legislação social, anseio maior dos trabalhadores patrlcios, visando ao fortalecimento dos sindicatos; a livre negociação entre patrões e empregados; o aperfeiçoamento do sistema
previdenciário com assistência maLs efetiva aos trabalhadores de
todos Os níveis, urbano e rural.
- A reforma eleitoral, as eleições diretas.
- O CÓdigo de Mineração, a exigir reformulação da liberalidade que se concede a empresas estrangeiras e, de modo 'geral. aos
detentores de alvarás de pesquisas minerais e decretos de lavras.
- O aperfeiçoamento da legislação concernente ao sistema
financeiro, ao crédito rural e ao crédito ao consumidor.
- E, enfim, de tantas outras medidas prontas e Imediatas que
a nação brasileira está a exigir.
Pólo Agroindustrial
Mas o que me traz, aqui e agora, é reafirmar, neste augusto
plenário, pedido aos Srs. Ministros da área econômica, no sentido
de que seja dada prioridade absoluta aos estudos de Implantação
de pÓlo AgrOindustrial no meu Estado, vLsando principalmente à
produção alcoolelra, como substitutivo de combustíveis e derivados
do petróleo.
Na ocasião. salientei Q vastidão de terras ociosas. a preços
baixos, que poderiam ser utilizadas no cultivo da mandioca e da
cana-de-açúcar, notadamente nos chapadões e tabuleiros que margdam as rodovias federais e que se situam nas proximidades dos
rios que formam a bacia do rio Parnaíba.
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E bom ressaltar aqui a relação preços entre um hectare de terras no Piauí e em alguns outros Estados da Federação; e é nesse
aspecto que reside uma das vantagens essenciais entre se preferir

OPEP. de quem compram 114 da produção teta'! d!'quele carte!.
No ano em curso, pagarão pelo petróleo, Importado 50 bilhões de
dólares, cerca de 650 dólares por família..
. , :'1·
•

a localiação de destilarias no Piauí a qualquer outro Estado da

O Brasil este ano, importando 80% do petróleo queco'\~ome,
comprará 5,5' bil)1õcs de dólares de petróleo. - "erca de 2~. dó;
lares por familla. Esse· wtal representa quantia .superior .3\ Imals
de um terço da previsão t;le no.ssas importações no correntl!, ano.

Federação. Mesmo no Nordeste, citando Pernambuco, o preço media do hectare de terras situa-se em torno de Cr$ 50 mil. No Piauí,
a média está abaixo de Cr$ 5 miL
Fiz sentir, também, a extensão dos nossos babaçuais - cerca
de 1. 700.000 ha - estrategicamente localizados nas proximidades de grandes centros urbanos.
Ressaltei que a medida elevari'a o nivel de vida das populações rurais e faria retornar ao campo apreciável contingente popopulacional que habita hoje a Capital e as principais cidades do
Estado, sem emprego definido ou em estado de subemprego.
Solicitei, ainda, fossem agilizados nos bancos financiadores a
análise dos projetos aprovados há cerca de um ano pela Comls.são
Nacional do Alcool e, até o momento, pendentes de solução e que
se dê prioridade aos que estão sendo desenvolvidos, pelo Instituto
Nacional de Tecnologia, para a definição de equipamentos destinados à implantação de minidestilarias e a projeto que visa ao
aproveitamento Integral do babaçu.
Nos países que não são auto-suficientes em petróleo, há preocupação geral em desenvolver-se tecnologia voltada para a produção de fontes alternativas de energia.
Os Estados Unidos, segundo seu Secretário de Estado, Cyrus
Vance, 'flegeram como prioridades de governo Quatro itens princlpais: a) energia; b) alimentação; o) saúde; e d) aumento da
capacidade dos países em desenvolvimento de obter e aplicar os
conhecimentos e as tecnologias de que necessitam.
Como se vê, apesar de no Terceiro Mundo chegarem ao estado de inanição 600 milhões de pessoas num mundo de fartur~
a meta energia destaca-se em primeiro plano, antecipando as de
alimentação e saúde.
Os motivos da eleição dessas metas são evidentes.
Alimentação adequada e boa saúde são requiSitos básicos para
a sobrevivência hum'ana. Mas, no momento atual, amplo fornecimento de energia a preços razoáveis é essencial ao desenvolvimento econômico e também à própria segurança de qualquer país.
E afirma Cyrus Vance:
"Tanto os governos de países ricos como os dos menOs
privilegiadOS têm que enfrentar o impacto em suas economias nacionais dos custos de energia mais elevados e da
crescente demanda de energia."
E continua:
"A situação energética em âmbito mundial, que já
é grave, provavelmente toma-se-á pior ainda antes de
melhorar. No futuro previsível, na ausência de novos esforços substanciais, o crescimento da demanda energética em escala mundial deverá continuar a superar o crescimento em escala mundial da produção de energia."
No Brasil, o ex-Presidente Geisel, com o Decreto n.<! 76.593. de
14-11-75, criou o Programa Nacional do Alcool (PROALCOOL),
tendo como objetivo básico expandir rapidamente a prOdução de
álcool e viabilizar seu uso progressivo como combustível, através
de crescente proporção de mistura, bem assIm o seu aproveitamente como matéria-prima para a Indústria química.
A meta iniciai do PROALCOOL é atingir a produção de 4,3
bilhões de litros de álcool até 1980, visando sua mistura à gasoUna na proporção de 20% álCOOl para 80% de gasolina.
Daquele total de 4,3 bilhões de litros destlnar-se-ia um bilhão
de litros à indústria química e à exportação, e os 3,3 bilhões restantes a fins carburantes.
Em 1978, segundo dados colhidos, o volume da mistura de
álcooi carburante à gasolina foi de 14%, correspondente a 1.172
milhões de litros dos 1. 530 milhões de litros da produção nacional.
Para a safra de 1978/79, a produção já autorizada pelo IAA
é de 2.556 milhões de litros.
Desse total, apenas 470 milhões de litros deverão ser produzidos pelas regiões Norte e Nordeste.
E como além dos objetivos citados do PROALCOOL, merece
destaque especial o da redução das disparidades regionais de renda, ao Piauí, que possui as condições mínimas para produção de
matéri·as-primas em volume adequado à execução do programa
ora proposto, dever-se-ia dar absoluta prioridade às regiões mais
pobres.
Há dez anos, os Estados Unidos importavam todo o petrÓleo
que consumiam. Hoje, compram a países estrangeiros cerca da
metade do petróleo de que necessitam. São os maiores clientes da

O Sr. Helvidio Nunes (ARENA - PI) - Pelmlte V. EX.. um
aparte?
i
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Pois nãp( nobre Senador Helvídio Nunes.
. i
O Sr. Helvidio Nunes (ARENA - PI) - Eminente SlÍliador
Bernardino Viani', V. El\." está, no seu bem elaborado discurm de.
fendendo a Imp!l:mtação:.de um pólo alcooleiro riO Piauí.V'. El\."
lembrou. um dado essencial para a Implantação dE,sse pólo. qlléa
existência de grandes áreas, grandes faixas de terra próprl!iG' ár.a
a cultura da cana-.de-ãçÚcar ou da mandioca. Eu gostària ru(- el\lbr:ar, também, outros dados importantes: o nosso Esta4eJ" of.et
possui energia elétrica abundante, e depois de eletrificadOS! dos
os municípios, as Centrais Elétricas do Piauí partem agora p raa
eletrificação das 20nas .rurais. Outro ponto que deve ser i~ell~
clonado é o relativo às estradas; o Piaui está. tloje corj;a~'por
uma malha rOdOvia.' ria asfãltada, construida.l:·~i!IOverno Fed.eraJ,
em parte, e outra parte pelo Governo Esta . . I~ O terceiro' elemento é a mão-de,-obra ociosa, barata, qu - 'lCl:::te no Piauí. De
maneira que V. Ex .• está de parabéns pelo pronunciamento hieldo
que ora faz, reivindicando um pólo alcooleiro para o Piauí. Com os
meus parabéns, endereço a V. Ex." minha solidil.riedade.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Agtadl!!;oao
eminente Senador Helvídlo Nunes o seu aparte, que só vel() ,
riquecer o meu pronunciamento, principalmente quando rl1$§altq
pontos essenciais como at.ratlvo à implantação de 11m pólo alCil!>lelro no meu EstadO.
.
É hora, pois, de nós brasileiros utlllzarmos a nossa Im!iQ\na.
ção criadora e recorrermos a outras fontes de etLergla.
i'"
. ,
.

en-

TI :

O Sr. Eduardo Sabino de Oliveira, técnico de renomado. ~aJor
como cientista no ramo, em entrevista que con<:edeu ao ~na1
do Brasil, publicada na edição de 20 do corrente, assegura que "0
futuro dO Brasil está na substituição do óleo combustivel pelo ,metanol, da gasolina pelo álcool e do óleo diesel pelo óleo vegetal; notadamente o de dendê, que é um diesel feito pela natureza, ,,' é o
que oferece maior produtividade por' hectare, três vezes ml1l$ do
que o álcool de cana".
Por que então não se efetuar ltiVestlmentos rnaci90S na área
visando a promover a aceleração do PROALCOOL'?
O Sr. Aloysio
nobre Senador?

Chav~

(ARENA -

PA) -

Permite um aparte,

.

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Pois não, nobre
B\>nador Aloysio Chaves..
O Sr. Aloysio ChaveS (ARENA - PA) - Senador Bernardino
Viana, o discurso de V. ·Ex.-, como outros que já foram profet:ldos
neste plenário, tem Inteira oportunidade e guarda perfeita. coerência com o problema nacional que está sendo. hoje, colQçado
na mais alta prioridade,qual seja, a produção do álcool, inclusive
para substituir combustiveis oriundos do petróleo. V. Ex." ácÍlba
de mencionar que Q Piaui possui condições excepcionais para a
produção do álcool; O mesmo se pode constatar em relação a :outros Estados do Nordeste. da região Sudeste, da região Cell~ro
Oeste e do Norte do Brasil. Recordo-me que, à época em:. :que
exerci o cargo de, Goverpador do Estado, recebi duas missóes,Japonesas vivamente interessadas na expansão desse programa! ,do
álcool, sobretudo no Estado do pará e no território do Amapá ..&<;tudos foram feitos pejo· Instituto de Desenvolvitmmto Econômico
e Social do Pará - IDESP, definindo as áreas neste Estado mais
favoráveis ao plantio da cana-de-açúcar ou da mandioca para a
produção do álcool. Enflltt. hoje, temos consciência. de que o 'Qra..
sll inteiro, com raras exceções, pode concentrar (IS seus eSforços
nesse programa. Sabendo-se..ademals, que a partir de 1985 a :(jrlse
do petróleo será drrev-er$ivel. tudo que se aduzir em tornQ das
idéias que V. Ex." está SlIStentando é válido para ressaltar a prioridade, a alta prioridade. desse programa para o Brasll, para <;I
Governo brasileiro. Portanto, congratulo-me com V. Ex.& pelo
excelente discurso que esJá pronunciando neste momento no iSenado. e à voz do Piauí creio que podemos juntar a voz dos de ...
mais Estados da Federa.ção~ no sentido de dizer, d,e uma maneira
definitiva, que este é um programa que deve receber toda a aten ...
ção, toda a preferência I1Q, planejamento, toda ·a pr:loridade do 00"
vemo brasileiro. para q~e ele seja resolvido no mais ~urto es ...
paço de tempo possível. Muito obrigado a V. Ex."
O SR. BEItNl\RDlN4)'nl\NA (ARENA gado, nobre B\>na!lor'A1oysio Chaves.
i

PI) -

Multo obri-

'i

f~'
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Quero dizer, no instante em que faço o meu pronunciamento.
que minha luta incessante pela implantação de um pólo alcooleiro
no Estado do Piauí é- porque o nosso Estado não dispõe de mUitas
opções. Não podemos comparar o nosso Estado, em matéria de
potencialidade econômica, com o Pará, o Amazonas, Mato Grosso
e tantos outros Estados, em que '8.8 potencialidades econômicas são
imensuráveis, não só no reino animal, vegetal, como também no
reino mineral. Muito grato pela sua intervenção, que só veio enriquecer o meu discurso.
O Sr. Moacyr DaDa (ARENA - ES) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI> - Pois não.
O Sr. Moacy Dalla (ARENA - ES) - Nobre Senador Bernardino Viana, enfocando o discurso de V. Ex,a tivemos oportunidade de ouvir V. Ex.B esboçar suas preocupações em solucionar
um problema tão bem enfocado nesta tarde por V. Ex.- Mas diz
V. Ex.a , em certo momento, da neces~dade de implantação de
rninidestilaria. Nós, há pouco tempo, pensando melhor, vimos que
esta seria uma das soluções para todo o território nacional. As
cidades de porte médio, com mà.ls de 100 mil habitantes poderiam, através do Ministério do nosso COlega César Cals, implantar
uma minidestilaria e fazer a comercialização da mandioca do
álcool, para qUe efetivamente a demanda do álcool constimidó na
região fosse atendida pela própria região. Vejo no pronuncia·
mento de V. Ex.a novos horizontes, uma saída Inteligente, e quero
pedir vênia para me congratular Com V. Ex.a. pela maneira como
bem enfaca este problema, nesta tarde.
O SR. BERNAIWINO VIANA (ARJENA - PI> - Multo obrigado, eminente Senador Moacyr Dalla, pelo seu aparte.
Queria ressaltar que uma das causas da nossa luta pela implantação de minidestlJarla de álcool é exatamente a fixação do
homem ao meio rural, para que ele não procure os grandes centros urbanos. E a minidestilaria, por ser um investimento de pequeno vulto - podemos dizer assim - que enquanto uma destilaria de porte médio, a partir da cana-de-açúcar, anda em tomo
de 440 milhões de cruzeiros, uma mlnldestllarla de álcool, a partir da mandioca, oU mesmo do sorgo, ou de farinha melácia do
babaçu, estaria em torno, segundo o lNT - Instituto Nacional de
TecnOlogia - de 27 milhões e 700 mil cruzeiros. OCorre que a
UniverSidade Federal do Ceará conseguiu idealizar uma minidestilaria de álcool, em Que os cust6s são Inferiores a 15 milhões
de cruzeiros. Então, o Il]Stltuto Nacional de Tecnologia. juntamente com ,a Universidade do Cearã, estão trocando conhecimentos em tecnologia para ver se aperfeiçoam uma minidestila-ria para produção em torno de 10 a 30 mil litros/dia com preço
multo mais reduzido. Muito obrigado, o aparte de V. Ex." enriqueceu o. meu pronunciamento.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Permite' um aparte,
nobre colega?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI) - Com prazer.
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Estou ouvindo com
muita atenção o discurso de V. Ex.- e é para mim, particularmente, multo grato o tema que V. Ex." está abordando. Já dei
entrada nesta Casa a um projeto que tem a ambição de regula-mentar a distribuição do álcool como combustível para os transportes brasileiros. O álcool anidro, para se misturar à gasolina,
e o ãlcool hidratado para ser consumido diretamente por veiculos
que estejam preparados para o seu uso. Nesse projeto, em que
fui assessorado por elemento da melhor categoria do lAA e da
PETROBRAS. eu estabeleço que 10% da produção de veículos, a
partir de 1980, sejam já preparados para queimar, usar álcool.
Como também peço neste projeto 50% de abatimento nas taxas
rodoviárias, a fim de que os usuários de veiculos movidos a álcool
tenham alguma compensação por esta contribuição Que _considero,
nesse período, uma contribuiç-ão patriótica. porquanto, ouvimos
aqui da tribuna do Senado o Ministro da Secretaria de Planej amenta dizer que a solução para o Brasil, no problema dos transportes, era o álcool. Assim, V. Ex.a abordando com cuidado e se ..
rledade este tema, trago a minha solidariedade a V. Ex." e o meu
apelo para que nos ajude, a fim de que este projeto tramite com
mais urgência. Ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça e agora estã dependendo das Comissões Técnicas, da de
Economia e da de Minas e Energia. Nesta oportunidade, em que
os nobres companheiroS que apartearam V. Ex.a e falaram em
minidestilarias, queria chamar a atenção do Presidente do lAA,
através do discurso de V. Ex.a, para a Destilaria do Cabo, em
Pernambuco, que é uma das malores do Brasil e que foi posta à
venda alguns anos atrás e a vendá não se consumou. Ela está
fechada, dando prejuízo diário, incalculáveis na manutenção dos
seus empregados e, sem dúvida, enferrujando, a destilaria Getúlio
Vargas do Cabo, no meu Estado, em Pernambuco. Pediri'a--~ re ..
pito - através do discurso de V. Vx.a, que o novo Presidente do
IAA meu conterrâneo, Dr. Hugo de Almeida, tomasse uma pro ..
vidência, uma vez que V. Ex. a e os nobres pares desta Casa estão
todos empenhados em que aumentemos o número de destilarias.
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Como é que, então, uma tradicional destilaria, como a Destilaria
Getúlio Vargas, de Pernambuco, está completamente imobilizada
há alguns anos? Receba V. Ex.a o meu apoio e a minha admjra~
ção.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PU - Estou acompanhando, nobre Senador Aderbal Jurema, com a maior atenção
a tramitação do seu projeto, nesta Casa, e nutro por ele o maio.r
jn teresse. Agradeço sobremodo o seu aparte.
O Sr. Alberto Silva (~A - Pl) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA Pl) Com multo
prazer.
O Sr. Alberto Silva (ARENA - Pl) - Nobre Senador Bernardino Viana, ouvi parte do discurso de V. ,Ex.a e quero congra-tular-me com a exposição que faz até onde pude ouvi-la. a respeito do nosso Estado e da conveniência de que se Instalem ali
minidestilarias. V. Ex. a fez menção a um estUdo que está sendo
feito pela Universidade do Ceará. Queria acrescentar ao discurso
de V. Ex.a que eSses estudos se iniciaram com reeursos da Empresa Brasileifa de Transportes Urbanos; quando era seu Presidente coloquei à dispOSição da Universidade do Ceará 50 milhões de cruzeiros, para que ela pesquisasse combustíveis não-convencionais e para honra nOssa e, talvez para o Brasil uma saIu·
ção, a Universidade do Ceará considerou que o marmelelro agrette, que tem tanto no nosso Estado, pode ~r a ser a solução para
a produção de óleo diesel diretamente e álcool ou etanol de que
nós precisamos. Queria apenas mencionar a V. Ex.a que em Calcaia já vem se montando uma usina-piloto para a produção do
etanol e do metano partindO do marmeleiro. Espero, numa próxima oportunidade, trazer elementos com números para ajudar
V. Ex.- no que acaba de trazer à Casa. Estou de pleno acordo
em que deveremos lutar para que o álcool seja uma realidade.
Acho que o nosso Estado poderá particIpar porque, talvez, naquela região de São Raimundo Nonato, como V. EX,a sabe, exis·
tem milhares e milhares de hectares de marmeleiros nativos. Pa·
ra que se tenha uma idéia, Srs. Senadores, uma tonelada de marmeleiro poderá dar de 150 a 200 litros de álcool. Sendo nativo,
sendo praga invasora praticamente não precisa plantar. Quero
concluir dizendo a V. Ex.a que temos mais essa oportunidade ou
essa possibilidade para o Nordeste todo, principalmente para o
nosso Estado - o Piauí.
O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI> - Agradeço o
seq aparte, nobre Senador Alberto Silva, e gostaria, inclusive.
particularmente, de receber alguns informes mais detalhados de
V. Ex.a sobre o assunto.
Prosseguindo, Sr. Presidente.
Por que, então, não se efetuar investimentos maciços na ârea
visando a promover a aceleração do PROALCOOL?
Há receios de fortes camadas da população brasileira quanto à elevação de nossa díVida externa. Eu, porém, não alimento
tal receio, de vez que o prazo médio de amortização desses .empréstimos situa-se em torno de 12 anos e a credibilidade que o
Brasil desfruta no cenário financeiro internacional .enseja uma
crescente e tranqüilizadora reserva cambial ano a ano.
No exercício de 1978, apesar da crise mundial avassaladora,
essas reservas cresceram 4.478 milhões de dólares. Se levarmos
em conta o prazo médio dos empréstimos, ao fim de 12 anos, teoricamente, teria o Brasil liquidado ou renovado todos os seus
débitos no Exterior.
'Por outro lado, não estamos sacando contra o futuro porque
. as dívidas que o País contrai no exterior, com base na Lei
n.O 4.131162 e Resolução n.o 63/67 do Banco Central do Brasil,
destinam-se a investimentos em obras públiCas e privadas. Não
seria justo que as gerações futuras que vão u.sufruir e utilizar
essas obras não ajudassem a pagar os empréstimos contraídos
para sua construção.
~ alvissareira a notícia veiculada no Jornal do Brasil de que
a PETROBRAS, os grupos Zannini e Dedlnl, instituições finan·
ceira e a indústria automobilística decidiram organizar empresa privada que está em formação em São Paulo para fomentar
o Programa Nacional do Alcool

Não creio possa a medida ocasionar repercussão profunda
no processo inflacionário.
Ainda que financiamentos de origem interna pudessem cau·
sar tal repercussão, poder-se-ia recorrer a financiamentos ex·
ternos. A dívida externa do Brasil, em 31-12-78, alcançou a cifra
de US$ 43.511 milhões, mas, em compensação, a entrada maciça
de recursos externos contribuiu para a elevação das reservas
cambiais ao nível de US$ 11,7 bilhões, 62% acima das de 1977. o
que representa entrada liquida de recursos externos da ordem
de US$ 4.478 milhões.
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Que o conhecimento de tecnologia apropriada seja obstáculo
à substituição dos combustíveis tradicionais por novas fontes op·
tativa.s de energia é concebível, mas nunca a falta de recursos
financeiros, sejam de origem interna ou externa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Concluindo, quero manifestar o desejo do Governo, das elas·
ses empresariaIs e de todo povo piauiense, no sentido de que seja
criado o Pólo Agroindustrial do Piauí, voltado principalmente para
a produção de álcool, pelos motivos aqui e agora expostos.
Externar a minha fé e a minha esperança no patriotismo dos
homens pÚblicos e dos políticos brasileiros, no sentido de en·
eontrarmos soluções racionais e imediatas contra a submiSSão a
que está preso o nosso País, diante da evolução constante que
experimentam os preços internacionais do petróleo, ao bel-prazer
dos homens da OPEP.
Confiar, como já disse, no espírito criador dos cientistas brasileiros, no sentido de encontrar tecnOlogia adequada que nos
liberte da dependência do· petróleo que tumultua e escraviza a
grande parte da comunidade internacional, com reflexos danosos
para o desenvolvimento de nossa Pátria querida. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa. projeto de
resolução que será lido pelo Sr. 1.°-8ecretárto.
t lido o seguinte
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durante 3 (três) sessões, a fim de receber emendas, nos termos
regimen tais.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;'
.

"

Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Henrique de La ~ue
Alberto Silva - Jessé Freire - Cunha Lima - Humberto tucena
- Marcos Fteire _ Gllvan Rocha - Passos Porto - LdrlJanto
Júnior - Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral Peixoto Henrique Santillo - Pedro Pedrossian - José IUcha ..:... Evelásli>
Vieira _ Jalson Barreto - Lenoir Vargas:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está finda a hora do
Expediente.
,Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único. do Projeto de Lei da~ara
n. o 5. de 19'19(n.o 5.744/78. na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República., que autoriza
reversão ao Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco, do terreno que menciona, tendo

a

PARlECERES FAVORAVEIlS, sob n.os ll14 e 215, de' 1979,
das C o m i s s õ e s : ' , "
"

.

-

PROJETO DE RESOLUÇAO N." 30, -DE 1919
Determina que os atu.ais Secretários Parlamentares se~
jam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal,
e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.° A Comissão Diretora incluirá os atuais Secretários

Parlamentares no Quadro Permanente do Senado Federal de acordo com a necessidade de serviço, atendidos os requisitos de escolaridade de "ue tratam a Resolução n.O 18/73 e demais disposições
legais que regem a matéria.
ParágrafO único. O reman-ejamento de que trata este artigo
deverá ser feito no prazo de 90 (noventa) dias a partir da aprovação da presente resolução.
Art. 2.° O aproveitamento dos Secretários Parlamentares não
implicará em extinção das respectivas funções, que deverão con
tinuar a existir com os mesmos requiSitos.
M

Art. 3. 0 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições em contrario.

NACIONAL (Seção

M

Justificação

Nada mais op.ortuno e justo que incluir na Quadro Permanente
do Senado Federal servidores que, pela vivência e experiência que
vêm demonstrando no exercício de suas funções, fazem jus de
há muito a essa providência.
"
Vale salientar que a Casa vem de transformar todos os seus
servidores regidos pela CLT em estatutários, excetuados alguns
motoristas recém-contratados e os servidores que se quer beneficiar
neste Projeto. Nada mais injusto, portanto, que deixar de fora
justamente uma categoria que, pelOS relevantes serviços prestados
aos Exmos. Srs. Senadores e, consequentemente, ao Senado Federal, vem se constituindo num corpo de servidores que, estamos
-certos, muito contribuirão para continuar a manter bem elevado o
padrão e a eficiência dos serviços de secretaria do Senado.
Faz-se necessário aduzir ainda que tal providência, adotada no
instante em que se efetivaram todos os integrantes do Quadro da
CLT do Senado, não implicará em extinção da função de Secretário Parlamentar, que é, indubitavelmente, uma experiência vitoriosa e que realmente não poderia ser extinta, por tratar-se da
única função de confiança de que dispõem os Senhores Senadores,
já que todas as outras são preenchidas por funcionários pertencentes ao Quadro Permanente desta Casa.
.
Tal prerrogativa deve e tem de ser mantida, por ser das mais
justas e essencial à atividade parlamentar e política dos Senhores
senadores.
O que o Projeto se propõe é enquadrar no Quadro Permanente
do Senado apenas os atuais Secretários Parlamentares pelas razões
acima fundamentadas que, em última instância, irá se constituir
num ato de justiça.
Sala das sessões, 30 de maio de 1979. - Passos Porto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O Projeto que vem de ser
lidq. após publicado e distribufdo em avulsos, ficará sobre a mesa

de ArricuJtura; e
- de Finanças.
A matéria constou da ordem do Dia da sessã.o anterior, tendo
a votação adiada por falta de "quorum".
"
Em votação.
Os Srs. Senadores .que o aprovam queiram permanecer. "como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
t o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CAlIfM\A N." 5, DE 1979
(N." 5.744/18, na Casa"iJe orlKeml)
De iniciativa do 'SenhorPresidente da República
Autoriza a reversão lao 1Municipitt de ,Garanhuns, Estado de iPernambuco, do terreno 'que mlmciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado n. promover- a reversão ao MunicípiO de Garanhuns, Estado de PernambUto, doterreno, com a área de quarenta hectares, denominado 'ISitl. Engenho São Paulo", situado na localidade de várzea, naquele Município, doado à União Federal, por escritura de 26 de julho de 1972,
transcrito no Cartório do Registro de Imóveis da Comar<la de
Garanhuns. sob n.o 2~.359, no livro 3-BD, a fls . 19.
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua pUblicação.
Art. 3.° Revogam-se/ as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2:
Votação. em turno único, do Requerimento np 145, de
1979. do Senador Itamar Franco. solicitando. de acordo com
o art. 38, capat, da Constituição, e art. ~18, inciso I, do
Regimento Interno, a convocação do Sel1hor Ministr9 de
Estado da Justiça, Senador Petrõnio Port"na, para prestar.
informações perante o Senado Federal.
A votação do requerimento será feita pelo processo nominal,
uma vez que a matéria depende, para sua ap:l"ovação, ·dO voto
favorável da maiori,a da composição da Casa, de acordo eom o
disposto no inciso m do art. 238, combinado C(lm o art. 328 do
Regimento Interno.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. PaJ'a encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.> - Sr. PresidentE!, Srs. Senadores:
O Senado já aprovou a convocação de S. E":.& o Sr. Ministro
do Planejamento, que, num debate altamente democrático, que
irá continuar amanhã. vem expondo as idéias do Governo no plano
econômico e no campo do planejamento.
,
O Senado F.•ederBI também já aprovou a cll.nvocação:i
.. ·B.. sr
..
Ministro da Indústria e do Comércio, que aqui devê CG"' "!II'". '.
no próximo diB.211 de junho.
":, :'~iii"F
i

.. " .. '"

<~ti:.:,

··.,,'_t'>~I.'1· 'T"~;-:,,)".~~~":~."

<
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,Pretende, agora, a Oposição, e já o faço com a devida autorização do nosso ilustre Líder Humberto Lucena, a convocação de
S. Ex." o Senhor Ministro da Justiça, Pe"trônio Portella. E para que,
Sr. Presidente? Para Que S. EX,a o Sr. Ministro da Justiça possa
esclarecer à Casa a tão falada reformulação partidária; para- que
S. Ex. a possa falar sobre o problema da anistia, da prorrogação dos
mandatos municipais.
!E falando sobre a prorrogação dos mandatos municipais, Sr.
Presidente, estamos assistindo, hoje, neste País, à confusão que se
estabeleceu com a aprovação, pelo Senado, do projeto do eminente
Senador Mendes Canale. Esse projeto foi aprovado pelo Senado,
embora não o tenha sido pela Câmara dos Deputados; certamente,
naquela outra Casa do Legislativo. receberá emendas, devendo
voltar ao Senado Federal.
Nós, que voltamos de nossas bases, em Minas Gerais, temas
observado a tremenda confusão, já que a legislação manda que se
realizem convenções na dia 8 de julho, e ninguém sabe se vai
haver Convenção ou não, porque há um projeto casuístico no
Congresso Nacional, permitindo, exatamente, a prorrogação dos
mandatos dos diretói'ios, tanto nos campos municipal, como no
estadual e no federal.
É para, exatamente, Sr. Presidente, evitar essa balbúrdia que
está ocorrendo no País, em termos de orientação política, que se
pretende a convocação do Sr. Ministro da Justiça, que é ou deve
ser o homem encarregado da diretriz política do Governa, para
que S. Ex.a, que é membro desta Casa, possa de viva voz demonstrar o que pensa o Governo efetivamente quanto à prorrogação de
mandatos de prefeitos e vereadores; quanto à tão falada, repito,
reformulação partidária; e, ainda mais, sobre o projeto de anistia
que, ao que parece, pretend'e o Governo mandar ao Congresso Nacional já no fim deste mês.
I,: aqui lembraríamos então, respeitosamente, a S. Ex.a o Sr.
Ministro da Justiça, que se reálmente o proj eto da anistia chegar
ao Congresso' ao apagar das luzes, quase antes do nosso recesso,
que S. Ex. a já promova, através do Senhor Presidente da República,
a convocação extraordinária dO' Congresso Nacional, para que o
Congresso Nacional, caso não haja tempo para votar a anistia até
o fim de junho, possa, convoCado extraordinariamente, votar ~ o
projeto de anistia. Esta anistia que toda a Nação espera, anistia
que é o perdão, que é a conciliação, que seria um ato positivo de
Sua ExcelêncIa, quando diz que estende ,as suas mãos.
Por isso, Sr. Presidente, estamos certos de que, nesta tarde, a
liderança do Governo, tão bem representada aqui pelo eminente
Senador Jarbas Passarinho, homem de alta responsablildade, de
alta sensibilidade, que ainda outro dia deu demonstração disso ao
sugerir a V. Ex.S., Sr. Presidente, que o Ministro do Planejamento
aquI retornasse, amanhã, para continuar esse debate democrático
com os· Senadores da Repúbllca~ estamos certos, neste instante,
que S. Ex." o Senador Jarbas Passarinho, com o mesmo esp~to
democrático com que aprovou a convocação dos Ministros do
Planejamento e da Indústria e do Comércio, há de aprovar, nesta
tarde, a convocação de S. Ex." o Sr. Ministro da Justiça, Senador
petrônio Portella. (Muito bem!)
O Sr. Humberto Lucena (MOB - PB) - Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a alavra o nobre
Senador Humberto Lucena, para encaminhar a , ~ação.
O SR. HUMBERTO LUCENA (:MDB - PB. Pal \ encaminhar a
votação,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em nome da Liderança do Movimento Democr, ,;0 Brasileiro,
venho renovar o nosso apoio à proposição do nobre ~- 'nadar Itamar
Franco, que pretende convocar ao Senado o Sr. Ministro da Justiça,
Senador Petrônlo Portella, par~ "lIe S. Ex." aqui debata, com os
membros desta Casa. que é a mais b.!ta Câmara do CongressoNacional, os vários aspectos da problemática política nacional.
O que espero, neste instante, é que a -Liderança da Maioria.
na pessoa do nobre Senador Jarbas Passarinho, prossiga na sua
linha anterior, isto é, apófe o requerimento do nobre Senador
Itamar Fránco, do mesmo modo como fez com a convocação do
Sr. Ministro do Planejamento, Sr. Mário Henrique Simonsen, que
ainda amanhã voltará a esta Casa, para prosseguir o seu diálogo
com os Srs..Parlamentares, e, bem assim, quando tomou a iniciativa de transformar um simples convite para comparecimento do
Sr. Ministro Caroilo Pena, da Indústria e do Comércio, à Comissão
de Economia desta. Casa, em uma convocação a este Plenário.
Quero crér que S. Ex.", apoiando o pedido do Senador Itamar
Franco, man terá a sua coerência e dará oportunidade ao Senado
de aprofundar o diálogo em tomo de alguns problemas que vêm,
realmente, Sr. presidente, preocupando o povo brasileiro, notadamente as suas elites polí.tfcas. Refiro-me, além do adiamento das
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Convenções Partidárias, à propalada prorrogação de mandatos
eletivos municipais, à extinção dos Partidos que continua em pauta
e - por que não, Sr. Presidente? - à questão dos direitos hum3.nos,
tão de perto ligada à pasta da Justiça e que, inclusive, tem hoje
a dirimi-la o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, ao q,ual, porém, não tem comparecimento a
Oposição, por ter discordado com a forma do seu funcionamento.
Quem sabe, Sr. Presidente, desse debate com o Sr. Ministro
Petrônio Portella, não surgiria uma luz para que pudéssemos reformular, de comum acordo, ARENA e o MDB, a lei que criou o
Conseiho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, permitindo
que todos juntos, amanhã, compar-ecêssemos, pelas nossas Lideranças, àquele importante Colegiado, a fim de adotarmos, definitival'Jlente, uma política de defesa da pessoa humana no Brasil.
Eram, Sr. Presidente" as considerações que eu queria fazer, no
momento em que volto a esta tribuna, para dar minha solidariedade ao requerimento do Senador Itamar Franco. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) peço a palavra, para encaminhar a votação.

Sr. Presidente,

O SR. P~ESlDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela Liderança, para encaminhar a votação, o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Lider, vara
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs, Senadores:
O requerimento que estamos votando agora ou que iremos
votar, de autoria do nobre Senador Itamar Franco, se resume em
dizer:
"Requeiro, nas termos do art. 38, caput. da Constituição Federal, e de acordo com o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 418, a convocação para plenário de Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da
Justiça, o eminente Senador petrônio Portella."
Na justificação é que o Uustre autor do requerimento argumenta com as razões pelas quais desejaria que o Ministro de
Estado aqui viesse.
Sabemos que a forma regimental exige que, na convocação,
sejam especificados os itens que devem corresponder aos assuntos
aos quais o Ministro de Estado deve responder. E, em regra, o que
se tem feito, como aconteceu exatamente no caso da convocação do
Ministro do Planejamento, um requerimento que traz, dentro de
sua própria redação, o elenco de assuntos aos quais o Ministro de
Estado deve corresponder, quando convocado.
Ora, procurando eu concluir quais seriam esses assuntos, li
e reli a justificação do nobre Senador Itamar Franco. A justificação está centrada num projeto de lei em curso, que é de autoria
do nossa ilustre colega de Bancada, Senador Mendes Canale. Tanto
que, na primeira parte da justificação do Senador Itamar Franco,
ele desenvolve um raciocínio para, no seu entender, provar que não
tem cabimento uma argumentação feita pelo Senador Mendes
Canale que "seria totalmente destituido de sentido promover-se a
realização de eventos que exigem grande mobilização e gastos.
quando todos estão com suas atenções voltadas para reorganização
do quadro partidário".
São palavras textuais do Senador Mendes Canale, transcritas
pelo Senador Itamar Franco.
Em seguida o Senador Itamar Franco declara que, quanto a
despesas, este argumento não prospera, por estas e aquelas razões.
Na segunda parte da justificativa, o Senador, autor do r,equerimento, diz que, em relação à prorrogação dos mandatos das Executivas,
..... o ilustre autor do Projeto, o preclaro Senador
Mendes Canale, figura que todos admiramos pelo seu espirito público, também está sendo conduzido em sua bOa fé,
no aguardo de providências que se eternizam como quimeras docemente acalentadas.
Quem' de fato e de direito, representa o Governo, na
sua 'função eminentemente política, é o Senhor Ministro
de Estado da Justiça."
Razão pela qual, o requerente solicita que o Ministro de Estado
da Justiça aqui venha.
Ora, a vingar um processo dessa natureza, toda vez que nós
tivéssemos em curso no Plenário, um projeto de teor político, isso
daria margem, ou pOderia dar margem, au~maticamente, a convocar o Ministro da Justiça para vir discutir o assunto.
A iniciativa foi parlamentar. Aqui, o Projeto Canale foi discutido, foi debatido. Então, em relação ao projeto Canale, a mim
me parece, à Liderança me parece inteiramente destituído de
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fundamento convocar o Ministro de Estado para discutir o Projeto
Canale ou as implicações do Projeto Canale, que, inclusive nesta
Casa, já se aprovou.
Ora, a prova de que o requerimento, em 51, estava falto dessa
especificação, do que se queria reahnente que o MiniStro de Estado
aqui viesse trazer, acaba de nos ser dada pelo ilustre Líder do MDB,
porque S. Ex.a., ao falar apoiando o req~erlmento do nobre S.enador
por Minas Gerais, declarou que era uma oportunidade excelente
para aqui se tratar da prorrogação dos mandatos, da extinção dos
partidos e da questão dos direitos humanos. Verificamos, então.
Que essa lista de assuntos que o MDB, pela voz de seu Lider, presente na Casa, acaba de levantar, passaria a proporcionar a um
Ministro de Estado que aqui chegasse sem um elenco de assuntos
específicos, a oportunidade â Casa de sabatinar o Ministro sobre
todos os ass.untos. que aprouvesse a cada um dos Senhores. i,nquiridores. Isto não teria, portanto, senttdo. A convocação tem de ser
feita e deve ser feita especificamente, e não apenas na justificação, mas no requerimento em si. Esta é uma regra de ouro da
qual não nos devemos afastar. Mas ainda que ela estivesse colocada
no texto do requerimento e não na sua justificação, que eu considero o apoio ao texto, nós aceitariamos discutir o assunto como
inoportuna a vinda do Ministro, e demos.a demonstração, já trazendo dois Ministros de Estado, aqui, por convocação combinada
entre os dois Partidos.
Em primeiro lugar Sr. Presidente. porque, quando o nobre
Senador Itamar Francó, no desdobramento do seu raciocinio: diz
que são metli.das que devem "promover o aperfeiçoamento do sistema político, do sistema democrático, da tão propalada reformulação partidária, da prorrogação dos mandatos e da anistia",
então, aqui, sim, S. Ex.a colocou, na justificação, os pontos que se
poderia deduzir, claramente, que seriam sobre os quais S, Ex,&
desejaria Inquirir o Ministro de Estado.

Ora, já que o Líder do MDB acrescenta a esses temas mais
um - a questão dos direitos humanos - sustentamos a inconvenIência da vinda do Ministro de Estado a esta Oasa para discutir
esse tema, por uma razão muito Simples: é que, quanto à pro!'rogação de mandatos, quanto li extinção de partidos, nada existe
de concreto. Não existe um fato concreto, a não ser, em relação.à
extinção de partidos, um projeto na Câmara Federal, de iniciativa
de um deputado, iniciativa não respaldada pela sua LiderJ..nça,
propondo a extinção das agremiações partidárias.

Portanto, com esses dois temas, e mais o da questão dos direi-

tas hum-anos, que não constava do requerimento, não haveria o

menor sentido, nem a menor razão de se chamar o Ministro da
Justiça para discutir assuntos que até agora não passaram de
especulações.
Quando houver o fato concreto, a Liderança do partido acompanhará eSse fato concreto e o discutirâ, razão pela qual, Sr. Presidente, a Maioria está em desacordo com a so~cltação do ilustre
senador Itamar Franco, aqui respaldada pela Liderança do MDB.
(Multo bem!l
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Solicito ao Sr. t.t>-SecretáIio que proceda a chamada nominal
dos Srs. Senadores, vez que o sistema de votação eletrônica apresenta-se com defeito.
Procede-se à chamada
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Hum'berro Lucena - Adalberto sena - Evandro Carreira Agenor Maria - Marcos Freire - Itamar Franco - Henrique Santillo - Leite Chaves - Jaison Barreto - Mauro Benevide.s.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Jorge Kalume - Eunice Mlchiles Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Alexandre Costa - Alberto Silva - Berna.rdino Viana - Helvídio Nunes
_ Almir Pinto - Jose Lins - Aderbal Jurema - Arnon de
Mello - Luiz Cavalcante - Lomanto Junior - Moacyr DaUa Benedito Ferreira - Benedito Canelas - Oastão Müller - Pedro
Pedrossian - Saldanha Derzi _ Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram "SIM" 10 Srs.
Senadores e "NAO" 23 Srs. Senadores, Houve uma abstenção,
O requerimento foi rejeitado, devendo ser remetido ao Arquivo.
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) _ Concedo a palavra a
V, Ex.a.

fi>
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o SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Para declaração de
voto. Sem revisão do orador.> - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
O Líder da Maioria nesta Ca.sa~ ao fazer o eiu:aminhamento do
requerimento, (tentou inteligentemente confundilr o Senado Federal, ao ler apenas parte da minha justificatl'm; aliás S. Ex .•,
se consultasse o art. 418 do Regimento Interno, veriflçarla que
nem eu, como Senador, precisaria apresentar qualquer justifica...
tiva. porque diz o art. 418:
"Art. 418.

O Ministro de Estado comparecerá peran-

te o Senado ou suas Comissões:

I - quando convocado, nos termos do art. 38. capot,
da Constituição, mediante requerimento de qualquer Senador ou Comissão, aprovado pela maior[a da composição
do Senado.
S. Ex. a o _Sr. Senador Jarbas Passarinho deixou de enfatizar a
parte principal da convocação do Sr. MInistro da Justiça, qu\!>ndo,
na minha justificativa, digo o seguinte - e faço esta declaração
de votos para que conste dos Anais. Sr. Presidente:
.
"Quem, de fato e de direito, representa o Govemp, na
sua função eminentemente política, é o Senhor Mtnistro
de Estado da Justiça.
É. portanto, necessário que Sua Excelência o Ministro
Petrônio Portella compareça ao Senado, aliás sua Casa.
para falar do elenco de medidas políticas, visando promo-ver o aperfeiçoamento do sistema politico, do sistema democrático, da tão propalada reformulaçào partidária, da
prorrogação dos mandatos e da anistia.
A Nação, nesta hora, está a exigir participação e definições claras."

Creio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que só eSSe final da
minha justificativa, que não me obriga ao Regimento Interno do
Senado. já seria suficiente para que o nobre Ll.der do Governo,
ne~ta Casa, apoiasse tal convocação.
Mas entendemos, Sr. Presidente: permite-se () comparecimento do Ministro da área econômica. permite-se o comparecimento
do Sr. Ministro do Planejamento, mas., não se q'LIer permitir que
um Senador, hoje ocupando o cargo de Ministro da Justíça, venha
ao Plenário da sua Casa. para dizer quais são as dlretrizes políticas
do Governo, porque li ARENA interessa manter a balburdia que
aí está, a indefinição que está no Pais em relação ao processo de
eleições, principalmente no caso, agora, particular, da prorrogação dos mandatos dos diretórios. :t isso que lntHressa, Sr. Presidente, não interessa trazer ao Senado Federal o Senador da República, hoje ocupando - repito - o alto cargo de MInistro da Justiça.
Lamentável, sob todos os aspectos, a decisão da Maloria nesta
Casa, e oxalá, Sr. Presidente, a liderança do meu partido. no Senado Federal, tire do episódio todas as lições necessárias, e tenha
doravante um procedimento diferente com a Maioria, nesta Casa,
que impede a convocação do Sr. Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, ao encerrar esta minha declaração de voto.
lamento a atitude da Maioria nesta Casa, que nega ao Pais a
oportunidade de conhecer não em gabinetes, em fórmulas de laboratórios, mas numa exposição clara perante o Senado Federal,
perante a Nação, aquilo que pensa o Governo na,s suas diretrizes
politicas.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 3:

Votação, em turno único, do Requerimento n,o 1'11,
de 1979, do SenadOr Orestes Quercia, soUcltando o desarquivamento do projeto de Lei do Senado n.o 91, de 1976,
de sua autoria, que restringe a publicldad .. de medicamentos aos casos que especifica, e dá outras lprovidências.
Em votação. '
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como

se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que $e refere o requerimento voltará a tramitar
normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) _ Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento 0.° 180, de
1919, dQ Senador Humberto Lucena, pela Llderant~ do
MDB, solicitando, nos termos do art. 371, alinea c, ~ Begimento Interno, urgênCia para o Projeto de Lei do ~
,. -

~
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do n." 155. de 1976. do Senador Marcos Freire. que determina a revisão trimestral do salário mínimo, e dá outras
providências.

Em votação o requerimento.
Conc,edo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há muito que se debate. nesta Casa. o problema da politlca
salarial; seus vários aspectos têm sido aqui versados, poderíamos
até dizer, exaustivamente examinados e discutidos. E entre outros
ângulos da questão há aquele que diz respeito à revisão anual do
salário mínimo, revisão esta que, quando chega, já há muito oS
trabalhadores têm sido sacrificados no seu poder aquisitivo.
Como dissemos, há muito e muito tempo que a Oposição, nesta Casa, e nós, em especial, procuramos todos indicar soluções
para essa grave questão. O trabalhador, cujo teto de salário minimo já é tão insignificante, inclusive insuficiente para atender as
suas necessidades básicas, vêem, entristecidos, que no período de
um ano aqueles que vivem de renda do capital de aplicações no
mercado financeiro, esses têm a seu favor dispositivos e instrumentos legais que lhes asseguram uma defesa contra.a inflação
galopante. Assim, aqueles que dispõem de reservas monetárias podem abrir a sua caderneta de poupança e, de três em três meses,
O depósito da caderneta de poupança é beneficiado com a correção monetária; para os que adquirem obrigações reajustáveis do
Tesouro Nacional, da mesma forma, trimestralmente, é resguardada a sua aplicação, através desse instrumento que foi imaginado para preservar as poupanças e os investimentos.
Por outro lado, procurando-se incentivar Os exportadores. core já aí não apenas de três em três meses, mas
em períodos muito mais curtos - as chamadas minidesvalorizações cambiais. para que exatamente a inflação não desestimule
os exportadores.
.

rem neste País -

O Banco Nacional da Habitação (BNHl quando empresta o seu
dinheiro - aliás o dinheiro do trabalhador - cobra ao mutuário.
que através do financiamento conseguiu a sua casa, corr-eção monetária de três em três meses. Tudo Isso por que. Sr. Presidente
e Sra. Senadores? Para preservar aquele capital dos efeitos inflacionários.
Pois bem, o capital do homem que trabalha é o seu salário,
parco é verdade. mas por isso mesmQ que mereceria, com maiores
cargas de razão, também uma defesa contra a inflação. Mas, infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores. ao trabalho não se dá
esse tratamento. Pelo contrário, reajustado uma vez por ano, já
se disse, e conviria repetir~ que enquanto ele fica imobilizado no
tempo. a Inflação sobe por um elevador. Portanto. é permanente
a perda do poder aquisitivo das classes assalariadas. Não se diga
que o salário mínimo é apenas de uma parcela reduzida dessa
classe trabalhadora. porque o próprio censo de 1960 e o de 1970
comprovam que ultrapassa a mais de 50% aquela faixa assalariada que Tccebe até um salário mínimo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, por essas razões, já há álgum
tempo, apresentamos esse projeto de lei dando ao trabalho o mesmo tratamento que, na espéCie, se dá ao capital. isto é, assegurando-se uma defesa,contra o processo inflacionário, exatamente proporcionando um reajustamento em períodOS mais curtos, que fixamos de três em três meses. Porque tínhamos que adotar esse critério? Talvez devesse ser em períodos mais curtos ainda, a exemplo da desvalorização do cruzeiros em relação ao dólar. pela mesma causa inflacionária, mas tomamos como critério o reajustamento trimestral. levando em consideração que esse é O critério
predominante em relação ao próprio capital, a exemplo das cadernetas de poupança. das ORTNs etc.
Por isso defendemos eSSa posição que, infelizmente, até hoje
não sensibilizou o Senado Federal, de tal forma que esse projeto
se arrasta através de meSes e de anos, sem que até hoje os representantes do povo nesta Casa tenham decidido por reajustamentos mais próximos do salário mínimo.
/'
O Governo anterior se manifestara frontalmente contra, apesar de o então Ministro do Trabalho, Sr. Arnaldo Prieto. ter-me
declarado ser pessoalm·ente a favor, mas que a politica financeira
do Governo, os homens que mandam neste País. exercendo verdadeiras clitaduras flnanceir .... - MInistro da Fazenda. Ministro
do Planejamento. Diretor do Banco Central - se contrapunham
porque achavam que, aí sim, o trabalho é o grande responsável
pela Inflação no Brasll.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis que as coisas começam a
tomar uma nova figura, porque ainda há poucos dias, quinta-feira
p~ada, tivemos aqui a presença do Sr. Ministro do Planejamento
que concordou. que reconheceu, que confessou expressamente que,
de fato, esse reajustamento anual do salário mínimo é deletério
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em relação ao poder aquisitivo do trabalhador. S. Ex.a diverge dO
Ministro da Fazenda porque parece que a posição do titular da
pasta que aqui esteve presente na semana passada é de que esse
reajustamento se faça em periodo menor do que um ano, mas
superior a três meses, enquanto o Ministro da Fazenda admite
que os períodos sejam mais curtos.
Se, em tese, em princípio, o Governo já aceita reajustamentos periódicos mais próximo do salário mínImo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, esta Casa já não tem mais por que esperar. Não é possível que a sensibilidade política dos representantes do povo tenha que ficar engatilhada. atrelada à opinião de técnicos, dela
dependente. Se o próprio Governo já se dobra à imperiosa necessidade de também se tentar resguardar, em parte pelo menos, o
poder aquisitivo dos trabalhadores que l"ecebem salário mínimo,
então esta Casa deve antecipar-se a delimitações específicas de
tempo, porque, realmente, nós é que estamos nas bases, somos
nós que sentimos, percorrendo este Pais, indo ao interior dos nossos Estados, contactando os homens das cidades e dos campos
que vivem dos seus salários. como é difícil a vida de cadru um deles.
Portanto, este projeto que aqui está. como dissemos, se arrastando através de semanas, de meses e de anos. é preciso que
para ele tracemos a nossa própria definição e, portanto, resolvamos este problema de assegurar um reajuste trimestral para o salário mínimo, a exemplo do que se faz ~om aquele que tem sobras
para depositar nos bancos e nas entidades financeiras. Nós precisamos, portanto, ter essa sensibilidade de atender aos reclamos
do nosso povo.
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. no momento em que
um Ministro do Planejamento do Governo aqui reconhece a necessldade de se encurtar os períodos de reajustamento, a Oposição
apresentou este requerimento através da pena do Senador Humberto Lucena, no sentido de dar urgência a este projeto de lei de
nossa autoria, para que, dessa forma, um assunto que atê hoje não
tinha sido definido nésta Casa tenha a qportunidade de, enfim,
receber aquela solução, que nos parece a mais justa e a mais legítima. (Muito bem!)
O Sr. Humberto Lucena (MDB Presidente.

PB) -

Peço a palavra. Sr.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.
O SR. HUMBERTO LUCENA IMDB - MG. Para encaminhar
Srs. Senadores:

a votação,) - Sr. Presidente,

Se a presença do Sr. Ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, nesta Casa, não nos tivesse trazido outros resultados, bastaria a ariuência de S. Ex. a , daquela tribuna. com a idéia
do reajuste semestral do salário mínimo, para que: todos nos enchessemos de júbilo ao verificar que as teses que ao longo de tantes anos vêm sendo ardentemente defendidas pelo Movim-ento Democrático Brasileiro, como Partido da Oposição, estão afinal despertando a sensibilidade do Governo.
Todos os Srs. Senadores conhecem a nossa luta nesse particular, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Aqui mesmo, além do projeto Marcos Freire, para cuja tramitação requeri
urgênCia, logo após as palavras do Sr. Ministro do Planejamento,
ainda existe, desde que foi apresentada, há poucos dias. uma
proposição semelhante, do nobre Senador Mauro Benevides. Inegavelmente, o ilustre Senador da OpOSição por Pernambuco foi o
pioneiro desta campanha, no Congresso Nacional, em prol de um
reajuste mais amiudado do salário mínimo. E o projeto de S. Ex.a ,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, está vazado em termos de apurada
técnica juridlca. Ao justificá-lo. S. Ex." salientou um dado Importante. Lembro que a sugestão lhe veio de baixo para cima, ao fazer
esta consideração:
04Cumpre ressaltar, afinal, que a tese por nós defendida da tribuna parlamentar. em 26-4-76, e agora corporificada no presente projeto de lei, encontra aceitação na própria área empresarial, confonne se constata do noticiário
da Imprensa.
Assim, a direção executiva da Associação Comercial de
·Porto Alegre submeteu à considern:ção do Conselho Deliberativo da entidade, que reúne representantes dos diversos
setores empresariais, proposta de reajuste trimestral do
mínimo, cuja homologação é julgada pacífica (Jornal de
Brasília, de 8-6-76, 1.0 caderno, pág. lO>.
O Diretor do Departamento de Estudos Legislativos da
ACPA esclarece que o documento será enviado ao Presi,dente da R.epúbJica e seus Ministros. transformando-se
num tema reivindicatório da sociedade. Por fim. declara o
Sr. Alesslo U gWni:
"Com o reajustamento trimestral não se incentivará
o fluxo inflacionário. como pretendem alguns. mas. pel<>
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contrário, amenizará o ritmo violento da. inflação nos primeiros meses de cada empresário, prevendo o aumento
dos seus compromissos com o quadro de pessoal, revê seus
preços de custo."
Aí, Sr. Presidente, em poucas palavras, o Diretor da. Associação Comercial de Porto Alegre destacou a excelência do Projeto
Marcos Freire.
Dlr-se-Ia até, Sr. Presidente, que a própria legislação vigente,

ao disciplinar a decretação do salário mínimo, já admite esses rea-

justes periódicos, pois dlz os 11 1.0 e 2.° do art. 116 da Consolidação
das Leis do Trabalho:
ó'§ 1.0 O salário mínimo, uma vez fixado, vigorará pelo prazo d~ três anos, podendo ser modificado ou confirmado por novo período de três anos, e assim seguidamente, por decisão da respectiva. Comissão de Salárto Mínimo,
aprovada pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
§ 2.° Excepcionalmente. poderá o salário mínimo ser
modificado, antes de decorridos três anos de sua vigência,
sempre que a respectiva Comissão de Salário Mínimo. pelo
voto de 3/4 (três quartos) de seus componentes, reconhe-

cer que fatores de ordem econômica tenham alterado de

maneira profunda a situação econômica e financeira da
região, zona ou subzona interessada. JI
O que quer dlzer, em outras palavras, Sr. Presidente, que a
própria legislação vigente já admite pelo menos a filosofia desse
reajuste mais freqüente do salário mínimo, que é decretado, hoje,
no Brasil, anualmente, embora a lei tenha previsto que ele vlgoras. se pelO prazo de três anos.
Parece-me então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome da
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro. nesta Ca.sa, que
a urgência se justifica diante das palavras do Sr. Ministro do Planejamento, Sr. Mário Henrique Slmonsen. Admitiu S. Ex." o reajuste semestral do salário mínimo, ao Invês do anual. Então, temos
este projeto. A ele será anexado o projeto do nobre Senador Mauro

Benevides, e se por acaso o Senado entender Que não convém a

proposição do Senador Marcos Freire, nos seus termos originais isto é, o reajuste trimestral - facilmente haverá uma emenda que
nos levará à opiniáo do Sr. Ministro do Planejamento, que é. também, o ponto de vista de um outro membro da Oposição nesta
Casa, o nobre Senador Mauro Benevides.
Com essas palavras, Sr. Presidente, considero plenamente explicado o nosso requerimento de urgênCia e espero que a nobre
Liderança da Maioria venha ao nosso encontro, ao encontro dos
milhões de trabalhadores brasileiros que percebem salário mínimo
nas cidades e nos campos, fazendo aprovar essa urgência, pois, do
contrário, teremos amanhã, inelutavelmente, o Governo encami~
nhando ao Congresso um projeto semelhante, arrebatando da Oposição uma iniciativa que não pode deixar de ser reconhecida pelO
povo braslleiro como do Movimento Democrático Brasileiro.
Ainda há poucos dias, quando o Sr. Ministro da Previdência
Social trouxe ao Senado Federal o anteprojeto da futura Consolidação das Leis do Trabalho, S. Ex.a. incorporou em seu texto um
projeto de lei de minha autoria na Câmara dos Deputados, que
isenta da contribuição de Previdência Social o salário mínimo.
Ora, Sr. Presidente, não é justo que nós da OpOsição apresentemos as nossas sugestões, que tenhamos as nossas iniciativas em
matéria legislativa, e que o Governo, somente por uma questão de
preconceito de ordem política, deixe de aprová-Ias na devida oportunidade, como é o caso agora dos projetos dos nobres Senadore.
Marcos Freire e Mauro Benevides.
Era o que tinha a dizer, Sr. "Presidente. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador José Lins, para encaminhar a votação.
O SR. JOSE: LINS (ARENA - CE. Para encaminhar a votação.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Maioria

não pode concordar com o requerimento de

urgên~
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.. NilIIa disso, porém, Impede que reconheçamos,. necessidade de
o bem-estar dos assalariados brasileiros.
A&liMas, Sr. presidente e Srs. Senadores, o
.. '. satlst!1Ztot!Unlente aos objetivos do Governo, no
maisal!\I,lo.
Além dJsso o regime de urgência torna
.. a' disc~ 4e
emendas, que teriam que ser vistas e
nEiSte próprlO ·Plto
nário.
-.
Tratando-se, portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de "itB'- .
sunto da mais alta Importância, da mais alta rele,vâncla, que embora totalmente dentro dos Objetivos do Governo, 'Iue deseja eorrlg1r o poder aquisitivo dos salários a cada 6 meses, a cada 31i1l1ses,
ou quem sabe até em prazo menor, a Liderança da ARENA' )rota
contra o requerlm.ento. tendo em vista, simplesmente, o car,áW deurgência que nos parece Incompatível com a responsablUdade da
matéria. .
.- .
.-:
P~~l:

Muito obrigado a V. Ex." (MultQ.!Mlmn
O SR. PRESIDENTE (Luiz vianiiZÍ'" Em votação o requeri-

mento.

Os Srs. Senadore.s que o aprovam queiram peImanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) -:c:âJ;. Presidente, re- , .
queiro verillcação dll votação.
O. SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) ....: VaIU.ssar à verificação "sollclt(>,da, que será feita pelO processo de votação eletrônica.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem Os seus respectlv08
lugares.
Os Srs. Líderes votarão em primelr" lugar, voi:ando em séguJda os Srs. Senadores. (Pausa.)
.

;'ff,

Procede-se à votação.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADO~

Humberto Lucena -

Nilo Coelho.

VOTAM "NA O" OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho - Evandro Carreira ~ Albefto Silva - ALmir Pinto - AlOYSiO Chaves - Amon de Mello ......·Benedlto Canelas - Bernardino Viana - Eunice Michlles - .•a'briel Hermes Helvldlo Nunes - João Calmon - Jorge Kahlme - José LIns Lenoir Vargas - Lomanto Junior - Luiz Cavalcllnte - Me)"ide.
Canale - Moacyr Dalla - Passos Porto - Pedr<l Pedrossian Raimundo Parente - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE <Luiz Viana) - Votaram favoravelmente
ao requerimento 2 Srs. Senadores, contra 23. Nã~o houve 'jquorum". A votação da matéria fica adlada para a próxima sessão.
. O SR. PRESIDENTE (.Luiz
tante da Ordem do Dia.

Vlana)~.1!lotada"
"~

.

matéria cons-

Concedo a pa~avra ao nobre Senador Franco "MontOro. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palávra ao nobre Senador Humbertc,.Lucena.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Sr. ~ll:Í!Ílte, peço a palavra para uma pequena comunicação.
.v
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex." ped.e a paiavra como Líder?
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Para um simples regl.Sm-o,
Entretanto, poderei <,lelxar para, outra oportunidade.
. , ....,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Então, V. !~." falará aJlÓ4
o nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA - (MDB.- PB. Pronuncia o seguinte cIlscurso.) - Sr, Presidente e Srs. Senadores:

eia do Senador Marcos Freire. Entendemos que nada é maiS justo
do que a adequação dos salários às necessidades da familla brasileira, erodidas pela Inflação, tendo em vista que o objetivo fundamental da economia não é o crescimento econômico, ma.s o desen~
volvlmen to social.

Ao construir Brasília' em pleno planalto central de Goiás, o
ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, com a sua ext!'ll4)rdlnária visão de estadista, decidiu, desde logo, ligá-Ia, o mais rápido possível, por via rodoviária, às demais regiões do Pais.

Uma melhor distribuição da renda não é, portanto, uma meta.
para o GOverno; é o objetivo perT"".anente, como bem disse, há
poucos dias, aqui, neste plenário, S. Ex." o Sr. Ministro do Planejamento.

Foi dentro dessa orientação que se planejou a construção da
Belém-Brasilla, hoje Inteiramente asfaltada, e da FortalezaBrasill!" que, apesar da sua. alta importância geoeconômica, atnda
se encontra em obras, quando já deveria estar totalmente eon-cluída.

Reconhecemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o aumento
dos sa.lários não tem o mesmo sentido que o aumento de outras
rendas, de 'Vez que o salário, ao contrário dos juros, e dos lucros
que sempre podem baixar, uma vez elevados nã.o podem ser redu~
tidos.

A BR-020, Brasílla-Fortaleza, depois de paviml!ntada, ap~~
mará enormemente Brasília. das capitais dos Estados nordest\IJos.:_",
além de contribuir de modo eficaz para a segurança naclo,-;e..
para o ·desenvolvlmento do turiSmo Interno, tendO em vista Olqll~ ..
", ".

,,
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ela representa em matéria de economia de combustível e de integração econÔmica das Regiões Centro-Oeste e Nordeste.
..
Agora mesnm'.§ii.bl.dO. economista Agamenon Alves de Melo
uma publicação s o . R-020, a qual, pelo seu alto valor, deve
ser Inserida nos An . '. -nado. É o seguinte o seu inteiro teor:

Br 020- VIA

oe:

Itn;EGRAçlo NACIONf,1,.

BRASillA --FORl ALE ZA
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A Rodovia BR-020,; conhecida como Brasília-Fortaleza,
pela sua posição de via radial, tem um significado bem

mator do que pura e simplesmente encurtar distância en-

tre a Capital da República e Fortaleza. As distâncias entre
BrasiUa e as Capitais Nordestinas de Salvador a São Luis
Sêrão diminuídas em média -de 900 km. variando a redução de 591 a 1. 675 km em relação às rotas aSfaltadas que
estão s~ndo p~rcorrldas atualmente.
Quem sal do Centro-Oeste com destino ao Nordeste
. e não quer enfre~tar rodovias sem asfalto, só tem duas
opções: a Belém-Brasília ou a Rio-Bahia, cujas distâncias são estúpidas e- constituem um paradoxo em relação
à política de economia e racionamento de combustivels
adotada no pais.
A pavimentação. da. B~O nos trechos Brasílla-Barreiras-BA e Picos-PI a Fortaleza-CE, deverá ficar concluída em 1979, restando o trecho Barrelras-BA a Plcos-PI, que
atravessa microrregtõ.es. da Bahia e do piauí carentes de·
vias de escoamento da produção, além da falta de outros
fatores de Incentivo ao desenvolvimento agropecuário.
A re<lução de distâncias por vias asfaltadas entre as
Regiões Centro-Oeste e Nordeste é, sem dúvida, um imperativo do estágio atual de desenvolvimento brasileiro,
não podendo o fato ser ericarado por qualquer outro ângulo, sob pena de se atrasar ainda mais o engajamento do
Nordeste no processo produtivo do Pais, para a qual o aces80 pavimentado aOs grandes centros consumidores, de for- _
ma rápida e racional, representa o fortalecimento dos
meios de incremento à produção. Grande Parte do Nordeste está consumindo carne, arroz e outros produtos provenientes do Centro-Oeste, cujo transporte, através das
opções existentes e devido as grandes distâncias vem encarecendo sobremaneira os produtos nos mercados consumidores locais.
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Gostaríamos de ressaltar a importância da BR-020
sobre o aspecto· também de segurança nacional e de incentivo ao turismo, uma vez que já discorremos rapidamente quanto ·ã economia de combustíveis e como fator
de integração econômica entre as Regiões Centro-Oeste
e Nordeste.
Analisando-se as ligações -asfálticas atuais entre a Capital da República e as capitais Nordestinas dos Estados
da. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio
Grande d~ Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, verifica-se
que saindo de Brasíl1a para Se atingir a qualquer uma
destas Capitais demanda-se acima de 36 horas de viagem
Ininterrupta, enquanto que pela BR-020 o percurso e o
tempo serão reduzidos, na maioria dos casos, pela metade, o que caracteriza a rodovia como sendo estrategicalnente • também de interesse da Segurança Nacional.
A exploração racional do potencial turístico de qualquer região, tem demonstrado na prática tratar-se de um
fator de progresso e de elevada importância econômica.
chegando a indústria do turismo em determinados países
europeus contribuir com o maior. percentual da receita
orçamentária, fato este que vem despertando interesse nOS
países em vias de desenvolvimento para que o turismo se
expanda como lazer fonte de rceita. O Nordeste brasileiro, por seu clima, pelo mar, suas praias e outros fatores
culturais e geográficos, vem atraindo um número cada vez
maior de turistas internos e externos, numa demonstração visível de que o turismo pode ser feito durante os 12
meses do ano, com grandes perspectivas de criação de
novos empregos e qualificação de mão-de-obra, aumentando a renda per capíta na regíão .e absorvendo parte da
força <le trabalho em idade produtiva.
A conclusão da BR-020, nunca foi tão desejada e oportuna quanto se verifica no ·momento, notadamente quando
. os preços dos derivados de petróleo tendem a crescer ainda mais e se sabe que, pavimentada esta Rodovia, haverá
um deslocamento de grande parte do tráfego da Rlo-Bahla
e Belém-Brasília, com grande economia de combustiveis
e redução dos riscos de 'Rcldentes. Nem sempre deve se
levar em conta fatos ocasionais para se justificar determinadas medidas administrativas, contudo, é bom lembrar
que a Rodovia Brasília-Fortaleza estivesse pavimentada,
não teria havido interrupção do tráfego Nordeste-Sul,
ante a catástrofe que se abateu ,sobre Minas Gerais e Espírito Santo, Interditando as BR-116 e 101.
Para concluir a BR-020 depende de uma tomada de
consciência do Ministério dos Transportes e do empenho
dos Senhores Deputados e Senadores nordestinos que representam o grande suporte político dO partido governamental, cujo ensejo de reivindicar este benefício para o
Nordeste não pode e nem deve ser omitido, durante o 00vemo do Presidente João Bapt1&ta Figueiredo, pois tal
evento beeÍlficiará <) Nordeste de modo gera] e particu]arm·ente as microrregiões de Goiás, Bahia, Piauí e Ceará
por onde passa a Rodovia. A todos esses homens públicos,
lançamos o nosso apelo" no sentido de que, vendo o mapa
rOdoviário e constatando a importância da Rodovia. façam· chegar ao Excelentissimo Senhor Ministros dos Transportes a necessidade urgentíssima de se paVimentar a
BR-020, via que integra duas regiões do Brasil; que centribulrá com a política de economia e racionalização de combustíveis ora em vIgor no País.
Sr. President-e, Srs. Senadores, faço minhas as candentes palavras· do economista Agamenon Alves de Melo, quanto à urgente
necessidade de conclusão da BR-020, a Brasilia-Fortaleza. por
ser imperativo do desenvolvimento nacional, ·do· ponto de vista .politlco, econômico, social e cultural do Brasil.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PBJ - Com multo prazer, ouço o aparte do nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador Humberto Lucena, desejo me congratular com V. Ex. s pela iniciativa
de defender, na tribuna do Sen'Rdo Federal, a aceleração das obras
da BR-020, que é a ligação Brasília-Fortaleza. Há pouco tempo
tive oportunidade de aborda'r esse tema da tribuna desta Casa
e mencionei esse trabalho admirável do economista Agamenon
Alves de Melo. Recordo, para V. Ex. s e para todos eminentes Senadores, que num debate realizado em fevereiro deste ano, pela
Federação das Associações do Comércio e Indústria Agropecuá~
ria do Ceará, FACIC - com a participação de líderes ·políticos;
Senadores José Lins, César Cals de Oliveira e do Governador Virgílio Távora, enfim, de vultos de expressão do mundo político,
social, empresarial e administrativo do Estado - o assunto foI
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enfocado'e coube a mim, num modesto trabalho apresentado, por
em realce essa reivindicação, reclamando dos poder.es governamentais a alocação de recursos substanciais que permitissem a
conclusão dessas obras que se arrast'am por tanto tempo. Portanto, a minha congratulação a V. Ex.a que, reiterando aquéle nosso
apelo, vai possibilitar ao Sr. Ministro dos Transportes mais uma
advertência e levá-lo, afinal, àquilo que todos nós desejamos, que
é o término dessa importante rodovia que vai ligar ,Brasília à capital cearense.
O SR. HUMBERTO LUCENA (lIIDB - PB) -Não poderia ser
-outra, Senador Mauro Benevides, a posição de V. Ex," que se tem
destacado, na sua atuação no Senado Federal, pelo acompanhamento constante e interessado de todos os' grandes problemas
brasileiros, notadamente aqueles que dizem respeito roais de perto
à nossa região, o nosso sofrIdo Nordeste.
Dir-se-ia, Sr. Presidente, aliás, que essa é uma rodovia maIs
de Interesse do Nordeste brasileiro, o que não fic'aria de acordo
com a realidade, segundo acabamos de ver das próprias palavras
que acabei de incluir nos Anai:s do Senado, da lavra de Agamenon
Alves de Melo. que estudou profundamente o assunto e que destacou pontos fundamentais ao abordá-lo, quais fossem o problema de uma maior integração geo-econômlca das regiões CentroOeste e Nordeste, e bem assim, a facilitação do turismo interno
com extraordinária economia de combustível, numa época em que
estamos a braços com a crise do petróleo.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Com prazer.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Humberto
Lucena, o assunto que' V. Ex.a traz, hoie, a esta Casa, além de importante para o País, é crucial para o Nordeste brasileiro. BraSÍlia, a capital da República, o centro administrativo do país está
pratlcamente, eqüldlstante das principais capitais nordestinas, ou
seja, de São Luís, Terezina, Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa
e Salv,ador, todas se situando em um arco de círculo cujo centro
é Brasília. Além do sentido de integração nacional a que V. Ex.a
se refere, parece-nos importa.nte realçar 'que eSsa estrada atrav-essa regiões ricas, regiões de alta potencialidade produtiva, cabendo-lhe servir também de canal para conduzir 11. produção· do
Centro~Norte brasileiro, tanto para os centros de consumo de'
Brasília e Centro-Sul como para as populações do Nordeste. Congratulando-me. com o seu pronunciamento, informo também que
já estive, pessoalmente, com autoridades do Ministério dos Transportes, chamando a atenção para a im?Ortância que a ligação Fortaleza-Brasília representa pa.ra nÓs todos. Obrigado a V. Ex.a.
pelo aparte que me concede.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Ninguém melhor
de que V. Ex.a., nobre Senador José Lins, ex-Superintendente da
aUDENE, conhece de perto o problema que estou enfocando nesta
tarde no Senado Federal e por isso mesmo traz, com a sua intervenção, valiosos subsidias ao :3eu debate.
Resta, a nós do Nordeste brasileiro, unirmo-nos. E, aí, a presença do nobre ·Senador José Lins terá muita valia, face a sua
condição de Vice-Líder da Maioria nesta Casa, ~tuando junto ao
Governo no sentido de que as dotações da Orçamento Federal, destinadas a essa obra de vulto náo sej-am incluídas no chamado plano
de economia que faz" parte da programação governamental" de
combate à inflação. Será profundamente deploravel se uma rodovia como essa tiver de ser adiada, às vésperas de sua conclusão,
por uma medida dessa natureza. E isto de nenhum modo contribuirá a meu ver, apesar de não ser um técnico, para minorar os reflexos danosos do novo surto Inflacionário que se abateu sobre o
país, pois está mais do que comprovado que se trata de um investimento de caráter altamente reprodutivo para a economia nacional.

Assim, ao terminar, apelo veementemente ao Senhor presidente da República e bem assim ao Sr. Ministro dos Transportes, no
sentido de -assegurare~ a paVimentação dessa rodovia ~que, pelo
seu traçado, diminuindo as distâncias, confunde-se com a própria
defesa dos mais legítimos interesses do País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bemU
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) o nobre senador José Lins. (Pausa.)

Com a palavra

S. Ex.& não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Evandro Carreira, por cessão
do nobre Senador Leite Chaves.

o SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) ao nobre Senador José LJns.

Concedo a palavra
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LINS (_ENA - CE. Pronuncia. o· seguinte disrevisão do orador.) - Sr. PresideM,. li! Srs. senado-

É com pesar que comunico a esta Casa o f~decimento,: hoje,
em Fortaleza, do Reitor da Universidade do Ceará, ProfeSSOl': Pedro Barroso.
O Professor Pedro Barroso, jovem ainda, deu grande êJ1fase
não só à melhoria da qualidade do ensino, na Universida4~d6
Ceará, mas. também ao ,desenvolvimento da pesquisa,nnnJ l.esforço, por todos os meios :elogiáveis, de moderniz.. oens.... ftiaquele Estado da FederaçíID,
'
Espírito de escol, aberto a todo o diálogo com seUS col~gas..
com o corpo discente e com a comunidade, Ped", Barroso $(/lIbe
conduzir a UniversIdade do Ceará coni critérIo, e sOem maipres
dificuldades. duratnte todos os anos-eJl);.que esteve à frentl\ldaquela instituição.
•...
.I
"""~
~
Ao fazer o registro da morte do eminente :E'rofess"r Pedro
Barroso, homem por todos Os modos Ilustre, descE"'dente de'fma
família de políticos q\le muito tem contribuído p,y-a O desellolvlmento do EstadO, desejo em nome de toda a~qlcada do· ará, no senado, levar as noSsas condolências
iênas à família,
mas a todo povo cear~nse que sofre, com a · '
de Pedro Barroso, uma grande e dolorosa perda.·
...
Multo obrigado a V. Ex." (Muito bem!)
O· SR. PRESIDENTE (Gabriel Hennes) - Concedo a pal:wrà
ao nobre Senado~ llenrique Santlllo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - ao. Pronuncia () :seguinte discurso.) - Sr. Presidente,. Srs. Senadore:,:
.. I, ~
Encerrou-se, -qntem, a maioi Conferência econômica do mUndo, c"m .. participação de 159 países, ~m Manilla,capital-\las
Filipinas, em que mais uma vez, OS paises pobres do Teréelro
Mundo aprenderam que a dep.,ndéncla econômica e tecnológiCIt é
um mau negócio.
"; >_
:j .
Frustraram-se as esperanças, comdifá se esperava, qas~ :pações pobres da Afriea, da Asia e da América Latina, durat'l1e: os
28 dias em que se transcorreu a Quinta Conferên,eia das Na<iões
Unidas sobre Comércio .. e Desenvolvimento (UINCl~).
Mais u\Da vez; OS palses capitalistas desenvel\aldos do Ocidente golpearam os paises pobres, adotando a Pét~ão de defesa
dos interessçs dos gigantescos oligopólios in;llCionals representados pelas multin"",lonais - organizado· . ' torno da Comissão Trilateral e envolvendo interesses capl
tas amorais dos
Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão.
O golpe mais duro foi representado pela recusa dos p~es
desenvolvido$: do Ocidente em permitir aos· paísE~s do Ter' O"
Mundo participação efetiva no prQcesso decisório econôm.ico ~ n ..
ternaclonale a dêmonstração evidente de que contlnuarãotr4~
le. rindo aos países pobres, fornece_. ~ d. e matéria-prima (éX'.~
ceto os países da OPEP) todo o ônui3';.8.pré-fabricada crise do
petrÓleo que: ating~~ agora, os ,raios d~toxismo.
': ~:
Comand~dos pelos Estados Unidos, sob a aceitação tácita e
silenciosa dei seus aliados' da Europa Ocidental e do Japão~:o8
oligopólios i4tern~ionais persistem na sua política de diviSão
estratégica di' Terceiro Mundo em três blocos de Influência. $!onômlca, em modernas formas sofisticadas de imperialismo, s~\n~
pre capazes de manter o processo espoliativo.
'
O Vice-Ejubsecretário de Estado nort",-amerl',ano, Cbatles
Meissner, chegou a declarar: "A UNCTAD nos obrigou a adotar
uma frente \J,nida; O "grupo dos 77'~ estava à n(Jlssa porta". O
"grupo d"s 17" reúne 111 países em desenvolviJllento da Asla,
Arrica e America 4;tina, todos do chamado Tê'reeiro Mundo.
O fracasso da ,conferência era previsível, na medida em que
alguns paises' em d ..envolvlmento mantenham pMlção de ponta
de lança dos iollgopólios internacionais no próprio Terceiro Mundo, fundados 'na falsa política de Jl<)tência emergenLte.
Na América Latina, mais que nunca divldid\~ quanto ao:s
problemas dá petrôleo e quanto à oPi'rtúnidade do rançamento
de novas discpssões em torno de seus p:i'óblemas comuns, que ,nãa
são apenas a$ questões levantadas por suas mino:riaS empres~-.o
riais de dirigentes; mas énvolvem os interesses de mais de 200.
milhões de p~ssoas, a esmagadora maioria das qU\~ls oprlmicll\S,·
desnutridas, s'em escolas, habitação e sem o direito de viver se ..
gundo os prlricíplos de dignidade humana.
., .
A desin~gração do subContinente latino-arnot!r1cano interessa sobretudo ao capitalismo espoliad"r, representado pela Comissão Trilateral e comandado principalIhente PE~las empres~
transnacionaI.s norte-americanas. Controlando como querem oa
preços internacionais da matéria-prima e dos produtos in~~!..
trializados, be~ como o capital financeiro e, impondo desen"Pr;';·e "
vimenlo lecnQlogico dependente, transferem aos paises
sacrifício da .çrise energética. transformando' os pej~rOdÓlareS.·. l! ...,: .. ". . . . .
mais um fato de deSigualdade econômica norte-sul. O mll~<·.·'"
hoje, conhece os lucros astronômicos das chamada:3- Sete h'" ,"'" ~:'
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sempre capazes de provocarem crises de petróleo para a satisfação de .sua avidez amoral por 1I1aiores riquezas.
O momento é de união dos interesses dos latino-americanos,
do Rio Vermelho à Patagônia, pela integração de nossos verdadeiros interesses políticos, econômicos e sociais.
O Brasil, com mais de 40% da população latino-americana.
não pode continuar alheio a estes interesses, mantendo-se em
atitude de atreJado aQ capitalismo internacional e suscitando a
desconfiança de seus vizinhos continentais submetidos ao mesmo
processo de espoliação internacional.
.
É cnegado o momento de se dar um fim à miopia política
e de encerrar-se o odioso e ridículo capítUlo das veleidades hegemônicas.
A Ásia e Africa começam, a integrar-se econqmicamente atra~
vés do Mercado Comum AfrIcano e da ASEAN. A América Latina
continua dando o espetáculo l:ômico da desintegração subcontinental. A integração econômica da América Latina é passo fundamental para sua libertação, capaz de estimular suas trocas
comerciais internas e a transferência de experiências tecnológicas,
Tal integração econômica pressupõe· basicamente
estabelecimento de Estados d.emocrãticos, em que as sociedades nacionais
tenham o direito de ,parti~ipar das grandes decisões. O Parlamento Latino-Americano eleito livremente por seus povós -seria
o órgão político unificador, buscando os caminhos comuns de
nosso desenvolvimento independente e alargando nossa influência. na busca da paz. Não a paz ditada pelo imperialismo econômlco e disposta a realizar-se sobre cadáveres de crianças desnutridas, mas a verdadeira paz se-obtida pela justiça social.
É tempo de o Brasil aprend~r a lição de humildade e, pelo
estabelecimento do estado democrático, possa a sociedade livre
e pluralista voltar sua atenção aos irmãos do subcontinente latitino-americano, espoliado mas disposto para a libertação.
A América Latina já teve, em 1978, um potencial de trocas
comerciais superior a 36 bilhões de dólares, três vezes superior às
exportações brasileiras no mesmo periodo. Por outro lado, com
os novos aumentos dos preços internacionais do petróleo, nosso
balanço comercial do corrente ano deverá apresentar deficit superior a 3 bilhões de dólares que somados com os serviços de
nossa divida externa elevará nosso deficit de balanço esportações-importações:·_4,_cerca de 12 biU;tões de dólares. elevando nossa dívida externa ~à--_tabulosa e estonteante cifra de 55 bilhões de
dólares, obrigando nosso índice de solvência a atingir a casa das
três unjdades.
~ preciso romper essa dependência com atos corajosos e permitir que os vários setores _da opinião pública nacional pronunciem-se, quanto aos novoS caminhos que se exigem em nossas
relações internacionais.
É precise colocar o Brasil ao lado de seus irmãos subdesen~
volvidos, evitando-se, para o futuro., situações imprevisíveis. Mantê-lo na dependência de decisões tomadas pela Comissão Trila~
teral é um crime contra a segurança nacional.
Era o que tinha a _dizer, Sr. Presidente. (MUito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a j)alavra
ao nobre Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOCYR DALLA (ARENA - ES. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há bastante tempo, vem-Se usando o álcool, seja o hidratado
ou o anídro, nos motores a explosão. Mas, rec-entemente, ficou
demonstrado que o motor diesel, com largo emprego em caminhões e utilitários brasileiros, também pode funcionar à base de
álcool, conforme, revelaram pesqUisas dos engenheiros da Mercedes Benz, na busca de sucedâneos para os derivados de petróleo.
Comprovou-se que, com a edição de um ingrediente apropriado ao álcool obtêm-se um combustível capaz de acionar motores diesel, com apenas ligeiras modificações em suas bombas
de injeção.
Trata-se, no entanto, de uma solução a longo prazo e, por
isso mesmo, os técnicos da Mercedez Bens propoem a adição ao
diesel da m·aiS_ baixa gasolina destilada e não a dos postos, de
octanagem mais elevada. Essa adição não implicaria, no uso do
comb'-1stível obtido, em qualquer modificação no motor.
Uma terceira solução, indicada por aqueles técnicos, praticável a prazo médio, seria a mistura de diesel com óleos vegetais,
como Os de soja, amendoim, algodão e babaçu, desnecessárias,
igualmente, alterações na parte mecânica dos veículos.
Além dessas experiências, -o maior êxito obtido exigindo, na
entanto, modificações nos motores dos veiculos - consiste no
USo do álcool, havendo vários tipos com esse emprego, além da
hidrato e do anidro, segundo a pesquisas feitas pelo Centro Tecnológico Aeroespacial, de São José dos Campos, em São Paulo.
A sucessão de testes aU realizados, no emprego de vários
equipamentos, de uso agrícola ou industrial, no transporte como

o

na operação de máquinas, movimentadas por diversos tipos de
álcool, multiplica as esperanças no sentido de que, em futuro
não muito' distante, estaremos liberados da deperidência de combustível e exportàndo álcool-motor e outros sucedâneos da gasolina e do óleo diesel.
Naquele instituto técnico, uma unidade conhecida como CTR
examina o comportamento do álcool etílico, anidro e hidratado,
para a determinação de características ótimas como combustível
Já se fazem experiências, na CTA, do protótipo de um pequeno motor, do tipo denominadO' "stirling", capaz de gerar
energia em locais carentes de eletricidade.
Igualmente, experimenta-se uma turbina, cuja força motriz
era antes produzida por gás, agora adaptada para trabalhar à
base de álcool, com vistas à geração de energia para uso em situações críticas.
Segundo depoimento do Almirante Dorval dos Reis, já em
1935, quando realizava um curso de Engenharia Mecânica na
Universidade de Colômbia, seus professores norte-americanos lhe
indagaram por que o Brasil não prOdUZia álcool para substituir
a gasolina, afirmando-lhe que se trat~va de um combustivel muito melhor para os motores a explosao.
Tambêm 0- Professor Stumpf afirma haver, nos meios técnicos, a certeza de que "as propriedades do álcool são em média
superiores às da gasolina, fato comprovado mediante testes em
i951. Entretanto, não se fabricavam motores para o uso de álcool
e, "se· o motor tivesse sido inventado no Brasil e se espalhado
pelo mundo, seria mais do que provável a hipótese de termos, hoje, uma grande prática na util,ízação do âlcool combustívd", colocando o petróleo como uma alternativa mais cara.
Se o petróleo não passa de energia solar acumulada nO subsolo há milhões de ano, diz-se que o álcool etílico é "energia solar
engarrafada", produzida pela fotossÍntese e obtida doe r,ecnrso
naturais renováveís, como Os vegetais: cana-de-açúcar, milho,
mandioca e gramíneas diversas.
O Professor Stumpf também assinala que "O álcool etilico é
um excelente combustível, embora esse fato somente seja revelado
qua.ndo os motores estão convenientemente adaptados ou especialmente prOjetados para seu uso, como se faz no CTA".
Dentre as vantagens da sua utilização, citam-se a descarga
de gases não tóxicos, conforme a regulagem do motor, bem como
a elevada octanagem e o alto teor latente de vaporização, pennitindo a obtenção de uma potência trinta por cento superior à da
gasolina.
Salienta, ademais, aquele professor que, "se o motor for regulado para a máxima economia, o consumo será praticamente igual
ao qa gasolina, apesar da potência superior obtida".
Além do mais, não sendo explosivo o álcool etílico importa
em menores perigos do que os outros combustíveis.
"Finalmente - conclui aquele profesSor do CTA sendo extraído de certas plantas e raizes, apresentaria
valiosas e notáveis perspectivas para o Brasil, fazendo
Cl'escerem suas dividas com a exportação. Assim, finnavase o País como grande fornecedor de combustível e de matéria para combustíveis, tendo como suporte a agroindústria nacional."
Sabe-se que, em cada hectare cultivado, tanto a c3.na-de-açúcar como a mandioca, produzem-se 4.000 a 4.500 litros de álcool.
Assim, em setenta mil quilometros quadrados de área cultivada,
menos de um por centa do terri.tório brasileiro, podemos produzir
29 bilhões de litros de álcool etílico, o equivalente à metade do
nosso atual consumo de combustíveis.
Já em 1974, o economista Domar Campos, em artigo divulgado
pela Revista da Associação Comercial do Rio de Janeiro, em outubro, salientava:
"Os estudos sobre o aproveitamento maciço do álcool
como substitutivo de combustíveis derivados do petróleo
estão bastante adiantados, inclusive porque partem do
princípiO de que não existem obstáculos técnicos Que posSam impedir aquelas metas. O problema é econômico, mesmo assim muito atenuado pelo aumento surpreendente,
dos preços do petróleo."
Emitido esse pronunciamento há cerca de cinco anos, realmente. naquela oportunidade, ainda o custo do litro de álcool era
superior ao da gasolina.
Mas, quanto à parte técnica do abastecimento dos motores
e demais engenhos movidos a gasolina, já advertia o engenheiro
Eduardo Sabino de Oliveira que "qualquer motor projetado e construido para gasolina funciona perfeitamento com álcool-gasolina.
até mesmo com cem por cento de álcool, d-esde que se observem as
regras do jogo, 01I seja, com modificações indispenSáveis no siste-
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ma de funcionamento dos carburadores dos veículos, nem compUcadas nem de custos excessivos".
Já se revelava que a mistura de trinta por cento de álcool
conservava 84% da octanagem da gasolina, sabendo-se, ademais,
que na Europa se difundia essa composição, Quando a Iuguslávia,
a França, a Itália e a Tchecoslováquia promoviam a mistura com
vinte por cento de álcool; a Bulgária, a Dinamarca e a Suécia,
com vinte e cinco por ~nto: e, na América do Sul, o Equador Já
colocava vinte por cento de álcool na gasolina.
As notícias mais promissoras surgiram este ano.
Em fins de abril ultimo anunciava-se, para o início deste
mês, que a Divisão de Motores do CTA, enl São José dos Campos ..
entregaria ao Ministério na Indústria e do Comércio os padrões
técnIcos para homologação dos motores movidos a álcool, a serem fabricadas pelas montadoras de veíeulos no Brasil.
Inicialmente, tais motores consumiriam quinze por cento mais
que os motores comuns, para uma potência vinte por cento superior.
Noticiava-se a produção, pelas fábricas de motores, de cem
mil unidades no próximo ano, enquanto o custo do ã,lcool-motor
seria inferior a sete cruzeiros, pelo menos dois cruzeiros inferior
ao da gasolina, por litro.
Continuam os trabalhos para a produção, dentro de cinco anos,
de um motor exclusivamente a álcool, de grande potência, para
concorrer na faixa 'do diesel, principalmente nos veículos d,estinados 00 transporte pesado. Isso implicará no desapar·ecimento
da transferência de "royaIUes" para o exterior, que o Brasil passará, a partir da fabricação daquele motor, convenientemente patenteado.
.
Por enquanto, sÓ há dezesseis postos vendendo álcool-motor
em todO o País. Mas esse número se multiplicará, a partir deste
ano. por outro lado, uma oficina especializada e autorizada cobra
oito mil cruzeiros para converter o motor de um automóvel a gasolina, para o consumo de álcool.
Esse álcool pode ser misturado à água, não polui a atmosfera,
queima completamente, sem liberar monóxido de carbono nem
ehumbo-te1traetlia, usado para aumentar a octanagem da gasolina
e hoje proibido nos tanques dos automóveis que circulam nos Estados Unidos e na Europa.
O principal problema está em que pelo menos sessenta por
cento dos possuidores de automóveis, no Brasil, não podem pagar
oito mil cruzeiros para a adaptação do motor do seu carro ao uso
do álcool.
cumpre ao Governo estudar um meio para o financiamento
dessa modificação. Muitas sugestões podem ser apresentadas. Uma
delas serIa aumentar de seis cruzeiros e setenta e dois centavos
para sete cruzeiros o preço do álcool, utilizando-se oS vinte e oito
centavos restantes para um depósito, feito em estabelecimento de
crédito escolhidos pelo Governo, para o empréstimo aos proprietários de automóveis, com a exclusiva finalidade de pagar a alteração mecânica exigível, em seu carro, para. a adaptação ao consumo do álcool-motor. Seriam cobrados juros de um por cento ao
mês, o prazo de pagamento em vinte prestações. Aquela taxa seria maiS do que suficiente para o pagamento do serviço prestado
pelo banco, enquanto o dispêndio de menos de qttl.nhentos cruzeiros mensais, pelo proprietário do veiculo, seria compensado pela
economia do Consumo do combustível, bastando que utilizasse
cerca de doze lltros de álcool-motor por dia.
Atualmente, há cinco postos de álcool-motor no Rio de Janeiro, cinco em São Paulo, dois em Brasília, dois em Recife, um em
Ollnda e um em Maceió. Mas, adotadas a solução que apontamos,
centenas de milhares de automóveis teriam seu motor adaptado
ainda este ano e começaríamos a economizar divisas, na importação do petróleo, enquanto maiores recursos oficiais poderiam ser
destinados prinCipalmente à eletrificação rural, propostos planos,
nesse sentido, para todo o Pais, semelhantes àquele que está em
andamento no Estado do Rio de Janeiro, elaborado pelos engenheiros da Llght e que vem sendo implantado há quase vinte
anos, cOm grande êxito.
Recentemente, o Ministério da Industrla e Comércio declarou
que não admite o pagamento de "royalties" a empresas estrangeiras que venham alegar a transferência de tecnologia para motores a álcool, uma vez que o Brasil desenvolveu tecnologia própria,
com pleno êxito, em condições de exportar kno-w-how, um dos mais
avançados do mundo.
.
Assim, Srs. Senadores, o que se constituiu numa tortura financeira, durante cinco anos, desequilibrando nosso balanço de pagamentos e lentificando o nosso processo desenvolvimentista - o
"boom" do petróleo - tende a transformar-se, brevemente, num
fator de incitamento à produção de combustíveis até mesmo
para a exportação, como de motores a álcool, valendo-nos, num
T
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e noutro caso, boa cópia de divisas, para que nos ('aloquemos, em
breve, entre as cinco maiores potênCias do mund~.
Não se trata de matéria visionária. Basta que apressemos a
substituição dos motores pelo que consomem, álcool, nós automóveis, financiando a operação; que encorajemos ru, pesquisas do
CTA; que Incentivemos o plantio de mandioca " de eana.deaçúcar, prinCipalmente no cerrado brasileiro; que moblllZéinos
toda a nossa Imaginação criadora, no sentido de libertarmos,. em
um qÜlnqüenlo - e Isso é possivet - não da Importação do petroleo, mas do seu peso em nosso balanço de pagamento compensado
pela nossa exportação de combustíveis, de motores e de lUlow-bow,
que nos propiciará bom rendimento em "royalties".
Temos que responder ao esforço dos nOSSOS técnicos e às e,;peranças do povo bras!!eiro, através de uma política estrateglqamente direcionada, dando à produção de álcool-motor Um IIIIl;Il"t··
destacado no elenco de prioridades atribuídas à agricultura, no!iadamente porque o eminente Presidente Figueiredo tem como' tI&nica de seu governo a ênfase que 'Vem dando ao .setor agríeola~
. ,
Dar ênfase, portanto, à cultura de Insumos, COmo a mandIoca
e a cana-de-açúcar, destinados a elaboração de '1Icool-motor é
tarefa não apenas válida do ponto de vista econômico, mas patriótica, na medida em que contribuirá deCisivamente para o requilíbrlo da nossa balança de pagamentos, com as saudáveis repercussões de natureza social, que advlrão para o País. (Multo bem.!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (M!)B - SC. Pronuncia O seguinte
discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O tratamento dispensado pelo Governo aos trabalhadores
em geral. como no caso das greves dos professore:;, e agora no
movimento dos médicos residentes, demonstram o total desinteresse do sistema pela promoção do bem.é$ar da população.
" Num caso despreza-se a educação; no outro, despreza-se a
saude, na esperança de que as duas condições de sobrevivência
submetam os trabalhadores da área de serviços ao trabalho escravo.
há ~~ i~!O 3~~~~'m~bi:Z:~OS e~es~~~~s Ber~l, ~~::~~d~~~
diálogo de surdos com o Ministério do Trabalho, apenas para
conseguir aqu!lo que a Constituição já estabelece: a Igualdade
perante a lei.
Há 11 dias, no que denominaram seu jjDla Nacional de Luta"
pela correção salarial e pelo direito à Carteira do Ministério do
Trabalho, os médicos residentes e internos conseguira.m audiêncJa
com os ministros da Previdência, do Trabalho e da l~ducação.
Em favor de sua reivindicação da carteira assinada m!1lta,
não apenas a Constituição, mas ainda o fato de que todas as profissões de nível superior têm estágio remunerado, que inexplicavelmente SÓ não alcança os forro-andos da área de sa.úde.
Militam, também, a seu favor inúmeras decisões judiciais, além
dessa conquista já ter sido estendida a uma parcela da categoria
no Estado e nos Municípios do Rio de Janeiro.
Não pretenda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, d:iscutlr o óbvio. Os médicos residentes são profissionais devidamente hablUtadOS. E praticam seus atos médicos com registro E' capacitação
pelos Conselhos Regionais de Medicina. Desempenham uma função social Importantíssima, no atendimento de grande parte da
assistênCia previdenciária, tanto em órgãos de atendimento público, quanto nos de atendimento privado. Seu trabalho se enquadra na legislação trabalhista, quando esta caracteriza o vinculo
empregatíCio: é um trabalho não eventual, medíante ,subOrdInação
e remuneração. Daí porque não há como negar-lhe, imedl3.ta..
mente o registro em carteira, como reivlndicam, além da natural
correção salarial anual, hoje fixada em 40% pelo próprio governo.
O Ministro da Previdência e Assistência Social, Dr. Jair Soares, apesar de pnv-atista confesso em matéria de saúde, não questiona eSse direito, assim como também não o questlonla O Ministro
da Educação, Dr. Eduardo Portela, que alegam, entretanto, estar
o assunto afeto ao Ministério do Trabalho, no que <iOncordamoa.
O Ministro do Trabalho, Dr. Murllo Macedo, por sua vez, comprometeu-se, em várias ocasiões, a se pronunciar sobre o assunto
na sexta-feira da. semana passada, conforme o noticiáriO dos jornais. Mas reCUSOU-Se a receber, sob variados pretexto.l:', os 100 Médicos Residentes que vieram a Brasília espectalmente para e-ncon ..
trá-lo, como representantes de toda a categoria.
Nada disto nos espanta, à vista da anárqUica situação da
saude no Pais, onde os grupos privados de prestaçã" de serviço
.se prtvilegfam da superexploração da mão-de-obra. especializada,
como não nos espanta a prorrogação, pelo terceiro ano, da entrada
em Vigor da lei de vigilância farmacológica e a am'eaça de Im-
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plantação do cheque~consulta, como ainda não nos espanta a
insatisfação generalizada quanto à situação da assistência mêdica
no País.
No caso em tela, entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
não há o que discutir. Interessa-nos, neste momento, que o Ministro do Trabalho ofereça a esta Casa, bem como ao poder Judiciário, uma resposta convincente ao porquê da resist~ncia ao cumprimelto da Lei Maior, para que possamos, de DO$Sa parte, tomar
a providência de qualquer iniciativa a respeito do assunto, que é
uma eXigência da saúde da população, diretamente vinculada ao
problema. Ou que, por outro lado, legisle sem mais de10ngas sobre
os inquestionáveis direitos da classe, concedendo-lhe a carteira
de trabalho ou então pague pra ver e tenha a coragem de acabar
COm o pretexto da superexploração através da residência médica.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

A sessão de amanhã.

dia. 5 de junho, será destinada a receber o Sr. Ministro Chefe da
Secretaria de Planejamento da Presidência da RépúbJica, para o
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País, com profunda influência sobre a distribuição da renda e sobre
a melhoria das condições de vida do povo brasileIro.
Estas medidas são as seguintes, Srs. Senadores: l.a) O Governo pretende garantir todo o crédito necessário à agricultura.
Decidiu portanto que as operações de crédito de custeio, realizadas pelo Banco do Brasil, não estarão, de agora em d':ante
contidas nos limites do Orçamento Monetário. O Banco do Brasil,
que responde por 75% do crédito rural brasileiro, ficará liberado
do pagamento de taxas de redesconto de Uquidez, para suas operacóes de custeio das safras. Normalmente o Banco do Brasi.l, ao
ésgotar o seu orçamento para financiamento da produção agrícola,
teria que recorrer ao Banco Central, pagando taxas de redesconto
de atê 47%. Isento dessa Obrigação, ele disporá dos recursos que se
fizerem necessários para financiar a produção agropecuária do
País.
2.°) Sr. Presidente. Srs. Senadores: dentro da mesma orientação governamental, de financia.r toda a prod~ção agríCOla brasi-

leira o Sistema Nacional de Credito Rural sera autorizado a cancede~ os financiamentos, agora não mais baseados no preço mínimo
último.
das culturas. O agricultor que procurava o .Banco do Brasil teria a
De acordo com o disposto no· art. 419, alínea e, do Regimento sua safra financiada com base no preço mínimo prefixado. Agora
não. Agora os financiamentos serão concedidos não com base no
Interno, na Ordem do Dia não se incluirá matéria para delibepreço mínimo, mas com base no preço de custo das culturas, calração.
culado até à colheita total.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo
3.0) Sr. Presidente: de acordo com a necessidade de estimUlar
que tratar, está encerrada a sessão.
o aumento do plantio de produtos essenciais à alimentação, o
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.J financiamento dessas culturas poderá atingir até. 100170 de seu
custo. ficando também, de logo, estabelecido para e:as um preço
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ LINS NA
míni·mo inicial de 166,7% sobre seu preço de custo de produçao.
SESSÃO DE 25-5-79, E QUE, ENTREGUE A REVISAO DO
O Sr. Henrique SantiUo (MDS - 00) - Permite V. Ex." um
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
aparte?
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE. Pronuncia o seguinte disO SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Com o maior prazer,
curso.' Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
nobre Senador.
Não há dúvida de que a agricultura tem sido historicamente
O Sr. Henrique SaDtillo (MDB - GO) - Ilustre Senador José
a base do desenvolvimento humano. Primeiro setor da produção a
Lins, V. Ex.R. está abordando o assunto, talvez o mais importante
se organizar e ela garantiu as primeiras poupanças que ajudaram o
homem a capitalizar recursos e tempo para a formação do patri- . da atualidade brasileira. E, na sua análise, V. Ex.a afirma que,
nessa última década, a agricultura tem ido razoavelmente bem.
mônio econômico e cultural de que hoje desfruta a espéCie humana.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CEl - Segundo os padrões interAtualmente, nos países avançados, a agricultura responde por
um percentual relativamente pequeno do PIB. Mesmo entre nós. naCionais.
nos últimos anos, mercê do surto de desenvolvimento econômico do
O Sr. Henrique Santillo (MDS - GO) - Perfeito, segundo os
·País, a participaçâo da agricultura na renda nacional caiu sucessipadrões internacionaIs. E que. agora, o Governo, com o pacote
vamente de 16%. em 1965, sobre o produto líquido, para 10%, agrícola, pretende, dentro da sua própria _progr~mação da últim~
em 1970. Cresceu para 11 %, em 1973, e voltou a cair, em 1975, para década melhorar ainda mais. A Oposiçao, eVIdentemente, esta
cerca de 10,5%.
estuda~do o assunto, e .() problema tamb~m. e oportunamente, n08
próximos dias, estará se manifestando sobre o meSmo assunto.
Esse decréscimo se deve não só às mudanças estruturais de
Mas, eu gostaria que V. Ex.R., por favor, dentro do me~mo assunt;o.
nosso desenvolvimento, como a efeitos acumulados de vários fatopudesse nos explicar como, pela primeira vez na ~istória do PaIS.
res que acarretaram vultosas perdas para a agricultura, na década
num congresso de trabalhadores - pequenos e médios produtores
passada.
rurais - um Ministro consegue receber uma vaia estrondosa,
.para se ter uma idéia do que, então, aconteceu, basta dizermos
unânime, uníssona, o que é de se admirar, SObretudo pelo acentuado
que entre 1960 e 1970 o produto agrícola cresceu apenas 1,9%,
grau de respeito à hierarquIa que sempre teve o nosso trabalhador
quando a economIa cresceu à taxa média superior a 6%. Entre
rural, o nosso produtor rural. É uma dúvida que persiste, ~ e~
1965 e 1970 o comportamento da atividade agrícola, devido a uma
gostaria, dentro do mesmo assunto - que, evidentemente, n~ e
série de dificuldades criadas por intempéries diversas, sofreu
um assunto apenas técnico ou econômico, mas sobretud? SOCIal.
ainda mais. Nesse período de cinco anos, a taxa média de crescitambém - que V. Ex.a , por favor, nos desse· uma expllcaçao sobre
mento do produto agricola caiu para cerca de 0,4%.
esse fato.
O SR, JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Tenho impressão de 'lua
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a partir de 1970, um
grande esforço foi feito pejo Governo no sentido ce recuperar a V. Ex.R. exorbita, quando me faz eSSa pergunta. As man1.festaç~8
economia agrícola. As intempêries também afetaram menos as
populares, nobre Senador Henrique Santlllo, podem ser .es?ont~
nossas safras, apesar das várias secas em amplas áreas, nesta
neas ou não. Se são espontâneas, podem !lascer de um :nJustiflcado motivo momentâneo ou de uma razao prO_funda,. nao tomei
década. Em resumo, o fato é que a agricultura brasileira entre 1971
conhecimento do assunto. Não conheço o fato. nao OUVI dele. fal~r.
e 1978 creSCeu em média mais de 6%, ao ano. Esse avanço se deveu
Não o presenciei. Infelizmente não posso dar uma explicaçao
aos programas lançados pelo Governo, principalmente àqueles
relacionados com a introdução de insumos modernos, adubos e a V. Ex.a
defensivos ao apoio à irrigação e à expansão do crédito rural
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Mas V. Ex.a teve
organizado. Os programas de pesquisas se expandiram e vários
conhecimento do fato.
subsídios foram criados para o setor primário.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Estou tendo agora, por
Os efeitos. dessa política não se fizeram esperar. A produção intermédio de V. Ex.a
de trigo respondeu, positivamente, com reflexos na nossa balança
O Sr. Henrique Santillo. (MDB - GOl ---: «?correu is.so ontem,
comercial. Surgiu a soja, com grandes contribuições para a exporEx.&. Foram 1.500 vaias unlssonas ao Sr. Mllllstro DelfIm Netto.
tação e para o quadro alimentar brasileiro. Foi a época da renovação das nossas culturas de laranja, hoje uma das maiores do
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CEl - Seriam 1.500 pessoas a
Mundo; fOJ a época do crescimento da produção da cana-denão vaias.
a.çú-car, do fumo, do cacau, da castanha do caju e outras. Tudo
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Foram 1.500 vaias
isso resultou numa total modificação do quadro dentro do qual se que saíram das gargantes de 1.500 pessoas, Ex.a
vinha comportando a economia rural brasileira na década passada.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Acredito quey. Ex.' não
Hoje. mais uma vez. Sr. f'residente e Srs. Senadores. o 00perde por esperar. E, quem sabe, essas vaias um dia nao s~ trans?erno Federal institui novas medidas. de incentivo à agricultura, formarão num grito de louvor a esse homem 9ue, .i~bll:ldo dos
num esforço de reprogramação que nâo apenas aproveita as expemelhores propósitos, poderá trazer, com a. sua mtehgencla, uma
riências do passado como a elas incorpora conquistas novas. Estou grande
contribuição aos agricultores do PaIS .
... .,.,.t.o de que essas novas medidas, j á apreciadas pelo Conselho
O Sr. Pedro Simon (MOB - RS) - Quem não deve perder por
ário Nacional, com o objetivo de estimular, ainda mais, a
;ão agrícola, terão ampla repercussão sobre a economia do
esperar são os agricultores.

prosseguimento dos debates iniciados na sessão do dia 31 de maio
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O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Mas, V. Ex.' representa
os agricultores, ou náo?
O Sr. Henrique SantiUo (MDB - GO) - Felizmente.
O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Eu até fico satLsfelto ao
contrário, quando V. Ex. R diz que é o Senador que não perde por
esperar. E já me assusto com o negócio, se V. EX,a dlssesse: os
agricultores não perdem por esperar!
O Sr. Lomanl<> Júnior (ARENA - BA) - Permite V. EX.' um
aparte?
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CEl - Com o maior prazer,
nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanl<> Júnior (ARENA _ BAl - Senador José Lins,
não se perturbe com os apartes dos nobres Senadores Pedro Simon
e Henrique Sant!llo. A resposta que V. Ex.' deu foi multo clara, de
que os trabalhado"res não perdiam por esperar. Eu não tive, também, conhecimento de nenhuma vaia que o Sr. Ministro Delfim
Netto tivesse recebido lá no Congresso dos Trabalhadores, mas, se
ocorreu. isto é uma demonstração até mesmo do regime democrático. ~ verdade, nÓS não devemos ...
O Sr. Pedro Simon (MDB - RSl - Também achO!
O Sr, Lomanl<> Júnior (ARENA - BAl - ... alinhar isso
com o fato, e não creio que isso tenha ocorrido, mas também não
posso desacreditar. V. Ex.a assistiu ou foi informado?
O Sr. Pedro Simon ('MDB - RSl - Foi manchete do Jornal
de Brasília, EX.a.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Não tomei conhecimento. mas quero apenas registrar ...
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GOl - V. Ex.' não leu os
jornais de hoje de manhã.
O Sr. Lomanl<> Júnior (ARENA - BAl - ... que Lsso é uma
demonstração a mais de Que nós estamos vivendo num regime
democrático, onde o _trabalhador pode não aceitar a presença de
uma alta autoridade e se isso ocorreu não faz nenhum mal ao
nosso sistema democ~átiCo, porque os aplausos e as vaias só podem
ocorrer num regime onde a liberdade é, sem dúvida alguma, con-sagrada.
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Talvez seja por isso
que esperaram quinze anos, não é?
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CEl - V. Ex.' tem razão, nobre
Senador Lomanto Júnior. O Ministro Delfim Netto tem também
sido bem recebido e ovacionado através do País, num reconhecimento maior de seus grandes méritos.
Mas Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu estava me referindo
à terceira medida, que se relaciona com o estímulo ao plantio
de produtos essenciais à alimentação humana. O financiamento
dessas culturas poderá atingir até 100%. Por outro lado, na fixação dos preços mínimos - como já disse -. estabeleceu-se um
teto de 166,7% sobre o preço do custo da produção; esse será o patamar mínimo do preço de compra garantido pelo Governo.
Para realçar o alcance dessa medida, convém frisar que anteriormente o Governo financiava· a produção com base no preço mínimo, e que esse financiamento cobri·a apenas 48 a 60% do
valor assim calculado. Agora, ao invés de financiar com base no
preço minimo, o faz com base no preço de custo real, cobrindo
até 100% do novo custo calculado.
Outra medida, Sr Presidente, se refere aos rebanhos bovinos
Fica ampliado de 5 para 8 anos o prazo do financiamento rural
destinado à. aquisição de touros e matrizes, por p.arte dos pequenos
e médios produtores. A extensão do prazo de financiamentq, nesse
caso, visa proporcionar a retenção natural das crias - ma~hos e
fêmeas - e das reses-mães, para que o produtor possa, realmente,
esperar a composição tota~ do rebanho, e a sua a~p1iação, que
é o objetivo visado. 1t claro que eses investimentos eXIgem a apresentação de um programa lntegl'lado.
A quinta medida, Sr. Presidente, estabelece uma nova classificação para os produtores rurais. Em lugar de conceder-se prioridade à capacidade de endividamento, isto é, a riqueza, os produtores rurais serão, agora, classificados pelo grau da sua necessidade, medido pelo volume de produção de cada um deles.
Assim, foram fixados quatro classes para os produtores rurais; com a intrOdução de uma classe nova, que abrange os mais
desfavorecidos. São elas: a do mini produtor, quando o valor glObal de sua produção agropecuaria anual não exceder a 100 maiores valores de referência, isto é, a cerca de dezesseis mil cruzeiros; a classe dos pequenos produtores, formada por aqueles cujo
valor da produção não ultrapassa a sessenta e quatro mil cruzeiros anuais; em seguida, a classe do produtor médio, com produção
até trezentos e vinte mil cruzeiros anuais e, finalmente, a classe
dos grandes produtores, quandO a produção ultrapassar o limite de
trezen tos e vinte mil cruzeiros por ano

O objetivo dessa classlf!cação é realçar a posélção dos pequenos e dos médios mlnlprodutores rurais, até hoje não beneficiados pelo crédito por diversas causas, apesa.r dOs- _«~sforços Que vinham sendo desenvolvidos_ para isso. Tenta-se, assim, eliminar
as distorções que ímpediam. O favorecimento dessa pequena Classe
para poder ajudá-la na medida do possível.
,:
No ano passado, o crédito rural elevou-se a um total de 1300
bilhões de cruzeiros. Esse total foi distribuído por cercá.. de 5 P1ilhões de produtores rurais. Desses 5 milhões, 4 mlU,ões são péguenos ou mlniprodutores, Esses pequenos e mlniprodutores reÓ~be
ram, porém, apenas 9a 10% do total dos empréstiimos. Para+<lorrlglr essa deficiência, o Governo decide agora elevar Pal'ilF ~5%
o percentual obrigatório das aplicações dos reCUrSQl' de crédUQ"'ral destinado a financiamento aos pequenos e mlniprodutm'es;
Dentro dessa faixa, aosminiprodutores será, obrigatoriamtnfJe,
reservada uma pa.rcela mínima de aplicação de pelo m. enos.·. ".'~
...%
do credito rural. OGOvenIÕ pretende, assim, garantir melhor( •
tribulção do crédito entre as diversas cJas$l)s de produl<>i'I)s:' a~
ranUndo a cada uma delas um minlmo de benefíc:ios. Emve~ de
10% para os 4 milhões de pequenos produtores teremos 25%.; -~m
vez de zero para OS mlnlprodutores teremos, pelo menos, lOi!dO
crédito agrícola brasUelro.
.,
A quinta medida, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz te.iiJelto ao crédito rotativo. Crla o Conselho Monetário essa mod"àlidade de crédito para facilitar o acesso dos mais desasslstld9l!: às
fontes de recurso. A sistemática de SUa utilizaçilo/ crlada~la
Carteira Agricola do Banco do Bras!!, é bastante sl.mples:o aílrIcultor assina um contrato de abertura de crédito em conta cprrente, no valor correspondente às suas neceSSidade" de custeio 'da
safra, dentro das normaS habituais da Carteira. O vencimento; \los
saques será estabelecido para 90 dIaS. após o término dos ttabalhos da colheita.
,
'.
Veja-se que m;esmo para os crédi~j\ómuns, o prazo de v~ncimento, após a colheita, era apenas de 60 dias.
.
O Sr. Henriqu, SantilIo (MDB - GOl - Permite V. Ex." Um
aparte, nobre Senador José 1.lns?
' : '! .,
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Com o maior prazer,nobre Senador.
:
O Sr. Henrique Santillo (MDB - GOl - Apen.as o seguÚlte:
V. Ex.' trata do prOblema do crédito, de uma série de mOdlfl"ações e estou lendo, aqui, no lornal do Brasil, uma' série de declarações do ex-Ministro Alysson Paulinelli. S. Ex." diZ o seguinte:
"Mesmo considerando o pacote da a8:rlculturi>. "$m
bom e auspicioso início", O ex-Ministro da Agrlcult\lra.
Sr. Alysson Pau:lneW, mostrou-se ontem preocupadO eGm
. a ele\ ação. dos juros para investimento airríco1a em áté
30%, e ressaltou que poucas atividades serão capazes de
remunerar. o. investimento a. estes níveis."
Era só isso.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - V. Ex.' traz à ba!la um
problema de estrutura de produção. O fato é que, não se pode
melhorar a estrutura de produção, se não se dispuser de -uma
adequada si,stemática de apolo para ajudá-la. V. Ex.a. verá ePae
com as medidas ho1e anunci_adas, estabelece-se essa nova man,~
de assistir ao agriCUltor. E isso, nobre Senador, para romper a~e
le círculo vicioso, dentro do qual negava-se a ajuda em virtlltle
dos riScos e, perpetuavam-se os riscos porque nã" havia apolo
para superá-los.
O Sr. Henrique SantiUo (MDB --'- 00) ~ Não é essa a col6cação que o ex-Ministro, de Início, fez. S. Ex.' disse que dlficllmetjte
o investimento agrícola tena condições de pagar juros a eSses.
níveis previstos pelo "pacote",
O SR. JOSÉ ,.INS(ARENA - 'CEl - V. Ex." a,nda não sabe
qual o nível do juro. ..
.
O Sr. Henrique SantilJo (MDB - GOJ - Estou citando o e~
Ministro Alysson Paulinelli e S. Ex.' declara que é de 30%.
O SR. JOSÉ LIl'IIS (ARENA - CE) - Mas não é de 30%, c<$!,lO
V. Ex.a verá. Aliás). V. Ex." já viu que pela nova ~iistemática:: .os
preços .~í~imo.s também estão sendo elevados. O qUl~ s. e pretet\tte,
com issO, e garantir o crescimento da produção, de modo a (jf~recer condições...
i
O Sr. Henrique SantillÓ (MDB - GOl -Quais são os ní1ll!ls
de juros pr~vistos?'
..
O SR. JOSÉ LINS (ARENA -

CEl -

O Sr. Henrique Santillo (MDB -

V. Ex.' logo saberá.

GO) -

,

Muito ObrigadO.

O SR. JOSÉ LlNS(AaENA.- CE) - Quanto ao crédito
tivo,
como
o veneinientG.~d.os
saques
90
dias
apósdizia,
O término
dascolbllltas.
Nessas~r~á~i~~~~f~~i~,~
cultor liquidará o dêblto·eos of;!hQargos financeiros,

)

!
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zero o saldo em conta vinculada. Na época de início dos novos
trabalhos culturais, para a safra seguinte, o banco apenas atualizará o valor do financiamento conforme o maior valor de referência. Se o· agricultor desejar aumentar o teto de seu crédito,
fará simplesmente uina solicitação de ampliação. Se não o deseJar, a renovação do limite anterior será automática. Seu crédito
ficará aberto automaticamente para o ano seguinte.
Durante a vigência do contrato, os saques, pelo agricultor, serão estipulados a intervalos tais, que reduza o número de viagens
do agricultor até ao banco.
Vê-se, assim, que. além de o Governo criar novo sistema de
crédito rotativo automático, ainda programará os desembolsos de
modo a minimizar as despesas ou seja, os custos administrativos que pesam sobre o agricultor, ao se deslocar da sua fazenda
até o banco, para receber as parcelas reqúeridas.
'
a
A V. Ex. , nobre Senador Henrique SantlUo, informo que para
esse crédito rotativo,'o juro incidente. para os pequenos produtores, será de 15% ao ano, sem correção monetária. E para os miniprodutores será apenas de 13% ao ano, também, sem correção
monetária.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite V. Ex." um
aparte?
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - CE) - Pois não.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Senador José Lins,
V. Ex.a. vem fazendo uma exposição muito didática e muito esclarecedora, a respeito das providências adotadas pelo ·Governo,
DO setor agrícOla, Objetivando, sobretudo, ajudar o pequeno e,
mais do que o pequeno, o mlnlprodutor, que foi uma classificação que o Governo acrescentou. O min1produtor, em seguida vem
() pequeno produtor, o médJo produtor e o grande produtor. Esse
aspecto do crédito rotativo~· liós esperamos que funcione com os
Objetivos, com os desejos do.: Governo, pois sem dúvida alguma,
esse crédito rotativo é uma espécie de cheque-ouro para o pequeno produtor, para o mJniprodutor, porquanto irá faeilitar em muito a obtenção desses recursos e a sua aplicação pata que ele possa melhor. desenvolver a agricultura. ~, sem dúvida alguma, uma
providência inovadora e a mais salutar em favor dos pequenos
produtores. Cumprimento V. Ex." pela brilhante exposição e, de
agora em dIante, pelo menos eu irei ouvi-la com a atenção com
que o ouvia, sem mais interormpê-lo, porque realmente V. Ex.a
vem fazendo uma exposição completa das providências ultimamente adotadas pelo Governo em favor da agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~ Lembro ao nobre
Senador que o seu tempo já está esgotado. ConceGo mais lO minutos para V. Ex.a concluir.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA ~ CE) ~ Multo obrigado a V. Ex.",
Senador Lomanto Júnior. V. Ex.a enriquece o meu discurso e me
envaidece. ~ulto obrigado a V. Ex."
Outra medida, Sr. Presidente, a sexta delas, se refere à aqui.slção de sementes melhoradas, mesmo antes do financiamento do
custeio das safras.
Estendem-se às sementes melhoradas as fJlc.il1<1ades já concedidas aos fertJlizantes. As despesas com a sua compra antecipada
poderão, de agora em diante, ser incluídas no pedido de financiamento da safra, à simples vista das faturas apresentadas, mesmo
que a compra. tenha se reallzado até seis meses antes.
A sétima medida, Sr. Presidente, diz respeito ao aumento do
prazo dos empréstimos de custeio. Até agora o financiamento de
custeio se baseava no preço minlmo e o empréstimo 'teria que serresgatado até 60 dias após a colheita. E&;e prazo é agora dilatado
em mais trinta dias para que o agricultor tenha tempo de procúrar
o preço justo para o seu produto.
Outra medida de grande alcance, a oitava medlda diz respeito
à assistência técnica grupal aos miniprodutores. Chamo particularmente, a atenção dos Srs. Senadores para essa medida. Até agora
os órgãos de assistência técnica tinham que apresentar aos Bancos
propostas Individuals de financiamento, Isto é, uma proposta para
cada agricultor o que exigia tempo e dificultava terrivelm~nte a
ajuda aos pequenos e médios agricultores, dado o seu elevado
número.
"
Agora, o Governo permitirá que os órgãos de exten·são rural
apresentem ao Banco propostas de financiamento grupais. Poderão, portanto, essas entidades, com um ünico documento, resolver
o financiamento de 100, 200, 3(}Q agricultores ao ll1esmo tempo.
Da mesma forma também os seguros das saftas serão feitos
por grupo, o que representará um enorme ganha de tempo operadanaI.
Uma outra medida importante, Srs. Senadores, é o estimulo
espeCial à lavoura do feijão. Em contraposição à concentração dos
plantios da soja, do milho, da cana ou do cacau, as plantações do
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feijão e de outras culturas de subsistência, se apresentam dispersas
e atomizadas. Devido a essa atomização e às dificuldades por ela
criadas junto às entidades creditícias, a disparidade de benefícios
recebidos pelo feijão é hoje gritante. Pelos dados levantados, o
feijão vem sendo financiado apenas em 7% da sua produção,
enquanto a soja chega a ser financiada em 48 a 50%. A mamona
vem. sendo financiada apenas em 2%. Pois bem, agora o Governo
financiará 100% de toda a produção dos gêneros alimentícios, principalmente do feijão, produzida pelos pequenos miniprodutores.
Com a modificação do PROAGRO que passa a segurar 100%. da
produção, em caráter obrigatório a custo baixo, os pequenos e os
miniprodutores passam a ser totalmente protegidos. Na nova sistemática do seguro agrícola, o Governo suspenderá também a
cobrança de juros desde o momento em que incidir o fator de distribuição da safra.
Elimina-se assim uma perda adicional da agricultura, que
antes poderia lhe ser prejudicial em virtude apenas de demoras
oriundas de fatores técnicos ou burocrâtic'os.
Outra modificação Importante no que se refere ao câlculo do
valor do prêmio da safra segurada, é a relativa à permissão dada
ao agricultor, de deduzir do residuo col·hldo, o valor da parcela
necessária ao se uconsumo de subsistência. Isso é O valor da
prOdução correspondente à própria manutenção de sua família.
Vê-se, assim, Sr. Presidente, que as medidas ora anunciadas, são
realmente, de extraordinária importância a que elas redundam,
realmente, em grandes benefíCios para a agropecuária e prlcJpalmente para os pequenos e médios produtores. A décima medida,
Sr. ,Presidente, refere-se à ampliação dos recursos para o Banco de
Crédito Cooperativo. Esses serão duplicados.
O Sr. Benedito Canelas (ARENA ~ MT.) ~ Permite V. Ex."
um aparte?
O SR. JOSÉ LINS (ARENA - OE) - Ouço o nobre senador.
O Sr. Benedito Canelas (ARENA ~MT.) ~ Nobre SenaGor
José Lins, através da palavra de V. Ex.a registra-se nos Anais do
Senado um momento de grande alegria que vive o agricultor brasileiro. São as primeiras medidas que, acreditamos e temos a
certeza, levarão a felicidade maior ao homem do campo, através
da agilização para que o pequeno e médio produtor possa receber:
o seu financiamento, através da permissão de um agrupamento
de pequenos agricultores. V. Ex.a no Nordeste e eu no Mato Grosso,
sabemos .que, através de recursos do PROTERRA, houve desmembramentos 'e se criaram pequenas comunidades rurais em torno de
10 a 20 agricultores; estes, no momento em que se associarem para
receber o crédito, terãç também uma maior facilidade de assistência técnica. Dessa forma, parabenizo a V. Ex.a. pela ooprtunidade
de seu' discurso, na certeza que tenho de que esse é apenas o início
de uma sétie de medidas necessárias, para que o País se torne
numa grande potência agrícola.
O SR. JOSÉ LINS (ARENA ~ CE) ~ Multo obrlgaGo a V. Ex.",
nobre Senador Benedito Canelas .
V. Ex." tem toda a razão, este é um dia de alegria, e tenho
absoluta certeza de que o agriCUltor brasileIro compreenderá o
esforço que o Governo está fazendo para melhorar não só a nossa
economia, mas as próprias condições de vida do homem do campo.
Sr. Presidente, há ainda uma última medida que devo mencionar: o Governo reestruturou, também, completamente, o sistema
de crédito para financiamento, agora já não mais só de custeio mas também para os jnvestlrnentos dos pequeno e médio produtores. Além de baixar as taxas de juros para 15%, os créditos
correspondentes passam a ser movimentados diretamente pelos
. seus beneficiários. Como se sabe, antes esses recursos eram movim~ntados pelos Bancos, através do resgate direto de faturas, o que
difJcultava, desnecessariamente a vida dos pequenos e médios agricultores, que tinham de se deslocar constantemente às cidades,
para concluir as operações de aplicação dos empréstimos obtidos.
Em resumo Sr. Presidente e Srs. senadores, são essas as medidas que acabo de relacionar:
I ~ Recursos de crédito sem limite para a agricultura pelo
Ban?" do Brasil.
,:2" ~ Crédito de' custeio concedido em função do custo real de
fundação das lavouras.
3 - Financiamento de até 100% de. custo real das lavouras
fundadas.
4 ~ Preço minlmo equivalente a 166,7% do custo real de
produção.
5 - Prazos maiores, de até 8 anos, para financiamento da formação de rebanhos bovinos.
a - Nova classificação dos produtores para valorização dos
pequenos e dos minI produtores agrícolas.
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Pelo menos, 25% do crédito agricola total garantido aos l em 1946, face à cassação do mandato do titular da cadeira na
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a sua liquidação. após a colheita.
9 -

mércio (ALALC) e da Comissão de Relações Exte·riores; Suplente

Extensão dos benefícios concedidos à compra antecipada

das Comissões: do Distrito Federal; de Finanças: de Indústria e

de Minas e Energia; de Segurança Nacional e de Ajustes
1Comércio;
Internacionais e de Legislaç.ão sObre Energia Atômica.

de adubos e também a de sementes melhoradas.
10 - Noventa dias de prazo, após a colheita, para o resgate dos créditos de custeio.
I
11 - Assistência. seguro e crédito grupaI. obrigatõlios para os
pequenos e rnlniprodutores.
12 - Estimulos especiais à prOdução de gêneros de alimen- '
tação, principalmente ao feijão.
13 __ Seguro extensivo a lOOS{'. da produção. e inclusive, aos
investimentos.
14 - Duplicação dos recursos destinados ao Banco Nacional
de Credito Cooperativo.
15 - Desburocratização do crédito, tanto para custeio como
para investimento.
Tenha-se em conta. sr. Presidente. Srs. Senadores. ,que essas:
medidas são medidas iniciais de um Governo que apenas começa'
J

No ano de 1963, f~i designado para representar o Senado, como
Delegado, na instalaçao do Banco do Brasil em Sa.ntiago do Chile.
No ano de 1964. foi designado Delegado do Brasil à Reunião
Interparlamentar, em Lucerna (Suiça).
.
Participou, como Observador Parlamentar à conferência lnternacioanl do Trabalho, em Genebra, nos anos de 1964, 1966, 1967
e 1968.
Em Delegação do Ministério das Relações Exteriores, esteve em
Santiago do Chl!e; La Paz, Bolívia; Buenos Aires, Argentina, e
Montevidéu, Uruguai, em 1966.
Participou da Delegação à Conferência dos Municípios dos Paífd~K.anos, Luso-Americanos, reunidos em New Orleans (USA),
em

ses

Como Deputado Federa'), o Senador Mello Braga foi Constituinte no ano de 1946. Vale dizer que S. Ex. a foi o primeiro sua sua gestão.
plente de Getúlio Vargas a assumir-lhe a cadeira, na .Câm:ara,
Sua Excelência o Senhor Presidente João Baptista Figueiredo: quandt;> o ex-Presidente,'elelto Senador ao mesmo tempo, assumiu
apenas inicia o cumprimento de suas promessas, legando ao \ . a cadeIra, nesta Casa.
País uma mensagem nova, depois da qual outras certamente virão,
Condecorações: dos Governos Argentino, Chileno e Boliviano.
Mas, o Ministro Delfln Netto já. oferece ao País. com esse l~gado.
um exemplo de reprogramação de aplicação de recursos, que e, sem
E casado com Da. Helena Wolff de Mello Braga; possui duas
dúvida, um aceno a esperanças novas e maiores para o setor rural
filhas: Miriam Braga Bittencourt Budola e Marllena Mello Braga
brasileiro, e por que não dizer, para o bem-estar social de toda a.. de Andrade.
~omunidade nacional.
Era, tambêrn. contraparente, concunhado do eK~Deputado Léo
,
Muito obrigado a V. Ex.as (Muito bem! Palmas.)
de Almeida Neves, cassado injustamente e que é um líder de granr.. t--· ......... · ----"
.. ~.' "." - .~..' .... ----~,.~-,_.........-__ .".,~.... ~ ~"~-~,".
de prestigio no meu Estado.

'i

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE eRA-,
VES NA SESSÃO DE 19-6-79 E QUE ENTREGUE A REVI-'
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIOR-

MENTE.

O SIt. LEITE CHAVES (!VIDB _

PRI - Pronuncia oseguinte

discurso.) _ Sr. Presidente. Srs. Senadores:

O Sr. Affonso Camargo (ARENA -

nobre Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES (MDB -

ço V. Ex.a

Registro com muito
pesar
o falecimentod ocorrido
.no dia 30
t
!VI II B
·
do mês passado, is t o e, an eontem. do Sena ar e o raga. que
nesta Casa fOi suplente do Senador Amauri Silva.
Rubens de Mello Braga. filho do Sr, José de Mello Braga e de
D. Maria José Brandão, nasceu na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, a 3 de outubro de 1910.
Iniciou seus estudos de grau primaria no Grupo Escolar Anexo
da Escola Normal de Curitiba.
Os estudos de grau médio foram efetuados no Ginásio Para~
naense e ColégiO Progresso. em Curitiba.
Ingressando na Faculdade de Direito do Paraná, cursoU o primeira ano em 1931.
Dedicou-se ao comércio e a indústria 119351 além de,
mente ter sido Birigente Sindical i 1932) a 119351,

Então. é com muito pesar que fazemos o registro no Senado,
na Casa
onde ele serviu por sete anosPR)consecutivos.
- Permite um aparte,

anteríor~

f'

Agricultor e Pecuarista, é também proprietârio de uma lrma
imobiliária na cidade de Curitiba.
Seu ingresso nU vida pública se deu no ano de 1946. quando
eandidatou-se pelo Partido Trabalhista Brasileiro â Deputação Fe-

deral.

Na Câmara dos Deputados participou das comissões de Agricultura e de Economia.
Reeleito em 1950. licenciOu-se cerca de dois anos e meia, quando serviu, nessa· oportunidade, como Secretário de Governo. como
Secretário da Agricultura e como Secretário de Interior e Justiça,
o Governo do seu Estado.
Entre as suas atividades admínístrativas. destaca-se a de Direto r-Tesoureiro do INIC, no Rio de Janeiro, de 1955 a 1957.
Em seu Estado, foi Delegado da Cia. Nacional de Seguro Agrí195
cola (órgão do Governo), de
7 a 1959.
DE 1959 a 1962 exerceu o cargo de Delegada do Instituto de
Aposentadoria dos Industriarios.
Candidatando-se ao Senado Federal como Suplente do Senador
Amaury Silva. pejo Partido· Trabalhista Brasileiro. diplomou-se em
1962. tendo tomado posse em 18 de junho de 1963, em virtude da licença do tituLar. que foi nomeado Ministro da Trabalho. Efetivado

PR) - Com todo o prazer, ou-

O Sr. Affonso CamargO (ARENA - PRl - No momento em"q\le
V. Ex.a me comunicava o falecimento do Dr. R'Llbens de Meno

Braga, procurei me recordar de sua figura, no sentido de pOder
aduzir algo mais ao registro que V. Ex.&. faria da morte dele. Não
fui intimo do Senador Mello Braga, mas o conhecJ. quando alnda
estudante, principalmente na campanha de governo de 1950, quando ele, participando de uma grande coligação de partidos, ajudOU a
eleger o saudoso Governador Munhoz da Rocha. com quem tenho
grau de parentesco. Mais tarde, foi Secretario de Estado do 00Verno Munhoz da Rocha. O que sempre marcou na figura do Senadar Mello Braga, por tudo que eu via na sua pe:rsonalidade. era
n sua simplicidade. Um homem pobre, lutador. de alma popular,
mas, basicamente, um homem humilde. Então, neste momento em
que para nós, religiosoS. ele apenas passa de uma "ida para outra,
sob um certo aspecto me alegro com esta lembrança., porque a humildade, quem sabe, é a virtude cristã mais importante. É esta a
lembrança que quero aduzir ao discurso de V. EX,a, na hora em que
lamentamos a sua morte e registramos efetivamente que ele foi
um homem que sempre somou, que sempre conciUou e de qu.em
todos eram amigos. Era o aparte que queria. dar a V. Ex.a
O SIt. LEITE CHAVES (!VIDB -

PRI - Agradeço a

V. Ex,>

a

maneira como o faz, porque enriquece este registro, esta espéCie
de necrológio que fazemos no Senado, de um companheiro que
acaba de falecer aos 68 anos de idade.

Quanto ao seu espítíto popular, não resta dúvida, porque os
Anais da Histôria de Curitiba registram a sua dedicação à causa
dos humildes. E tanto é verdade que, quando os leiteiros da capital
do nosso Estado pleiteavam justiça nos preços de comercialização
dos seus produtos, ele se empenhou de tal sorte nessa causf\. na
defesa desses interesses que concluiu por ser preso. E a sua liberação foi antecipada em razão da unidade dessas pessoas que mereceram a sua atenção e a sua defesa e que se plantaram em fr~nte
da própria cadeia onde o retiveram, e de lá somente se retiraram
após a sua libertação.
Sr. Presidente, era

° registro que gostaria de faZE~r.

Mas, há um outro assunto que também, na tarde de hoj~ ime
traz á tribuna, que é a questão dos médicos residentes de Um~ I
'
drina.

;I
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Tive oportunidade de registrar, no Senado, uma greve que se
dera em Londrina em razão da demissão de cinco dos mais categorlzados dos seus professores. O atual reitor nomeou para o hospital um médico, coronel aposentado, que a pretexto de realizar
um inquérito com base numa carta falsa, terminou por demitir esses 5 professores. professores concursados, muitos deles com mais
de 7 anos de casa. de grande conhecimento no setor médico nacional e mesmo internacional.
Os demais professores da universidade, da faculdade de medi-

cina, em número de 93, entraram em greve, assim como todos os
estudantes do 2. 0 , 3.0 e 4.° anos. Essa greve se alongou por 40 dias,
mais ou menos e os professores lançaram mão de todos os meios
para obter a readmissão daqueles colegas, ora invocando a inexistência de falta, ora invocando a irregularidade do processo.
Eu mesmo aqui, como disse, registrei o fato no Senado. The
oportunidade de levar os seus colegas médicos. não os demitidos,
isto é, a Comissão que representava os demais que participavam
do movimento; tive oportunidade de levá-los ao Ministério da Justiça e pedir para e1es uma audiência também ao Ministro da Educação.
A despeito de toda essa luta, ou em razão dela, a reitoria
chegou a estabelecer um acordo, firmado com todos os médicos, em
razão do qual dava por revogada a portaria.
A greve, então, se findou; todos os médicos voltaram ao trabalho e os cinco permaneceriam em suspensão, para responder a
processo que se reaJizasse de forma regular.
O acordo foi firmado 'Perante uma comissão de Deputados da
Assembléia Legislativa do EstadO. Os termos estão aqui e farão
parte integrante do meu discurso. Os professores envolvidos e que
foram demitidos são: Lúcio Tedesco Marchese, João Amorim Filho, José Carlos pa'J'eja, José Mário S. Marcondes dos Reis e Ax,el
W. Hulsmeyer.
Em razão desse acordo. eles haveriam de voltar. Mas, surpreendemente, ontem a rei1:oria deixou de cumprir o acordo e,
novamente, a demissão se efetivou.
Esses médicos eram professores dos mais honrados, dos mais
-estimados e respeitados. E a primeira prova, a prova mais evi~
dente é que os' estudantes entraram em greve, para que eles voltassem. Estudantes não entram em greve para a volta de professores maus e que não cumprem com seus deveres.
Seus 93 companheiros restantes lutavam, ao entrar em greve,
pela moralidade do ensino, pe~a respeitabilidade do ensino, pela
sua intangibilidade. Esses professores foram demitidos porque
não se prestavam aos interesses politicos que.o Reitor passou a
representar, de um tempo a esta parte, isto em relação de sua
vinculação pessoal com o antigo Reitor, genro do atual Governador do Estado.
.
Vejam os Srs., o atual Governador do Estado do Paraná é um
hom,em que tem um genro como seu Secretário, que tem diver30S
parentes nomeados para a sua governança e é este h::>mem que,
neste momento, tem a pretensão de reunir em torno de si um Partido político.

Advirto bem o Senado, porque este fato é de grande tmportância para marcar a personalidade de alguém que já vem sofrendo essas acusações no passado, inclusive de ter sido Governador
numa época em que a sua Polícia vazou o olho de um médico,
de Walter Pecoits, da maneira mais violenta e jamais vista no
Estado. Faço este registro paralelo para que se tenha conhecimento dessa personalidade que se arvora em fulcro de liderança,
para, em torno de si, aliciar pessoas que, a esta altura, estão aturdidas em face das ameaças de extinção dos Partidos.
Sr. Presidente, eSSa demissão foi ilegal, foi ilegal mesmo, em
face das decisões dos mais elevados Tribunais do Pais. :t verdad'e
que eram médic,os que tinham Os seus contratos regulados pela
Consolidação das Leis do Trabalho, mas eles entraram na Fa-.
culdade mediante concurso, concurso de provas e concurso de títulos. Concursos extremamente difíceis, onde a conc-orrência é
muito elevada e só valores efetivos são capazes de, naquelas circunstâncias, como se deu o ca~o. lograrem aprovação.
Pois bem, a admissão .se deu ad nutum, sem just3. causa, sem
razão plausível, aliás, sem razão alguma.
Mas, quero lembrar ao Senado. e que isto sirva aos médicos
na postulação de futuras defesas que possam fazer perante o foro
judicial, que um caso semelhante já se deu no Pais, que f.oi a
qu-estão de uma funcionária do Ministério do Trabalho, de -nome
Regina" Coelis Carvalho de Castro. Ela fora cJntratada pelo Ministério do Trabalho mediante concurso e a sua demissão se deu
sem justa causa. Ela impetrou mandado de segurança que tomou
no Tribunal Fed-eral de Recursos o n.o 83.593. O Relator foi o Ministro Décio Miranda, hoj e Ministro do Supremo Tribunal Fe~
deraI. Pois bem, ela obteve ganho de causa.

É um fato novo nos tribunais, na apreciação das relações do
trabalho. Isto é, a determinação de reintegração no emprego, mesmo na inexistência de estabilidade quando a nomeação se tenha
precedido de concurso de títulos ou de provas.
A ementa é a seguinte:

M. S. 83.593 -

DF -

Relator: Sr. Ministro Décio Mi-

randa. Reqte.: Regina Coelis CaNa1ho de Castro. Reqdo.:
Ex.mo Sr. Ministro de Estado do Trabalho. Adv. Em causa
própria. Reqte.
Decisão: Prosseguindo-se no julgamento, â. unanimidade concedeu-se a segurança tem 8-6-78 - T. Pleno i .
EMENTA: Mandado de segurança.
Inspetor do Trabalho, admitJdo, pelo regime da CLT,
após concurso público e reallzação, COm aproveitamento,
de curso intensivo em Brasilia.
Dispensa, sem qualquer motivação.
Constituição, art. 97 e § 1.0, Lei n.-o 6.185, de 11-12-74.
No plano da Administração Pública, há princípios
concernentes aos atos administrativos que não autorizam,
em termos de rescisão unilateral do contrato de trabalho,
se proceda, sempre, da mesma forma por que pode atuar
o empregador privado.
Hipótese em que se concede o mandado de segurança,
para anular a portaria impugnada.
Depois de toda essa luta dos professores, dos colegas, dos alunoS, .em que respeito algum se teve pela sorte de cinco professores que cumpriram, ao longo de sete anos, com a maior eI:ciência
possível, os seus misteres, busquei, então, esta ementa na esperança de que possam os professores dela se utilizar para se defenderem perante a Justiça naquilo que constitui, inescusavelmente, os seus direitos. E a sua vitória, mesm0, atravé3 da Justiça.,
constituirá uma vitória da Universidade, da coletividade e. sobretudo, dos estudantes que, na generalidade das Universidades. estão inseguros e perplexos pela gama enorme de maus professores,
desestimulados, entre outras coisas, por inexistência de pagamentos justos.
Neste caso, registrou-se no País a primeira greve em que não
se pleiteavam favores econômicos e, sim. apenas o direito de o
professor exercer o seu mister com dignidade. A greve dos professores de Londrina foj uma das mais sjngulares. porque se lutava pelo dever mínimo, assegurado em qualquer parte-.do mundo a
qualquer professor, de ser digno. de dar suas aulas de acordo com
a sua consciência, e de não ser..vir a in teresses e capricho.s daqueles que, marginalizados pelo voto popular. pretendem valer-se de
organismos públiCOS para virem a ocupar postos Que o povo jamais
haveria de lhes confiar. Muito obrigado a V. Ex. a IMuito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES EM SEU DISCURSO:

A Comissão de Instrucão Pública da Assembléia Legislativa do
Estado do paraná. reunida na sede da Câmara Municipal de Londrina, sob a pre.sidência do Deputado José Antônio Del Ciel e presentes todos os seus membros, Deputados Dacio Leonel de Quadros, Airton Oordeiro. Jurandir Messias, Werner Wanderer, José
Tavares da Silva e Renato Bernardi, com a presença ainda do
Deputado Ruben Valduga e dos repre.s-entantes dos docentes, residentes e estudantes, e tendo em vista a proposta apresentada
por esta Comissão e aceita pelo Conselho Universitário da FUEL,
tratou das demarches visando solucionar o impasse surgido na
Unh'ersidade de Londrina e que culminou com o presente movimento reivindicatório.
Depois dos entendimentos mantidos com as partes interessadas e tendo em vista a POrtaria n.O 12.910/79 da FUEL, declarando
suspensos os efeitos das portarias relativas à demissão do docentes Lúcio Tedesco Marchese, João Amorim Filho_ Jose Cnrlos Pareja, José Mário S. Marcondes dos Reis e Axel W. Hulsmeyer, tomou a seguinte posição:
1 _ Louvar a atitude de ambas as partes, no acatamento da
propositura desta comissão.
2 _ Interpretar, face aos entendimentos mantidos com as
partes interessadas, que a portaria n.O 12.910/79 representa não
apenas a suspensão dos atos de demissão dos docentes, como a
convicção de que nenhum prejuíz.o os mesmos sofr-erã-:l naoS suas
relações de trabalho e vencimentos, não obstante permaneçam
afastados de qualquer atiVidade. até que sejam julgados em carater definitivo os pedidos de revisão apresentados ao conselho.
3 - Manifestar a convicção de que as relações dos estudantes e residentes com a Universidade sejam normalizadas, sem
qualquer prejuízo do aproveitamento curricular do ano letivo de
1979, mediante a adoção das medidas administrativas necessárias
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para cotnbatibUizar a- carga horária de aulas com o tempo físico
ainda disponível.
4 - Manifestar ,sua convicção. de que nenhuma punição venha a ser aplicada quer aoS docentes, residentes ou estudantes,
em virtude do movimento reivindicatório.
5 - Atendida pelas partes interessadas a proposta apresenta~
da por esta comissão, manifestamos a nossa convicção de que todos os atos futuros envolv.endo a presente questão serão orientados pelas dispositivos regimentais da FUEL.
6 - Manifestar ainda a satisfação pela posição assumida pelos docentes desde o início dos trabalhos desta comissão, tanto na
aceitação da proposta original, como pela afirmativa feita Desta
,reunião, de sua volta imediata às atividades.
ATO DO PRESIDENTE N.o 14, DE 1979
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que
lhe conferem os arts. 52, item 38. e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n.o 2, de 1973,
Resolve nomear antônio Carlos de Nogueira, Técnico Legislativo, Classe ''C'', Referência 51, para exercer Q cargo, em Comissão. de Diretor da Subsecretaria de Comissões, Código SFDAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir
de 4 de junho do corrente ano.
Senado Federal, 4 de Junho de 1979. - Luiz Vi&na.; Presidente.
SECRETARIA-GERAL DA MESA

RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE
1.0 A 30 DE MAIO DE 1979
(Art. 293, inciso lI, do Regimento Interno)
Proposição que Pross~lUe em Tramitação
por Deliberação do Plenário

(Art. 368,

§ 1.0,

do Regimento Interno)

Projeto de Lei da Câmara n.O 106/66 (n.o 314/63, na Casa de
origem) - dispõe sobre o consumo do carvão metalúrgiCO nacional nas empresas siderúrgicas a coque. Sessão: 2-5-79.
Projetos Aprovados e Enviados à Sanção
Projeto de Lei da Câmara n.O 122/77 (n.o 1.912/74, na Casa de
origem) - altera a redação da alínea d do Inciso·I do art. 40 da
Lei n.o 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que "regula a liberdade
de manifestação do pensamento e da informação". Sessão: 2-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 144178 (n.o 4.696178, na Casa de
origem) - de iniciativa do Senhor Presidente da República - altera dispositivos da Lei n.O 4.769, de 9 de setembro de 1965, que
dispõe sobre o exercícIo da profissão de Técnico de Administração:
Sessão: 3-'5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 143/78 (n.o 5.725178, na Casa de
origem) - de iniciativa do senhor Presidente da Republica - cria
cargos no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 9." Região, e dá outras providências. Sessão: 3-5-'79.
Projeto de Lei do Senado n.O 2179-DF - dispõe sobre as promoções dos Oficiais da Policia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. Sessão: 3-5-79.
Projeto de Lei do Senado n.O 1/79-DF - altera o efetivo de
Soldados PM da Policia Militar do Distrito Federal e dá outras
providências. Sessão: 8-5-19.
Projeto de Lei da Câmara n.O 141/78 (n.o 5.671178, na Casa de
origem) - de iniciativa do Senhor Presidente da República - introduz alteração no Plano Nacional de Viação, incluindo trecho
rodoviário nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Sessão: 8-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.o 2/79 (n.o 4.690/77, na Casa de
origem) - de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral - dispõe
sobre a criação de ca.rgos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, e dá outras providênCias. sessão: 8-5-79.
projeto de Lei da Câmara n.o 66178 (n.o 1.582/75, na Casa de
origem) - altera a redação .do art. 353 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de
1943. Sessão: 10-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n. O 4179 (n.o 5.284178, na Casa de
origem) - de iniciativa do Senhor r~\.~sidente da Republica - dispõe sobre o Estatuto dos policiais Militares das Policias Militares
dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e
dá outras providências. Sessão: 15-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 50/77 (0.° 2.621/76, na. Casa de
origem) - acrescenta paragrafo ao art. 4.° da Lei n.O l.OSO, de 5
de fevereiro de 1950, que estabelece normas para. a concessão de
assistência Judiciária aos necessitados. Sessão: 18-5-79.
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Projeto de Lei da Câmara n.O 15/77 (n.o 74!/72, na Casa de
origem) - acresce a alínea j ao art. 3.0 da Lei n.c> 4.898, de 9 de
dezembro de 1965, que "regula o direito de representação eo processo de responsabilidade administrativa clvfi e penal, nos casos de
abuso de autoridade", Sessão: 24-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.o 1179 (n.o 4.689/77, na Casa. de
origem) '- de iniciativa do Tribunal Superior Elelitoral - dll\llÓ!!
sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e dá outras provid,;ncias. Sessão:
28-'5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 19/79 (n.o 24/'r9, na casa de
origem) - de iniciativa do Senhor Presidente d:o RepúbUcIL ~
transforma a Federação das Escolas Federais IsoIMas doEs~.1Ido
do Rio de Janeiro - FElFIERJ - em Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO.Sessão: 29-5-79.
Projetos Aprovados e Enviados à Promul&"ação
Projeto de Resolução n.O 19179 - Comissão de Economia.
autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em <:r$ .11.628,414,00
(onze milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quatroc,entos e quawrze cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Sessão: 2-5-79.
(Extraordinária.)
Projeto de Resolução n.o 20179 - Comissão de Economla:autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourão (PR) a ellVar'
em Cr$ 139.083.153,30 (cento e trinta e nove mlU.OOs; ,"Iten~a e
três mil, cento e cinqÜi>nta e três cruzeiros e ~tacentavosl o'
montante de sua dívida consolidada, Sessão: 2~"~lt (Extraordl-

EcOnOm!~:

nárl::oJeto de Resolução n.O 21/79 _ comtsi:K!'
autoriza a Prefeitura Municipál de Londrina (PR) a elevar em
Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa e um milhões, duzentos e vinte
e nove mU, novecentos e oitenta e ~ete cruzeiros e setenta ceRta·
vos) o montante de sua divida consolidada. Sessã,,, 3-5-79.
Projeto de Resolução n.o 22/79 ~~ãO dI! Economia autoriza a Prefeitura Municipal de
',. (PR) a elevar em
Cr$ 129.666,033,38 (cento e vinte e nove m.
es, selsc~ntos e sessenta e oito mil, trin!!>. e três cruzeiros e trinta e oIto centavosl o
montante de Sua dívida consolidada. Sessão: 3-5-79 (Extraordlnârla) .
Projeto de Resolução n.o 15179 - Comissão de Constitulçil~ e
Justiça - suspende a execução do art. 166 da Lei .. .o 1.066, de 30
de dezembro de 1975, do Municipio paulista de Challantes,S~áo:
14-5-79.
.,
Projeto de Resolução n,O 18179 - COmissão de COnstitu1ç~-e
Justiça - suspende a execução do art.. 1.° do Decreto n.D 20. ;
de 30-10-70, e do inciso II do § 1.0 do art. 15 da,LIIl n.o 6.48 • 'de
20-12-72, do Estado do Rio Grande do Sui.--Sessã~~-'9. .'
Projeto de Decreto Legislativo n.O 6/78 (n.o 12T/78, na Câml!ra
doo Deputados) - aprova. os textos dos-Protocolos Adicionais n.~ I,
2, 3 e 4, Que modificam a convenção para unificação de certas re~
gras relativas ao transporte aérw internacional, concluída 'em
Varsóvia a 12 de outubro de 1929, e emendada pelo :Protocolo cel~
brado na Haia, -em. 28 de setembro dé'1D56, com as reservas cons ...
tantes do artigo X do Protocolo n.O 2,cIQ~~tlgo Xl, parágrafO 1.0,
alínea b, do Protocolo n.O 3, e do artigo - . ' parágrafO 1.°, alín.ea
a, do Protocolo n.o 4. Sessão: 18-5-79.
.
Projeto de Decreto Legislativo n.o 26178 (n.o 139/78, na Câmara dos DeputadOS) ~ aprova o texto da Recomendação n.o 120
sobre a higiene no .Comérclo e Escritórios, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho, em 8 de julho de 1964, em sua 48."
Sessão, realizada em Genebra. Sessão: 18-5-79.
Projeto de Decreto Legislativo n.O 25178 (11.° 1$.1'18, na Cãmara dos Deputados) - aprova o' texto do Acordo Básico de Cooperação Técnica e Científica entre o Governo da República Fede~
Uva do Brasil e o Governo da Guiné-Bissau, celebrado em BraSília
a 18 de maio de 1978. Sessão: 23-5-79 (Extraordinária).
.
.
Projeto de ReSOlução n.O 23/79 _ Comissão de Economla:'autoriza a Prefeitura Municipal de Jabotlcabal (SP) a elevar em
Cr$ 13.021.272,67 (treze milhões, vinte eum mil, duzentos e setenta e .dois cruzeiros e sessenta e sete cent&.-vo,s) o·montante- de sua
dívida consolidada, Sessão: 23-5-79 (Extraordinári::l-L
Projeto de ReSOlução n.O 24179 - Comissão de Gonstitulção e
Justiça _ suspende a execução da Lei n.O 5.482, de 20 de janeiro de
1967, Tabela "A", do Estado do Paraná. Sessão: 23-!;-79 (Extraordinária) .
Projeto de Decreto Legislativo n.O 02/79 (n. o 140/'l8, na Câmara
dos Deputados) - aprova o texto do Tratado de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da RepÚblica Federativa dO"
Brasil e O Governo- da República da Guiné-Bissau, celebrado em
Brasilia a 18 de maio de 1978. Sessão: 24-5-79 (Extr.a.or4inárial.
Projeto de Decreto Legislativo n.O 3/79 (n.o 144Pt~à 'Câmara
dos Deputados) - aprova ~ textos da Convenç.ãp nternacional
~.
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de Telecomunicações Maritlmas por Satélite - INMARSAT, e do
Acordo Operacional sobre a Organização Internacional de Telecomunlca,ções Marítimas' por Satélite, assinados em Londres, em 13
de abril de 1978. Sessão: 24-5-79 (Extraordinária>.
Projeto de Resolução n.o 26/79 - Comissão de Constituição e
Justiça - suspende a execução, em parte, do artigo 1.0 da Lei
n.O 3.478, de 10 de mala de 197.4, do Estado de Mato Grosso. sessáo: 29-5-79 (Extraordinária).
Projeto de Resolução n.O 27/79 - Comissão de Constituição e
Justiça - suspende a execução do art. 60 da Lei n.O 4.747, de 9 de
maio de 1968, do Estado de Minas Gerais. Sessão: 29-5-79 (Extraordinária) .
Projetos Aprovado. e Enviados à Câmara dos Deputados
Projeto de Lei do Senado n.O 347/78 - senador Accioly Filho
- dá nom redaçáo ao art. 51 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Sessão: 2-5-79.
Substitutivo do senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 87/75
(n.o 51/75, na Casa de origem) - dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões, Sessão: 8-5-79.
Projeto de Lei do senado n.o 38/72 - Complementar - senador Franco Montoro - altera a redação da letra n do Item I do
art. 1.0 da Lei Complementar n.O 5, de 29 de abril de 1970. Sessão:
16-5-79.
Projeto de Lei do Senado n.O 118/74 - Comissão do Distrito
Federal - define os crimes de responsabilidade do Governador e
dos secretários do Governo do DIstrito Federal, e dá outras providências. sessão: 16-6-79.
Projeto de Lei do Senado n.o 92/79 - senador Mendes Canale
- modifica disposições da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n.o 6.217,
de 30 de Junho de 1975. sessão: 23-'5-79.
Projeto. Aprovados e Enviados ia Comlssáo de Redação
Projeto de Decreto Legislativo n.O 1/79 (n.o 139178, na Câmara
dos Deputados) - aprova o texto do Acordo entre o Governo da
RepÚblica Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru
sobre ainstalaçáo e funcionamento, na CIdade de São Paulo, de
um Escritório da MInero Peru Comercial. sessão: 8-5-79.
Projeto de Lei do senado n.o 349178 - Senador Accioly Filho
- dispõe sobre ação de Acidente do Trabalho. Sessáo: 28-5-79.
Projeto Aprovado em I.· Turno
Projeto de Lei do senado n .• 4/79 - Senador Nelson Carneiro
- estende aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por .outras autoridades judlclârlas, a correção monetária prevista para
os ordenados por Juízes Federais. Sessão: 23-5-79.
Proposições desarquivaclas nos termos
do art. 36'7, "in fine', do Recimento Interno:
Projeto de Lei do Senado n.o 70/78 - Senador Franco Montoro
- consolida a legislação vigente, Instituindo a nova Lei Orgãnlca
da Previdência Social. (Requerimento n.O 111/79 - sessáo: 2-5-79'>
Projeto de Lei do Senado n.O 6/78 _ senador Vasconcelos Torres - altera a denominação da categoria. profissional ocupada pelO
Técnico de Administração. (Requerimento n.O 114/79 - Sessão:
7-5-79>.
Projeto de Lei do senado n." 62/77 - senador Mauro Benevides - dispõe sobre a conbagem em favor dos segurados do INPS
do tempo de serviço pÚblico estMual e municipal. (Requerimento
n.O 9/79) - Sessão: 9-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.o 64/75 - Senador Orestes Quércla
- isenta da responsabilida4e solidária com o construtor, perante
o INPS, o proprietário de casa destinada à sua moradia. (Requerimento n.O 133/79 - Sessão: 14-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.o 97/75 - Senador Orestes Quércla
- altera a redação do § 2.° do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência SOcial (Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960>' (Desarquivados, também, por estarem tramitando em conjunto, os "rojetos de Lei do Senado n. OS 169 e 217/75). (Requerimento n.O 134179
- Sessão: 15~5-79).
Projeto de Lei do Senado n.o 193/75 - Senador Orestes Quercla - altera a redação do art. 73, caput, da Consolidação das _Leis
do Trabalho. (Desarquivados, também, por estarem tramitando
em conjunto, os Projetos de Lei do Senado n. OS 283176 e 121/77>.
(Requerimento n.o 136/79 - Sessão: 15-5-79>.
Projeto de Lei do Senado D,o 189/75 - Senador Orestes Quérela - acrescenta dispositivo ao art. 8. 0 , da Lei n,o 5.107, de 13
de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
(Desarqulvados, também, por estarem tramitando em conjunto,
os Projetos de Lei do Senado n.OS 128/74; 89, 164, 197, 198 e 226/75;
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15, 47, 79, 200, 251, 290, 291 e 305/76 e 2/77>' (Requerimento n"
140/79 - Sessão: 17-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.O 204/75 - Senador Orestes Quêrcla - Introduz alterações na Lei n.o 5.782, de 6 de junho de 1972,
que fixou prazos de filiação partidária. <Desarqulvado, tambêm,
por estar tramitando em conjunto, o Projeto de Lei do Senado
n.O 139/75>. <Requerimento n.o 146/79 - Sessão: 21-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.O 209/75 - Senador Orestes Quêrcla - altera a Lei n.o 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados". (Requerimento n.O 149/79 - Sessão: 21-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.o 212/75 - Senador Orestes Quêrcia - regulamenta a profissão de Desenhista Gráfico, e dá outras
providências. (Requerimento n.o 135179 - sessão: 23-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.O 118/77 - Senador Jessé Freire
- uniformiza a legislação referente ao cheque. (Requerimento
n.o 154179 - sessão: 23-5-79).
Projeto de Lei do Senado n.o 221175 - Senador Orestes Quêrela - estabelece a remuneração mínima obrigatória para os Mo~
toristas Profissionais, fixa-lhes a jornada de trabalho e dá outras
providências. (Desarquivado, também. por estarem tramitando
em conjunto, os Projetos de Lei n. OS 84/77 e 30/78). <Requerimento
n.o 157/79 - Sessão: 28-5-79>'
Projeto de Lei do Senado n.o 190177 - Senador Nelson CarneIro - dIspõe sobre a aquisição de imóveis funcionais por seus
ocupantes e dá outras providências. (Requerimento n.o 162/79
- Sesão: 28-5-79).
Projeto de Lei do senado n.o 23/76 - Senador Orestes Quêrela - dá nova redação ao art. 391· do Decreto-lei D,o 5.452, de
1.0 de maio de 1943 (ConsoUdação das Leis do Trabalho), acrescenta parágrafo ao citado artigo, passando a ser 2.0 o parágrafO
único. (Requerimento n.O 166/79 - sessão: 28-5-79).
Projeto de Lei do Senado n.O 60/76 - senador Orestes Quêrcla - dá nova redação ao art. 450, do Decreto-lei n.O 5.452, de
I." de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalhol. (Requerimento n.O 170/79 - Sessão: 30-5-79>'
Projetos Rejeitados e Enviados ao Arquivo
Projeto de Lei da Câmara n.O 112/78 (n." 3.373/77, na Casa
de origem) - Introduz alterações na leglslaçáo pertinente à Zona
Franca de Manaus. Sessão: 2-5-79.
•
Projeto de Lei do Senado n.O 16/79 - senador Nelson Carneiro - estabelece limite máximo para a Taxa de Correção Monetária em financiamentos de casa própria, quando o mutuário
tiver renda mensal igualou inferior a seis salários mínimos. Sessão: 3-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 14/77 (n.o 361/75, na casa de
origem) - altera a redação do art. 706 do Código de Processo
CIvil. Sessão: 7-5-79.
Projeto de Lei do Senado n.o 268/76 - Complementar - senador Nelson Carneiro - dIspõe sobre a contagem reCíproca de
tempo de servIço urbano e rural para efeito de aposentadoria.
Sesão: 8-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 14/78 (n.o 1.266/73, na Casa
õe origem) - dispõe sobre Q sistematização da legislação em vIgor, na forma que indica, e dá outras providências. Sessão: 10-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 15/78 (n.o 2.530/76, na Casa
àe origem) - altera o Plano Nacional de Viação, incluindo trecho
rodoviário na BR-497, e dá outras providêncIas. Sessão: 10-5-79.
Projeto de Lei do Senado n.O 41179 - senador Orestes Quéreia - assegura a livre negociação coletiva entre entidades sindicais de empregadores e de empregados e revoga disposição da
Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão: 10-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 21/77 (n. o 880/75, na Casa de
origem) - dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá outras
providências. Sessão: 15-5~79.
Projeto de Lei da Câmara n.O 16/78 (n.o 123/71, na Casa de
origem) - inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada como
B~158, a rodovia Vai de serra.-Ivorá-Fachinal do Soturno-Dona
Francisca. Sessão: 15-5-79 ..
Projeto de Lei da Câmara n.O 48/78 (n. o 1.395/75, na Casa
de origem) - dispõe sobre expressa permissão de visitas de cará~
ter religioso aos doentes hospitalizados, em qualquer horário, e
dá outras providências. Sessão: 18-5-79.
Projeto de Lei do Senado n. O 130/77 - Complementar - Senador Vasconcelos Torres - -altera a Lei Complementar n. o 11, de
25 de mala de 1971. Sessão: 18-5-79.
Projeto de Lei da Câmara n,O 50/78 (n.o 4.976/78, na Casa
de origem) - pro.íbe a recondução aos cargos de confiança Que
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especifica, durante o mesmo Governo, de anterior ocupante "que
se haja deslmcompatibilimdo para concorrer a eleição. Sessão:
23-5-79.
Projeto de Resolução n,o 1/75 - Senador Itamar Franco imprime nova redação a art. 76 do Regimento Interno, e adita-lhe
parágrafo visando permitir que o Presidente constitua, durante os
períodos de recesso do Congresso Nacional, comissões especiais internas e externas. Sessão: 23-5-79.
Projeto de Lei do Senado n,O 60/79 - Senador Henrique Santillo - concede incentivos fiscais à implantação de indústrias na
região geoeconômica de Brasília. Sessão: 23-5-79.
Projeto de Lei do Senado n,o 252/75 - Senador Orestes Quéreia - acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei n.o 3.807, de 26 de
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social> para o fim
de permitir aposentadoria proporcional ·aos 25 anos para os segurados do sexo masculino e 20 para os do sexo feminino. (Rejeitado o Requerimento de desarquivamento - Sessão: 28-5-79"
Projeto de Lei do Senado n.o 278/78 - Complementar - Senador Nelson Carneiro - altera a redação do caput do art. 4.° da
Lei- Complementar 0. 0 11, de 25 de maio de 1971, Que instituiu o
programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Sessão: 30.5.79.
Projetos arquivados nos termos do
art. 278 do Regimento Interno:
Projeto de Lei da Câmara n.O 13/77 (n. o 105/75, na Casa de
origem) - acrescenta parágrafO único ao art. 8.° da Lei 0.° 5.107.
de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Ser-

viçol. Sessão: 2-5-79.
Projeto de Lei da Câmara 0.° 87/78 (0.° 2.897/76, na Casa de
origem) - acrescenta dispositivo à Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). Sessão: 2-5-79. O;:xtraordinári·a) .
Projeto de Lei da Câmara n.O 97/78 (n.o 3.391/77. na Casa de
origem) - dá a denominação de Deputado Ivan Ferreira do Amaral à Rodovia BR-277. Sessão: 2-5-79 (Extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n.O 26/75 (n." 2.090/74, na Casa de
-origem) - declara Pedro América Patrono Histórico da pintura
cJássica no Brasil e Cândido Portinari Patrono da pintura moderna brasileira. Sessão: 16-5-79.
Projeto de Lei do Senado n.o 64/75 - Senador orestes Quérela - isenta da responsabilidade solidária com o construtor, pe-
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rante o INPS, o proprietário de casa des~1llad<J. 1j.sua moradia.
Sessão: 21-5-79.
' '. .
Projeto de Lei da Câmara n.O 30/77 (n.o·t';tiíS175, na Casa de
origem) - estabelece critério especial de recolhimento de. [mposto de Renda para as pessoas que especifica e dá outras ptovidênchls. Sessão: 25-5-79.
.•
Matéria declarada prejudicada 'e enviada ao Arquivo

Projeto de Lei da Câmara n.O 58/78 (n.o 1. 675/75, na C~ de
origem) - altera a redação do art. 40, item 111, ela Lei n.o 5.869,
àe 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Clvill. Sessão: 4-5-,79.

~j,
I
Recurso do Senador Dirceu cardo~~~eci.são da presid&lc!a,
relativa ao Requerimento s/no de 1978 ~ solicitando infonn*'Ções
ao Poder Executivo, atinentes ,a imóveis retomados ou adjudicados,
por inadimplência dos mutuários, através do Si.stema FlnslIjlelro
da Habitação ou de Hipoteca. Sessão: 9-5-79.
.'! .
Matéria rejeitada e enviada ao Al'quivo

Projetos retirados pelo autor e enviados

aO

Arquh'o

,

Projeto de Lei do Senado n.o 67/79 - Comp.~amentar - 'Senador Humberto Lucena - acrescenta parágrat• • art. 1.0 da:Lel
de Inelegibilidade (Lei Complementar n.o 5, de 29 de abril de
1970). Sessão: 14-5-79).
Projeto de Lei do Senado n.O 73/79 - Compl"mentar .:.... Senador Humberto Lucena - acrescenta parágrafo ao art. 1.° da. ,Lei
Complementar n" 5, de 29 de abril de 1979 (Lei das Inelegibilidades). Sessão: 15-5-79),
Projeto de Lei do Senado n.O 104/79 - Senador Amaral Furlan
- altera o § 1.° do art. 22 da Lei n." 4.740" de 15 de Julho de
1~~~ãt"~~~~~:o a organização partldã;rI~~ no Distrito ~aL
Projeto de Lei do Senado n.O 20179·~nador Milton Cà~ral
- dispõe sobre a política nacional do meio ambiel:lte, seus flrla e
mecanismos de formulação e aplicação, e dã outms provldê~as.
Sessão: 24-5-79.
.
Projeto de Lei do Senado n.o 84179 - Senad,)r Nelson Carneiro - fixa multa para 0$ que concorrem para· 3;9PluIção sonpra
ou violam a "Lei do Silêncio", Imprimindo novàj'édação ao art.
42 do Decreto-lei n.O 3.688, de 2-10-41 - Lei~ ContravençÕEs
Penais - e determina outras providências. Se"': 28-5-79. '

I
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MESA

UDIIIANÇA DA A.,NA I DA MAIORIA

Lide.
Jarbas Possarinho

VIce.. Lid.....
AIoyoio Ch._

.....Id.nt.
Luiz Viana (ARENA -

lo"ri"", Bopfis1a (ARENA -

8'-;)

José Uns
Aderbal Juremo
Lomanto Júnior

SE)

Moc:tcyr 00110

'''.Ylc•• Pr••W.nte
Nilo Coelho (ARENA -

Munia Bodaró
Saldanha Derzi

PE)

"".Secretórlo
Gostào Müll.r (ARENA -

UDllANÇA DO MD.' DA MINORIA
MT)

Líder
Oinarte Mariz (ARENA -

Paulo BroSlOrd

RN)

Vlce..Líd.r••

'''.SecretéwJo
Alexandre Costa (ARENA -

~.nrique

MA)

Jorge Kolum. (ARENA -

AC)

Benedito Canelas (ARENA Gobriel Herme$ (ARENA -

PA)

POS$os Pãrto (ARENA -

COMISSOEs

MDa
1. Marcos Freire
2. Humberto Luceno

2. Agenor Mario
3. Mauro Benevides

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramol676
R.uniões: Terc;os·feiros, às 10:00 hora,
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Ramal 623

(CA)
COMISSÃO DE CONSmUlçÃo E JUSTIÇA - (CCJ)
(15_)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelósio Vieira.
leite Cha.,..

Vk.Presi~nte:

1. Passos Ptlno
2. Benedito Canelos
3. Pedro Pedrossion
... JoSé Lins
1. Evelósio Vieira
2. Leite Chaves
3. Jo" Richa

.sé

3. AIMi, Pinto

Presidente:
freire
Vic.·p ....idente: Lázaro Barbo~o

Vicente VUQlo

Titulares
1. Jessé freire

Chefe: aóudío Carlos Rodrigues Costa
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone. 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (' membros)

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF)
(11 _.as)

2. _ _

,. Evondro Correira
A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

SE)

AlENA
1. lia...,..,.,....

I. Mondes Canale
2. José Un,
3. JoõÓ-Bosto
~.

MT)

s...--

Titulares

Di""or: José Soares de Oliveira Filho
Local: A,.exo 11- Térreo
Telefones: 223-62404 e-225-8505 - Ramais 193 e 257

Titulore,

Santillo
Humberto Lucena
Marcos Fr.ire
Mouro Ben.vides
Orestes Qué,cio
Pedra Simon
Roberto Saturnino

"'_ ·1 _ i

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Mcagalhães
2. Affonso Camargo
3. Joao Colmon

MDa
1. Agenor Mario
2. Amaral Peixoto

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Ramol307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Ânexo 11-:- Ramais 621 e 716

1. Henrique de la Rocque
2. Helvrdio Nun"
3. José Sarney
~. Aloysio Chaves
5. Aderbal Jurema
6. Murilo Badaró
7. Moacyr 00110
8. Amoral Fllrlan
9. Raimundo Parente

1. Hugo Ramol

(eAR)

loltocque

I

3. Possos P6rto
~. Saldanha Derzi
5. Affonso Comargo
6. Murilo lOdoró
7. 8enedjfO Fet'retra
1.
2.
3.
4.

Itamar Franco
lázaro Barbaza
Adalbftrto Seno
Mauro Benevides

COMISSAO DE ECONOMIA - (CE'
(11 membros)

1. Lenoir Val'9QS
2. Jo6o Iooco
3. AI""r Pinto
•. Milton Cabral
5. ~rdino VlGna
6. Amon de Mello

COMPOSIÇAO
Presid.nte: Itamar Franco
Vice·Pr.sidente: Roberto Soturnino
Titvlares

MDa
1. Cunha lima
2. Toncreclo Nevei
3. Dirceu Cardoso

... Nelson Carn.iro

S. Paulo Brossord

I.
2.
3.
4.

Arnon de M.llo
Bernardino Viana
Jose lins
Jesse Freir.
5. Milton Cabral
6. Benedita Canelas
7. Luiz Cavalcante

Ó. Franco Montoro

COMPOSIÇÃO
Presidente: Mendu CClRale
Vice-President.: Agenor Maria

Assistente: Maria Helena Bueno Brand60 - Ramal 305
R.uniões: Quartas-feiras, às 10:00 hQras
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

MDa
1. Henrique Sontillo
2. Rob.rto Soturnino
3. Gilvan Rocha

Assistent.. Ronaldo Pacheco d. Oliv.iro - Ramal 306
R.uniões: Quintos·feiros, 05 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Aneja 11 - Ramais 621 e 716

Tltulor.s

2. leite ChaVes
3. Lózoro Barboza
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

.........

J.

AaerIiD Chcaws
2".Vice-PI ., 10 Hute .....

1t.YIce-"

2. Jo6o 8osco

Suplentes'
ARENA
1. José Guiomard
2. Tono Dutra
3. Bendito Conel05
... Moocyr 00110

I. Roberto Soturnino
2. Itamar franco
3. Marcos freira
4. P.dro Simon

Supl.ntes
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberta Silvo
3. Ben.dito Ferreira
... Vic.nte Vuola

Moa
1. Jos. Richa
2. Orest., Quercio
3. Toncredo Neves
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"Slistente: Daniel Reis de Soum -larao1675
Reuni6ft; Quartas·feiras.lIs 10130 horas
Local: Sala "RUy Barboso" -

Anexo 11 -

Ramais 621 • 716

COMIss.l.O DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC)
(9 momb...)

MDa
1. Franco Montaro
. 2. tiumberto Lucena
3. Joison Barreto

cc

2. Ma~;';"

'i

Ooniel Rei. de Souzo - Ramal 675

ÃUiSNntat

Reuni6es.:

.,

1. NtftOn-CàrntirO

Quif\tg~hiro"

til 1100 horos

"-

Locais SaJo "Cl6vislhvUócquo" - Anexo 11- Ramal 623
COMPOSIÇÃO
Pretidentwl Jo6o Calmon

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
.t. Jo.Aicha
5. Amarol Pebl:oto.
6. Tanctedo 'Neves

•

MOI
1. Marco. Freire'
2. Mouro Bentvkf"
3. leite Choves

Afai$fente: Ant6"io COflol de ~ueira - ftamal675
Revni6es: Quortal-feiros, à. 11100 horas
tocai: Sola "Ruy Barbosa" - Ane.o 11-- Romail621.1,l6

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME)

Vic.Prefict.ntel Jutahy Ma"alhati

(7 membros)

Titulare,

Suplentes

COMPOSiÇÃO

ARENA
1. 1060 Calmon

COMISSÃO DE SAÚOE·- (CS)

1. )0" Uns

2. Tatso Dut~

2. Amon d. Mello
3. Jor". t(olulM
... Pedro Pedrouion

3. Jutahy Movo1h6.,
.04, Afoy_o ChClves

COMPOSiÇÃO

Suplentes
ARENA

.5. Ad.fbal J",,",o
6. JOM Sarney
" Adolberto Seno
2. Ev.lchio Vieira

MOI
1. Marco. Freire

1, lui~ Covo!c.or\ft,
2. Milton Cobrai

2. Gilvan Rocho

3. Alberto Silva
.t. Arno" de Mello

3. Franc:o Montara

l. Affonso Camargo
2. )060 Colmon
3. Jutahy MoQalh61h

MOI
Assistentel S6nia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni6etl QuintGs-t.iros, 6, 10:00 hora.
local. Sola "CIO';. IIoYilócqua" - _
11- R"""" 623

COMlssAo DE FINANÇAS - (Cf)
(17momb...)

1. Dirceu Catcloso

1. Gilvan Rocha

2. Itamar Franco
3. Henrique Sontillo

2. Roberto Saturnino

,,-1., ...., Ionatdo Pacheco clt Oliveira - RGmClI306
~I Quat'fOl.Wras, 61 11100 horot
locol, Anexo "8" - Sala ao tado do Gab. do Sr. Senador
Jo6o Bosco -

Romal A84

COMFOSIÇÃO

Pr,sill,ntlII. Cunha Uma
VJce.p, ••111 ,Ma Tanr:Ndo News
Trtula ....

3._._

-_-

...2._c..
:1.-...18
.....
.
1. _ _

1.RaI......... _

2. Jo.Gula la d

4.~_

5.A_~

5._""'"

.. _ c . . I

6.
Vi~VuoIo
7.,1,1
__

COMIss.l.O DE REDAÇÃO - (CR)

9. Jo.go_
10. Jutahy/" ai'"
11. Mendes Canal.

-•. _-

1. _ _
2. _ _

1. Cunho UmcI
Tancredo Neves

3.~_

Roborto 5oMnioo
Amaral Peixoto
Pedro Simon

6. Mouro 8eMvidn

Pr••id.nt.: Gilvon Rocha
V\C.,,~~; H.nri.q\Jtl Sontillo

Titulares
1.
2.
3.
4.

Supl.ntel
ARENA

lomanto Junior
Almir Pinto
Alb.rto Silva
José Guiomard

1. GiIvan Rocha
2.....nrique SantiHo
3. Jai... 10.-

1. SOIdCllnoo D.:rti
2. Jorge Kolum.
~. a.MG~to Canelas
MOI
.
"icho
1.••... ~'.·

fiPotberto SIno

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 616
Reuniaes: OtJintas-f.iros, às 10:30 haros
local: Sato "Ruy aorboso" - An'xo 11·- Ramais 621 ,116

(5 _ _)

cOMIOSIÇÃO
~

COMIss.l.O DE SEGURANÇA ~Cf'ONAL- (CSN)

,« s"'. DIrCIIU CordoIo

- 'lke-PiIIU

II

,t'

C~

to s.o

...-

I .T_ _
2. _ _

:I._~

8. Amoral FurIon

2.
3.
....
5.

(7 membros)

Presidente, Arnon d. Mtllo
Vic.presidente: Alberto Silvo

1.

_'-*-

2. Muri1o_
5Ypl.ntes

3. -Somor
1. Hugo Rcimo.

2.• ' . lu ....

. ; s's, McIrio TIwrao MogoIhas. Motta - Romall:U
AIvni6efz Quinta........ 6t 12100 horas
locaIl $alo "Clóvis levilócqua" - AMXO 11 - Ramal 623

COMIss.l.O DE IELAÇOES EXTERIORES - (CRE)
(15 ",",bros)

Assistantel Ant6nio carlos de Nogueira - Ramal 675
It.uni6n1 Quintas-feiras, 1), 9130 horas
locol: Sala "Clóvisltvil6cqua" - Anexo 11 - Ramat 623

",.1. sle, Jorge KalulM
VkirPrtli' ..... Mou,o~'"

1._~

ARENA
I.
2.
3.
4.

Jo,. Kalume
Luiz Cavolcante
Munia Bodaró
Benedito Ferreiro

1. Mauro Benevid.s
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

1. Raimu",do Por.nf4,
2. ~maro,1 Funan
- 3. Jo" Glliomord

.p' MOB
1. Cunho Limo
2. Joison Ikm.to

Assist.n": Carlos Gvilherme Fonseca - Romo1676
lIteuni6el: Quartas-f.iras. às 9:30 hOf'Ol
Local: Sola "Ruy Barbosa" - An'J(~ :U~·RQmais 621.716

COMPOSiÇÃO
Presidentel Tar.o Dutra
1'-Vice-Presidentel Saldanha Derzi
2f-Vics-Presid,nt,: LomontQ Júnior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO $OCIAL- (CLS)
(9_)

COMISS~O

DE SERViÇO púBLICO CIW. - (CSPC)
(7 membros)

COMPOSiÇÃO
Presidente: Helvidio NUMS
Vtc.Presidente= Lenoi, Vargas

TItulare.

_ Suplentes

ARENA
1. "'noir Vargas

2. HeMdio NunM

'3. )e... Freir.
;.(. Moacyr 00110
~5: Henrique de La Rocque
I
.
:ó. ..,loYI;o Choves

I. Jutahy Mogolho..
2. Raimundo Porente
3. )040 Calmon
,(. e.n.dito Canelas

Titulare.

Supl.nt.s

COMPOSIÇÀO

ARENA
1.
2.
3.
.t.
5.
6.
7.
8.
9.

TortO Outro
Bernardino Viana
Saldanha o.n:i
lomanto Júnior
Mendn Canal.
Aderbal Jurema
Almir Pinto
lenoir Vargas
Jo" SorMy

I.
2.
3.
.t.
5.
6.

Aloysio Chaves
Aderbal Jur.ma
Pedro P.drossian
Henrique d. La Rocque
JOM Guiomord
Luiz Cavolcant.

Presidente: Evondro Carr.tira
Vice·Presid.nte: Humberto lucena
Sup1.ntes
ARENA
1. Affonso Camor".o
'1. Raimundo Parente
2. Pedro.P~,dJ4_1F~·;
2. Henrique d. lo Rocqu.
3. Bernardino Viana
3. A.çltrbai j~,.mo
~. Alberto Silva
Titulares

:.~

~ I

':1'';1;

Junho

Tf"r<;a-reira 5

MOS
1.
2.

J. fvondro CarrwtJ
2. Humberto Lutena
3. lázaro IkIrb:ozo

1979

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUUITO

Titulares

Orfltn Quén:io

de

e....'ó,io Vieira

ARENA

,. Pauol P6rto
2. lotnanto Júnior

1. Benedito Ferreira

2. Vitente Vuola
3. Pedro Pedrossian

Assistente: S6nia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni",": Quintos·Ni,o" às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

3. Alberto Sil...

Chefe: Ruth d. Souza Castro
lotai: Anexo 11- Térreo
Tet.fonel 22'·8'05 - Ramal 303
1) Comiss6es Temporárias paro Projetos do Congre"o Nacional
'
2) Comiu6es Temporárias para ApreciaçOo de Vefos
3) Condu6n Es,peciais e de Inquérito, e
A) Comiss6o Mista do Projeto de Lei Orçamentária (a.rt. 90
do Regimento Comum).

4. Affonso Comargo

MOS

1. Evondro Carreira
2. Lózaro IkIrbosa
3. Orertes Quírtia

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS P0811CAS - (CT)
(7 Int'mbros)

1. loilo Cha...
2. AG-MGria

COMPOSiÇÃO,
Assistente: Ronokto Pocheco de Oliveira - ...... 306
Reuni6esl Terco..hiras. ~I 10,00 haras

Presidentel Benedito Fe..... ira
Vtce-Presiden.., VlUnft' Vuolo

lo,o!: Solo "Ruy IorboJO" - Anuo II-IOMOÍI 621 .716

Auistntes de Comill6n: Horoldo P.reira femand .. - Ramoi 67AI Alfeu d. Oliveira - Ramal 67 A; Oeide 'Maria 8. F,
Cruz - Roma15981 Mauro Lopes de Só Lei.... feno COIta -ltoMOljlA.

Ramal 310; leito

SERVIÇO DE CO~IISSOES pr:;n.'II\~:ENTES
HOR!.RIO DAS REUNIÕES DAS CO:.tISSiJE!> -PElt'-lANENTES DO SENIIDO FEDERAL
.,
P~\!U\ O l!kjO CC' 1979

HO!'JI.••S

TERÇIl
C,T,

S
I

li

S

."

CLOVIS~EVIL~CQUI\
Ramal - 623

QUARTA

5 A L A S
Rarnais-621 e 716

CLOVIS BEVILACQUA

C.C.J.

Ramal - 623

10.1>0

RUY IlI\RBOSI\

C.A.

.,.->'

Rama"1:-s-621 e
"-

10.30

I

11:00

C.M.E.

C.S.P.C.

RUY !J,\RIlO SA
Ramais-62J. e 716

SOlHA

C.E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

C,O .. F.

RUY BARBOSA
Rarnais-621 e 716

RONALDO

10:30

C.S.

RUY BARBOSA

GUILlIERHE

11: 00

C.L.S.

CLOVIS BEVILACQUiI
Ramal - 623

12:00

C,R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

10:00

GUILHERME
MARIA
HELENA

l~,r;'l'':':ao

C,\RLOS

Ramais-6.21 e 716

SONIA
DANIEL

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

ANTONIO
CARLOS

ANEXO
"B"
Ramal - 484

RONALDO

EDlÇÃO DE HOJE: 40 PÁGINAS

~.SSISTE~:TE

09:30

Rarna.ls-621 e 716

C.R.E.

SJ'\LJ\S

CLOVIS Il[VIL.'\CQU,\
Ramal - 623

GUILHERNE

716

RUY BARBOSA

C.E.

QUINTII
C,!'.

RONIILDO

ASSISTENTE

RUY BARBOSA

C.S,N.

HORAS

ASSISTENTE

RUY MRUOSII

C,II.R.

09:30

L

Rarnais-621 e 716

10:00

HOMS

li

DANIEL
~IARIA

THEREZA

,

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00
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_ Fa~o saber q.ue o Congresso Nacional aprovou, nos termo.s do art. 55, §
da Co.Uição, e eu,
LUIZ Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o s e g u l f l t e 19 ,

DECRETO LEGISLA TlVO Nq 32, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.666, de 13 dê fêvereiro de 1979, que "fixa "-,,alor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Militare Coronel BM do ~lOde
c
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras p r o v i d ê n c i a s " . 1 t
Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei 11 9 1.666, de 13 de fevereiro de 1979, que '''fixa
o valor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Militar e Coronel BM do Corpo de Bombe:iros
do Distrito Federal, e dá outras providências".
Senado Federal, 5 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana. Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do a~t. 55, § 19 , da Consw.üção, e-eu,
Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 33, DE 1979

rt

Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que "reàjusta
os vencimentos e proventos dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de
respectivo Ministério Público".
Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n 9 1.667, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e proventos dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público".
Senado Federal, 5 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana. Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
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ATA DA 87' SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 1979

l.l -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal

NO 5-7/79 (n' 32/79·P/MC. na origem). encaminhando ao Senado
Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos

autos do Recurso Extraordinário 0 9 89.749·6, do Murlicípio de
Anápolis-GO. o qual dec1arou a inconstitucionalidade dos Ilrts. 256 e
260, da Lei n' 432. de 20 de dezembro de 1973.
1.2.2 -

Comunicações d. P ....idênci.

- Corilparecimento hoje, ao Senado, do Sr. Ministro (:tlete da ~e·
cretaria de Planejamento da Presidência da República, para dar prosse.guimento à fase de interpelações iniciada na sessào de 3-1 de maio último.

2378

- Adiamento, para data a ser oportunamente marcada, de homenagem destinada a comemorar o centenário de nascimento do eminente
cientista Antônio Cardos~~ntes~
- Envio à Comisslió de Finanças das atas das sessões do Tribunal de
Contas da União, em que foram tomádas decisões aplicando sanções aos
responsáveis que" discrimina ..
1.2.3 -

Leitura de

p~j.lo
.~

.'

Projeto de Lei.do Senftil'o.iIl.'· 154. de 1979, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro;.:que
, -- estab~lece a uniformidade dos vencimentos das
contas de luz, água'({telefone em todo o País, e dá outras providências.

1.2.4 -

Discurso~ do 'Expediente

SENADOR NELSON CARNEIRO - Homenagem ao educador
brasileiro Anísio Teixeira, na oportunidade em que se anuncia a conces~ào da anistia.
SENADOR MARCOS FREIRE - Cobrança arbitrária e discriminatória de encargos sociais, que estaria ocorrendo por parte da Superintendência Regional do lAPAS,
SENADOR AGENOR MARIA - Conferência pronunciada por Ex'
no simpósio promovido'pela Comissão do Interior da Câmara dos Deputados, sobre o Nordeste ea,SUDENE.
J.2.'5 -
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Fala da Presidêncil.

- Presença em plenário do Sr~ ·Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Professor Mário Henrique Simonsen, para-o prosseguimento da fase de interpelações iniciada na sessãq do dia. ).l de maio do Corrente ano.

1.2.6 - Interpretações dos Srs. Senadores feitas ao Sr. Ministro
Mário Henrique' Simonsen e respostas de S. Ex' às indagações formuladas
1.2.7 - Interpretações encaminhadas à- Mesa pelos Srs. Senadores
Maum Benevides e NUo CoeJho
1.3 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRQXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2-

RETIFICAÇÃO
Trecho da Ata da 80' Sessão, realizada em 29-5-79,

3 4 -

ATA DE COMISSÃO
SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Relatórios correspondentes ao mês .de maio de 1979.

5 - SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE INQUtRITO
-

Relatório referente ao mês de maio de 1979.

6 -

MESA DIRETORA

7-

tlOERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

8 -

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

A TA DA 87!! SESSÃO, EM 5 DE JUNHO DE 1979
I!! Sessão' Legislativa Ordinária, da 9!! Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS, LUIZ VIANA E LOURIVAL BAPTlST A
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume,-. José Guiomard - Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Varente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney - Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes
- Almir Pinto - Mauro Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz Jessé Freire -- Cunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral- Aderhal Jurema - Marcos Freire - Nilo Coelho - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos
Pôrto - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon
- Moacyr DaJla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson CarneiroItamar Franco"":" Murilo Badar6 .-:. Tancredo Neves - Amaral Furlan Franco Montoro - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão MüJler - Vicente Vuolo - Mendes
Canale - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José
Richa - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir Vargas
- Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
o Sr. 19~Secretário irá proceder à leitura do Expediente

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO S-7/79 (n' 32/79-P/MC. na origem), de 31 de maio último, encaminhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 89.749~6, do Municí-

pio de Anápolis - GO, o qual declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 256 a 260, da Lei n' 432. de 20 de dezembro de 1973.
(Ã Comissào de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) publicação.

O Expediente lido vai à

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Lembro aos Srs. Senadores que a esta sessão, às 15 horas, deverá comparecer o Sr. Ministro Chefe
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Professor Mário
Henrique Simonsen. para dar prosseguimento à fase de interpelações iniciada no dia 31 de maio último. quando Sua Excelência atendeu à convocação
feita através do Requerimento 0 9. 78, de 1979, do Senador Henrique 5antillo.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Na sessào de 4 de abril do
corrente ano foi aprovado o Requerimento n9 100, de 1979, da Comissão de
Saúde. solicitando que o Expediente da sessão do dia 7 de junho fosse destinado a comemorar o centenário de nascimento do eminente cientista Antônio Cardoso Fontes.
Atendendo à solicitação do Sr. Senador Adalberto Sena, Presidente daquela Comissão, a Presidência, não havendo objeção do Plenário, irá adiar.
para data a ser oportunamente marcada, a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Através do Aviso n' 121,
de 24 de maio de 1979, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União
encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões em que f-Oram tomadas
decisões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina.
O Expediente recebido foi encaminhado. com ofício, à Comissão de Finanças. para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) lei que será lido pelo Sr. 19~5ecretárío.

Sobre a mesa. projeto de

Junho de 1979

Quarta-feira 6 2379

DlÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Ê lido

O

seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 164, DE 1979
Estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de luz,
gua e telefone em todo o País, e dá outras providências.

,~

O Congresso Nacional decreta:
Art. I q O vencimento das contas de fornecimento de energia elétrica e
água, bem como dos serviços de telefone, será uniformizado em todo o País,
devendo ocorrer no primeiro dia útil do mês subseqüente ao do consumo,
com tolerância de cinco dias para pagamento sem qualquer acréscimo.
Art. 2q Dentro do prazo de um ano, a contar da publicação destª Lei,
as 'empresas concessionárias de serviços de energia elétrica, água e telefone
adotarão as providências necessárias à uniformização a que se refere o artigo
anterior.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também às pessoas
jurídicas de direito público,. quando lhes competir a exploração dos serviços
públicos aqui abrangidos.
Art. 3\1 Esta Lei entrará em vigor na data de süa publicação.
Art. 4q Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Os vencimentos das contas de luz, água e te1efone, como acontece presentemente, em dias os mais diversos possíveis, além de envolverem uma
preocupação quase que ininterrupta dos consumidores (para não verem cortado o· fornecimento), estào completamente fora do período de pagamento
.dos assalariados.
Os casos de pagamentos com multas, por causa de atraso e mesmo de
contumaz inadimplência. em razão do descompasso existente entre o dia do
vencimento da Conta e o dia do pagamento do salário, são os mais. freqUentes
possíveis, o que recomenda uma tomada de posição do legislador no sentido
de uniformizar referidos vencimentos. tal como aqui sugerido.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1979. - Nelson CorDeiro,
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores incritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MOB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Anistia! Ê a palavra que toda Nação repete, que o Governo promete,
que a Oposição espera concretizada. Virào de volta ao Brasil os banidos, os
exilados, os que, longe da terra, sofrem frio, agruras e saudades. Muitos cárceres se abrirão, e aos lares retornarão, marcados pelo sofrimento, moças e
rapazes que envelheceram precocemente na prisão. Torturados ou não" injustiçados ou não, eles voltam, eles deverão voltar.
Mas, e os que não regressam, os que não regressarão às alegrias e às tristezas do mundo? Os que jazem no anonimato das sepulturas sem nome, os
que se extraviaram para sempre nas enxovías e nas agressões, esses, desgraçadamente, não voltarão jamais. As listas de desaparecidos aumentam a
cada dia, e as autoridades não indicam sequer a cova rasa onde repousam
seus restos mortais, para que màes e esposas, filhos e netos lhe levem, com
uma prece, uma flor de recordaçã.o. Anislta, sim, mas virá muito tarde para
os que a morte anistiou dos horrores ou das injustiças da vida, já que não há
como ressuscitá-los, modo não existe de trazê-los outra vez ao convívio de
amigos e familiares.
E quantos brasileiros, nesses últimos quinze anos, morreram na vã esperança de que seriam, ainda em vida, restaurados em seus direitos ou exaltados por suas qualidades? Bem sei que, entre tantos, um nome logo aflora nos
lábios de todos os eminentes colegas: - Juscelino Kubitschek de Oliveira. O
destino recusou-lhe o direito de recuperar os direitos políticos, Que arbitrariamente lhe foram cassados. E, nesta hora de perplexidade. quanta falta está
fazendo o saudoso Presidente! Quem. COmo ele, poderia reunir, sob sua liderança, uma vigorosa organização partidária, que acabaria por capitalizar as
simpatias nacionais? A política não é um caminho juncado de flores. As urzes acompanham o homem público, até a hora finaL Faz dois anos que a
morte surpreendeu a Carlos Lacerda, quebrando o látego de fogo de sua palavra escrita e falada. Não mais feliz foi João Goulart, a quem se consentiu
apenas voltasse ao País para ser sepultado.
E quantos, Srs. Senadores, não deixaram mais ou menos silenciosamente este mundo, sem que o poder arbitrârio, que os condenara sem ouvir,
arrancara o mandato parlamentar ou cassara os direitos políticos? E quantos

foram ape~as afastados das posições que ocupavam, ou apontados como inimigos dá democracia, ou como servidores do. extremismo da esquerda?
:',,:.,AI:l!siQ Teixeira foi um deles. E certo que a ~evo\ução procurou resgatar
o e~as foi tarde, muito tarde. Mesme assiint em i]r1stante de superior
inspiração, o Ministro da Educação Jarbas PassarinhCl. conferíu-ltte~ pos/.
mortem. a comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, no grau de'
Grande Oficial. Na oração que recordei Anísio Teixeira nesta Casa, (J 114'de
abril de 197'\, disse à certa altura: - '~Quando entrei, ainda de calçasçbrtas.
no Colégio Antônio Víeira t a pleitear escassas menções honrosas em wtta ou
outra disciplina, bem poucas aliás, () grande orgulho dos jesuítas era d moci~
nho de Caeüté, que, parece, conquistara todas as medalhas de ouro do"qtrso.,
Todos lhe sabiam o nome, de. tão repetido como exemplo aos que t noleduM
candário do Portão da Piedade. mais se interessavam pdas absolvi~s do
bondoso Padre Camilo Torrend ou pelo café servido lautamente apóst:a\-mis-..
sa dos. domingos. Anísio não era apenas um pequeno sábio, era igualmente
um modelo de fê. Muitos o criam um novo sacerdote, e os mais ousadosjá'o'
poderiam ver, velhinho, os cabelos brancos caindo sobre os óculos de;,grau
forte, diante do altar de Maria, a fita de congregado em torno do pesCoço.
Um dia, porém, libertou-se do passado, dos dogmas, dos ritos, da \iturgi~t de
tudo qua'nto lhe haviam ensinado, para ser um homem inteiramente livre, de
pensa~ento e convicções livres.
Os que escrevem O dia de hoje~ debruçados sobre o dI! ontem, não compreenderão, jamais" a Anísio Teixeira, que tratava o prest~nte em termos de
futuro. Sua .filosofia educacional visava, como ele disse, .. aos indivíduos todos da sociedade e não apenas certa categoria ou determin:ada classe deles. A
educação deve, preliminarmente, pensar na generalidade dos indiv~os;
Deve prepará-los, portanto, ·para que se descubram e se mvelem no rel:~cio
namento de que participam. O que se denomina elite deve :;er o fruto de prna
preparaçflO gerai e a, mais completa possível". Foi essa preparação qll~ éle
viu nos Estados Unidos, onde estão as fontes doutrinárias de seu pensarlien,..
to educacional, sobretudo em Dewey e Kilpatrick. Sem essa preparação, a
elite tende a considerar-se como se ela, e só ela, fosse representativa, ou representasse a Nação.
O Sr. Marcos "reire (MOB -

PE) -

Permite-me V. Ex' um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO (MOB -

RJ) -

Com muita honra.

O Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Aproveito a oportunidade para
prestar uma homenagem à grande figura de A!}ísio Teixeirí:l. Não tive Oense~
jo de conhecê-lo pessoalmente; mas, ainda criança, tinha a sua figura traçada
por meu pai, homem de ciência e que sempre fez ver que Anísio Teixeira:era ,
um daqueles padrõe~ da cultura b~asileira, homem que muito deu e a q~em
muito se tirou, e a quem muito se desconheceu neste País tão grande,' mas
que muitas vezes não tem sabido acolher devidamente aqueles que poderiam
valorizar e construir o nosso futuro, Muito oportuna a oração de V. Ex:'
quando, dentro do contexto da anistia que dizem que vem por aí, mostra que
há aqueles casos imperdoáveis de brasileiros ilustres que não terão mais vez,
pela própria evolução da História e do tempo. Congratulo-me com V. Ex' e
associo-me às homenagens que presta, por certo nào apenas a Anísio Tejxei~
ra, mas, em especial, a todos aqueles homens de ciência e de cultura queJo ..
ram, muitas vezes, expulsos das universidades. dos instiwtos de pe-squisa,
dos centros do saber, pela imcompreensão e pelo obscurantismo que se abateu neste País, nos últimos 15 anos.
O SR. NELSON CARNEIRO (MOB - RJ) - Muito agradeÇO a
em Anisio Teixeira simbolizo todos os homens de cien~
cias, todos os homens de cultura que, por qualquer motivo, foram afastados
das posições em decorrência da Revolução de 1964.
Por isso mesmo, Anísio foi entre nós o educador do povo. Na base da
sua concepção educacional está um sistema efetivo e eficiente de escolas pri~
márias que, continuando na escola média, organizaqa em torno de um currículo verdadeiramente brasileiro, fizesse da língua nacional, dia civilização na·
cional e da ciência seu verdadeiro instrumento. ~ Universidade completaria
essa formação.
Num país em que a educação é um bem de poucos, a tendência da elite é
considerar-se como sendo, e só ela, representativa da Naç~lo. Mas o preço
,que paga essa elite, baseada no privilégio da educação, é d,e não ver que' a
verdadeira grandeza de um país repousa na ilustração do povo. Eis porque
Anísio sofreu tantas discriminações ideológicas "e sua malrginalizaçãct da ,
vida pública - bem o destacou Afrânio Coutinho - resultou de um colossat
equivoco, de 'uma etiqueta errada e injusta".
V. Ex'. Realmente,

O Sr. Lomanlo Júnior (ARENA':'-' DA) - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO (M\lB
-. ,.-- RJ) ~

.

"

Com muita honra.
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o Sr. I,omanto Júnior (A RENA - BA) - Nobre Senador Nelson Carneiro, quando V. Ex~ presta uma significativa homenagem ao grande,educa,,:"
dor brasileiro, o nosso inesquecível conterrâneo Anísio Teixeira, recQldo~me
dos primórdios da minha vida adm!n.istrativa. Convivi com Anísio Teixeira
quando iniciava numa Câmara Municipal; ele, Secretário de Educação do
nosso inesquecível chefe Otávio Mangabeira. Quando prefeito de Jequié,
passei a ter com ele um contato muito mais freqüente. Quando estava na di~
reçào do fNEP, do Ministério de Educação e Cultura, aquela figura humana
notCtvcl, aquele educador primoroso, dele colhi, dele recebi várias lições que
me foram muito úteis no decorrer da minha vida pública. Portanto, na hora
em que V. Ex~ homenageia Anísio Teixeira, quero juntar a minha modesta
palavra a esse bri/11ante discurso de V. Ex', contemporâneo do grande Anísio
Teixeira. como também uma homenagem ~quele de quem recebi, COmo um
modesw discípulo, -encorajamento, lições que muito me têm servido, no decorrer da minha vida pública.

em quando, aqueles que já foram anistiados pela morte e repousam na paz
dos justos e na pátria dos bons. E qualquer dia é dia próprio para fazer jus.
tiça.
Era o que tinha .a dizer. SI. Presidente. (Muito bem! Patmas.)

o SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Concedo a palavra ao

PE. Pronuncia o seguinte discur-

!!l :

O Ministro Jair Soares tem anunciado, com toda ênfase. uma blitz na
fiscalização de seu Ministério para verificar o recolhimento dos encargos sociais, da responsabilidade das empresas,

Anunciam a existência de um grande débito_para com a Pr~vidência,
,que seria de quase Cr.f. 250.000,000.000,00 (duzent'os e cinqüenta bilhões de
O SR. NELSON (" ARNElRO (MDB - RJ) - Muito obrigado. nobre cruzeiros), dos quais Cr.~ 7.500.000.000,00 (sete bilhões e meio) seriam do
Senador. A sua intervenção muito- ilustra este discurso.
. setor privado. Por isso mesmo, só em São Paulo estariam correndo 25.000
ações executivas e no Rio mais 20,000 outros processos, de igual natureza.
Respeitou a morte o espírito peregrino de-Hermes Lima. dando~lhe tem·
pu e vagar para erigir ao companheiro e amigo de toda a vida imperecível
Em nossas viagens por este Brasil a fora~ temos ouvido muitas recla·
monumento de admiração, entregando aos conteporâneos e às gerações vin~
mações de empresários que estariam encontrando sérias dificuldades de
douras seu magnífico "Anísio Teixeira, Estadista da Educação~·.
cumprir suas obrigações para com a Previdência, não sendo raras as versões
Anísio Teixeira, "um filósofo da educaçào e, ao mesmo tempo, um exe~ de que pequenos e médias empresas têm de recorrer, à falta de outros re<.:ur~
cutivo da educaçào", não foi cassado, nem foi expulso do País. Foi processa~
5pS, a lamentáveis sonegações. Aliás, declarações do Ministério em Questào
dn_ A Revolw.;~lO tratou·o como a um inimigo, ele que era "um mestre de parecem confirmar tal ocorrência, quando referem que será feita "U,'IJa rígi.
mestres, um devassador de rumos, um plasmado r de grandezas, um criador
da fiscalização para eliminar as fraudes na Previdência Social".
de futuros".
Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez não fizéssemos essas conside~
Quando se anunciam os primeiros sinais de que uma nova mentalidade
se instala no Ministério da Educação, é pena que Anísio Teixeira não esteja
rações se não nos fosse trazido ao conhecimento um fato curioso, em relaçào
<lO qual nào encontramos explicações. Com efeito, foi~nos ele exp~)sto recen·
entre nós. Mas nunca será demais relembrá~lo, até que seu nome se multipli~
que pefas escolas onde estudem os filhos do povo, até que se espalhem, por temente, quando estivemos no Vale do São Francisco, acompanhando de
todo o País, ruas e.avenidas que ~ecordem aquele espírito singular, "um dos ~perto~ as dramásticas enchentes que ali ocorreram neste semestre, e quI.! ainda
bodes expiatórios da pequena revolução de 64, - como escreveu Hermes Li· hoje tantos traumas e prejuízos continuam a provocar. Apresentaram-nos,
naquela oportunidade, tabelas de cobrança', do lAPAS, com cálculos basea~
ma. Tinha para isto bastante credenciais. Fora afastado do ensino carioca
pqr efeito do levante comunista de 3Y Fora objeto de discriminações diver- dos; ao que parece, em valores salariais arbitrados pelo próprio órgào arre~
sas, entre as quais a dos Bispos gaúchos, em 58. apoiados pela Conferência cadador. Pois bem, embora o salário mínimo seja igual, em Juazeiro e Petro~
Nacional dos Bispos do mesmo· ano",
lina, Bahia e Pernambuco respectivamente, constata~se a diferença. na base
A anistia virá para muitos. quando vier. já que não pode deixar de vir.
de cobrança, em cada um daqueles municípios. Assim, convém cot'O:J'lr o se·
Mas, ao 1<ldo dela, é necessário que os homens públicos reverenciem, de vez guinte quadro, referente ao período .iniciado em 1~5-78:

II

-

PER:\j.ll~"'lBDCO

\

i
I
;..té.

1

lo:
, " até
i
I

I'

o.

2 a:-.E:

..

2

,

DE......AIS

Valor Estirr.ativa da Mão-de-Obra p/M 2

PAVI~·~~·;~OS

I

P.EGI.i;O HETROPOLITANAjRSCIFE

H~DIO ! PR!:!-iEI~O

~·lODESTO

I

459,8.5

613,15

!

478,17

637,64

Valor Estimativo da

HUNICIpIOS
~1ão-de-Obra p/M

2

LUXO

MODESTO

919,75

404,76

5~H ,60

809,56

1. 027 ,.54

956,55

420,38

615,30

841,94

1.068,57

974,90

429,01

574,08

858,29

l. 089 ,lI

;",gOIO

?RIMEIRO

LVXO

I

I 766,45
i 797,03
I 812,44
1

487,52

i

649,9B

!

~.:

Junho de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

-"f.i.Om"'S

SJiLAUIAIS rOH
~-:'f

~.!;'!.

iiA

C():IS'l'FUÇ~O

\iIC~lCL~.\ ?,\iU'IR DE

CIVil.

PARtrCULA.n

010.57$

·_______
o
.

._,

ç_~ .4]'IG.l.Ç~_I_~j,o; ~ ~ p ~

!..

-

V:A~S

1-'..2.

2~00 I-

)i.J?J'T.

.570,00

,·3".1[;

.798.00

72'.00

1; 025,00

9J{),OO

LUXO

,

P OR

"'. ~

.0

....

-·1

om nn

__ ct:tt:-t

._..PF~·r::rR.i.

Quarta-feira" 1381

o

o

.

516,00

-

1:11.0,00

1

1:033,00

-~"'!;t.

.

•

;\Tt

:

·0·
<O
~

·0

~-----+-----'=e:::+----'-':::'-'-='o+---"=-+------:::::~+------'='-t--_~~..'q i

i

fJ

p

:3

o~~~~~~_~_~
!·G~~ f.>rill":o. i.."l.('.l·,;{:iCrs

••

_~

,.os

__o ________

~_ _-=~=

_______+-_______~

v:.!.lo!'cs ..cor.st.'l..'1te""; ~e!)L:'.. t;"lb~Ú.:!. itens como: ItplllYl;'I"Cunds:l. \!'ro:::nJL""~D.~ e :\j:-..rdin"'.m·into.

2- - !:~:"'"~l!úd"~1 t.:lIll~ém. fu."':.d:lçõ~s o:;pcc5.c.is, i..'1tcõ'fo:-,o,;, i.nst.:1l..:lç2io de o.r condicionado, "q:"o,:",lor'~. de ~. olevo.do...
t'i:S,

1"1(:

pis·";)!';

CL:o:.t.::..Tell"i

e ~• .:.sq:J.er O'J.tros obro.s ou instal~çõcs e~ecitUs; N:s C~$OS cQllst.l.ntes
f:1I'l .t\:nção
ou. inoxistirem: Nos do iUm. 2 porque executado por empresa, - pessou: j"'r!,li,,,..,,r,~;-;so. de ::iFC):

Por eles, vemos que tm Pernambuco~ Petrolina, Município vizinho a
Juazeiro, na Bahia, o lAPAS estabelece o valor estimativo da mão~de-obra,
por metro quadrado, para construções de até um pavimento - construções
enquadradas no setor" modesto - de Cri 404,76, enquanto que na Bahia,
para igual construção, não apenas de até um pavimento mas até dois pavimentos, tambem construções classificadas como modestas, se cobra na base

curar saber do Ministt-o da Previdência Socml quais as razõe:s e motivos desta disparidãde de cobrança.

O SR. MARCOS FREIRE (MOB -

PE) -

Agrade\;o a V, Ex'

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - DA) - Isso posso assegurar a ~'.
Ex' ... Trarei a V. Ex' com ·maior prazer as necessárias explicações, mas
creia que, nesse privilégio, O "-Leão do Norte", Pernambuco .- que tanto .adde Cr.~ 207,00.
miramos - sempre teve prioridade sobre a Bahia, salvo aquela condiçã(Hie·
Ora, Sr. Pr.::sidente e Srs. Senadores, os quadros a que nos referimos
matriz da Pátria que temos. 'Mas não creio que haja diferença, porque Per·
mostram uma gritante disparidade entre o que é cobrado pelo lAPAS, na
nambuco, sem dúvida ,alguma~ para nós baianos, merece uma admiração
Bahia. e o que é cobrado pelo lAPAS, em Pernambuco. Quem conhece o
muito profunda, pois é uni. dos Estados que se desenvolve~ e cujo povo é
Nordeste e~ em especial, O meu Estado e o vizinho Estado da Bahia, sabe que
Petrolina c Juazeiro são, por assim dizer, cidades irmãs. O que as separa é . exemplo de povo trabalhador deste País, e tem grandes repT€:sentantes nesta
Casa, entre o~ quais V. Ex'
tão-somente o rio São Francisco, mas uma ponte as liga e as une, permitindo
uma grande integração econômica e social. Há pessoas que moram em Jua. O SR. MARCOS FREIRE (MDB -PE) - Agradecemos a V. Ex•.
zeiro e trabalham em Petrolina, e vice-versa. Como, então, admitir que a
nào seria agora o momento de cotejarmos, realmente, o surto desenv~i~·
cobrança, por metro quadrado de construção, na margem de um mesmo rio,
mentista da Bahia em relação a Pernambuco. Mas, somos gratos solídatifino pé da mesma ponte, de um lado seja feíto, no caso específico de que estadcide de V. Ex' e aguardamos, realmente', nào apenas umá explicação
mos falando, na base de Cri 404,76 na Bahia, digo, em Pernambuco, e, na
que nos parece que qualquer explicaçào não vai· nos cOJ"!:vencef, --:- ri)~fl:
Bahia, no patamar de Cr$ 207,00 ... Evidentemente a Bahia é mais privi1egia~
sobretudo, um reajustamento nesse critério de cobrança.
. ( .'
da. O equívoco foi evidente: Pernambuco não teria esse prestígio de ser beneNão tem o mínimo sentido, a mínima justificativa, dá até a impressã,óde
Ficiado; quando há discrepância nós sempre "pagamos o pato".
que há urna autonomia ~stadual das superintendêl)cias regionais .doPois bem, Sr, Presidente, nào soubemos explicar o que nos foi colocado.
Realmente, nào sabemos explicar. e as explicações. hipotéticas que podemos INAM·PS, qú6 lhes permitida arbitrar, diferentemente, os valores cobrado$.
Isso, entretanto, nos p~rece inconcebível, desde que provocaria odiosa diS:':
levantar não nos parecem procedentes. Onde está a unidade desta Fede.
ração, em termos de nacionalidade? Como se justifica que o mesmo crlminaçào entre os Es.tados.

°

iE

a

INAMPS nos leve o dobro do que cobra na Bahia. Aliás, vejo a fisionomia
do Senador Lomanto Júnior sorridente, sem dúvída alguma satisfeito porqUt; não é o seu Estado que está sendo .preterido, mas tenho certeza. de que S.
Ex' até se incorporará a um apelo no sentido de acabarmos com a tão exdrúxula discrepância.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Evidentemente, V. Ex', com
muita segurança, afirma que as duas economías são idênticas, são cidadesirmãs, nem o rio São Francisco nos separa porque a ponte nos une e há um
~ntrosamento perfeito. E, sobre este assunto, prometo a V. Ex' que vou pro-

.

-.por-

'. :

Evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ninguém se contrapõe
às cobranças, pela Previdência} dos tributos que lhe fazem·a receita: Mas é·
necessário qu.e .essas cobranças sejam feitas de forma equâniffii~ e justa) de..tal·
forma que não se sacrifique o contribuinte que, tantas vezes, já está assober;.
bado por tantos outros ônus de natureza tributária. E, sobretu.do, não stja~
feitas de maneira arbitrária e discriminatória.

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA':'" BA) - Sabe V. Ex', Senador Mar.
cos Freire, do meu interesse. J'enhopt>i' Petrolit:Ja uma afeição muito g~a:;.......

tenho a honra, o privilégio,poia se

sou cidadão baiano, se est()UVjnClll:.~lt~;
"",,,<"0 _".

,'{cc.. " .. ;10
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Juazeiro por todos os títulos, sou também, para honra minha, cidadão petrolinense.

o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Sem dúvida. Não desco·
nheço isso e até proclamo; é uma grande honra ser cidadão petrolinense. E o
rio, que para alguns poderia nos separar. na verdade tem nos unido, pelos
benefícios que nos proporciona, e também tem nos unido nos momentos de
tristezas, de mágoas, de sofrimentos, que muitas vezes nos são impostos pela
própria natureza.
Agradecemos a V. Ex' o aparte e esp,eramos que, pelo menos, no caso
especifico, possamos juntar os nossos esforços para resolver este problema,
que pode parecer pequeno, mas que dói na alma e até mesmo no corpo do
povo pernambuco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidçnte. (Muito beml Palmas.)

Dirigida por uma Secretaria Executjva, sob a orientação de um Conselho Deliberativo, deste fazem parte representantes dos nove Estados onde
atua, três membros natos, um representante do Estado-Maior das Forças
Armadas e um de cada um dos seguintes Ministérios e Bancos: Agricultura,
Educação e Cultura, Fazenda, Saúde, Trabalho, Previdência Social, Indús·
tria e do Comércio, Transportes, Minas e Energia, Planejamento e Interior,
Banco do Brasil, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Banco
do Nordeste do Brasil.
Competência e Programas

Compete à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, nos termos de sua atual legislação:
I - Propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
2 - Promover a elaboração e divulgação de estudos, de pesquisas e de
nobre Senador Agenor Maria..
projetos que sejam de interesse para o desenvolvimento setorial e global do
Nordeste;
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN. Para uma comunicação. Sem
3 - Elaborar, de acordo cOm o Plano Nadonal de Desenvolvimento e
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
com as diretrizes fixadas pelo' Ministro de Estado, o Plano Regional de DeFico muito grato pela deferência. Fui, hoje, por força do calendário, o
senvolvimento;
conferencista do Simpósio sobre o Nordeste e a SUDENE.
4 - Executar, direta ou indiretamente, as tarefas que lhe forem atribuíDesejo, Sr. Presidente, que V. Ex' considere aquela conferência como lidas pelo Ministro de Estado e as que lhe couberem, de acordo com os Planos
da, para fazer parte dos Anais da Casa:
Setoriais ou Globais para o Desenvolvimento do Nordeste;
5 - Prestar assistência técnica a Órgãos Públicos e Privados, nacionais
A SUDENE E O DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ou estrangeiros, que estejam realizando pesquisas, estudos e projetos de de1. Instituição
senvolvimento na área do Nordeste;
6 - Aplicar política fiscal de incentivos ao desenvolvimento industrial e
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste foi instituída, nos
agropecuário da região.
termos da Lei n' 3.692, de 15 de dezembro de 1952, por iniciativa do Con·
Os principais programas, instituídos a partir da criação da SUDENE"
gresso NacionaJ, originário o projeto da Câmara dos Deputados, na segunda
abrangem
os setores de recursos naturais, recursos humanos, agricultura,
legislatura que se seguiu à redemocratização do, País, a partir da Constituinte
agropecuária,
abastecimento, indústria, transporte, energia e desenvolvi·
de 1946, que destinava 2% (dois por cento) dos recursos orçamentários espemento local.
cialmente ao Nordeste.
No que tange aos recursos naturais, elabora estudos, pesquisas e levanSua inspiração foi buscada na "Casa dei Mezzo Giarno", na Itália,
,tamentos
geológicos, hidrogeológicos, pedológicos e florestais; prospecção e
como na recuperação do Vale d,o Mississipi, nos Estados Unidos, no Goverfinanciamento
de pesquisas minerais; cobertura aerofotogramétrica e consno Truman, na década anterior~'E,sse plano, mediante barragens e irrigação,
trução de cartas topográficas e planimétricas; perfuração, operação e manutransformara pradarias centrais amet.icanas, quase estéreis em regiões altatenção de poços públicos.
mente produtivas, principalmente de gramíneas e cereais.
No setor primário, incumbe à SUDENE a pesquisa e experimentação
Um dos principais propugnadores da medida, na Câmara~ foi o Deputade culturas alimentares; apoio ao cooperativismo; expansão da fronteira
do Gileno Dê CarJi, que observara as experiências assemelhadas, de recupeagrícola, através da colonização; acompanhamento de programas de irriração de solos menos férteis, por escassez hídrica, na Espanha, em Israel e no
gação;
serviçO de informação de mercado; pesquisas agropecuárias; prograMéxico.
ma de incentivo à psicultura; análise e fiscalização de projetos agrícolas e
Inicialmente, a SUDENE estava diretamente subordinada ao Presidente da República, sendo administrativamente autônoma e sediada no Recife, . agropecuários.
Quanto ao setor secundário, cumpre à SUDENE o diagnóstico das pos·
onde até hoje permanece, considerando-se como Nordeste, para efeitos da
sua atuação, os Estados do Maranhão, Piauí. Ceará, Rio Grande do Norte, sibilidades industriais; a promoção de oportunidades de investimento; o estímulo às exportações; o apoio à pequena e média empresas; a análise e fiscaliParaíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia e parte de Minas Gerais.
zação
de projetos industriais e agroindustriais; a administração do Fundo de
Posteriormente, por força da Lei n' 6.218, de 7 de julho de 1975, ela
Investimentos
do Nordeste (FINOR).
atingia os seus limites atuais, quanto à área de atuaçào, incluídos em seu ter·
Finalmente, quanto à infra-estrutura e ao desenvolvimento local, comritório os municípios de Manga, São Francisco e Januária, configura, então,
pete à Superintendência: emprestar apoio ao setor energético, notadamente
como jurisdicionado à SUDENE, todo o chamado Polígono. das Secas, que
em
eletrificação rural; realizar estudos e pesquisas sobre fontes nào convenabrange também a região sanfranciscana do Estado de Minas Gerais.
cionais de energia; pesquisar o problema dos transportes, principalmente de
É que a lei .constitutiva incluía, no art. 19, o § 29, com a seguinte redação:
massa, nas regiões metropolitanas; elaborar planos-diretores sobre estradas
"A área de atuação da SUDENE abrange, além dos Estados
vicinais; promover pesquisas e estudos sobre meio, ambiente; incentivar o tureferidos no parágrafo anterior, a zona de Minas Gerais compreenrismo e apoiar o artesanato; realizar estudos sobre o desenvolvimento de
dida no Polígono das Secas."
áreas urbanas, o saneamento básico rural e urbano e a organização municipal.
Pelo § 39 desse artigo, os recursos concedidos direta ou indiretamente à
São programas especiais da SUDENE:
SU DEN E só poderiam ser aplicados em localidades compreendidas naquela
I -o POLONORDESTE, ou seja, o Programa de Desenvolvimento
área, tendo a Superintendência as seguintes finalidades:
de áreas integradas na região;
a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste;
b) supervisionar. coordenar e controlar a elaboração e execução de pro2 - O PROJETO SERTANEJO, um Programa Especial de Apoio ao
jetos a cargo de órgãos federais na região, relacionados especificamente com
Desenvolvimento da Regiào Semi-Árida do Nordeste;
o seu desenvolvimento;
3 - O Programa de cidades de porte médio.
c) executar, diretamente ou mediante convênio, acordo ou contrato os
A legislação básica da SUDENE é das mais vastas e complexas, comprojetos relativos ao desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuíd~s;
preendendo onze decretos-leis, Sete leis e doze decretos, bastando assinalar
d) coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira,
que o Decreto·Lei n' 1.376. de 12 de dezembro de 1974, "que dispõe sobre a
no Nordeste.
Criação de Fundos de Investimentos, alterando a Legislação do Imposto
A direção da SUDENE é, desde então, confiada a um SUPERINTEN·
sobre a Renda, relativa a incentivos Fiscais", foi alterado duas vezes em
DENTE, de livre escolha do Presidente da República e, a partir de 1964, por
1975, três vezes em 1976 e umà vez em 1977, o que implica em cinco modifiindicação, primeiro, do Ministro dos Orgãos Regionais e, depois da Reforcações da estrutura dos incentivos fiscais da SUDENE, somente no Governo
ma Administrativa (Decreto-lei 0 9 200, de J967), peJo Ministro do Interior.
do Presidente Geisel.

•
•
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p~oposla da SUDENE oU ouvido o parecer da mesma, sejam de'. clatados prioritários em decreto do Poder Executivo,"

Autonomia da SUDENE
Quando díretamente vincu{ada à Presidência da República, ou seja, até!967, a SUDENE era um órgão eficiente, pois, nos termos do art. 79 da lei
que a instituiu, examinava e encaminhava com seu parecer, diretamente ao
Chefe do Executivo, proposições relacionadas com os problemas de desenvolvimento do Nordeste ou que estabelecessem recursos específicos para serem aplicados na regiào~ controlava os saldos das dotações orçamentárias.
créditos especiais e contas bancárias especiais dos gestores de projetos constantes do plano-diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos; fiscalizava a aplicação dos recursos financeiros destinados ao desen~
volvimento do Nordeste; sugeria, em articulação com o DASP, as pr(}Vjdên~
cias legislativas necessárias à criação, transformação ou extinção de órgãos,
tendo em vista a capacidade ou eficiência do·s mesmos, sua adequação às respectivas finalidades, e especialmente, a parte que lhes competisse na execução dO,plano-diretor.
Os bancos oficiais, integrantes do Conselho Deliberativo da SUDENE,
obrigavam-se a fornecer-lhe, trimestralmente e sempre que solícita dos, extratos de contas das dotações orçamentárias, créditos especiais, financi.amentos
e contas especiais dos gestores de projetos constantes do plano-diretor plurianual.
O Conselho Diretivo, composto dos governadores da região ou seus re~
presentantes, da representação de todos os Ministérios da área Econômica e
dos três bancos oficiais integrados na problemática do desenvolvimento nacional, nasceu com amplas atribuições, configuradas no artigo 13, da Lei que
'instituiu a SUDENE~ quais fossem:
8) formular as diretrizes da política de desenvolvimento do Nórdeste;
b) aprovar e encaminhar ao Presidente da República o projeto do
plano-diretor e os atos das respectivas previsões;
c) acompanhar a execução dos programas e'projetos integrantes daqu·ele plano, dando-lhes parec~r. por solicitação dos- respectivos governos~
d) sugerir a adequação dos planos estaduais de desenvolvimento à
orientação do plano-diretor e emitir parecer sobre os mesmos, se solicitado;
c) submeter à aprovaçào do Presidente da República plano especial de
obras de abastecimento e de assistência às populações flageladas, 'para exe~
cução na emergência da Seca pronunciando-se, neste caso, sobre as propo~
siçães da Secretaria Executiva, para encaminhar sugestões aos poderes competentes;

O opinar sobre a elaboração e execução de projetos do interesse especí~
fico do Nordeste, a cargo dos órgàos federais que operam na região, ou que
tenha de realizar-se mediante financiamento por instituições oficiais de crédito;
g) apresentar, ao Presidente da República, o relatório anual sobre a
execução do plano-diretor;
h) propor, ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e aos
dirigentes de órgãos ministeriais subordinados àquele, a ..adoção de medidas
tendentes a facilitar ou acelerar a execução de programas, projetos e obras
relacionados com o desenvolvimento do Nordeste.
Também o Conselho da SUDENE podia propor, diretamente, ao Presi#
dente da República:

1 - a concessão de câmbio favorecido ou de custo, ou a autorização
para o licenciamento de importação sem cobertura cambial, para equipa#
mentos destinados ao Nordeste, inclusive implementos agrícolas essenciais
ao desenvolvimento da região;
2 - a decretação de prioridade em relação a equipamentos destinados
ao Nordeste, para efeito da concessão de impostos e taxas de importação~
3 - a declaração de ser do interesse do desenvolvimento regional a ex~
tração e industrialização de minérios do Nordeste~
4 --a concessão de cinqüenta por cento das divisas conversíveis provenientes das exportações do Norde'ste, para a importação de bens necessários
ao Desenvolvimento Regional.
Como um corolário dessa ampla autonomia da SUDENE, diretamente.
vinculada à Presidência da República, a organização burocrática facilitava
sua tarefa: o pessoal requisitado podia ter os seus vencimentos complementados até cem por cento, mediante aprovação do Chefe do Executivo; podia o
órgão contratar técnicos pelo regime da CLT, segundo as conveniências do
mercado de trabalho, dispensados de concurso.
O art. 18 da Lei originária da SUDENE dizia:

"Fica isenta de quaisquer impostos e taxas a importação de
equipamentos destinados ao Nordeste, considerados preferencialmente os das indústrias de base e de alimentação, desde que, por
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. \-_ . : f';,~e caso, só não e~~ permitida a importação de máquinas e -equipa~
~

usados ou recondlclonados, ou quando a fabricação de simiJares no
País fosse capaz de atender, de forma. adequada e reconhecida pela ~UDE~
NE, às necessidades da execuçào do- desenvolvimento do Nordest4.
Já o art. 19 dava a seguinte redação ao art. 35, da lLei.n•. 2.973.de 26 de
novembro de 1956:
"Art. 35. As indúsúias químicas que aproveit~m matéria~
prima local~ ou' indústrias de outra natureza que tambênt .a utilizem. nomeadamente as indústrias de fertilizantes, ce}ulos~t·álcalis.
cocos, óleos vegetais e de cera de carnaúba, blmeficiamentb'e tecelagem de earoá; agave e fibras naturais, beneficiamento _e tnétalurgiade rutilo, ferro, tungstênio, magnésio, cobre, cromo, mãQganês,
chum~.o~ zinco~ ilmenita e de outros minéri05~'é:tija extra,çã~ e indus.trialização . sejam declarados de inter~~i{[lo desenvolviménto
regIOnal, locahzadas no Norte e no Nord"-llo País, inclusive Sergipe ou Bahia. ou que venham a ser instaladas nessas regiões, pagarão, com redução de 50% (cinqüenta por cento) o Imposto dOReoda e o 3_9icional sobre os lucros em relação ao capital e àS. reServas,
até o exercicio de 1968, inclus,ive."
,
I'

Toda essa legislação conferia à SUDENE, até 1964, condições pata planejar e promover ,o desenvolvimento do' ~ordeste, principalmente a :partir
da aplicação dos incentivos fiSGais previ.- .
Mas, a partir, da RevoJução de Março, criado o Ministério Extraordinário para Assuntos da Coordenação dos Organismos Regionais, a SUDENE ficou vinculada ao MECOR, cortado seu cordão urnbilical com 8 Presidência da República e prejudicado o dinamismo qUI: caracterizara ·sua
atuação, quando ~-uperintendente o economista Celso Furtado, que es.t-ruturara o órgão, contratara seu mais eficiente pessoal, com uma -equlpe de economistas jovens que, nas atlrninistraiyões sucessivas, pc)]' falta de estímulo,
nào apenas salarial~ mas de apoio às suas idéias dci;ClWOlvimentistas. com
f~ndamentos no estruturalismo econômico e nãono~n,:tarismoquepassa
na a instalar-se no-órgão também, foram emprestar assistência e serv~Ços--a
outras iniciativas, principalmente nos vários Estados da região.
"
Essa evasào de pessoal técnico, do mais alto gabarito, se tornarinlmàis
intensa a partir de 1969~ quando foram sugeridos decretos do Executivb t estabelecendo a redução das atribuições do Conselho Deliberativo da SODEN E, ampliando as do Superintendente, nomeado por indicação do Ministério do Interior.
-,®'-.-

Os reçursos da Superintendência
Pelo art. 20 da Lei que a instituiu, as dotações or,çamentárias e oS crédi...
tos adicionais destinados à SUDENE. para sua administração e execuç~o de
projetos, sào automaticamente registrados pelo Tribunal de Contas e distribuídos ao Tesouro 'Nacional, que os repassa ao Banco do N~rdeste ou ao
Banco do Brasil, em conta espedal.
,
Os saldos das dotações e créditos. quando não utilizados, são esctlturaI .
dos como restos a pagar. enquanto o Superintendente apresenta. ao Trd,unal
de Contas, até 31 de março de cada ano, a prestação de contas das deSp;esas
efetuadas no, exercício ánterior.
Constituiu-se d -patrimônio da SUDENE "pelo do Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, instituído em fevereiro de 1959, sendo-lhe trànsferido o saldo da dotação global do Grupo :~~ Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste; criado em 1956, além d~,um crédito de cinqüenta milhões de cruzeiros (moeda de 1959) para a organização administrativa.
Já o art. 25 declarava:'
,.
.
ui! o '~oder Ex.ecutivo autorizado a abrir crédito especial ~é a

importância de um.bilhão de cruzeiros, à conta do qual corr~fão,
na formadfllegisl",çã,o vigente, as despesas com planos e projctbs a
que se refer-e Q artigo' anterior, sem prejuízo de recursos mais: ~mM
pios e específicos que Ihes_ forem atribuídos nas leis que se estah;elecerem."

o art. 26 colocawa à disposição da SUDENE, trimestralmente, no'Banco do Brasil, importância nunca inferior a cinqüenta por ccmto do valor.dos
ágios arrecadados mediante a venda de divisas provenientes da export'i!~ão
de mercadorias oriundas dos nove
sua área, enquanto o art. 27
impedia a aprovação pelo SNDE e
9~alquer projeto de financiamento ou aval, destinado a
.
econôdentro de noventa dias.
mico do Nordeste, sem parecer da,
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hnalmente, diziam os arts. 28 e 29 da lei que instituiu a SUDENE:
"Arl. 28. O Banco do Nordeste do Brasil S.A. aplicará pelo
menos 70% (setenta por cento) de seus recursos em empréstimos es~
pecializados com o prazo mínimo de seis meses e nos termos do
arl. 8' da Lei n' 1.649, de 19 de julho de 1952.
Art. 29. Os recursos correspondentes a 2% (dois por cento)
da renda tributária da União, previstos no art. 198 da Constituição, serào aplicados preferencialmente em obras de açudagem,
irrigação, perfuração de poçJS tubulares e construção de rodovias,
na área compreendida no" Polígono das Secas, e não poderão ser reduzidos por ato do Poder Executivo."
Vê-se~ portanto, que, quando a SUDENE nasceu, além do acervo recebido e dos apreciáveis créditos que lhe foram destinados - cerca de um biIhào e cinqüenta milhões de cruzeiros, em moeda de 1959 - dispunha dos
recursos previstos no art. \98 da Constituição de 1946; dois por cento da renda tributária da União.
..
Criaram-se, depois, os incentivos fiscais, conhecidos como
"art. 34/18", aberta uma opção aos contribuintes do lmposto de Renda para
aplicar cinqüenta por cento do tributo devido em investimentos no No·rdeste, por intermédio da SUDENE, enquanto a Constituição de 1967 suprimia
aqueles dois por cento.

Mas. logo depois, quando a SUDENE recuperava o seu desempenho,
sob iI superintendência do Coronel Euler Bentes, sendo Ministro do Interior
o General Albuquerque Urna, o então Ministro da Fazenda, impondo suas
convicções monetaristas ao-Presidente Costa e Silva, fez empregar boa parte
dos incentivos fiscais para investimentos setoriais na Pesca, no Turismo e no
Refiorestamento. Houve uma crise política, demitindo~se Albuquerque
Lima da pasta do Interior, depois de críticas severas ao comportamento governamental.
Quem fizer um cálculo dos recursos destinados à SUDENE, de 1969 a
1979 - num decênio, portanto ~ comparando-os com os dois por cento da
arrecadação tributária da União, verá que o sistema instituído pela Revoluç50 de Março foi absolutamente prejudicial, em matéria de disponibilidade
financeira à SUDENE, que, alêm do mais, a partir de 1970, começou a
frentar a evasào de técnicos, porque as tabelas impostas ao pessoal, pelo Ministério do Interior, não encorajava aqueles a permanecer em seu quadro,
I.:orn ofertas muito mais tentadoras no mercado de trabalho.
Eis, por ordem de importância, os prejuizos sofridos pelo órgão, a partir
de 1966:
- I - a substituição dos dois por cento da arrecadação tributária federal,
em favor do Nordeste, pelo sistema de incentivos fiscais, muito mais complexo e menos eficaz quanto à rapidez do recebimento;
11 - a divisài:fdos incentivos com a Amazônia, que perdeu as dotações
constitucionais que 'lhe eram consignadas;
III - a destinação dos incentivos, até então deferidos à Amazônia e ao
Nordeste, liaS setores da pesca, do reflOre~itamento e do turismo, que significou desvio para as regiões mais desenvolvidas do País, pois nelas residiam os
mais ricos investidores e contribuintes' do Imposto de Renda;
IV - a redução das vantagens oferecidas aos técnicos que trabalhavam
nJ S lJ DEN E, provocand~ um grande êxodo dos mesmos para outros órgãos
c para a iniciativa privada, em detrimento do melhor desempenho burocrático do órgão, principalmente quanto à orientação dos investimentos industriais e agropecuários no Nordeste.
Esse desencorajamento veio coincidir com a desilusão produzida na regiào, diante dos esqueletos de fábricas montadas com os incentivos e que nào
chegavam a termo, nem ~equer quanto à parte física, poucas as que entravam
em operações. Também havia abusos burocráticos, encarecendo os investimentos da pequena e média empresas. Ig~almente, não se deu, em princípio,
maior atenção aos investimentos agropecuários, principalmente no Piauí e
no t\:1aranhão, enquanto as indústrias montadas, por muito sofisticadas,
pouco aproveitavam a mão-de-obra na região.
Tais as críticas gerais então feitas, enquanto, nas tribunas da Câmara e
do Senado, desde o Governo Médici, protestava-se contra o "esva~iamento
da SUDENE".
Como salientado, a instituição do imposto sobre a circulação de mercadorias. a extensão do mecanismo de incentivos fiscais a setores econômicos
comu pesca, renorestamento e turismo, e por fim o que se denominou esvaziamento da SUDENE, foram capazes de Ieduzir o ritmo do crescimento rcgíonaL
Aumentaram, por sua vez, as distorções, até mesmo no que respeita ao
sistema de incentivos fiscais, que, pela escassez de recursos, propiciou o sur-

en-

gimento da cobrança de taxas por muitos dos proprietãrios desses meios,
tornando mais caros os investimentos na região.
Em 1974, a criação dos Fundos de Investimentos - FINOR e FINAM
- foi uma tentativa de afástar essas dificuldades, ao mesmo tempo em que
inúmeros investidoI<;:S potenciais deixaram, por falt,l de interesse, de aproveitar o beneficio que lbes foi oferecido legalmente.
Evidentemente esta não foi a causa príncipal do aumento das desiguaJdades regionais, que hoje verificamos. Um conjunto de fatores atuou neste
sentido, alguns dos quais já cítamos, afora outros. como a permanência de
baixos níveis de produtividade e eficiência na produção agrícola, éxodo rural
e reduzida capacidade de absorção de mão-de-obra pelas novas atividades
criadas na área.
Ê importante não apenas um diagnóstico da situação. É por demais importante buscar uma solução apropriada para o problema e esta somente
pode estar no próprio Nordeste.
O planejamento regional deve ser reestimulado, porquanto foi, nos últimos anos, atraído e absorvido pelas grandes linhas e objetivos do planejamento glo"bal, muito embora o Nordeste seja uma região com características
específicas, que demandam um tratamento único e sobretudo exaustivo.
Reestimular o planejamento regional significa, por sua vez, repor a SUDENE numa posição de destaque, o qual foi perdido por força de todo um
enfoque nào muito apropriado à região.
Dentro deste quadro, é importante também propor e realizar uma revisào do sistema"de incentivos fiscais, fazendo-o retornar às suas origens, pois
nào se pode admitir sejam também favoreddos por recursos de tão baixo
custo atividades altamente lucrativas e que podem por si mesmas gerar os
seus próprios recursos para investimentos.
Da mesma forma, uma vez que o problema da criação de riqueza é fundamentalmente de origem financeira, os orçamentos da União devem ganhar
uma nova dimensão redistributiva, çarreando maiores volumes de recursos
para o Nordeste, de forma que a infra-estrutura regional seja capaz de representar um atrativo a mais aos investidores. Somente com mais investimentos
em educação, especialmente profissional, saúde, transporte, habitação, energia, para somente citar os principais, será possível oferecer aos investidores
de outras regiões as economias ex.ternas hoje ex.istentes nas regiões mais desenvolvidas do País.
Os incentivos fiscais
A legislação relativa aos incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento do Nordeste vem sendo continuamente modíficada, sempre no intuito de
diminuí-los, desde 1968.
Hoje, os dispositivos aplicáveis são o a'rtigo 29 , letra "i", do Decreto-lei
n' 1.338, de 23 de julho de 1974; e o arl. 92, letra "i", do Regulamento do Imposto sobre a Renda e outros Proventos, aprovado pelo Decreto nf' 78.J86,
de 2 de setembro de 1975.
De acordo com aquele primeiro dispositivo, permite-se às pessoas físicas reduzirem o imposto sobre a renda devido em montante equivalente a
quarenta e dois por cento sobre as quantias que, voluntária e efetivamente,
aplicarem no ano-base, na subscrição e integralização de ações nominativas
ou nominativas endossáveis de empresas industriais ou agrícolas considera. das de interesse para o desenvolvimento econômico do Nordeste.
As pessoas físicas também podem utilizar este incentivo na subscrição
de cotas do FINOR, nos termos do parágrafo único do art. 39 do Decreto-lei
1.376, de 1974.
T.i1 reduçào é regulada pelo segundo dispositivo, da legislação do Imposto de Renda, tendo sido, em 1978, o valor da dedução equivalente a
sessenta por cento da renda bruta até 135 mil e 100 cruzeiros, diminuída inversamente essa proporção até trinta por cento para renda bruta acima de
714 mil e 800 cruzeiros.

n'

Mas O Decreto-lei n' 1.376, de 12 de dezembro de 1974, alterou profundamente a sistemática dos incentivos fiscais regionais e setoriais, visando a
corrigir distorções produzidas no Sistema 34/18, principalmente no que tange à cobrança de altas taxas de captação e à demora na implantação dos projetos, decorrente do desencontro entre os investidores e as empresas beneficiárias do sistema.
Criou-se o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), operado
pelo BNB, sob a administração e supervisão da SUDENE. Para o FINOR
passaram a destinar-se os incentivos fiscais, devendo aplicarem-se as deduções
previslas nos Decretos-leis n'i's 1.109, de,l970 e 1.179, de 1971, ao PIN e ao
PROTERRA, destinado à distribuição de terras e ao estímulo à agricultura
do Norte e do Nordeste.
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A Secretaria" da Receita Federal, com base nas opções exercidas e nos
recolhimentos ,~fetivamente feitos, expede, para cada exercício. certificados
de aplicação retatlvos às parcelas de incentivos recolhidos dentro do exercício, para serem trocados. dentro de um ano de sua emissão, por cotas do FINOR. Tais certificados de cotas podem ser negociados, caucionados junto a
órgàos públicos federais ou trocados por ações pertencentes ao -fINOR.
Os contribuintes que, isolada ou conjuntamentre, detenham pelo menos
cinqüenta e um por cento do cap.hal votante da sociedade titular de projeto
beneficiário de incentivos, poderão aplicar nele seus recolhimentos, no montante correspondente aos Certificados de Aplicação recebidos. Tratando-se
de participação conjunta l cada pessoa jurídica ou grupo coligado deverá
possuir pelo menos cinco por cento do ~apital votante na empresa bepeficiária.
A operação do FINOR, administrado pela SUDENE. é de responsabilidade do BND, a quem incumbe a subscrição e integração do capital das empresas, de acordo com as autorizações da SUDENE, a custódia de títulos e a
permuta de certificados de aplicação por certificados de in\lestimentO$ e des~
tes por títulos da carteira do FINOR.
.
Desempenho em 1978
Uma análise dos dados estatísticos da SUDENE, referentes ao primeiro
semestre de 1978 - os maIS recentes de que dispomos - demonstra que o
número de projetos novos foi de sete no período, sendo dois no Rio Grande
do Norte e em Sergipe, e um em Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais; as reformulações de projetos totalizaram J7, sendo 4 em Pernambuco, 3 no Ma~
ranhão, Bahia e Minas Gerais, 2 no Ceará e Sergipe; os reinvestimentos al~
cançaram 83 indústrias, sendo 23 em Pernambuco, 21 no Ceará I 16 na Bahia,
8 em Alagoas, 5 em Sergipe, 5 no Rio Grande do Norte e 5 na Paraíba.
Do total geral de IU7 projetos, no primeiro semestre do anO passado, 28
destinaram-se a Pernambuco, 23 ao Ceará, 19 à Bahia, 9 à Alagoas e a Sergipe; 7 ao Rio Grande do Norte; 5 à Paraíba; 4 a Minas Gerais e 3 ao Maranhão.
Os empregos criados alcançaram 1.190 no Rio Grande do Norte, 958
em Minas Gerais, 639 em Sergipe, 298 na Bahia, 265 em Pernambuco, lOS
em Alagoas, 80 no Maranhão e 74 no Ceará.
Quanto aos investimentos totais, foram de um bilhão, 323 milhões e 635
mil cruzeiros no Rio Grande do Norte; 676 milhões e 403 mil em Minas Gerais; 414 milhões e 76 mil em Sergipe; 339 milhões e 585 mil na Bahia; 284
milhões e 121 mil no Maranhão; 79 milhões e 908 mil em Pernambuco; 63
milhões e 355 mil no Ceará; 62 milhões e 640 mil em Alagoas e 4 milhões e
877 mil na Paraíba,
No que tange aos projetos industriais, de turismo e de isenção ou redução de impostos de importação e de reinvestimento, aprovados pela SUDENE, no primeiro semestre de 1978, o quadro foi o seguinte, por Estados:
l

Rio Grande do Nor~e ...... , ... , ..... , ...... .
Minas Gerais .................. , ............ .
Sergipe .................................... .
Bahia, ............... "" ....... , ..... ", .. .
Maranhão .................. , .............. .
Pernambuco ..................... , .......... .
Ceará ... , .. , .. , ........ , ....... , .......... .
Paraíba .. , ................................. , .

Cri
1.267.140.000,00
676.403.000,00
414.076.000,00
339.595.000,00
284.121.000,00
79.908.000,00
63.355.000,00
4.877.000,00

Esses investimentos totalizaram, na região, incluindo hotéis de turismo

- um no Rio Grande do Norte, outro em Alagoas - três bilhões, 151 milhões e 105 mil cruzeiros.
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Totalizando mais de cento e seis milhões de cruzeiros.
Se, n_estC'ldtimo quadro, o Rio Grande do Norte aparece em último lugar~ de~s.e_·lembrar que se trata de investimentos dos cont:ribuintes locais do
iUlp~fterida, com. equivalente aplicação própria dos_~lçi~nistas. nos ter0l'l§:9lLárt, 22 da Lei n' 5.508, de 1968.
.'
: . pretendemos alongar-nos mais.
'.-..,.
,
Concluímos por·assinalar que se houve prejuízo para os Estados, ~m a
substituição dos dois por cento da. arrecadação tributária federal desthlada.
ao desenvolvimento 'do Nordeste pelo sistema dos incentiv,os fiscais,-o pQmejamento foi mais ordenado e, atualmente, a aplicação dos recursos está beneficiando mais os Estados menos desenvolvidos, especialmcnte o Rio Gt~nde.
do Norte.
Esperamos, porém, que a legislação referente ao assunto seja consellda·
da numa só lei, qu~ se aumentem os recursos destinados ao Nordest~ !JJão
apenas de incentivos fiscais, mas, também, os orçamentá.tios destinados a
obras de infra-estrutura, à educação, à saúde, à hjgle~pítbljca, ao aperfeiçoamentQ tecnológico, à exploração da energia s~ ·êótica, tão abun·
dantes ,na região e. sobretudo, ao aperfeiçoamento dêllrna lavoura ecológi·
ca. que, segundo Guimarães Duque, o maior técnico nestc: assunto, em toda
a'América do Sul- depois de cinqüenta anos de estudos no Nordeste, terra
querida desse mineiro ilustre - tem todas as condições para abastecer..se de
produtos têxteis, ulha dezena de frutas, produtos pecuàl'ios, celulose,,. mi~
nérios - principalmente no Rio Grande citi.Norte - com apreciável s9bra
para a exportação. '
.:~Embora tenha que importar cereais - principalmente milho, arrpz.e
feijão - somente o seu algodão de fibra longa, que exige solo fértil e preçipi·
tação pluviométrica inferior a 600 milímetros custearia toda essa impor·
I

tação.

A) O modelo de de""n,ol,imenlo adolado pelo Brasil;t. . be.eficiado reduzi·
das parcelas da populaçio brasileira e pequenas
imenso território
nacional.

''---dl[)

Há, sem dúvida, um reconhecimento tácito do goverr.lO de que o H~ila_
gre brasileiro" beneficiou principalmente os mais ricos. Por isso. talvez, seja
agora a oportunidade para registrar que esse milagre se concentrou quase
unicamente em algumas poucas áreas e regíõcs do território nacional. A eCO·
nomia da região Sudeste e da região Sul é co-;nparâvel às el:onomias dos 'paí-,
ses mais desenvolvidos do Mundo. Somente São Paulo exporta, para os demais Estados do Brasíl e para o Exterior cerca de 32 bilhões de dólares. vator
somente ultrapassado pelos 7 países mais desenvolvidos do mundo, conforme levantamento do jornalista Carlos Alberto Wanderley, do Jornal do Bra~
sil, de 28-5-79, Somente a região Sudeste concentra 80,3% da produção industrial do País, enquanto o Nordeste com 1/3 da mã()·de-obra nacional
produz apenas 5.8% da produção industrial do Brasil. Não há dúvida de que
as disparidades econôinicas entre as regiões brasileiras talvez sejam- até mais
graves e mais profundas do que as desigualdades pessoais.
B)

Asuperação dos problemas regionais no Brasil é responsabilidade co.stit....
cionalmente atribuída ao GOl'erno d. União.

do

sistema federativo estará ameaçada se se mantêm as
A sobrevivência
tendências de desenvolvimento dos Estados Federais, se as distâncias econô"
micas e sociais entre São Paulo e o Piauí, por exemplo, não se ,redugirem
substancialmente. E. por isso, que a atual Constituição ass,egurou à União a
competência para estabelecer e executar Planos Regionais de Desenvolvi·
mento (Artigo 89 , inciso XIV) e·garantiu, através do Orçamento Plurianual,
os recursos necessários para a execução dos Planos de V.alorização das re-giões menos desenvolvidas do País (Artigo 63).
C) Incumbe ao Ganeno definir a.m dareza as funções da SUDENE, no iCOII'"
texto da Administracio Píblicl Federal, dotando-a dos uneios e instrlmea"
tos para cumprir essas runçõH
'

No mesmo período, foram aprovados 83 pleitos, dos quais 23 em Pernambuco, 21 no Ceará, 16 na Bahia, 8 em Alagoas e 5, respectivamente, no
As responsabilidades d~ União em relação ao subdesenvolvimento do
Rio Granderdo Norte, na Paraíba e em Sergipe.
Nordeste levou-a a criar, em 1959, a SUDENE. Entretanto, com as transfor·
O investimento total dessas imobilizações financeiras com 50% do Immações que sofreu a administração federal, principalmentl~ as advindas com
posto de Renda devido, apresentou os seguinte totais:
.
a instituição do sistema federal de planejamento, ficaram as atribuições,cri ..
ginais da SUDENE, no mínimo, pouco claras. Mister se fa:l:, portanto"venha
Cr$
Pernambuco ... ,., .......... , ................. , . 33.601.000,00
o Governo explicitar claramente o que quer da SUDENE. Ou seja, dizer que
Bahia .. ,., ........... ,., ... , ......... ,." ... , . 23.667.000,00
cabe à SUDENE a responsabilidade de coordenar o Plano de Desenvolvi.
Ceará ........ , ...... , ......... , ........ , .... . 14.575.000,00
mento Regional que a Constituição prevê; que cabe à SUDENE administrar
Sergipe .... , ...... , ....... , ................. ,.
14.063.000,00
os recursos do PIN e do PRO'F-ERRA que a lei estabeleceu especial~ente
Alagoas ........ '.,., ..... , ... , ............... . 12.640.000,00
para a Região; que cabe à SUDENEpromover a implementação dos ,~ran.•.
Paraíba .,., .. , ............ ,.,., ..... , ........ .
4.877.000,00
des projetos q~e venham transformar a âréa furat$lo Nordeste, e criar.n~sci..
dades os empregos 'necessários.
>-f;.~.;;,.~..-_
j.
Rio Grande do Norte ......... , .. " ... , ... , ... .
2.973.000,00
'1
!
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D) Refisão da Resolução 0 9 14/77 do CDE, que trata da descentralização industrial, estabelecendo claramente o fortalecimento industrial do Nordeste,
através da reorientação dos investimentos pril'ados e públicos, principalmente aqueles que se caracterizem como grandes absonedores de ~io-de
obra
Caracterizada a grande concentração industrial em São Paulo, é impossível admitir continue o Governo Federal concedendo incentivos, crédito
subsidiado e mesmo investimentos de empresas públicas nessas áreas. E inaceitável, ainda, que se continue a _permitir que os grandes investimentos estrangeiros, especialmente os das empresas multinacionais se realizem nessas
áreas já plenamente industrializadas, sem que-o Governo os induza para as
regiões de maio índice de desemprego, como o Nordeste.
B) É necessário dotar a SUDENE urgentemente dos i~trumentos indispensánis para o cumprimento de sua missão.
U ma redução sensível das d~sigualdades que separam o Nordeste das
regiões mais desenvolvidas do Brasil requer da parte do Governo Federal
uma ação articulada e coordenada. Para que a SUDENE possa desempe-

nhar eficientemente esse papel, mister se faz dotá-la dos recursos humanos
capazes de exercer uma eficiente atuação junto aos demais órgãos públicos
federais e estaduais, e dos instrunientos financeiros capazes de viabilizar os
programas estratégicos de desenvol"\(imento regional. Do ponto de vista dos
recursos humanos, a SUDENE somente poderá equipar-se se puder concorrer no mercado regional em condições de igualdade com as empresas de economia mista e as empresas públicas do próprio Governo Federal, tais como
o Banco do Nordeste, o Banco Nacional de Habitação, CHESF, Banco do
Brasil etc. Quanto ~os recursos financeiros, mister se faz transferir para ela
integralmente, a administração dos recursos do PIN e do PROTERRA, com
os quais a SUDENE poderia garantir o cumprimento dos principais programas do Plano de Desenvolvimento Regional.
Finalizando, sou do parecer que V:Qlt~ a SUDENE a ter os mesmos poderes da época da sua fundação, força nec,es.sâria a corrigir as distorções e com
passo firme buscar a integração global da re,:-ião no desenvolvimento nacional.
Aqui ficam o nosso parecer e as nossas esperanças.
Era o qu~ tínhamos a dizer.

Exercício

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Valor aplicado

Diferença

crs

ano a ano
Cr$

5.767.678
9.166.694
17.764.988
145.üOU.000
155 .ÜOU.ÜOU
152.059.320
18J.417.üOU
132.515.1JO()
141.ÜOU.ÜOU
179.üOU.000
187.000.000
201.üOU.000
269.üOU.000
309.813.800
458.000.000
602.000.000
801.400.000

3.399.016
8.598.294
127.235.012
10.000.000
- 2.940.680
31.357.680
- 50.902.000
8.485.üOU
38.000.000
8.000.000
14.000.000
68.000.000
40.813.800
148.186.200
144.oo0.1JO()
199.400.000

%

58,9
93,8
716.2
6,9
- 1,9
20.6
- 27,7
6,4

26.9
4,4
7,4

33,8
15.1
47.8
31,4
33,1

Obs.: Até o ana de 1967 os recursos aplicados nas programas da SUDENE não pode·
riam ser inferior a 2% (dois'p~lr cento) da receita tributária da União, conrarme
a art. 10 da Lei n9 3.692, de 15-12-59. A partir de 1968 tal dispositivo roi revogado.
Até (967 a SUDENE era supervisionada pela Coordenadoria de Organismos Regionais. A partir de 1968 passou a ser órgão do MINTER.
Fante: Subsecretaria do Orçamenta -

Senado Federal.

RECURSOS DA SUDENE PARA 1979
POLONORDESTE -

CrI 4.076
1,290
2,110
0,539

bilhões, sendo:
provenientes do PIN
provenientes do PROTERRA
provenientes do BANCO MUNDIAL

0,137 provenientes do BIL

FINOR -

Cr~

14.000 bilhões, sendo
USI 150,000,000 - orçamento suplementar
PROJETO SERTANEJO - Cr\ 773 milhões'
PROGRAMA DO TRÓPICO SEMI-ÁRIDO ~Crl 80 milhões proveniente Fonte: Representação da SUDENE em Brasília do PROTERRA.

Era o que tinha a'dizer. (Muito'bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

A sessão está suspensa

por alguns minutos, para que o Sr. Ministro do Planejamento, Mário Henrique Simonsen, que já se encontra no Gabinete da Presidência, possa vir a
este plenário ..
(Suspensa às 14 horas e 58 minutos. a sessão é reaberta às 15 horas e 6 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Declaro reaberta a sessão.
Acha-se em plenário o Sr. Ministro-Chefe da Secretaria do Planejamento, Professor Mário Henrique Simonsen, para prosseguimento da fase de interpelações iniciada na sessão de 31 de maio passado.
Cabe à Presidência lembrar aos Srs. Senadores que, nos termos regimentais, disporão de 10 minutos cada um para uso da palavra, sendo-lhes
vedado apartear o Sr. Ministro durante o período de respostas às interpelações. do mesmo modo, terá o Sr. Ministro igual tempo para as respostas,
não podendo apartear os Srs. Senadores na interpelação destes.
A Presidência esclarece que irá conceder a palavra aos oradores que se
inscreveram para interpelar O Sr. Ministro na sessão do dia 31 de maio último.

Tem a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Ministro poderá se dirigir à tribuna para acompanhar os debates.
(Pausa.)
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA -

BA. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Ministro Mârio Henrique Simonsen.
Como primeiro orador inscrito, antes de iniciar as considerações e as
perguntas que devo formular a V. Ex', quero cumprimentá-lo pela magnífica
conferência proferida na semana passada neste Congresso, abordando o
.tema Inflação Brasileira e Política Antiintlacionária realizada pelo atual Governo.
Para ganhar tempo, começarei a fazer minhas considerações e as indagações que vou formular.
Minha primeira indagaçào: Como é notório, o nosso sistema tributário
se caracteriza pela predominância dos Impostos sobre Circulação de Mercadorias e sobre Produtos Industrializados, que são os de maior arrecadaçào, e
em terceiro lugar, o Imposto sobre a Renda. Ora, os dois primeiros, ICM e
I PI, são tributos indiretos, desvinculados da rendel dos contribuintes. São regressivos. No caso do leM, ocorre uma enorme transferência de recursos
dos Estados pobres para os Estados ricos, que provoca o agravamento dos
desníveis regionais de renda, sendo, portanto, a nossa política fiscal sumamente regressiva e dominada pela preocupação do desenvolvimento econômico prioritário.
Pergu'nta-se: 1) Quais as providências que estão sendo tomadas, no sentido da correção das distorções já identificadas da nossa política fiscal?
2) QU,ais as providências em andamento, visando ao aprimoramento do referido sistema? Como obter-se uma melhor adequação às realidades brasileiras, no sentido de uma redistribufção de rendas, acoplada com a transferência de novos encargos para os Estados e Munitípios. no contexto de uma
ampla desce~tralização administrativa?
pedindo desculpas pela aparente complexidade da pergunta, resumo:
Como transformar, de fato, o nosso sistema tributário num verdadeiro instrumento de aprimoramento da Federação, a partir do fortalecimento -financeiro dos Estados e Municípios, da descentralização administrativa e do
bem-estar social?
E a primeira pergunta.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -

Muito obrigado, Sena-

dor Lomanto Júnior, pelas referências tào simpáticas e elogiosas à minha
conferência de quinta-feira, seguida dos debates.
Em primeiro lugar, eu lembraria que o sistema tributário dos países em
desenvolvimento, em geral, apresenta uma predominância, muito grande, de
impostos indiretos sobre impostos diretos, por uma razão: havendo uma
massa muito grande de população pobre, a arrecadação do Imposto.de Ren- _
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da, necessariamente, num país· de baixo nível de desenvolvimento, costuma
ser pequena. Mas, nós já progredimos bastante. Há uma dezena de anos, cer·
tamente, o Imposto de Renda, era muito pouco expressivo na arrecadação
total do País. Hoje, ele está caminhando para ser, e já deve ser, no ano de
1979, o maior tributo federal. Então, toda a diretriz do sistema tributário
brasileiro tem sido no sentido de aumentar, entre todos os impostos existen·
tes de fazer com que, entre todos os impostos ex.istentes, de fazer com que
cada vez mais aumente a participação do Imposto de Renda, que é um im·
posto socialmente mais justo, socialmente mais eqüitativo. E esse aumento
de participação, de alguma forma, só se viabilíza na medida em que o País
atinge um certo estágio de desenvolvimento. Se V. Ex' tomar um país com
uma renda per capita - digamos - de 200 dólares anuais, é muito difícil ter
uma arrecadação expressiva do Imposto de Renda, pura e simplesmente porque não há um número palpável de contribuintes para chegar a formar receita. Daí, os impostos serem, sobremaneira, de natureza indireta. Mas já esta·
mos hoje, com cerca de 600 dólares per capta. o que já nos permite uma participação bem mais expressiva do Imposto de Renda no total da arrecadação
tributária nacional.
Então, diria que em matéria de aperfeiçoamento do Imposto de Renda,
vários foram introduzidos durante o Governo do Presidente Geisel e certa·
mente continuarão a ser introduzidos no Governo do Presidente João Bap·
tista Figueiredo. Alargou-se bastante a faixa de tributação; a última faixa de
progressividade, inclusive, foi aumentada para 55%; foi criado, pela primeira
vez. o imposto sobre Ganhos de Capital; foram introduzidos vários aperfeiçoamentos no sistema de correção monetária; transferiu·se o grosso da ar·
recadação para a fonte; e assim por diante.
Eu não iria fazer, aqui, uma conferência sobre o que foi reaJizado no sistema tributário e no Imposto de Renda, na época em que tive a honra de ser
Ministro da Fazenda, primeiro porque eu seria um pouco suspeito para esse
julgamento mas, sobretudo, porque essa conferência demoraria algumas horas. Mas, muito foi feito nesse sentido, no Imposto de Renda. Portanto, parece que já no nível global há tendências, há preocupações de correção com a
maior participação do Imposto de Renda. Na medida, também, em que aumente bastante a arrecadação do Imposto de Renda, aumentam os 20% que
são transferidos aos Estados e municípios, sobretudo aos Estados e municí·
pios do Nordeste, que são os que, pelo baixo nível de renda per capita, mais
participam desses fundos.
No que diz respeito ao leM, já vários aperfeiçoamentos foram introdu·
zidos, ao longo dos últimos anos. Em primeiro lugar, depois da Lei Complementar n'? 24, acabou-se com a guerra de isenções, que era prejudicial a to·
dos os Estados e muito particularmente aos Estados do Nordeste. Hoje, para
um Estado conceder uma isenção qualquer é preciso que haja unanimidade
de todos os demais na concessão daquela isen'ção. Isto é importante, para
evitar aquele tipo de guerra predatória de incentivos, que acabava levando
todos os Estados a um aumento do nível de pobreza e de depauperamento,
mesmo, dos seus recursos fiscais.
Em segundo lugar, os encargos sobre a exportação, que eram muito pe·
sados para determinados Estados exportadores de manufaturas, muito parti.
cularmente para os Estados do Nordeste, que eram obrigados a dar um prêmio sobre as exportações de manufaturas, foram absorvidos pelo Governo
Federal.
Em terceiro lugar, foram reduzidas, também, as alíquotas interesta·
duais, de modo a beneficiar um pouco mais o Estado consumidor, no seu balanço com o Estado produtor.
V. Ex' dirá - e terã razão - que isso não basta, é preciso ir mais além.
Estou plenamente de acordo, mas creio que novas medidas deverão ser to·
madas. Por exemplo, urna idéia que ontem mesmo foi debatida por um grupo de Secretários de Planejamento e Fazenda comigo, foi a de ressarcir, de
alguma forma, os Estados que estão com grandes coeficientes de exportação
de manufaturados. Há Estados que estão tendo que fazer grandes invertimentos para as indústrias de exportação; estas indústrias de exportação exigem investimentos do Estado, infra·estrutura, educação, saúde e assim por
diante, e, posteriormente, como estes empreendimentos vão ser todos para
exportação, o Estado não arrecadará praticamente nada, em termos tribu·
tários. Então, é importante que a União cogite de uma forma de compensação.
Eu diria que vários problemas dess,J. natureza irão surgindo e vários
aperfeiçoamentos serão encontrados. E, .diga·se de passagem, espero que a
iniciativa desse aperfeiçoamento não seja apenas do Executivo mas, sobretu·
do, do Legislativo.
O SR. LOMANm JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço a V. Ex' a
resposta e, sobretudo, a parte tinal: iremos, também, dar a nossa contri·
buiçào.
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Sr. Ministro, esta é a segunda pergunta:
V. Ex' no encerramento do IV Congresso Nacional do teM, em Ma ..
naus, em 1978, fez um importante pronunciamento do qual destaco a s~guin~
te declaraçào:
"Creio que devemos olhar para o futuro, procurando,;
não
. ,
abruptamente, diminuir as receitas federais para distribuí-Ias:~pelos
Estados - o que não seria viâvel porque, assim como os Estados
têm suas responsabilidades, o Governo Federal1tambêm aS. tem mas, antes, assegurar que, realmente nos próximos anos, o oresci~
menta dá receita estadual, bem Como o crescimento da receiea; dos
municípios, se sustente a taxas s.uperiores ao crescimento do PIB e
da Receita Federal."'
~

Essa declaração de V. Ex' reforça a nos~;<'~nça no sc:ntido de que a reforma tributária ideal, no contextO de uma política fiscal ,adequada aos im..
perativos do desenvolvimento nacional, seria aquela que possibilita$Se a
cada Estado e a cada Município gerar as suas próprias rec1:itas no móntante
necessario ao atendimento das respectivas necessidades e :~ solução dos!respectívos problemas.
'
Ora, no momento. os Municípios e os Estados somente: dispõem de 'Zim.
postos, cada um, ao passo que à U niào cabem 10 impostos - os de maior
produtividade - além dos recursos parafiscais e de uma inesgotável capaci ..
dade tributária e arrecadadora. Diante disso, tudo indica que os Estados e os
Municípios correm os riscos de continuarem cada vez mais pobres, no de~pe·
nhadeiro do esvaziamento tributário, do endividamento e da insolvência~ en~
quanto, esta ê a verdade, a União avança cada vez mais para o gigantismo
tributário.
Sr. Ministro, como reverter essa tendência'? Qual é a opinião de V. Ex'~
para se redístribuirem equitativamente rendas e encargos'r
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Eu diria a V. Ex' que a
inversão do processo já começou a ser notada partir de 1977. Em 1977 ~ em
1978, o crescimento das rendas dos Estados e Municípios foi percentualmen.~
te maior que o crescimento das rendas da União. O que é um bom sinalJ!um
sinal de tendência positiva, graças a medidas como essas que foram toma~as:
aumento- do Fundo de ParticipaçãO dos Estados e Municípios, absorção pela
União dos encargos do ICM na exportação e assim por diante. Mas, concor..
do com V. Ex' que há ainda um longo caminho a trilhar. Em outras p~la..
vras, se olharmos o que aconteceU ao longo dos últimos 15 anos, notarpos
que certamente as receitas da União subiram em proporção muito maio,~ do
que as receitas dos Estados e Municípios. Vivemos um ambiente de des~en..
tralização, inclusive. naturalmente associado ao processo de abertura demo~'
crática e de abertura política. Conseqüentemente acho que esse problema de
melhor distribuição das receitas precisa continuar a merecer tratamento
.
prioritário por parte do governo.

a

O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço a V. Ex' e
vou formular a última consideração e a última pergunta.
Sr. Ministro Mário Henrique Simonsem, - ainda dentro da mesm:adi..
retríz - com o crescimento dos poderes e funções da União, rompeu.. Q
equilíbrio federativo no Brasil.
'
A reforma de 1966 concebida com a finalidade de viabilizar a autono·
mia e a capacidade empreendedora dos Estados e Municípios promovida no
Governo do inesquecível Presidente Castello Branco - sofreu, todavia,. no '
decorrer de sua execução, graves distorções que resultaram na total dependência dos Estados e Municípios no campo financeiro. MI:tade dos nossos
3.972 Munidpios dependem quase que totalmente das cotas do FPM, e'a OU~
tra metade, representada pelos mais prósperos da transferê:ncia do ICM~ É
bem verdade, como disse V. Ex'; que no Governo Geisel eS8a reversão, es:sas
distorções come:çaram a ser corrigidas.
'
Para se compreender bem o fenômeno da excessiva dependência fin~n
ceira, é preciso levar em conta não apenas o orçamento geral da União, mas,
também, o orçamento das autarquias; empresas públicas e sociedades de
economia mista, controladas peja União. O Orçamento da União, propria,~
mente dito, é menos de um terço do orçamento total que ela manipula. As ci..
fras desses orçamentos, provavelmente, ascendem à cerca de um trilhão e
meio de cruzeiros, se computarmos os orçamentos do lNPS, do BNH , :da
PETROBRAS, da Vale do Rio Doce, dos Bancos do Brasil, do Nordeste,'da
Amazônia, e assim por diante. Isso dã ao Governo Federal, Sr. Ministro, um
enorme poder de ação, ao lado do Seu já excepcional poder de decisão.
Se compararmos as receitas -municipais com esse trilhã,o e meio dc.~:-~~ '. '
zeiros, veremos que os municípios não participam nem em 2% da Rece~~W:.~~.

se.

.Jf::'
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deral- talvez sua partic.ípação apenas alcance 1%, se juntarmos as receitas
estaduais e as próprias receitas municipais.
Para uma pequena digressào, tenho aqui uma tabela da situação de oulros países para compararmos com a do Brasil:
Dados comparativos com a situação econômica dos Municípios brasileiros:
USA - 41% da renda para os Municípios
Inglaterra - 39% da renda para os Municípios
França - 38% da renda para os Municípios
Ilá/ia - 34% da renda para os Municípios
Pouco importa que parte dessa receita não seja tributária ou fiscal: é dinheiro de que a União dispõe para aplicar, a seu talante, segundo suas prioridades, para seus planos e programas.
Sr. Ministro:
Diante do exposto, nào acha V. Ex' que a única alternativa viável se encontra na elaboração de uma nova reforma?
Impõe-se, Sr. Ministro, uma reforma tributária profunda, a fim de que
se restabeleça o equilíbrio federativo e se possa falar de federalismo cooperativo. A reforma há de ser corajosa e há de dar um voto de confiança ao Município, nào só para arrecadar mais recursos, como para aplicá-los, segundo
suas próprias necessidades.
Aliás, V. Ex' já compreendeu muito bem e o Presidente João Figueiredo
jú anunciou essas primeiras providências quanto à liberação dessas cotas,
para que os Municípios realizem os seuS programas de acordo com as suas
necessidades, Acho, porém, que temos necessidade, que se impõe, repito,
uma reforma tributária para que se restabeleça o equilíbrio da Federação
brasileira. Muito obrigado.

o SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN -

Veja V. Ex', se entrarmos

numa discussão sobre se devemos ou não fazer uma reforma tributária, tal-

vez caiamos numa ·discussão pura e simplesmente semântica. Certamente
que há necessidade de se mudarem mecanismos que aí existem. Nisto estamos de acordo. Muitos deles já foram mudados, como os que citei agora há
pouco. mas outros deverão ser mudados. Ê possível que muitas dessas mudanças exijam, inclusive, emendas constitucionais: várias já foram feitas no
passado. por exemplo, o restabelecimento do Fundo de Participação dos EstHdos e Municípios em 20% do IPI, mais o imposto de renda que também foi
feito por emenda constitucional. Então~ creio que estamos de acordo em que
há muito o que mudar. Se chamaremos istQuma ampla reforma, uma reforma profunda. isto é uma discussão meramente semântica, mas creio que estamos de acordo neste'ponto crucial, em que devemos fazer o nosso sistema
tributário evoluir na direçãó de dár maior recurso e uma maior autor.omia
aos Estados e Municípios.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço as respos·
tas de V. Ex'
Com a minha modesta experiência de uma vida pública que começou no
primeiro degrau, na.Câmara de.. Vereadores, espero, no Senado Federal, dar
a minha contribuiçào, trazendo para aqui sugestões, a,fim de que possamos
realizar uma.reforma tributária. que atenda sobretudo às comunidades municipais, que, efetivamente. são, sem dúvida alguma, a realidade geográfica,
histôrica e social. E no M'unicípio, sem dúvida alguma, que há de se consolidar o sonhado desenvolvimento brasileiro.
Muito obrigado. (Muito 'bem! Palmas,)
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado a V, Ex'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) nadar Dirceu Cardoso.
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Concedo a palavra ao nobre Se·

o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Sem revisão do orador.)Sr. Ministro, nesta fase da ,vida brasileira, de compartimentos estanques, de
compartimentos fechados, a presença çie V. Ex' nesta Casa, se não é uma lufada de vento fresco, é, pelo m'enos. uma aragem suave neste vaso de contenção.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -

Muito obrigado a V. Ex'

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr, Ministro, sOu do
MOS; oponho-me', portanto, a muitas das criações da política econômicofinanceira que tem em V. Ex' um dos seus autores. Mas reconheço que V.
Ex' ê o homem que vigia as comportas deste grande lago de contenção, que é
a vida econômico-financeira deste País. V. Ex' deixa vazar uma pequena
quantidade de líquidos para cerlos setores da vida. brasileira. e esse líquido é
absorvido pelos areais das margens sem chegar à planície. Mas, dou de bara-

to: se V. Ex' abrir todas as comportas, todos nós seremos vítimas da mesma
inundação.
O SR. MÁRIO'HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado a V. Ex'
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Se, Ministro, William H.
Btagg, prêmio Nobel de Física, assim se expressou: "Em ciência e em pesqui.
s~ às 2'5 4'5 e 6's, criamos uma teoria; às 3's, 5's e sábados, criamos outras".
E ao domingo, - acrescento eu, com Ascêncio Pereira ' - "pernas p'ro ar,
que ninguém é de ferro". (Risos.)
Minha primeira pergunta~ Sr. Ministro, cifra-se sobre o salário mínimo,
e desejo convocar V. Ex' para este probJema grave da vida brasileira, com
esta recordação da filosofia andeja das ruas do meu interior: "Antes de dizer
a quem chora não chore, devemos dizer a quem bate não bata".
Depois dessas considerações preliminares, Sr. Ministro, quero convocar
V. Ex' para o caso do salário mínimo, Somos autores de um projeto de 1977
que estabelece duas épocas de reajuste do salário mínimo: 19 de maio, que é a
época tradicional, e 25 de dezembro, que é o dia de Natal, em que o custo das
utilidades e dos gêneros atingem o seu pique. Duas épocas.
O atual Sr. Ministro da Fazenda disse ontem no Rio que apoiava a idéia
de reajustes salariais ao longo do ano, mas desde que fossem combinados os
prazos ,de concessão com as elevações do 'custo de vida. E V. Ex', quando
Ministro da Fazenda. portanto, também ainda um homem da comporta, dis~
se isso: "O primeiro período do ano demonstra que longe de ser causa de in~
nação, o salário mínimo é que sofre o impacto dela". Foram palavras de V.
Ex'
Sr, Ministro, sabemos - V. Ex' disse aqui, na sua palestra anterior,
muito apreciada pela Casa, pelos jornais, pela opinião pública do País - que
há um aguamenlo correspondente a 500 cruzeiros por mês do salário mínimo, entào, em 12 meses, o aguamento do salário atinge mais do que o valor
real dele. Eu desejava convocar V. Ex', lembrando-lhe os operários que
ganham salário de fome. dessa grande massa de trabalho do Brasil que vence
maio salário mínimo e a maioria não vence dois salários mínimos, de brasileirinhos que morrem, na expressão de 40 mil crianças por ano, de fome; de
brasileiros que nào têm condições condignas de vida, de educação, de saúde,
etc.
Eu desejava que V. Ex', o homem das comportas, pudesse nos dizer o
que pensa desse salário mínimo reajustável, ao longo do ano, em dois períodos. porque não será um salário aJto em J9 de maio, porque o que se vai fazer
de reajuste, durante o ano, vai se bipartir em duas vezes, em duas ocasiões,
portanto, será mais ou menos aquilo que se vai reajustar, dividido em duas
frações.
E a pergunta que, humildemente, faço a V. Ex', para que V. Ex', do alto
dessa tribuna e do alto do seu Ministério, ao contemplar a paisagem humana
deste País, de crianças que morrem de fome, de operários que não vencem
um salário mínimo, de famílias que não têm condições condignas de viver,
responda se não pode o Governo fazer um sacrifício de reajustar, pelo menos, duas vezes por ano o salário mínimo.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Eu diria: no caso específi·
co do salário mínimo, dependeria de uma legislação especi~l toda nova a respeito do salário mínimo, porque, atualmente os reajustes' que são calculados
para durar um ano. Creio que a idéia de passar os reajustes para semestrais é
uma idéia perfeitamente válida, desde que eles, desde o início, sejam calculados para durar seis meses, mas não para durar um ano.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Claro.

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Então, apenas mais uma
vez, eles voltam 3.,0 princípio, que talvez eu não tcnha deixado muito claro,
na exposição de quinta-feira, de que há um problema: quando se passa de
um regime salarial para outro, é indispensável tcr uma transição. Porque, se
eu tenho um tipo de salário que é calculado para durar um ano e se eu resolvo passar para uma política salarial em que o's reajustes são semestrais, na
transição, tenho que levar em consideração esses fatos. Então, parece-me,
realmente, que a tese dos reajustes mais freqUentes é uma tese que, inclusive,
começa a ser consagrada pelo próprio mercado de trabalho.
Temos assistido um segmento de mercado de trabalho, em que os rea:'
justes já não são mais anuais; são, na realidade, reajustes semestrais. Vemos
isto, praticamente, em toda a indústria, ou, pelo m'enos, num grande segmento da jndústria, vemos isso no setor financeiro vemos isso em vários setores
do comércio, e assim por diante. Pottanto, parece-me que a idéia dessa freqUência maior é uma idéia que merece inegavelmente ser estudada.
Lembrando-se claramente que o que interessa, obviamente, é adotar um
regime que'melhore o estado de vida dos trabalhadores, 'que evite oscilações
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tão _gr.andes de poder.aquisitivo, quanto às que se ·verificam hoje. Realmente,
se eu admitir uma inflação de 40% ao ano e um reajuste salarial espaçado em
doze meses, então, ao fim de doze meses, o poder aquisitivo caiu de 29%,
28,8%, para ser preciso, dividido por 1 - 1 sobre 1,4.
Apenas deve-se notar uma coisa: é preciso que a transição seja feita de
forma tal, para que nào se resolva um problema, passando para outro pior,
porque poderia dizer: vamos passar para Um reajuste semestral de salários.
Muito bem, mas, se a inflação deixar de ser 40% ao ano para ser 40% ao semestre, os assalariados nào lucrariam rigorosamente nada, só teriam a perder com isso. Portanto, é preciso se tomar as precauções devidas, na transição, para que isto não ocorra.
Isso é verdade em relação aos salários em gerais e em relação ao salário
mínimo muito em particular, inclusive porque O salârio mínimo hoje é menos expressivo, na economia nacional, do que o foi no passado. Recentemente, ele teve, efetivamente, que se transformar em mínimo e não em algo supe·
rior à média, como foi no passado.
Portanto, eu teria muito prazer em estudar a idéia, embora, obviamente,
nào po'ssa me comprometer com um projeto cujo texto nào conheço. Eu daria apenas um exemplo para ser ilustrativo. Tivemos um aumento do funcionalismo público, este ano, de 40%, concedido em março. Provavelmente
mais equitativo, esse aumento dará uma certa despesa que poderá ser calculada pelas verbas orçamentárias. Digamos: 40 bilhões de cruzeiros, em número redondos. Ê um pouquinho mais, mas vamos arrendondar por aí, para
facilitar os cálculos. Então, poderemos ter tido •. não os 40% em março, mas
um reajuste um pouquinho menor em março, seguido de um outro reajuste
maior, alguns meses depois, que desse os mesmos 40 bilhões de cruzeiros de
dispêndio, ao longo do ano, para o orçamento da União, para que nào se
ahrisse uma comporta inflacionária e se, no entanto, evitasse essa oscilação
tão pronunciada do poder aquisitivo.
Então, dentro deste princípio, parece-me perfeitamente digna de estudo

a idéia.

o SR. IJIRCEU CARDOSO (MDB o seguinte:

ES) - Sr. Ministro. o projeto é

Dispõe sobre a revisào do salário mínimo, semestralmente,
com base QOS índices do custo de "ida em cada região.
O Congresso N acionai decreta:
ArL 19 Os níveis de salário mínimo serão revistos semestralmente, com base nos índkes de elevação do custo de vida, apurados
cada região do País.
19 Para efeito da aplicação desta lei, considera-se o ano dividido em 2 semestres ou períodos.
29 Os novos níveis de salário mínimo deverão ser decretados
em I'" de maio e a 25 de dezembro de cada ano.
Sr. Ministro, quero crer que o Governo esteja pensando que o homem
brasileiro é a única e básica motivação de qualquer tentativa de desenvolvimento.
Sr. Ministro, se queremos transformar o operário num homem conser~
vador, devemos pôr na sua m~o alguma coisa que ele possa conservar. Se o
deix.armos de màos limpas, ele nunca poderà ser conservador. E as mãos limpas é isso: se não deixarmos uma casa, que é a noção básica de propriedade,
e o que comer, que é a condição básica para a sua sobrevivência.
Sr. Ministro, a segunda pergunta é com· relação ao campo, à política
agrária, da qual V. Ex' é um dos seus fautores aqui no País.
O'atual Ministro da Agricultura foi aquele Ministro da Fazenda que, no
passado, criou esta situação que aí está; deixou que matassem as matrizes do
reban~o nacional; criou condições de empobrecimento tal que agora o destino colocou nas suas mãos as condições de, como Ministro da Agricultura,
reparar o que fez. É o Sr" Delfim Netto.
Quero crer que se nós - se me permitem o chavão - destruirmos as cidades e pouparmos os campos, as cidades florescerão; mas, se destruirmos os
campos e pouparmos as cidades, estas entrarão em ruína.
Sr. Ministro, o que pensa V. Ex' a respeito da prioridade primeira ser o
auxílio à agricultura, à pecuária nacional, para que o País possa se sustentar
por si mesmo, e progredir?
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Inegavelmente. esta é
uma das metas prioritárias do Governo do Presidente Figueiredo. Creio que
há uma unanimidade a este respeito.

Eu não tenho procuração para defender o meu ,coll~ga eXM~1inis(ro da
Fa:íenda, Ministro Delfim Netto, atual Ministro da AgricQltura; mas",queria
lemlirar apenas o seguinte: em matéria de pecuária, hã fenômenos cíclicos
que ocorrem não apenas aqui, mas em toda parie dÓ-'mundo;· o ciclo da matança da vaca, o preço do bezerro. assim por diante.
.. !
Em geral, há um ciclo na pecuária, cerca de sete anos, basicame.·~:d~
t~r~inado pelos seguintes- fatores: uma vaca matri~ tem dois val.o. res
.. ~~..ten..
Cl<lJS; um pelo que ela pode gerar em termos de cna, e o outro pelo
e ela .
páde gerar sendo mandada para o matadouro. É claro qUle, quando o; reço
do bezerro está att~:~omo.aeontece agora, a vaca matriz possui sufICiente
valor como investimento, para que não seja mandada para o matado;.uro.
Isso obviamente estimula a produção de novos bezerros e, daqui ~. alguns anos, a produção de novos bois~ 05 novos bois serào abundantes t-\ftca-:rão baratos; neste momento os bezerros se tornarão baratos e aí, então. as
vacas matrizes perderão o valor. Isso é um· _ _ e ocorN. infelizment~, no
mundo todo. Não é a!guma coisa que -ocorra apenas aqui. Esse ciclo <iFl,sete·
anos da carne é praticamente internacional
Apenas eu lem~raria, em defesa da classe dos ex-Ministros da Fazp~da,
que aquela crise de 73, realmente, não parecia suscetível de ser evitada fom
tanta facilidade.
I

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V.J:.I' dá razão aquele
pensador que dizia: -"é difícil e perigoso discutir com;jph~ homem inteliSen ..
- .

t~'.

O SR. MA~IO HENRIQUE SIMONSEN -

Obrigado a V. E.'

es"

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DS - ES) - O Brasil todo faz
homenagem a V. Ex'
Sr. Ministro, o eXMMinistro da Fazenda, responsável por esta política
com que hoje nós estamos nos defrontando, fez uma invt:rsào de vatotes.
Houve uma época, Sr. Ministro, que na i~tdrior. - desculpe-me, mas é Um
argumento terra-a-terra, e peço que V. Ex' dé5Ça da sua Ilhura para ver a
grandeza das ninharias também - houve uma época em que: a vaca morta tinha mais valor que a vaca viva. Foi uma pirueta que ele fez na política dre~
ditícia do Governo aO campo, chegando a esse resultado estrambótiCQ.!
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN -

Sim, mas há momentos

em que isso acontece. V. Ex' há de concordar: Se algum dia manda-se uma
vaca para o matadouro, é porque ela morta vale mais qu~: viva.

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB assim.

ES) -

Não. Nunca poderia ser

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Agora, elas foram ao
tadouro prematuramente, concordo com V. Ex'
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB pergunta.

ES) -

ma-

Sr. Ministro, aúltiri,.

O leM incide sobre o produto bruto nas mãos do agricultor. Pela op~.
ração comercia~, muitas das vezes, o produto é deficitário, e a taxa -de 15%: é
cobrada sobre esse produto deficitário em detrimento do produtor. Pergunto: o imposto recai sobre o trabalho ou sobre o lucro?
'
O SR. MARIO I:IENRIQUE SIMONSEN - Não. O ICM é um imposto sobre o valor adicionado. Na agricultura, ele acaba sendo um imposto
sobre o1Valor bruto porque. não há, na prática, um sistema identificado qe
dedução dos insumos intermediârios.
Realmente, há o problema ICM sobre produtos agrícolas gravosos ~
produtos de baix.a rentabíHdad~. Eu diria que, no fundo, isso i~ urna forma qe
transferência de recursos da União' par.a os Estados. Vamos pegar'um dqs ..
produtos gravosos - nem é preciso citar aqui porque são tantos - qualquer
produto paga realmente oS 14 ou 15% do leM, o que significa um agrava~
mento da sua gravosidade. Então, o Governo Federal acabou subsidiandq.,
ou via preço diretameoteem alguns casos, corno o trigo, ou então via taxa d~
juros, no plantio, no custeio, na comercialização rural, para tomar esse prol.
duto capaz de competir nOlUercado. Eu não diria que·essejo,go ICM verSUS
juros ou subsídios federais, .talvez, seja uma maneira indireta, que nào foi
aqui reconhecida, de transferir recursos da União para os Estados mas que ê.
uma coisa desejável, tendo em vista a situação precária de muitos Estados ~
Municípios, em termoS financeifQs, que nÓS já comentamos aqui. nesse deba~
te.
O SR. DIRCEU CARDOSO(MDB x'.

ES) -

(P~I~~;.~ARIO HENRIQUE SIMONSEN -

Grato a V. Ex'.

Muito obrigado a V" •• ~~~.Í'"
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador
Milton Cabral.
o SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Sr. Ministro, V. Ex'
acumulou uma grande experiência como Ministro da Fazenda - cinco anos
no Governo do Presidente Geise1- e, hoje, V. Ex' enfrenta a difícil tarefa de
exercer a função de Ministro do Planejamento. com a responsabilidade de
elaborar e coordenar o IH Plano de Desenvolvimento.
A questão que eu gostaria de abordar, neste instante, é a energética, particularmente em relação às alternativas para o petróleo, tendo em vista a
conjuntura nacional, muito conhecida. e a escassez de petróleo no mundo
que, a partir de 1985, há a previsão de que teremos mais procura do que oferta.
Alinhavei aqui alguns dados, alguns elementos como subsídio a esta colocação. Temos certeza de que o petróleo terá uma crescente valorização,
tanto que hoje, o preço do barril se aproxima de vinte dólares no mercado
oficial; em Arnsterdam, que é mercado livre, já se anuncia o barril a trinta
dólares. P6rtanto, é crescente a dependência energética do nosso País diante
dessa vital fonte que poucos países detêm. Os aumentos do preço estão na
ordem de 10% ao ano e, como V. Ex' muito bem enfatizou na sua exposição,
são evidentes os reflexos diretos na economia brasileira do continuado aumento do petróleo. tornando-se um agente a agravar nosso processo infla·
cionário. E.videntemente, a solução que se oferece ao BrasiJ é o apelo às novas fontes energéticas. Aí está o' PROÀLCOOL - Programa Nacional do
Álcool, aproveitando aquelas condições magníficas que q nosso Pais tem,
como extensão territorial, clima tropical, mão-de-obra abundante, tecnolo·
gia e equipamentos nacionalizados. A ação governamental tem-se voltado
para o Programa Nacional do Aleool, criado a partir de 1975 pelo Governo
do Presidente Ernesto Geisel.
E aí, Sr. Ministro, onde gostaria de centralizar a minha pergunta nesta
tarde. No nosso entender, há necessidade im-periosa de impulsionar o Programa Nacional do Alcool. Até março tínhamos aprovado 218 projetos, com
a previsào de cerca de 4 bilhões de litros. Não há dúvida, com as experiências
feitas até agora, de que o álcool é realmente um substitutivo para combustiveis líquidos, sobretudo para veículos leves. Há quem fale até para termelétricas. Tenho dúvidas porque não há estudos convincentes a esse respeito,
sobretudo quanto à viabilidade econômica. Cabe dest.acar outra alternativa:
não temos, ainda, um Programa Nacional do Óleo Vegetal para fins carburantes e lubrificantes.
Tenho aqui relatório de uma empresa produtora de caminhões diesel, aMercedes Benz, distribuído para todos os Senadores, mostrando a possibilidade de adicionar 30% de óleos vegetais ao óleo diesel, sem afetar a eficiência
dos atuais motores.
Diante desse quadro, que estou esboçando rapidamente porque o tempo
é escasso, não nos permitindo entrar em detalhes, digo·lhe, Sr. Ministro, que
o grande problema do Governo seria, então, a alocação de recursos para impulsionar esses programas. Por isso, levanto aqui duas fontes, as quais me
parecem possíveis de serem mobilizadas. A primeira seria a transferência
gradatiya de subsídios - atualmente concedidos para os óleos combustíveis
- tanto para as indústrias como para os lIeícu]os comerciais. Sabemos que
cerca de 27 bilhões de cruzeiros, em 1979, serão destinados a subsidiar estes
óleos visto no ano pa5sado, esses s'ubsídios terem alcançado cerca de 24 bilhões de cruzeiros.
'
Acredito também que uma outra fonte de recursos - e esta, talvez polêmica - seria a redução gradativa dos investimentos na prospecção de petróleo. Atualmente, mas de I bilhão de dólares por ano estão sendo investi·
dos em prospecção ~ e perseguimos isso tenazmente, há mais de 25 anos. Se
nós temos fontes renováveis como o álcool, seja ele o etanol ou metanol, e temos os óleos vegetais, que podem perfeitamente substituir a importação de
petróleo, por que razão, então, nào fazermos uma mobilização nacional, das
mais intensas, em todos os setores, tanto na pesquisa como na melhoria da
produtividade da agroindústria e mobilizando essas fontes de recursos que já
estão nos orçamentos? Assim, o Governo não teria necessidade de desviar recursos de outras fontes, tendo em vista a luta antiinflacionária.
Acreditamos, Sr. Ministro, além do mais, que para nós do Nordeste. a
administração regionalizada do PROÂLCOOL - Programa Nacional do
alcool, seria uma outra medida de grande valia, para exatamente agilizar a
execução do PROÃLCOOL, conduzíndo-o preferencialmente para as regiões onde o problema de emprego e de subemprego é aflitivo, como é o nosso caso, com cerca de 25% da força de trabalho ainda padecendo de oportunidades de trabalho.
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Entào, a dinamização do PROÃLCOOL; a criação de um Programa
para óleos vegetais; a mobilização de recursos financeiros retirados de áreas
que podem admitir transferências gradativas, parece-nos que poderia merecer de parte de V. Ex', que está elaborando o III Plano Nadonal de Desenvolvimento, a devida consideração.
Concluo, Sr. Ministro, perguntando se V. Ex' acredita que essas medidas seriam viáveis, se elas poderiam atender às necessidades nacionais de
combu&tíveis líquidos, sem afetar àquelas condicionan"tes a que me referi anteriormente. Esta era a colocação que queria fazer dentro desse específico
problema energético, que reputo um dos mais importantes da atualidade.
O SR, MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado, nobre
Senador Milton Cabral.
Eu não colocaria esse problema como um dos mais importantes; eu o
colocaria como o mais importante. porque ou nós o equacionamos ou, certamente, não conseguiremos construir nenhum modelo assentado de desenvolvimento e de bem·estar para a sociedade brasileira. Se não resolvermos o
problema energético, teremos que retornar à Idade da Pedra. Portanto, é
bom que isto não aconteça e tentemos resolvê-Io.
Eu diria que, sem dúvida nenhuma, o grande substituto que se encontrou para o petróleo, até o momento, e para os derivados leves, basicamente
para a gasolina e diesel, foi o álcool. E, às vezes, há queixas de que o
PROÃLCOOL não andou com a devida rapidez. Meu Deus! A meta inicial
do PROÃLCOOL era misturar 20% do álcool na gasolina, produzindo 3 bilhões de litros, em 1980. Nós vamos produzir 3,8 bilhões de litros em 1979.
Portanto, o PROÂLCOOL é muito importante e muito foi feito no Governo
passado, no sentido dessa substituição parcial. Mas, a verdade é que os novos dados da OPEP, os novos dados da conjuntura internacional do petróleo, nos obrigam a ir para a frente com outro vigor. Também, em 1974,
quando se iniciavam, praticamente, 'os primeiros estudos para o PROÃLCOOL, h~via grandes expectativas em torno daquilo que seria a produção de
petróleo na nossa plataforma continental. Muitos falavam em 1 milhão de
barris de petróleo, por dia, o que nos tornaria auto-suficientes, em matéria
de petróleo. Infelizmente, os resu)tados. pelo menos até agora, são bem mais
modestos. Ê possível que estejamos produzindo 400 ou '500 mil barris, dentro
de pouco tempo, mas, ainda assim, dependeremos, razoavelmente, da importação.
Portanto, parece-me que as fontes renováveis - especificamente
PROÂLCOOL e, especificamente, o Programa de bIeos Vegetais, e, também, Um programa de aproveitamento de carvão, sobretudo para o Sul do
País - parece·me tem que ser as pedras de toque daquilo que eu chamaria o
capítulo mais importante do 111 PND, que são as diretrizes da formulação de
política energética.
V. Ex. cita duas possíveis fontes de recursos para reforçar o PROÀLCOOL; talvez eu simpatizasse parcialmente com a primeira, temeria a segunda e preferisse complementar com outras que poderão ser encontradas.
V. Ex' citou que poderia pura e simplesmente desviar os subsídios que
são dados ao óleo combustível, para gerar recursos para o PROÃLCOO:". E
uma possibilidade, se bem que o conceito de subsídio de óleo combustível é
um conceito não muito preciso, porque, afinal de contas, o barril de petróleo
é processado e saem juntos a gasolina, o óleo diesel. o óleo combustível, etc.,
etc.: portanto, V. Ex. tem uma equação com várias incógnitas e pode atribuir a ele, n-I incógnita, o valor que quiser.
O SR, MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Isso agrava a ~asolina
com Cri 1,84, presentemente e transfere-se esse recurso para o subsídio de
óleo.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Eu confesso, sou mais
simpático, pelas minhas preocupações com a inflação, a que se faça um outro tipo de coisa: aumentar o Imposto de Renda, que é um imposto mais justo, pura e simplesmente, para gerar recursos orçamentários para o PROALCOOl. Certamente, terá que se fazer ou se encontrar uma espécie de "pacote financeiro" para o financiamento do PROÃLCOOL, mas não são números aterradores, quer dizer, números que não se possam encaixar num orçamento da União bem feito, e com sentido natural de prioridade. Quer dizer.
se o PROÂLCOOL é prioritário é porque outros projetos deixarão de sê-lo
ou, pelo menos, de ter o mesmo grau de prioridade. Creio que nenhum outro
poderá ser tão prioritário quanto ele, hoje, diante das novas dimensões- do
problema energético.
.
Eu teria medo de diminuir as verbas de prospecção da PETROBRAS
por duas razões: primeiro, porque a bacia de Campos está amadurecendo;
são 11 anos gastos em pesquisa, lá, e que, agora, estão começando a produzir

,
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resultados vjziveis em termos de potencial conhecido de petróleo, e porque o
petróleo, embora exaurível e tudo o mais, ainda nào é totalmente substituível
por álcool, segundo, ainda é muito mais barato que o álcool. Quer dizer, há
esse fator econômico que, do ponto de vista puro de custos, o petróleo, mesmo explorado em plataforma submarina, ainda é consideravelmente mais
barato que o álcool. Daí não me parecer adequado nós diminuirmos esse esforço de prospecção da PETROBRÃS, ao contrário, acho que ele deve ser
ampliado com mais áreas de contrato de risco, que se faça o paliteiro possível dentro dos recursos disponiveis, para ver se se encontra petróleo, que seria o melhor.
Inegavelmente, temos que partir para as fontes renováveis, e as fontes
renováveis que temos são, fundamentalmente: potencial hidrelétrico, que está aí, graças a Deus, e o vamos estocando bastante bem; o Programa Nacional do Ãlcool - há quem discuta exatamente o que conseguir do Programa
Nacional do ÃlcooL Às vezes, imagina-se que se possa substituir, em cinco
anos, toda a frota de automóveis aí ex.istentes por carros a álcool. Parece-me
que isso é uma meta talvez ambiciosa demais.
Nós já teríamos um grande programa a realizar se, pura e sirri_plesmente,
estancássemos onde está hoje o consumo de petróleo, e todo o adicional fos~
se obtido via álcool, no caso da gasolina e do óleo Diesel" via-óleos vegetais
- carvào e mesmo a energia elétrica, como substituto do óleo combustível.
Parece que isso já seria um programa de razoável porte, quer dizer, estacionar o consumo de petróleo em barris'no nível em que ele está hoje, porque!
com a entrada em produção dos poços de Campos, daqui a alguns anos, diminuiria realmente o n~sso volume absoluto de importação de petróleo; talvez reduzir pela metade. Quer dizer, parece-me ser uma diretriz energética,
razoável em linhas gerais.
Evidentemente, vamos discutir um pouco mais a fundo na próprio Poder Executivo e trazer aqui aO Congresso, para debate, porque eu diria que
essa tem que ser a piece de résistence do III PND, exatamente o Programa
Ener~ético.

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Sr. Ministro. gostaria
de lembrar que precisamos aumentar a produção de álcool no País pelo menos dez vezes.
O SR,' MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN ter- que aumentar mesmo .. ,

Sim, certamente vamos

O SR. MILTON CABRA.L (ARENA - PB) - Então, V. Ex' terã que
descobrir onde buscar recursos que não sejam inflacionários.
'
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - No momento, Excelência, em que o programa é prioritário, nós temos que considerar realmente
que esse programa tem que ser aten<dido com os recursos disponíveis. Então,
vamos buscá-los, ou deixando de fazer outros porjetos ou aumentando as receitas governamentais; embora eu confesse que, para aumentar a receita do
Governo, eu prefira o Imposto de Renda, que é social mais justo e é o que
não inflaciona. Os outros acabam indo para os preços e gerando adicionais
sucessivos de preços nessa cascata inflacionária, que é um pouco a minha obsessão.
Sem dúvida nenhuma, teremos que equacionar e encontrar recursos
para esse programa, porque ele é realmente um programa da mais alta prioridade, inclusive porque a crise do petróleo nos ensinou a perceber um aspeclo que, no passado, foi muito esquecido. O Brasil, aliás o Mundo Ocidental
como um todo, se desenvolveu muito naquela idéia do petróleo abundante e
barato, o petróleo de 2 dólares o barril. E foi assim que nós montamos todo
o nosso sistema de transportes, e foi assim que nós desenvolvemos a indústria automobilística, e não só nós, mas o mundo todo, e exatamente nesse
trajeto.
A reciclagem da economia para uma nova fonte energética certamente é
uma tarefa hercúlea, e vamos tratar de desenvolvê-Ia, porque ela é necessária, hoje" mais do que nunca.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB) - Fica aqui a nossa colocação, c, certamente que V. Ex' irá pensar neste assunto, porque, como disse,
ele é vital e urgente.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Nobre Senador, eu estou
pensando e meus colegas de Ministério também, particularmente o Ministro
das Minas e Energia e o Ministro da Indústria e do Comércio, mas todos em
geral, dada a magnitude do problema.
Agora, por ocasião da elaboração do III PND, gostaria muito de contar
com as luzes de V. Ex.', para criticar, inclusive, as minutas dos t~xtos.
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O SR. MILTON CA.BRA.L (ARENA - PB) - Terei muito prazer em
mandar alguns. subsidios a V. Ex'
Muito obrigado~ Sr. Ministro Mário Henrique Simo.rl:sen.
O SR. MÁRIO HENRIQUE 8IMONSEN- Muito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana} - Concedo a palavra aónobri: ~enador Teotônio Vilela.
' ; (.
O SR. TEOTÔNIO VILELA. (MDB - AL. Sem revisã.o do orador,) L

Sr. Presidente, Sr. Ministro do Planejamentó Mário Henrique Simon~<n,
Srs. Senadores:
.
': ~_. _ ,
Não vou seguir a:linha tradicional das perguntas forma:is. O docuro-· to .
do Sr. Ministro apres~ntado a debate ao SenadQ, na verdad,e, ex.igiria v, p ,
tempo, porque - para utilizar a expressão aillda, há. pouco utilizada pelo
nador Dirceu Cardoso as piruetas encontradi~~a exposição fariam
que levássemos bastarHe'tempo numa conclusã1WdâveL PermitQ-rn_e,'pdr-~
tanto, perguntar indiretamen~e. dentro da curta análise que pude fazer, da
nova política econômica do Governo:
.
Em primeiro lugar, Sr. Ministro, permita-me dizer que política econ~
mica não ê, nem nunc~ foi, um _problema técnico. Cada decis.tio envolve s~~
pre Lima arbitragem em favor.de determinados interesses sociais. Até hoje;o
regime tem se apresen~ado) 'na suas decisões econômicas, cQJD({ilrbitro irr~~
corrível e neutro dos .nteresses gerais da coletividade. . '.. , .
I
Os experimentos estabilizadores, a política finall~_~:a tributárIa C:3
salarial, todas foram sistematicamente articuladas com-(Jffçt,es técnicas a serviço do bem público. E o debate dessas políticas foi sempre contornado o:u
desviado, sob a aleg~ção de envolver escolha técnica, de alta indagação) incapaz de ser alcançada pela negociação social.
Pela primeira vez, Sr. Presidente, movido pela angústia de buscar expU..
cações para os desencontros entre a teoria oficial e a realidade, o principal
responsável pela política econômica do regime) S. Ex' o Sr. Ministro do Planejamento rasgou o manto tecnocrátíco corri,-'que se protegia e <i.XpÔS, c~~
clareza, o seu atinhame)'1to político - a ideqlogía contida nas diretrizes g<t
vernamentais.
Senão vejamos, à página 6, letra "c". O §.~inistro nos ensina:

Se.,

oom .

"Toda innação crôn·lca costuma apresentar forte componente
de realimentação: a princípal causa da inflação num ano é a alta de'
preços do ano' anterior. No Brasil, essa realimentaçào é institucio ..
nahzada pelas "três cQrreções, a monetária, a cambial, e sobretudo a
salarial;
Dito isto, o Sr. Ministro, a partir da página 24, faz uma, defesa da indexação, ou seja da correção monetária, por ele reconh~jttl-_r;jjmo um fator
realimentador da inflação. Dois são os argumentos prin_: pelo primeiro.
o Sr. Ministro nos ensina q ....e:

"O grande mérito da correção monetária foi o de eliminar a'
grande maioria das distorções que a inflação criava, antes' de
1964." (Pâgina 26.).
Continuando e concluindo, diz o Sr. Ministro:
"A inflação não é ruim em si, mas pelas diston;ões que cria ..
Como essas distorções são consideravelmente minoradas pela indo-',
xação, é de se convir que 40% ao ano da inflação com correção mo-'
netária constituem fenômeno bem menos patológico que 40% de in-'
ilação anual sem correção."

Eis a questão, Srs. Senadores: ou aceitamos com o Ministro que é satis<
fatória a atual inflação ou, caso contrário, teriamos que concluir com ó Sr .. ~
Ministro pela necessidade de eliminação da correção monetá.ria. Porém, .
nada inspiraria mais horror aQ Sr. Ministro.
A página 28, eis como S. Ex' se revela:
"De tal maneira a economia brasileira se tornou dependente
da indexação, que a sua supressão abrupta provavelmc:nte desmon- I,
taria respeitáveis instituições ComO o mercado de capitais, a polítiJ", :
ca monetária e, talvez, a própria ordem econômica.'''
Ora, Srs. Senadores, sem comungar do tributo de respeitabilidade ao
o"í'ercado de capitais e à política monetária, chego à conclusão de que o Sr.
Ministro invoca o élPocalipse em defesa da correção monetária.
O próprio Ministro esclarece, com abundância, as razões que levaram o
regime a instituciona1izar a maldita indexação. E começa pela questão salada!. Justificada a indexação abaixo da inflação real,'para evitar reajustes de~.
correntes "da força de cada sindicato", entende~se. por isso, porque o regimef
.
I
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teme tanto que o sindicalismo recupere os seus poderes reais de reivindicação: a indexaçào desatende melhor. As distorções do mercado imobiliário
exigiam a indexação; os lucros ilusórios das empresas; uma polític~ de estímulo à exportação e_cqg.Híbrio do balanço de pagamento·impunham a indexação. E continua irrithüúlo. por isso ela não pode ser removida.
O Sr. Ministro mostrou a constelação de interesses servidos pela correção. Na verdade não sublímou o quão longe foi distendido o mesmo
princípio a serviço dos mesmos interesses. Referimo-nos ao._mercado de dinheiro, ao open. pelo qual qualqu~atdo de caixa, desde que vultoso, por inlervaros nào maiores de 24 horas, é b.eneficiado pela· correção e por alguns
agradáveis momentos superespeculativos. Logo, segundo o articulado pelo
Sr. Ministro, temos um conjunto de interesses servido pela correção; a correção. como elemento alimentador do processo intlacíonãrio; um processo
inflacionário que não ê tão ruim assim, dado que não gera distorções para
esses interesses; e, finalmente, frente à grita dos distorcidos, dos prejudicados
do processo, o SI. Minist~o declara que a derrogaçào dessa invençào, da qual
é co-partícipe, seria o apocalipse.
Com astúcia elegante, o Sr. Ministro esclarece, à página, que, I)ão querendo derrogar a indexação, adotou o expurgo da acidentalidade, que na
práticij se confunde com uma correção arbitrária e não integral. Cabe registrar que este é o índice aplicado às cadernetas de poupança e ORTN, que são
as únicas aplicações, no respeitável mercado de capitais, com correção pósfixada. Todas as outras operações, Sr. Presidente, têm correção prefixada.
Vale dizer. de3'frutarn integralmente das vantagens especulativas preservadas
pela política ,:"onetária impotente e complacente com a inOação.
Na demonologia ministerial é necessário encontrar um principal responsável. Esse responsável. ou m~lhor, segmento social que ê usado nos experimentos estabilizadores, nomeàdo quase no início do documento. À página 8, o Sr. Ministro, exaltando os-êxitos no combate à inflação do Governo
Castello Branco. declara que a queda ufoi conseguida, sobretudo, pelos cortes de gastos públicos, aumentos de impostos, baixos reajustes salariais e revcrs()cs de expectativas no início do Governo Castello Branco". Aqui o Sr.
Ministro está confessando que as distorções para os interesses que ela privilegia foram neutralizadas com baixos reajustes salariais. elevação de carga
tributária, basicamente sobre o gasto familiar: e Cortes nos gastos públicos,
gerando minirrecessões, ou seja, o desemprego de força de trabalho que considera imprescindível para comprimir salãrios.
Mas à frente. página 26, o Sr. Ministro fala que "as fórmulas de política
salarial até então em vigor forneciam apenas uma aproximação da correção
monetária, sistematicamente por baixo, quando a inflação ultrapassava as
expec(ativas": Aqui, esta fórmula, visivelmente do seu agrado. e nâo poderia
deixar de ser diferente. é confessadamente punidora dos salários. E o Sr. Ministro parece deplorar seu abandono. após novembro de 1974, quando, peja
lei nOi' 6.147 procurou o governo, do qual foi Ministro, "uma fórmula mais
justa de reajustes salariais com a correção integral em dissídios e acordos coletivos". O SI. Ministro reconhece que "esse foi importante passo para
maior eqüidade salarial. Mas, também um fortalecimento do princípio da indexaçuo e. por conseguinte, da realimentação inflacionária".
Neste núcleo. Sr. Presidente. está a opção fundamental do regime, Em
defesa de respeitáveis interesses. admite a plenitude e impunidade de correçào monetária e jogo especulativo. Em contraponto, lamenta a parcial correçào, parcialíssima correçào, de uma injustiça praticada deliberadamente
ao longo de dez anos. E se esclarece também porque em u~a economia com
tão ampla margem de capacidade ociosa é tào importante para o Sr. Ministro desaquecer. Por dcsaquecer, entenda-se a idéia de desejabilidade de um
rUloávcl desemprego que contenha eventuais ganhos salariais e iniba uma
rcaTliculaçào do livre sindicalismo.
Finalmente o Sr. Ministro, desde agora, procura absolver-se quanto à
eventual aceleração ~nOacionária. À página 12 ele explica que "os índices de
preço dos primeiros meses desse ano incorporaram novas componentes de
expectativas inflacionárias, ora alimentadas pelas greves. ora por uma falsa
apreciação dos reflexos econômicos da abertura política".
Eis tudo - a abertura preocupa o Ministro, as greves desalentam o Minístro. qualquer brecha no autoritarismo acelerará a inflação. Os interesses
respeitáveis que o Sr. Ministro defende exigem o imobilismo da sociedade,
exigem o desemprego, exigem a manutenção do processo especulativo) exjgem, em últimos termos, que no holocausto do experimento estabilizador se
ponham inermes as frações mais humildes da sociedade brasileira.
Para mim nào há novidade, Sr. Presidente. Louvo, entretanto, o Sr. Ministro, por finalmente ter despido o branco avental de técnico neutro para
mostrar as cores in pectore a que serve.

Percebe-se, a cada linha da ex.posição ministerial, que a terapia preferida é a recessão econômica ou desaquecimento, santo remédio para a febre
inflacionária, bastante para fazer baixar as taxas de juros e criar o desemprego.
De minha parte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pela experiência desses
quinze anos e pelo documento do Sr. Ministro, considero que a inflação, sem
ignorar su~s raizes de carãter universal, é sobretudo uma trágica invençào do
governo - não porque assim seja a vontade expressa do Chefe da Nação de
hoje ou de ontem, mas porque tolera a dissipação de inteligência acadêmica
em detrimento da inteligente realidade das coisas, para não dizer que a
aliança entre o poder de altos interesses e o poder oficial, que deve estar ao
alcance de todos, arruína o desenvolvimento e miserabiliza a Nação, como
todo.
Na verdade, nenhum dos fatores inflacionários clássicos são encontrados no documento apresentado ao Senado para debate. Não se registra déficit governamental, nem pressão salarial autônoma, c. nem se encontra a. economia a estágio de pleno emprego, ao contrário, espreguiça-se em abundante
ociosidade.
Em contrapartida, o que se vê é uma gigantesca dívida pública interna,
que não foi gerada para cobrir ·déficits governamentais mas sim para bancar
o jogo do dinheiro. Isso está na página 24. E, mais ainda, o prodígio de qualquer saldo de caixa, se for vultoso, é remunerado à taxa de juros de mercado
por aplicações de 24 horas. Correção monetária e carta de recompra permitiram aO'respeitâ'le1 mercado de capitais essa fantástica invenção monetária.
Angustiado, pergunto a V. Ex' até quando serã possível fazer dos brasi·
leiros mais carentes vitimas inermes da experiência de política econômica,
inspirada pelas opções que V. Ex' revelou? (Palmas.)

um

O SR. MÀRIO HENRIQUE SIMONSEN - Ê um pouco difícil responder a um discurso que não tem nenhuma pergunta, na realidade, e que
tem uma série de interpretações desenvolvidas, certamente, com muita inteligência e muita astácia, pelo Senador Teotônio Vilela.
Tenho a impressão de que o Senador Teotônio Vilela tinha algumas ideias na cabeça. leu meu trabalho, e, tratou de ajustar tudo aquilo que tinha na
cabeça àquilo que estava escrito.
O SR. TEOTÔNIO VILELA (MDB - AL) cabeça dos outros.

Mas, prefiro a minha à

O SR. MÀRIO HENRIQUE SIMONSEN - Ê um direito que lhe assiste, esse é um direito absolutamente individual.

o SR. TEOTÔNIO

VILELA (MDB -

AL) -

Obrigado a V. Ex'

O SR. MÀRIO HENRIQUE SIMONEN - Diz o nobre Senador Teotônio Vilela que política econômica nào é só problema técnico.
Estou plenamente de acordo com Y. Ex'; há uma porção de opções
políticas, em política econômica, mas há condicionantes de natureza técnica,
em política econômica.
\'. Ex' pode, por exemplo. dizer "vamos abolir a propriedade privada".
E uma opção política, tipicamente, não é uma opção técnica. V. Ex f pode dizer "vamos acabar com a poupança nacional e distribuí-Ia toda sob forma, de
consumo" ,. também é uma opção política, não é uma. opção técnica. Mas, se
V. Ex' disser "vamos acabar com a poupança nacional e vamos expandir um
produto de 10% ao ano", neSSe caso será uma agressão aritmética. Portanto,
vamos saber onde entra a técnica e onde entra a política, em política econômica.
Em política econômica, há opções que são, realmente, de natureza política, dentro de um quadro de possibilidades,
A técnica diz muito menos o que se deve fazer, mas, no mínimo diz o
que nào pode ser feito, o que já é algo bastante importante, porque normalmente a tendência de todos nós, em matéria econômica, é desejar'o impossível.
Então, a importância técnica, em todo julgamento de política econômica, é pura e simplesmente- inibir o_político·de prometer aquilo que só serve
para maltratar a sociedade, que é a promessa de conciliar o inconciliável, a
promessa de conseguir o impossível.
Parece-me que, isso posto, o trabalho que aqui está, em primeiro lugar,
não tem a mínima pretensão de originalidade, ele certamente foi escrito por
mim, mas nào·digo que ele represente uma interpretação minha dos fatos. E
uma interpretação absolutamente banal. e até agradeço muito a V. Ex' de ter
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dado a ele uma conotação tão elevada. tão conspiratória, do ·ponto de vista
de defesa de interesses, de defesa de idéias, e tudo mais. Isso é um~ mera descríção de fatos absolutamente ocorridos no Brasil c o~orridos em outras partes do mundo, a menos que V. Ex' parta do pressuposto de que a lógica inventada pelos gregos, no hemisfério norte, não funciona abaixo do Equador.
Mas V. Ex', certamente, não imaginarâ isso, po~anto, tomando alguns dos
pontos que V. Ex' citou, aqui ~ dado o fato das citações não terem sido em
ordem - é muito difícil para mim responder a todos os pontos, mas vou tentar reconstituir-los, à base das minhas notas.
Diz V. Ex. que eu cito o advento da Lei n9 6.147. que estabeleceu a correção integral dos salârios, após a innação de 1974. com urna certa mâgoa,
com uma certa tristeza. Devo dizer a V. Ex' que quem escreveu o texto da
Lei n9 6.147 fui eu, por livre e espontânea vontade, portanto, não posso ter
mágoa nenhuma de UMa coisa que eu fiz. Estou fazendo apenas Uma nota
técnica; a intenção conspirat6ria corre por conta de V. Ex'
Esse é apenas um exemplo entre os muitos que eu poderia citar. aqui.
Diz V. Ex' que estâ implícita uma outra grande conspiração: vamos desaquecer a e,conomia para, pura e simplesmente, eliminar o poder de força
dos sindicatos, para com isso gerar um desemprego c, pura e simplesmente,
para que nâo tenhamos um sindicaHsmo.
Em primeiro lugar, isso não estâ dito em ponto algum do trabalho, nem
coisa parecida. Então, a interpretação, mais uma vez, vem de V. Ex' e não de
mim.
Por outro lado, combater a inflação via desaquecimento também não é
invenção minha, é o que se faz em toda parte do mundo. Mais uma vez, não
vamos supor que as leis da Física são diferentes. no Brasil, daquelas de outras partes do mundo, nem as leis da Economia de um modo geral.
V. Ex', a respeito da indexação, fez realmente uma série de considerações que eu chamaria de uma colocação astuta e inteligente, mas absolutamente maniqueísta ~~do tudo ou nada". Quer dizer, V. Ex' diz que se eu reconheço que a correção monetária é fator de realimentação na inflação, eu
deveria s,er contra a correção monetária, mas se eu reconheço que a correção
monetária alivia as distorções causadas pela inflação, pura e simplesmente,
eu deveria ser a favor da atual taxa de inflaçào e não me preocupar mais com
ela. Nem uma coisa, nem outra. Essas colocações maniqueístas nào correspondem à verdade. Em primeiro lugar, reconhecer que as correções são fatores de realimentação, na inflação, é aquilo que, para citar Nelson Rodrigues,
seria o óbvio ululante. Não é invenção minha, não é teoria õficial de Governo, nào é teoria de ninguém, é uma constatação. econômica rigorosamente
natural. A inflação é uma espécie de imposto na sociedade. Se todos se ressarcem, tratam de se evadir desse imposto, é claro que temos uma nova onda
de inflação. Isso é reconhecido aqui, e pelo menos desde época dos assignau da Revolução Francesa. Portanto, noto de bom, em V. Ex', que atribui
tanta capacidade inventiva ao meu trabalho. "Mas, quando digo que a eliminação da correçào monetária desmontaria respeitâveis instituições, é pelo seguinte: a eliminação da correção monetâria significaria a eliminaçào da correçào salarial, porque a principal componente da correção monetâria é a salarial. Então, V. Ex' não quer mais corrigir uma vez por ano os salârios,
V. Ex' quer congelar os salários. E isso que eu poderia interpretar, fazendo
também um exercício interpretativo daquilo que V. Ex' fez em relação ao
meu trabalho,
No caso das cadernetas de poupança, vamos supor que todos sacassem
as cadernetas de poupança; vamos acabar com as correções monetârias das
cadernetas de poupança e verificar quanto é que vamos ter que emitir em pa~
pel moeda'? Teríamos que emitir duzentos, trezentos bilhões de cruzeiros em
papel moeda. Isso é uma experiência muito cara para a sociedade brasileira.

a
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No caso do open· market, eu próprio assinalei que era importante, hoje,
fazer uma nova modificação na estrutura do open market, tendo em vista o
excessivo giro das LTNs; V. Ex', nesse ponto, simplesmente citou alguma
coisa que eu estou antecipando aqui, na página 24, que V. Ex' citou tantas
veZes.
Portanto. meu nobre Senador Teotônio Vilela, o que eu diria, pura e
simplesmente, é o seguinte: V. Ex', de alguma forma, pegou esse trabalho
modesto ~ que ê a descrição sobre a inflação brasileira - e tentou dignificáto, em primeiro lugar, dando-lhe um status intelectual de grande originalida·
de; ele. certamente, não tem essa pretensão de grande originalidade. E deu·
lhe uma intenção conspiratbria naquilo que t meramente descritivo, o que
me lembra aquela velha estória do "mande-me dinheiro", que pode sempre
ser entendida de duas maneiras, mas que no caso é pura e simplesmente para

ser entendida como um documento descritivo, sem tomar partido de lá ou de
.cá.Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem! Palmas.)

O$)!:. PRESIDENTE (Luiz Viana) Chaves~oncedo

Por cessão do Senador Leite

á palavra ao Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAJt FRANCO (MOB - MG. Sem revi"ão do orador.)Sr. Presidente, Srs,.',Senadores: O Sr. Mârio Henrique Simonsen disse, na
reuniào do Senado a .que compareceu, que deveria ser um·a obrigação d~ todos os Ministros o comparecimento aqui como uma maneira de eluoi<Jar" a
opinião pública.
Sr. Ministro, ontem o Senado negou. pela sua maioria, a presença do Sr.
Ministro da Justiça. Tenho a impressã() de Que alguns parlamen!are~ da
ARENA não entenderam, sequer, a presença.de V. Ex' ne"t.plenário c1ambêm as palavras que V. Ex' aqui proferiUl!íf~bate.
,
Vou passar à ~guinte pergunta, Sr. ~: V. Ex', ao responder aQ
Senador Orestes Quércia, quando S. Ex' questionava sobrl~ o Fundo de Participação dos Municípios, sobretudo sobre a vinculação que se exige hoJ~dos
prefeitos na aplicação desse Fundo, disse que S. Ex' o Senhor Presidente
João Baptista Figueiredo pretendia dentro de poucos di.s .baixar um. de:creto a esse respeito" Apenas queria comunicar respeitosa:tr~é.nte a V. EX',que
esse decreto não preCisaria ser baixado, porque já há-#Ojeto de nossa au ..
toría, apresentado no dia,8 de novembro de 1977, a
ado Federal, exata..
mente desvinculando_ isso, permitindo que as Câmãrãs Municipais organizem um plano elaborado pelo prefeito, mas desvinculando o ·Fundo de Pa·rtícipação dos Municípios.
O SR. MÀRIO HENRIQUE SIMONSEN - Eu agradeceria a V.'Ex'
se pudesse passar-me um exemplar. Certamente eu poderia obter um ex~mpiar, mas das mãos ,de V. Ex' se tornar~ ~~is prâtico.
,
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - ~ Exatamente, Ex', porque
mostra qu> um homem do E~ecutivo quer, exafíi*ente, permitir que o Legis ..
lativo possa legislar na sua função especifica, e quem sabe. agora, com ~au
toridade de V. Ex'. é possível que a Maioria, nesta Casa., permita a apro..
vação desse projeto~ que anda rolando ai petas Comissões Técnicas.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Gostalriá de conhecer o
projeto; ainda nào o co.nheço.
,'~.~

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB ~ MG) ....:'.~ito obrigado.
Sr. Ministro, em resposta ao Senador Roberto Saturnino, V. Ex'
mau o seguinte:

~fir~

"A correção rnonetâria me parece neutra, do ponto de vist~ de
concentração de rendas."
'
V. Ex' concorda com essa frase?
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Creio que sim. Nã.o vfjo,
na correção. monetâria, o que ela possa, a médio prazo, influenciar na diStribuição de rendas.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - No livro Correção Monetária, de que V. Ex' é um dos autores, admite-se, .à página 286, que:
.. A correção monetária parece ter causado uma transfc.rência
nítida de renda em Javor dos compradores de tí'tulos de crédito,
'
obrigações reajust.áveis, letras de câmbio, etc."
Pergunto: essa transferência de rendas, que favorecia também 0$ pro~
prietários de imóveis e as. ooncessionárias de serviços de utilidade pública,
reduziu·se até o ponto de tornar..se neut~a? E de que maneira ocorreu isso?
O SR. MARIO HENRIQUE SIMOJCiSfj:N - Pura e simplesmente.escrevi esse livro em 1970. Na realidade, a expeiiencia, até ent~o, das correções
salariais, era de um certo atraso em relação à inflação. Entào, tinha havido,
numa certa transição - que e.ra documentada estatisticamente, na época em
que escrevi esse livro - reahnente um achatamento dos saHirios e, pottanto~
um aumento do resto. Ocorre que lã se vão, praticamente, nove anos e~ ntisse
período, muita água correu por baixo da ponte, no sentido de methQt~r a
participação dos assalariados.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Hoje V. Ex' nào escreveria mais isso?
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Hoje. pura e simplesm~n
te, eu reveria à luz dos novos,dados.
Veja V. Ex' que isso não é uma questão de filosofia, tenta-se de uma ve·
rificação de fatos. Os fatos eram esses, na ocasião em que c:screvi esse livro.
Hoje, nove anos depois, certamente são diferentes.
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o SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Sr. Ministro. existe o
chamado "modelo brasileiro de desenvoJvimento"?
o SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Considero pretensioso o
termo modelo brasileiro de desenvolvimento. Sei que V. Ex' irá citar, imediatamente, um livro de minha autotía.-também chamado "Modelo Brasileiro de Desenvolvimento". Portanto, apenas título de livro, são algumas coisas feitas freqUentemente de acordo com os edittltes e que importam muito
mais apenas COmo atrativo, sintético, já que a expressão "Considerações
Analíticas sobre o· Desempenho da Economia Brasileira, na década de
1950/60" seria um título muito pouco atrativo para o editor. Eu escrevi um
livro intitulado "Brasil 2001", que também não tem nada a ver com o ano
200 I, antes que V. Ex' cite o título do livro ... Realmente, vamos ver· o que
houve, de fato, no Brasil - foi, pura e simplesmente, um sistema de desenvolvimento de economia aberta, $Iue se praticou em tantos outros países 'do
mundo, portanto, também sem nenhuma gninde dose de originalidade. Talvez a única originalidade brasileira seja nosso sistema ·de correção monetária, que é um sistema, como eu disse, de. convívio com a inflação, embora
não um sistema de combate à inflação; sem os maniqueísmos que cercaram o
meu debate com Q Senador Teotônio Vilela, me parece realmente ,que deve
ser constatada como sendo urna originalidade brasileira. Fora isso, creio que
o que se fez, no Brasil, é o qu~ se faz em toda parte do mundo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Nào vou buscar o livro
de V. Ex', "Brasil 2001", mas vou ler uma parte do depoimento do Cori'selho
de Desenvolvimento Econômico, .de janeiro de 1975, e depois ler uma afirmação de V,. Ex', em 1979, para perguntar se isso não é um exercido de tautologia do Gü;verno. Em janeiro de,~~n5, os Ministros da área econômica diziam a Sua Excelência o Senhor -p:r~sidente da República, o seguinte:
"Verifica-se, portánf~·:·que·a inflação, após a exacerbação de
dois ou três meses, foi c~õcáda sob controle. As taxas um pouco
mais elevadas no fim de 14 c, possivelmente, no início ,deste ano
devem-se, principalmente, à maior expansão monetária de de~
zembro, já controlada, e à tradicional confluência no começo do
exercício, de certos reajustamentos autorizados pelo Governo."
Isso·foi díto em janeiro de 1975 e nada disso se confirmou.
18so não é 1975; é 1976,

O SR. MÂRIO HENRIQUE SIMONSEN se não me engano.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN nação caiu b~stante.

t; janeiro de 1975.
Em 1975, a taxa de in·

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Mas, veja V. Ex' quejá
em 1976. 1977, 1978, a inllação, aqui dita sob controle,já não está mais sob
controle.

o SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -

Depende de quem está cio

tando.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Quero. exatamente. para
terminar meu raciocínio'dizer a V. Ex' o seguinte: como parlamentar, acredi·
tei nisso - eu já nào digo nem o povo que, às vezes, nào tem acesso a esses Ii~
vros. Como parlamentar, acreditei e vi que nâo aconteceu. Pergunto eu res~
peitosamente a V. Ex', agora, se·eu posso acreditar nisto, dito no último
comparecimento de V. Ex' ao Senado:
O Governo do Presidente Figueiredo propôs-se a uma meta
que, exatamente por não ser excessivamente ambiciosa, em termos
de inflação, pode ser classificada como uma meta realista. Não é
uma meta de, em seis anos, acabar por completo com a inflação no
quadro brasileiro. Talvez isto fosse querer demais, sobretudo numa
economia indexada; mas, é a· meta de reduzir a taxa de inflação a
níveis comparáveis àqueles que se verificavam no princípio do de~
cênio de. J970, ou seja, no período pré-crise do petróleo.
Posso acreditar nisso, Sr. Ministro?
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Acho que V. Ex' pode
atreditar, porque a meta está colocada num prazo longo, com persistência e
com um destaque de brevidade muito grande. Evidente, se V. Ex' disser: "E
se houver uma terceira guerra mundial, se houver algum cataclismo internacional"? Tudo tem que ser dentro de um quadro razoável.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) houve a terceira guerra mundial e eu acreditei. ..
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De 1975 até agora não

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - De qualquer forma, está
escrito aí, a inflação caiu em 1975, ela voltou a subir em 1976, quando se tornou patente uma necessidade de um r.eajuste maior do balanço de pagamento. Caiu. de 1976 para 1977, e 1978 foi um ano muito negativo de safras. V.
Ex' viu, num dos qliadro que citei, que foi o único ano da História do Brasil
em que a produçãe{"agrícola caiu em valores absolutos. Se dissesse a V. Ex'
que neste ano a inflação vai cair a tanto ou a um número qualquer, V. Ex'
certamente perguntaria: posso acreditar? Nó prazo de um governo de 6 anos,
creio que a ambição da meta é muito menor; já temos aprendido que, no
mundo de hoje, metas muito ambiciosas podem não dar certo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) _. Sr. Ministro, em 1974, o
ex-Ministro João Paulo dos Reis Velloso dizia o seguinte:

"O fortalecimento da empresa industrial brasileira, que já não
se pode dizer que vai mal, mas que enfrenta condições de inferioridade em relação à concorrência da empresa estrangeira e da empresa estatal..."
Pergunta: o que pensa o atual Ministro do Planejamento em reJação à
empresa brasileira, face à empresa estatal e à empresa. multinacional?
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Creio que. no Ooverno
passado, foram dados vários passos para reforçar a empresa privada nacional, no seu confronto com a estatal e a multinacional. Apenas parece-me que
esses passos terão que ser permanentes. Quer dizer, a estrutura da empresa
privada nacional, é naturalmente, mais débil do que a estrutura da emp,!'esa
estatal e da multinacional. Portanto, tudo que se fez, até agora, a meu ver foi
muito importante e evitou aquiló que poderia ser bastante nocivo para o
País, que seria uma crescente participação das multinadonais, e das empresas estatais em detrimento do setor privado nacional. Agora, creio que teremos que continuar com essa ação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MO)-Sr. Ministro, acha V. Ex'
justo que uma empresa estrangeira venha explorar petróleo, no País, sob a
forma de contrato de risco, com um capital de apenas 100 dólares americanos, sem sede no País, quando se exige das empresas brasileiras, que pretendem estabelecer uma filial, seja aqui em Brasília, ou seja em Juiz de Fora ou
seja onde for, com uma série de requisitos e, quando mais ainda, se exige que
uma empresa nacional, para entrar em determinada concorrência tenha um
percentual de capital? V. Ex' acha justo que ,essa empresa e~trangeira possa
atuar no País C;9m um capital de apenas cem dólares americanos?
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Isto é capital ou capital
nas reservas? Ou patrimônio líquido? É preciso analisar exatamente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB no Diário Oficial:

MO) -

Eu vou ler para V. Ex'

"E concedido à empresa Shell Exploration Services, com sede
em Haia. Países Baixos, autorização para funcionar na República
Federativa do Brasil, com o objetivo social de exploração, avaliação e desenvolvimento de campo de petróleo, de acordo com o
contrato de prestação de serviços, com cJáusula de risco, firmado
com a Empresa Petróleo Brasileiro SI A, PETROBRÁS. cujo capi·
tal inicial destacado para as atividades da filial brasileira, é de mil e
duzentos e sessenta cruzeiros. Na época 100 dólares americanos.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - t; preciso verificar o que
isso significa exatamente, porque certamente isso é umjuridicismo qualquer.
E evidente que o investimento da Shell, no contrato de risco, não foi de 100
dólares. Quanto ao aspecto jurídico, preferiria consultar alguém que fosse
perito em contrato de risco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Eujã não quero nem sa·
ber sobre o aspecto jurídico. Estou perguntando se V. Ex', como Ministro
do Planejamento, acha justo que uma empresa estrangeira - e tenho aqui,
inclusive, a Ata que autorizou, em Haia, que ela viesse fazer a exploraçãose V. Ex' acha justo, repito, que uma determinada empresa estrangeira, sem
sede, viesse explorar o petróleo com o capital de apenas 100 dólares?
O problema aí não é de ordem juridica.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja. então. V. Ex': se
vamos para o problema de ordem econômica. ele também não é o capital autorizado, é o investimento realizado. Certamente, o investimento realizado
não foi só de 100 dólares. Então, o que eu proponho é, pura e simplesmente,
inteirar-me dos dados e mandá-los a V. Ex. Porque V. Ex', - no fundoestá envolvido em uma discussão jurídica comigo, porque não estamos dis-
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cutindo O investimento, uma vez que não temos dados sobre o investimento,
que é um dado relevante.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Não estou. evidentemente, buscando o aspecto jurídico da questão.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - V. Ex' está buscando o
aspecto econômico e estou de acordo com es·se aspecto.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Estou perguntando se se·
ria possível permitir-se que no País, uma empresa estrangeira viesse a atuar
nessas condições.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Preciso conhecer o resto
do contrato, os dados do investimento ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Vou me permitir. respeitosamente, enviar a V. Ex' a cópia do decreto, que s~iu inclusive no Diário
Oficial. Decreto n' 79.724, de 24 de maio de 1976.
Sr. Ministro, como obter recursos de capital, ante.as limitações de mer·
cado de capitais, de modo a evitar um grau excessivo de, endividamento, sempre que a empresa realiza um substancial programa de expansão?

•

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Muita coisa foi feita nos
últimos anos. Veja V. Ex' que, quando se inicioll: o Governo Geisel, o mercado de capitais, o mercado de ações, era um mercado que se encontrava
completamente à míngua de quaisquer recursos novos, principalmente não
havia subscrições de novas ações de empresas nacionais, etc. De 74 para cá
muito se rez em termos de reforçar esse mercado. E várias empresas abriram
o seu capital; os rundos 157, que andavam com o prestígio muito abalado,
melhoraram bastante de desempenho, isso deu origem a novas subscrições
de capital, e assim por diante. E claro inclusive a Lei de Sociedades Anôrúmas e a formação da Comissão de Valores Mobiliários, aprovada aqui no
Congresso, parece-me ter sido um pas;;o bastante importante para este
problema de capitalização na empresa nacional. Ê evidente que um problema secular não se resolve em 3 ou 4 anos. Mas acho que se tem dado passos
positivos para isso.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Outra pergunia; Sr. Ministro.
Para alguns economistas a explosão demográfica na escala brasileira dificulta o crescimento de nossa renda per capita, impedindo o avanço mais rápido, face às nações mais desenvolvidas. Pergunto: V. Ex' está de acordo
com tal assertiva?
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Estou, por dois aspectos.
Primeiro, pelo aspecto meramente aritmético. Se temos Uma certa capacidade de expandir o produto, mas se a população cresce de uma determinada
percentagem, há um efeito subtrativo. Hã uma outra razão, mas isto, evidentemente, não significa que passe pela minha cabeça promover política de esterilização, incentivar a vasectomia, em troca de radinhos de pilhas, ou coisa
parecida. Mas o que me parece haver, inclusive ao lado do aspecto puramente econômico, é um outro aspecto relativo à distribuição de renda. Em:geral
os países que têm altas taxas de crescimento demográfico costumam ser países que têm má distribuição de renda. Isso, por uma razão muito simples: em
geral, as famílias de quinze filhos não são as mais ricas, são exatamente as
mais pobres. Então, o que me parece, neste problema populacional - é a minha posição pessoal, que, aliás, várias vezes citei e, certamente, está em algum livro meu que V. Ex' teve a bondade de ler e anotar ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Sou um profundo leitor
de V. Ex'
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado a V. Ex'
... acho que é o lado humano, o lado de eqUidade, de democratização, de
oportunidades envolvidas no problema. Quer dizer, veja V. Ex', a classe média urbana, as classes de maior renda, de um modo geral, todas sabem como
praticar a paternidade responsável, como planificar a dimensão de ,sua
ramília, por esta ou aquela metodologia. Então, o que não me parece justo é
que essa informação, que está nas mãos das classes mais influentes, mais ri·
cas, seja sonegada às classes mais pobres.
Seria um absurdo o Governo querer interferir na decisão do tamanho
da família, mas deveria igualar o acesso à informação; esta é a minha posição
pessoal.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Há alguma ação definida
do Governo Figueiredo em relação à política demográfica?

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Há ulna diretriz, nas Di·
retrizes Gerais do Governo.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB -

MG) - Já conhecida?

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Naquelas já divulgadas,
Diretrízes Gerais.do Governo, há uma rererente a isso.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - O que pensa o Ministro
em relação à queda da Denúncia Vazia para as locações residenciais, comerciais e industriais? Poderá haver menos estímulos aos investimentos habitacionais? Estará o Oqvetno aparelhado para enfrentar o problema?
O SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Creio que o projeto da
Denúncia Vazia, na sua versão final, com os vetos do Prt:sidente, ac.whu se
transformando num projetei 'bastante equilibrado. Quer dizer, no caso, já a
antiga proibição de denúncia "azia nas locações residenciais, tinha um defeito básico. Ê que ela era associada ao congelamento dos aluguéis.
Então; naturalmente, qu,ando os aluguéis eram congdados em l~rmos
nominais, ninguém se.intere~saria por adquirir um imóvel para alu~, sa~
bendo que existia inflação pela frente.
:
Agora, a lei permite a correção monetária de aluguéis, desde que:ipet~s
ORTNs, o que, aliás, Já ger,a cláusula anterior de correção, de uma I~i que
proibiu quaisquer correções' 'acima das ORTNs.
': "
Por conseguinte, parece-me que o incentivo para invc~stir no caso $s lo·
cações residenciais\ continua plausível, razoável, inclusi ve, no aspeat9 que
poderia criar problemas, que era a desvalorização do imóvel no momento
que se tornasse alugado. Mas, como no caso de venda, o adquirente:pode
promover a retomada do imóvel, essa queda de valor, pelo fato de o aparta~
mento se tornar alugado, não me parece relevante.
No caso das comerc,iais,-pura e simplesmente, não havia razão para haver qualquer sistema de proibição de denúncia vazia, por uma raz~o. ~'que a
locação residencial, em geral~se presume - não é cem por cento-verdade,
mas é, em geral, verdade - que o proprietário seja mais rico que o inquilino.
Isso costUma ser verdade. Pelo menos, na média dos casos.
No caso das locações: comerciais, isso não é facilml:nte detectávdÍ. No
caso das locações comerciais, pura e simplesmente, todas as multinaci~nais,
ou a maioria das multinaciol1ais costumam alugar seús prédios, freq~entê
mente a viúvas. Portanto, não 'Creio que hoúvesse nenhuma razão parailse fazer essa proteção.
OSR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Sr. MInistro, V. &, uma
vez reconheceu que a chamada "crise estudantil de meados de 1968, por mais
desordeira e marcuseana que fosse nas suas motivações, gerou um stibprodu~
to benéfico: convenceu o Governo de que 0- Ministério da Educação não d~.
veria ser tratado como repa~ição de segunda classe".
Pergunto eu, a V. Ex':"p atual congresso da UNE" pacífico, vaÍ,gerar
algum subproduto?
'
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Só a posteriori é que poderei dizer. Veja V. Ex'. isso é uma citação ou do Brasil 2001 ou do Brasil
2002; um dos dois livros.
~ i~~

&.;.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - E uma citação de V..
tanto é que eu abro aspas, para não parecer minha a <:itação.
.

..

I

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Exatamente. Eu'e,screvi
isso ou em 69, se for o BrlsiJ--2001, ou em 72, se foi o Brasil 1001. Em: Qual~
quer das hipóteseS, ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Não mudou V.
opinião?

Ex' <le

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Em r"lação ao que e&crevi, não. Agora, em relação,ao próximo congresso da lfNE, não posS()~;'saber
nada: não aconteceu o congresso. Agora~ V. Ex'. como lei,tor do 2001~ deve·
ter visto que tenho um certo ceticismo pela ruturologi.a. Então. nãb vou
praticá-Ia aqui.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Sr. Ministro, como Ministro do Planejament~. o que fazer com 7 milhões de crianças, na faix~ de 7
a 14 anos, sem escoJé
O SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Diria pura e simplesmente: criar condições cada' vez maiores de escolaridade. Parece-me que esse é
um ponto rigorosamente pacífico.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Gasta-se pouco ou Iga'tase mal com a educação no Brasil, Sr. Ministro?
i
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o SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Já se gastou mal, no pas·
sado; hoje, creio que já se gasta bem melhor em termos de alocação de recursos, embora me pareça que com o correr dos tempos se deva reforçar de
novo a percentagem do produto gasto em educação.
O SR, ITAMAR FRANCO (MOB -I\lG).,.. V. Ex' até chegou, numa
época, a dizer que o Ministério da Educação andava emperrado pela
arteriorcsderose. É verdade?
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Verdade. Em certa épo·
ca, eu disse isso. Depois, eu passei a trabalhar no Ministério da Educação, a
convite do Ministro Jarbas Passarinho, quando fui Presidente da Fundação
MOBRAL.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Esta é a razão que me
leva exatamente a fazer perguntas no campo educacional; é porque V. Ex'~
trabalhou no Ministério da Educação.
Sr. Ministro, para alguns economistas, a contribuição da educação para
a melhoria da renda per capila chegar a ser mais importante do que a acumulação do capital físico ...
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN -

E verdade.

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - E eu perguntaria exata·
mente se o Ministro concorda com tal afirmação e qual o quadro brasileiro.
em relação a isto? Se V. Ex' pudesse mostrar. ..
O SR, MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Eu diria que entre os
exercícios que se fizeram no Brasil há alguns estudos, e o principal estudo
que se fez sobre rendimento da educação no Brasil, nesse tipo de linha de saber o que contribuiu mais para a melhoria da renda per capita: se a acumulação física de capital, se a educação. Foi um estudo do Professor Langoni,
por volta de 1973 e 1974, e que concluiu mais ou menos pelo que se conclui
em toda parte do mundo, quer dizer, que o investimento em capital humano,
ou seja, a educação, é pelos menos tão importante quanto o investimento em
capital material.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Certa vez, o Ministro
lembrou o matemático: "Professor universitário ganha um infinitésimo de
segunda ordem. Se o seu trabalho for um infintésimo de primeira ordem, a
remuneraçào por hora se torna nula. Se for um infinitésimo de terceira ordem, a remuneração por hora se torna infinita. A julgar pelos custos médios
- dizia' o matemático - estamos mais próximos da última." Pergunto eu a
V. Ex', já ao Ministro do Planejamento e ao matemático: como situar o professor primário, principalmente o professor primário de Minas, que ganha
na faixa de dois mil e quinhentos cruzeiros por seis horas de trabalho, e um
operário que ganha apenas o salário mínimo, nesse infinitésimo de primeira,
segunda ou terceira ordem?
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Pura e simplesmente diria que isso" daí que eu fiz foi um exercício na época, para mostrar que era
muito difícil-julgar se o professor universitário era bem pago ou não, porque
,-'i"~;lY:@ professores que trabalhavam muito e outros que trabalhavam muito
pouco. Então, dependia da divisào do seu salário pela carga horária.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - O Sr. Presidente me chama a atenção, mas teria ainda algumas perguntas. Vou tentar, Sr. Ministro,
reduzir pelo menos, a uma, se o Sr. Presidente me permite, ou a duas.
Qual a relação da dívida externa de exportação até o momento? Está ela
dentro dos padrões internacionais?
O SR, MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - ~iria que, dos novos pa·
drões depois da crise do petróleo, sim: quer dizer, estamos. Hoje, teria os dados do final do ano passado, que são dados conhecidos; quer dizer, uma dívida líquida de trinta e um bilhões de dólares contra a exportação de doze e
meio, que dá um coeficiente de mais ou menos de duas vezes e meia.
O SR_ ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Sr. Ministro, quando
nós discutimos aqui, no Senado, o 11 PND, não tivemos nenhuma avaliação
do I Plano Nacional de Desenvolvimento; essa avaliaçào foi feita na época,
já em dezembro, depois de muito tempo, pelo ex-Senador Virgílio Távora. O
Governo publicou, agora, uma pequena avaliação do 11 Plano Nacional de
Desenvolvimento, com a qual o ex-Ministro João Paulo dos Reis Velloso diz
entre outras coisas o seguinte, que chamaria a atenção de V. Ex':
"Talvez a solução seja reduzir os'indicadores a certos agregados, PI P e de renda per capita, e a um pequeno número de setores e
mesmo com relação a esse pequeno núcleo de indicadores, usar fai-
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xa de variação em lugar de números definidos, em lugar de duas ou
três hipóteses, inferior à média e superior."
Perguntaria a V. Ex. se V. Ex' estaria de acordo com esses conceitos
expendidos pelo Ministro Reis Velloso.
O SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Estou de acordo. Veja
V. Ex~ que com pouca experiência de planejamento nos vários países do
mundo, depois da crise do petróleo, planejar estratégia e planejar princípios
de política certamente continua válido, talvez mais válido do que nunca.
Agora, fixar certas metas numéricas rígidas, é como jogar uma partida de xadrez ignorando os lances do adversário. Daí, essa idéia do Ministro Reis
Velloso na·revisào do 11 PND, com a qual concordo plenamente.
O SR, ITAMAR FRANCO (MOB - MG) _. Uma última pergunta.
Em resposta ao Senador Henrique Santillo, V. Ex' afirmou nunca ter
dito que os índices de 1973 nào eram falsos, e sim que, em 1973, houve muita
expansão monetária e alguns controles de preços que transferiram pressões
inflacionárias para 1974. Ê. possível acreditar que tenha havido compensação
- peço a atenção de V. Ex', que vou ler - quando a nova metodologia
publicada pela Fundação Getúlio Vargas, em junho de 1974, reduziu o preço
da carne de 9,23 para 4,77 - neste ponto é importante - quando I quilo de
filé sem aba atingiu Cr~ 16,39, e a alcatra atingiu Cr$ 14,44 - preços esses
publicados pela SUNAB, referentes a dezembro de 1973 - e mais ainda,
quando a Fundação Getúlio Vargas insiste em divulgar um preço de
Cr~ 6,60, para a carne de primeira" veja V. Ex' que quando se tania o índice
do custo de vida, se pega o preço da carne, da Fundação Getúlio Vargas, baseado em Cri- 6,60, quando é a própria tabela da SlJNAB que nos dá preços
da ordem de Cr~ 16,39 a Cr' 14,44. Essa tabela da SUNAB, Sr. Ministro,
eu a tenho. inclusive, aqui, em mãos; posso passar também às mãos de V. Ex'
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - V. Ex' está citando nú'
meros; eu me lembro deles vagamente, afinal de contas, já lá se vão 5 anos e
meio. O cerne da pergunta de V,. Ex' é o seguinte: feita a m'udança dos índices - que é feita periodicamente pela Fundação Getúlio Vargas - em que o
peso da carne realmente baixou de cerca de 9% para 5%, e sendo esse o ítem
que tinha mais defasagem em 1973, terá havido realmente a compensação em
1974?

Bom! Eu diria aí a V. Ex': se V. Ex' julgar que o peso relevante da carne era por volta nào de 5, mas de 6%, que é o valor do índice atual, respondo
sim; se o peso relevante fosse de 9%, respondo não.
Então, a única coisa que V. Ex' pode fazer é usar um teste mais recente
para saber'se o peso da carne nos orçamentos familiares era mais próximo de
6 ou de 9%. V. Ex' tem essa resposta no índice da FGV que realmente dá
mais próximo de 5%.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG):"" E apenas, Sr. Ministro,
para mostrar que em relação à tabela da SUNAB, e aos índices da Fundação
Getúlio Vargas há uma completa diferença.
O SR, MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Agora, veja, V. Ex' o
que houve nos anos seguintes.
Depois, eu terei o prazer de lhe mandar dados mais detalhados sobre isso.
Muito obrigado a V, Ex'
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Muito obrigado a V. Ex'
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de dar a palavra ao Senador Marcos Freire, último dos Senadores inscritos para falar na sessão anterior quando do comparecimento do Ministro, eu desejo estabelecer uma norma e para ela peço a compreensão do Senado quanto aos Senadores que deverão ocupar a tribuna.
Evidentemente o nosso Regimento é omisso na matéria. Tive que me valer do Regimento da Câmara, que estabelece, no § IV do seu artigo 278, que
os Deputados que desejem formular perguntas previstas no parágrafo anterior deverão inscrever-se em livro próprio, por intermédio da respectiva liderança, até a sessão da véspera do comparecimento do Ministro. Vê-se, assim, que é um dispositivo bem mais drástico do que o nosso, uma vez que admitimos que devam falar todos aqueles que, realmente, se inscreveram na
sessão anterior com o propósito de nela falarem, como foi o caso do Senador
Marcos Freire, que ao se esgotar o tempo reclamou lhe fosse assegurada a
palavra, mesmo numa sessão posterior, nos termos do nosso Regimento.
O nosso Regimento, realmente, é claro nesse particular, que não se esgotando a matéria na sessão seja convocada outra ou prorrogada a sessão, o
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que não era possível naquele momento, uma vez que havia sessão conjunta já
programada.
Chamaria a atençào, apenas, dos meusrnobres colegas para o fato de
que já interpelaram o Sr. Ministro ou o terão interpelado, após fazê-lo o ilustre Senador Marcos Freire, 15 Srs. Senadores, o que mostra, acredito, que ao
Sr. Ministro tenham sido feitas, quer pela nobre Bancada da Oposição, quer
pela nobre Bancada do Governo, todas as indagações que seriam possíveis.
Entretanto, para não cercear a última oportunidade, nós, além de nos
dispormos a encaminhar ao Sr. Ministro todas as perguntas que, por escrito,
forem dirigidas à Mesa, e a que S. Ex' se propõe responder em tempo hâbil,
eu consultaria, após a interpelação do nobre Senador Marcos Freire, se--o
nobre Líder do MDB deseja usar a palavra - e eu a darei - assim ta.Dbem
o·nobre Líder da ARENA, se desejar, também falará, dando por eneeu..à!ia a
sessão.
Teremos assim oportunidade de concluir o debatt{ com a palavra dos
dois representantes políticos mais credenciados, nesta Casa do Congresso
Nacional.
Com este objetivo, concedo a pa~avra ao nobre Senador Marcos Freire.

laudatória, não me constranjo, entretanto, de. neste instante, louvar a manifestaçào de V. Ex' na última quinta-feira, neste PlenáriQ, em favor do ,regi~
me democrático, afi~mando~o nào incompatível com o desl:nvolvimento econômico.
_. _
Portanto; Sr.. Ministro Simonsen, a minha prim~~íoçação é, e~ata~
mente, aquela que Idi~ respeito à profissão democrãiica feita, sobre~udo
quando, há pouco;:·reeonheceu e confessou aqui sua ve:rdadeira obge~são
quanto ao processo· inflacionário, visando detê-lo, restringi-lo, combat~-Io.
Então, diante dessas duas posições, a manifestada quinta-feira passada
e a afirmada há poucos instantes, o homem preocupado com a inflação e ao
mesmo tempo o cid~dào defensor do regime democrático por não considerá~
lo incompatível com o crescimento econômico, com o desenvolvimento-, com
o prÓprio combate à inflação, .eu perguntaria: V. Ex' confirma oU de~J;l1~nte
as versões de que V. Ex' estaria pretendendo, junto ao Governo Fedêrtll a
s1J.spensão das eleições de 1980, com a prorrogação dos mandatos municipais
dos vereadores e prefeitos?
.:. _..... _
'
Aqui tenho, inclusive, O Estado de S. pau'W/;'do último dia primeirQ, em
que diz:
'

O Sr. Humberto Lucena (MOR - PR) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

"A prorrogaçãQ dos mandatos de prefeitos e vereadores é deci~
são do Governo, tornada diante de ponderaçõ~s do Ministro do
Planejamento, MârÍo Henrique Simonsen, qU$l:lto ao recrudescimento da pressão inflacionária, no caso" da_ização de eleições,
entre outros fatores.", . .
.-.4fJ::'

j

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra, pela ordem,
ao .nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Pela ordem.) - Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Tenho sempre a melhor acolhida às decisões de V. Ex'. Mas, a mim me
parece, e creio que a todos nós da bancada da Oposição, que V. Ex' poderia
ser mais condescendente com todos aqueles que estão inscritos para interpelar o Sr. Ministro.
Ocorre que, quando foi feita a convocação de S. Ex', evidentemente,
muitos Srs. Senadores deixaram de se inscrever no livro próprio, às vésperas
da respectiva sessão. diante do avultado número de interpelantes já inscritos.
Entretanto, desde o momento em que o nobre Senador Marcos Freire, com a
aquiescência de V. Ex', conseguiu fosse realizada outra sessão do Senado
para que prosseguíssemos nas interpelações, evidentemente que as inscrições
foram reabertas para a sessão de hoje. Então, eu que sou um dos que estão
inscritos e inclusive, sucedo ao nobre Senador Marcos Freire, pediria a
V. Ex' - já que a hora ainda é propicia, estamos às 17 horas. e a sessão do
Senado vai até às 18 horas 30 minutos - que ampliasse um pouco as interpelações ao Sr. Ministro, dispensando, inclusive, os discursos finais das Lideranças, porque creio que muito mais importantes, no momento, são as
perguntas que estão sendo dirigidas a S. Ex', -que aliás com extraordinária
cortesia. está dialogando com o Senado Federal trazendo a sua contribuição
para o grande debate nacional.

e
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O SR. PRFSIDENTE (Luiz Viana) - Teria imenso prazer em poder
aceder à sugestão do nobre Líder Senador Humberto Lucena. Entretanto,
acredito que feriria o Regimento Interno, que estabelece se faça uma prorrogação ou urna sessão subseqüente para concluir a lista das interpelações solicitadas.
Ora, no caso. o último dos solicitantes foi o Senador Marcos Freire,
que, aliâs, até colaborando com a Mesa, lembrou esse artigo do Regimento •
e que teve logo a aquiescência da Mesa, numa prova da boa vontade que
tínhamos e que temos de ouvir o maior número possível de Senadores.
No momento em que já quinze Senadores interpelaram o Sr. Ministro
acho que nenhum poderá dizer que tivesse havido qualquer espírito preconcebido, qualquer espírito restritivo ou menos liberal da Mesa em relação aos
Srs. Senadores que poderão, inclusive, formular por escrito, com o acordo
do Sr. Ministro, todas as perguntas que desejarem e elas serão respondidas e
publicadas no Diário do Congresso Nacional.
Quanto aos comentários, acho que o nobre Líder Senador Humberto
Lucena, com a inteligência que lhe é peculiar, nesse discurso, dirá da sua opinião, da sua impressão, das suas conclusões sobre este debate de dois dias e .
que tanto esclareceu a opinião pública nacional e esta Casa, sobre as diretrizes da polítíca econômica e financejra do Brasil.
Tem a palavra o Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - Sr. Ministro do Planeja.
mento:
Em meio às inúmeras discordâncias que a exposição de V. Ex' - e mais
do que isto, a sua atuaçào ministerial- que suscita, face às teses que o MDB
defende, houve uma afirmação que julgo merecedora dos nossos encômios.
E eu que, realmente, exerço uma posição permanentemente crítica, nunca

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja V. Ex>, infelizfliente
nào posso desmentir todas as notícias de jornais que saem a respeito doi que
eu disse ou do que não disse, por uma razão; Se.eu fosse desmentir tudo que'
sai, ou confirmar, eu não trabalharia em mais nada a não ser nos desmentidos e confirmações. Agradeçq a V. Ex' pelil:~?vortunidade de eu dar t? desmentido, porque nunca falei nesse assunto. N.-f",~lui consultado nem nunca
falei nesse assunto.
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Essa é uma manifestação
que todo nós, nesta Casa, reçebemos de bom agrado e,acreditamos que, de
agora em diante, argumento, pelo que nos já não poderá sc~r usado - de que
a realização de eleições no próximo ano dificultaria 3" polítil~a governamental
de combate à inflação. Portanto~é de ser louvada a posiii!Q do Ministro do
Planejamento em favor das eleições de 1982.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja V. Ex>, Senador
Marcos Freire, nào tornei posição sobre o assunto; eu nun·::a falei sobre o assunto em recintos oficiais, bem entendido. Portanto não ,:stou nem a favor
nem contra, estou naquele velho caso do "'in.uito pelo contrário".
O SR. MARCOS FREIRE (MOS cepciona.

PE) -

Ex>, já agora isso nos de·

O SR. MARIO HENRIQUESIMONSEN - Veja V. Ex>,no caso típico: eu não sou Manoel, não sou Joaquim; não moro em Niterói."
O SR. MARCOS FREIRE (MOB -

PE) -

Mas ê "idadão brasileiro,

Ex~

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Sou cidadão brasileiro,
está certo. Mas como Ministro do Planejamento não devo falar sobre assuntos que escapam completamente à minha área de atuação. Apenas digo, não
ser correto que a idéia tenha surgido de mim ou da minha área de atuação.
Uma coisa nada tem a ver COm a outra.
.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB "";PEl- Lamento o entendimento a
V. Ex~ Em segundo lugar, um outro problema que foi colocado - e, aliás,
insistentemente já versado -+-,' diz respeito aos reajustes do salário mínimo.
Evidentemente não vamos- mais, aqui, invocar os argume:ntos que, no meu
entender, justificam períodos ·mais curtos para esses reajustamentos, pprque
eles já têm sido expostos em t~dos os seus aspectos. E V. Ex', mesIl)o, :c:he~
gou a reconhecer o fato da perda aquisitiva dos salários qllando reajust~dos
anualmente, em face do nosso processo inflacionário.
,
Quando V. Ex' admite que ele perde o seu poder aquisitivo. mês a 'mês,
essa posição torna-se ofici~1. Por sinal,já não é apenas a de V. Ex', p9is há.
poucos dias os Ministros do Trabalho e da Fazenda mani.festaram-se igualmente favoráveis a um reajuste em períodos mais curtoS.
Não obstante parece um tanto quanto contraditório., o Governo, ~tra
vês de eminentes Ministros, reconhecendo o sacrifício da classe trabalhlldora
em relação a essa política salarial, sem até hoje ter encontrado a fórMula'
• ' .
"
•
I
.
para permitIr reajustes mais proxlmos. .

i· .
I

I'
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V, Ex', no próprio trabalho que enviou ao Senado, diz:
Que os assalariados são os que mais costumam perder quando

a inflação é crescente, e os que mais ganham com uma inflaçào cadente. Além do mais, como as altas de preços são contínuas e os
reajustes salariais descontínuos,. pode-se afirmar que qualquer inflação é perversa com os assalariados, por submetê-los a oscilações
do poder aquisitivo, que sobe a um pico logo após cada reajuste
para descer a um vale nas vésperas do reajuste subseqüente.
Ê verdade que V. Ex', na quinta-feira anterior, falou que antes no ano
de 1959, ele estava acima da média do salário. Em 1960, o Senso mostrava,
de sinal, que cerca de 70% da faixa de assalariados da população ativa estava
na base de até um salário mínimo. Não vejo como essa referência se coi-ttraporia à proposta dos reajustes em, períodos mais curtos. Pelo contrário nesse
argumento dos trabalhadores de qu.e.arande parte nem salário mínimo recebia, viria em favor da nossa tese 'dcfJeajustamentos mais próximos.
Hoje, pelo Censo de 1970e.de)fguns estudos já de 1976, teria caído esse
índice de faixa assalariada remurie.'adá n"essa base. Mas nem por isso deixa
de ser alarmante, seja 56%, ou 60%~ ou 48%. De qualquer forma mostra que
cerca de metade da nossa população ativa está na base do salário mínimo, ou
até um salário mínimo - que é pior. Constata-se, assim, que a no.ssa proposta de antecipar, de encurtar o.U de reduzir os prazos de reajustamentos se justifica mais ainda, desde que amenizaria a situação de uma larga margem da
massa trabalhadora.
V. Ex' declarou hoje, aqui, que a idéia merece ser estudada. Sou autor
de uma proposição que está em trarriitação neste Senado, há exatamente 3
anos; em junho de 1976, apresentei um projeto estabelecendo o reajuste trimestral do salário mínimo. V. Ex' dirá que ignora o critério de fixação do
salário mínimo: Mas, o que propus não é qualquer alteração substancial;
propus que o próprio Governo, c,om as suas bases de cálculos devidos 'estabeleça o reajuste, em vez de, em um ano, através de uma divisão em quatro
vezes anuais. Evidentemente, na adequação desses cálculos, o período a ser
considerado seria o trimestral e nào o anual. Portanto, me parece que a questão sé coloca em termos de decisão política, uma vez mais. Não é o aspecto
técnico. Porque, pelo aspecto técnico, V. Ex' tem autoridade suficiente para
encontrar a fórmula de bem atender aos objetivos a que o Governo se propuser.
Portanto, a questão é de decisão política. Daí estranhar V. Ex' dizer, ~no
dia de hoje. ao proclamar que a tese merece ser estudada: "Terei prazer em
estudar a ídéia".
Parece incrível. U ma tese dessa, que vem sendo sustentada pela Oposição, há tanto e tanto tempo, e o Gover-no - que encontrou, rápido, fórmulas para defender os ganhos de capital_ a ela se mantém indiferente, em termos operacionais. A equipe técnica oficial criou, inclusive, a fórmula de que
tanto se orgulha o Governo, genuinamente brasileira, da correção monetária
em favor do capital, em favor das ORTNs, em favor das cade.rnetas de poupança, em favor do BNH, quando cobra dos mutuários as amortizações de
suas casas, portanto encontrou, facilmente, a fórmula salvadora. Não obstante, já agora, que reconhece as necessidades desses reajustes salariais a
períodos mais curtos semestrais, ou trimestrais, ou quadrimestrais, pouco
importa! - cay-sa espécie que o Governo não tenha encontrado a solução
adequada.
Infelizmente, os projetos dos Parlamentares ficam aqui penando, até que
UI)l belo dia o Governo se sensibilize para a tese e mande uma mensagem resolvendo,. em 3 tempos, a dádiva governamental... Ainda este ano - um
exemplo que comprova isto - o Senador Henrique SantilJo apresentou projeto de revogação do 477. Nào houve apoio. O Governo agora vem e faz
aquilo que de há muito reclamávamos. Por que, em casos como esse, não
aproveita um projeto parlamentar preexistente?
Portanto, lamento tal situação. E a colocação que faço é se V. Ex' precisaria tanto tempo para encontrar essa fórmula ou se, na verdade, o que falta ao Governo é"decisão política de tornar mais amiúde os reajustamentos do
salário mínimo; ou se já estamos naquela fase do exame, da análise, da formulação de meios técnicos para aplicar essa decisão política.

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN gunta de V. Ex'?

Junho de 1979
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Posso responder à per,

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Eu a fiz com essa intenção.
O SR, MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja Ex' Hoje, nos rea·
justes salariais que são feitos por uma ano, há duas componentes; uma componente pela inflação que passou e uma componente pela inflação que vem.
Então, é perfeitamente possível adaptar essa fórmula para ela funcionar em

critérios semestrais ou trimestrais, o prazo que se quiser. Agora, é preciso
modificar a base, no que diz respeito à correçào da inflação que vem, porque
aí ela não é mais de um ano, é de um trimestre, de um semestre ou de alguma
coisa menor. Portanto, este é um primeiro problema técnico.
Há um pro,blema político mais importante e aí é preciso, realmente, nóS
discutirmos. A f~rmula de política salarial é um critério de arbitramento,
diante de um dissídio, Ela significa, na realidade, o mínimo que o empregador tem que dar ao empregado como fórmula de, reajuste no caso de um
dissídio. No caso de um acordo', cada um pode dar o que o que bem entender, evidentemente. Mas, no caso de haver um desacordo, é aquilo que é estabelecido pela fórmula,
Agora, há um ponto que me parece claro. Fórmula e negociaçào direta
são duas categorias incompatíveis. Ou bem a fórmula ou bem um sistema de
negociação direta. Um sistema híbrido talvez pudesse, quando muito, contemplar uma negociação direta de produtividade, mas é mais complexo.
Um ponto que já levanteí ao debate, no ano passado, é que seria importante um debate nacional para saber o que a sociedade brasileira, realmente,
deseja! Um sistema de reajustes salariais baseado em fórmulas, como é a da
Lei n9 6.147, como foi a da Lei n9 4.725, ou um sistema baseado em negociações diretas. Isso tem uma série de implicações políticas importantes. Por
exemplo, se o princípio do reajustamento for a fórmula, claro que não pode
haver greve legal contra o princípio de uma fórmula, porque não se pode fazer greve contra a aritmética. Se o princípio é negociação direta, ao contrário, a greve, a discussào salarial, passaria a ser, nesse caso, uma greve legal
e teria que haver um critério de arbitramento, um critério de não pagamento
de dias de greve pelo empregador e, assim POt diante, a criação de fundos de
greve e tudo o mais.
Então, o primeiro ponto que me parece importante é decidir, claramente, o que se deseja. Esta é uma questão hoje indagada pela sociedade brasileira: o que se deseja? E o Congresso é quem pode dizer quais são as aspirações
da sociedade brasileira, se um sistema de fórmula ou sistema de negociação
direta. Esta parece a primeira indagação política e acho que o foro adequado
para essa discussão é 'o Congresso Nacional.
Eu, pessoalmente, se V, Ex' perguntar o que prefiro, prefiro fórmula.
Agora, isto é um gosto pessoal meu e não estou autorizado - posso dar
idéia, mas não estou autorizado - a falar em nome damaioriada sociedade
brasileira. Os Srs., que são detentores do voto, é que podem fazê-lo.
Então, V. Ex' dá a impressão, nesta discussão, de partilhar do mesmo
princípio meu, de ser adepto da fórmula, apenas com uma periodicidade
mais curta, o que, mediante uma adequada adaptação técnica, faria com que
talvez coegássemos a um acordo. Agora, é preciso saber qual é a idéia; a de
fórmula, ou a de negociaçào direta.
O SR, MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Não. necessaríamente, esse
dilema shakespeariano, porque estamos nos referido ao salário mínimo, que
diz respeito às grandes massas não especializadas.
O SR, MARIO HENRIQUE SIMONSEM ao salário mínimo?
O SR. MARCOS FREIRE (MOB -

PE) -

V, Ex' se refere apenas
Exatamente.

O SR, MÁRIO HENRIQUE SIMONSEM - Então, já e outra con,
versa. Pensei que V. Ex' estivesse se referindo a todos.
O SR., MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Isso é apenas aquilo que
serve de base, vamos dizer, às grandes massas trabalhadores e que precisa assegurar, mesmo ao homem profissionalmente não especializado, o mínimo
necessário para a sua subsistência.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEM - Aí não haveria o dilema,
desculpe-me. Pensei que V, Ex' estava falando sobre salários em geral, não
apenas sobre o mínimo.
Então, realmente, não dá dilema nenhum ...
O SR. MARCO FREIRE (MOB - PE) reajustamento a prazo mais curtos. (Risos.)

E é de se admitir, então, o

O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEM - Com os ajustes na fór,
mula para efetuar a transição. Não se esqueça V. Ex' desse detalhe que me
parece de extrema importáncia.
O SR. MARCOS FREIRE (MOB ~ PE) - Muito bem! Mesmo com
essas preocupações, com os parâmetros cabíveis, V. Ex' está altamente capacitado para estabelecer a fórmula. O que reclamo é a urgência, exatamente,
daquilo que parece faltar: a decisào política.
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Em terceiro lugar, V. Ex', sendo argüido por um companheiro na vez fixação do homem no campo, um problema importante para assegurar a efianterior, falou que o importante não era acusar a miséria dos trabalhadores, ciência e a propriedade dessa agricultura.
mas erradicá-la e, ao invés de discutir modelos, discutir medidas específicas
Então~.dire.í: que em grande parte do problema, a preocupação com a reque pudessem, portanto, nos aproximar das soluções. Concordo com V. Ex' forma agr,ária começou por aqui~o onde ela era menos polêmica, mas onde,
Agora, ao mesmo tempo, perguntaria! Por que esse Governo, que têm se talvez~ 'ela- fosse menos emocionante mas mais necesária. Era o problema
sucedido e que primam por alardear sua continuidade no tempo e. na filoso- prático de se transformar aquele homem, que ocupava a terra, em verdadeiro
fia oficial, nào têm dado seqüência a.medidas específicas que alguns têm pro- proprietário da terra, para poder usar o Banco do Brasil, enfim, para não
posto? E eu exemplificaria para facilitar a argumentação! Nós temos a so- termos aquele problema que as vezes ocorre nas reformas agrárias precipitaluçào da reforma agrária, a reforma agrária com que o Presidente Castello- das, que é o de se transformar o colono num proprietário" mas um proprieBranco sensibilizou a Nação, através de uma série de medidas, que atende- tário miserável.
I
riam ao nosso compromisso em Punta Del Este, em 1961. Em 1964, ele toma
A verdade é que freqüentemente temos verificado qu«: os maiores ~~efi~
a iniciativa do Estatuto da Terra; chega a mais, chega a fazer algo que tinhfl
cientes de pobreza estão, fr~\ltlentemente, em proprietários rurais
sido considerad6 subversão antes do Movimento de 1964, que é modificar o diários. Temos verificado, por-,~xemplo, nesses programas do Banco dó r-a
dispositivo constitucional que permite a desapropriação através de títulos da sil, de postos avançados de credito rural e nesses programas, agora, de. ten_'
dívida pública. Quinze anos sào passados e o Estatuto da terra, praticamen- dimento ao miniprodutor. q~e.' muitas vezes o indivíduo, embora supÓst~_.
te, no que diz respeito à reforma agrária, não foi executado. O Estatuto da
mente um proprietârio ,ou m~~'ipo até ieg,almente um proprietário, _'sêj sua
Terra propunha-se a duas coisas: a medidas de política agrícola - era um terra estiver titulada;, o qu.e já,é uma aspiração de grande parte das co~ni
item separado - e à execução da Reforma Agrária. Como se pode: verificar, dades - pura e simptesment~ esse indivíduo talvez esteja num segmentp de
não se t~ mia, inclusive, usar essa expressão, hoje um tanto ou quanto reticenmais baixa renda per capita dentro do Brasil e seja um indivíduo que: mais
te para alguns líderes do Governo. E dizia mais; "é necessário modificar-se a
precisa de assistência do Estado, em termos de educação e !iaúde e tudo Il)'ais.
estrutura agrária do País, "mostrando" os anseios de reforma e justiça social
embora ele surja, estatisticamente, como proprietário da terra.
de regiõl:~ de assalariados, parceiros, arrendatários, ocupantes e posseiros
·Então, parece~me que, ev~dentemente', aí o problema existe V. Ext:,tem
que nào vislumbram, nas condições atualmente vigentes no meio rural razão de desejar qu~ haja continuidade nos'programas, mas não me parece
1964 - , qualquer perspectiva de se tornarem proprietários de terras que cul- que o foco da questão seja o problema redistributivo, quer dizer, pura e simtivam",
plesmente desapropriar a terra de um e dar para outro. Ê daro que isso :terá
Portanto, estamos aí diante de uma medida específica que foi examina- que ocorrer em alguns casos, já ocorreu em alguns casos específicos, mas
da, tratada discutida e anunciada. Houve vários projetos de órgãos do Go- parece-me que, num Pais com a extensão territorial do Brasil, <> l)1~ior
vemo no entanto, pode-se dizer que pouco se fez, nesse campo. Continua- problema, realmente, é simpl~..smente fazer com que aqueles que já oçupam
mos naquela situação em que mais de 80% dos agricultores não têm acesso à terras possam se transformar'~ donos dessas terras e ter os títulos dé pro M
terra; continuamos naquela situação em que cerca de 80% da área agriculta- priedade e assim por diante.'~
da do País estão nas màos dos latifundiários. E o INCRA, que fez um cadas-./
Não sou, absolutamente, um especialista em reforma agrária e sugeriria
lramento em 1965 e em 1972, constatou que aumentou o domínio dos lati- a V. Ex' que, numa outra oportunidade; debatesse com os Ministros da
fúndios, em termos de área territorial ocupada.
Agricultura e do Int~rior. Mas, parece-me que esses são os pontos mai~ imEstá aí, Sr. Ministro, uma medida específica e que tem merecido, inc1u- portantes a serem focalizados, o que não quer dizer que outros pontosinão
sive. a análise do Banco Mundial. O Banco Mundial, por exemplo - eu sou venham.a ser, no futuro.
do Nordeste, de Pernambuco - é um daqueles que dizem que 70% das terras
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Não há dúvida algum~ de
do Nordeste não são utilizadas, e que caberia a reforma agrária nesta grande que, embora V. E"f: não seja um especialista na matéria, saberá que, sem a
porção .territorial do Nordeste, para minorar a situação que existe. E é ine- solução do problema fundiário, não haverá solução duradoura, permanente
quívoca a influência que tal empreendimentos teria em nosso desenvolvi- e efetiva para o problema do povo brasileiro. Essa questã,o dos posseiros é
mento e, em especial, no próprio combate à inflação.
um aspecto do problema, mas é apenas um entre outros. Por outro lado.:eviPortanto, está aí, coloco perante V. Ex', não a análise crítica, apenas, dentemente que ninguém, quando fala em reforma agrária, está queldndo
do modelo como algo nebuloso, abstrato, sem contornos, mas algo específi- transformar este País em min.ifúndio, porque sabemos os males que ele ~am:
co, dentro - V. Ex' nega existir um modelo brasileiro - da orientação eco- bém representa. ~ reforma agrãria, por sua vez, compreende um cómP1exo
nômica, financeira, social, política do Governo.
de medidas, não sendo apenas distribuição de terras, embora o seja nec~ssaw
Por que, então, medidas que já foram anunciadas e consagradas, inclu- riamente.
sive legalmente por um desses Governos após 1964, não tiveram a implemenVeja que o tempo está a se escoar e o Sr. Presidente já me ch~~ a
tação q lle seria de esperar?
atençào, mas eu faria uma última colocação.
I
Dentro
do
modelo....,..
se
V.
Ex'
me
permite
consideralr
assim,
pel~
o SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja V. Ex' que em agricultura havia muita coisa a ser feita, além do problema-meramente fun- nos como pressuposto de raciocínio - , nào vamos nem contrariar os grandes interesses econômicos, bulir com muitas forças poderosas, reformulju a
diário.
estrutura da terra, isso ficou para trás, no terceiro quesito. Dentro do nl$de M
O primeiro problema, que foi feito em grande escala ...
lozinho, que está aí, dentro das preocupações de V. Ex' de' que é precis~ enO SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Além ou aquém. Sr. Mi- frentar o problema dó balanço de pagamentos, levar em consideraçã(}~Ji>roM
nistro?
cesso inflacionário, eu. perguntaria: O Governo, - quandCl digo o Govetno,
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Além do problema fun- não é rigorosamente, o atual Governo, que ainda está por ':ompletar os fem
diário, o primeiro problema, naturalmente, que se tinha que resolver era, dias, mas o Governo,como um todo, que vem se sucedendo no tempo, dentro
pura e simplesmente, um problema de elevaçào de produtividade, de aumen- daquela continuidade, inclusive de que V. Ex. tem participado, através l:}es
to de produção, o que ocorreu. Quer dizer, houve uma parte de política agrí- ses últimos anos - . O Govetno tem dedicado grandes recursos a uma' série'
de programas governamentais'.que implicam em altos inve:;timentos, de ~lta
cola que foi bem sucedida.
monta. Poderíamos enumerár vários: a Transamazôniczl, a Ponte R19O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Oiz o Banco Mundial que
NiterÓ'i: a Ferrovia do Aço e; agora, o Programa Nuc1e:u com o Ac~rdo
essas medidas e esses projetos do Governo não atingem a essência; ficam em
Brasil-Alemanha, com uma precisão de 30 bilhões, como despes~s etc. pois
termos de mais produção, mais produtividade etc.
bem! Eu perguntaria a V.
Com a situação econômica difícil, corn~ro.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Não; é o último rela- missos de toda'ordem, será qire não haveria melhores opc;ões na aplic~,ção
tório. Vejo V. Ex", sem dúvida alguma, no problema fundiário, o que me desses recursos, na opção de certos investimentos, de certos empreendimenparece de uma urgência enorme e que está sendo tratado pelo INCRA e, ao tos? Mas, eu não fa~ia uma 'colocação genérica, porque gl:nericamente :flca
meu ver. com bastante eficiência, o mais trivial, o mais banal desses proble- fácil se poder perguntar e, sobretudo, responder com evasivas. Então, etl: diw
mas, mas que parece ser o mais angustiante para as populações é, pura e sim- ria um único exemplo, também Hgado com a produção agrícola do País,lque
plesmente, o problema de titulação de terras. Ê. um problema dramático em é a armazenagem. A armazen'agem que poderia, talvez, merecer atençÕf es- ..
Estados aqui como Goiás, Mato Grosso, Bahia e mesmo em vários outros peciais do Governo, porque sabemos que há uma defasag(:m muito gra '&~
Estados do Brasil e que aflige populações. É um problema importante para entre a produção de cereais e a armazenagem no Brasil. Ao qu'e nos co• . -.,..é'.:Í_
"I-~
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tào precária a estrutura da armazenagem que isso implica numa perda efetiva de, talvez, cerca de 30% dos grãos exportáveis do Brasil.
Segundo alguns comentaristas e estudiosos, o que se perde por falta de
armazenagem representaria, talvez, o correspondente ao que se paga na importação do petróleo.
Eu perguntaria ao Sr. Ministro: o 11 PND, se não me engano, estabeleceu uma previsão de aumento de capacidade estática de armazenagem de
cerca de 20%, aquém, portanto, daqui10 que seria necessário para receber todos os grãos produzidos no Brasil. Com·a previsão, em 1979, do aumento
dessa produção em milhões de toneladas - vai a quase 15 milhões de toneladas - então, isso implicaria que, ao invés dos 30% de deficiência de receber
esses produtos, a coisa aumentaria muito, porque 1979 implica num aumenlo substancial dessa produção e, no entanto, o aumento da armazenagem
nào corresponde ao aumento que vai haver. E como havia um déficit de cerca de 30%, vamos ter um déficit, agora, de 40 ou 45%. Ora, isso - em termos da economia que aí está, do modelo mesmo que vem sendo consagr .ldo
dos seus objetivos economicistas, e da necessidade de fazer face aos nvs~os
débitos, ao nosso balanço de pagamentos - isso implicaria, segundo alguns,
em efeitos tão catastróficos quanto Uma geada ou a seca que vitimou, por
exemplo, O Sudoeste e o Centro~Oeste do País, em 1978. Então, é uma colocaçào que raço, em termos de saber se não chegou a hora de reformular programas - se me permite dizer, no meu entender e no da Oposição - megalomaníacos, programas que estão, talvez, atentando para problemas futuros,
quando não enfrentam os problemas de hoje. Por que, então, as opções não
se faLem em termos mais imediatos daquilo que poderia realmente aliviar a
nossa situação econômico-financeira, inclusive em relação ao exterior?

o SR .. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Veja V. Ex'. nào concordamos nos números, mas concordamos na tese. E óbvio que não tenho exatamente aqui os números do que foi o aumento da capacidade de armazenagem estática, durante o Governo passado, mas foi bem mais do que os 20%
do PN D. O número foi certamente, pelo menos, 50%, e creio que bem mais.
O St:nador Jose Lins diz que tem os números certos ...
O SR. JOSJ:: LINS (ARENA -

CE) -

Foi de 2UU%.

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Bom, certamente foi muito mais do que a previsão do 11 PND. Também admitir que a perda de grãos
seja tào grande quanto se diz, por falta de armazenagem, parece-me que, aí,
há uma certa dose de exagero nestes números. Aliás, quem dera que fosse,
porque, aí, construiríamos os armazéns rapidamente e acertaríamos o nosso
balanço de pagamentos.
A tese com que concordo com V. Ex' é que o PRONAZEM;Programa
de A rmazenamento, é altamente prioritário. Então, discordando dos números, çoncordo com a tese fundamental de V. Ex' Inclusive, não é um programa çaro; é um programa de extrema importância. Sobretudo hoje, o programa muilo importante é o de armazenamento junto às unidades produtoras,
cada vez mais.
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Para concluir, eu gostaria
de diLcr que, embora V. Ex' questione se realmente teria a dimensão do que
aqui foi çolocado, há indicaçào de que, realmente, há um déficit, uma defasagem entre a armazenagem e os produtos que precisam ser estocados.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Bem menos do que já
houve no passado, sem dúvida alguma, porque há vários tipos de armazena~
mentp. V. Ex~ pode ter uma capacidade de armazenamento total, que cubra
perfeilamente toda a produçjio de grãos. Mas há outro problema, que é a loçalilaçào mais adequada dos armazéns.
Em geral, do ponto de vista do produtor rural, se ele tiver um armazém
com capacidade, mas muito longe da fazenda, ele é obrigado a vender o produto a qualquer preço, pura e simplesmente, para que esse produto não venha a perecer. Então, a localização da armazenagem também é, certamente,
muito importante. Evidentemente, à medida que V. Ex' aumenta a produção de grãos, a necessidade de armazenagem fica cada vez maior.
Nào que a situação atual seja dramática. Acho que isso melhorou muito
no Governo pussado, nesse sentido.
Agora, estamos de acordo na tese. E um programa altamente prioritârio. Inclusive, é um programa que a mim - que sou naturalmente avarento, pdas minhas funções de "centurião orçamentário" - me agrada, porque
é um programa barato.
O SR. MARCOS FREIRE (M DB - PE) - Entào, mãos à obra. Sr.
Ministro! Tenho que terminar. Quero agradecer a V. Ex' a atenção, e,
sobretudo. a manifestação de que o Ministério do Planejamento nào acha
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necessária ao combate à inflação, ao desenvolvimento deste País, nenhuma
prorrogação de mandatos nem suspensão de eleições. Muito obrigado a
V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senadar· Humberto Lucena._que falará como Líder da Minoda.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB. Como Líder da Minoria.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen:
Antes de qualquer outra consideração, desejo, em nome da Bancada do
Movi.mento Democrático Brasileiro, salientar a importância da presença de
V. Ex' neste plenário, durante duas sessões, a última das quais convocada
logo após a primeira, para que se possibilitasse um debate mais amplo, em
torno da problemática econômica, que foi o motivo maior do requerimento
do nobre Senador Henrique Santitlo.
Quero crer que se o exemplo frutificar, se outros Ministros, a exemplo
de V. Ex', vierem a esta tribuna, nós só teremos a lucrar com esse tipo de
comportamento, p-ois estaremos ampliando o grande diálogo nacional, em
torno dos problemas que dizem respeito à coletividade, sob o ponto de vista
político, econômico, social e cultural.
M as, desejo aproveitar a oportunidade regimental que se me apresenta
para fazer também a V. Ex' a minha interpelação nos seguintes termos:
Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen
Li atentamente a exposição que V. Ex' fez ao Senado, sobre a "Inflação
Brasileira e a atual política antiintlacionária", na qual discorre com reconhecida competência técnica acerca de uma variada gama de problemas.
V. Ex' abordou, sob os mais diversos aspectos, as questões relativas aos
preços, ao meio circulante, às taxas de juros, à correção monetária, cambial e
salarial, aos empregos, ao balanço de pagamentos, e aos gastos públicos, depois de situar~se entre aqueles que consideram a inflação brasileira de demanda e os que a classificam como de custos, numa posição hídrica. sob o argumento de que "uma inflação crônica não pode ser enquadrada nos clichês
convencionais, encerrando componentes tanto de uma como de outra naturezu".
Ninguém melhor do que V. Ex' conhece a árdua disputa entre os adeptos dos chamados monetarismo e estruturalismo, no campo da economia
política. Pois bem, convém acentuar que as críticas mais candentes à politica
de combate à inflaçào posta em prática no Brasil, em sucessivos períodos governamentais, dirigem-se justamente ao seu caráter monetarista. Isto é, o
Governo adotaria pura e simplesmente medidas referentes à moeda e ao crédito, abandonando outros aspectos fundamentais da economia que deveriam
ser abordados, com firmeza, visando a consecução de mudanças estruturais
de grande alcance, como seria, por exemplo, o Caso da reforma agrária cuja
e.xecuçào ampliaria consideraveJmente o nosso mercado in'terno, incentivando a expansão de nossas taxas de crescimento econômico, notadamente nos
setores agrícolas e industrial.
Como vê V. Ex' esse enfoque de nossa problemática econômica? Concorda V. Ex' que a reforma agrária contribuiria para desativar as taxas de
inflaçào?
Por outro lado, no que tange ao crédito rural, as taxas de juros são altamente subsidiadas pelo Tesouro Nacional, com vistas ao fomento da produção agropecuária, cujo menor ou maior nível, como comprovou V. Ex',
se reflete negativa ou positivamente no processo inflacionário. Houve notícias desencontradas a respeito de sua posição, nesse particular. O governo
pretende manter os mesmos critérios adotados, ao longo dos' últimos anos,
quanto ao crédito agrícola e pastoril subsidiado ou cogita de criar novos esquemas para imediata aplicação nesse setor?
Em relação ainda ao crédito rural, como encara V. Ex' a forte tendência dos grandes proprietários de desviarem os recursos alocados, para aplicação em especulações imobiliárias e mobiliárias? Não acha V. Ex' que tal
fato, aliado ao possível desvio de parte dos recursos derivados dos incentivos
fiscais por titulares de projetos econômicos, implica em mais uma fonte realimentadora da inflação? Caso procedente a denúncia desses desvios, quais as
providências governamentais para coibi-los?
De outra parte, entre as diretrizes de Governo aprovadas pelo Presidente Figueiredo, para o Ministério da Fazenda, está a decisão de pagar com
correção monetária, os débitos dos empreiteiros de obras públicas e dos fornecedores do Governo. Pergunta-se: no· momento em que o Governo corta,
em mais de quarenta bilhões, a programação financeira dos seus investimentos. em 1979, essa providência nào viria aumentar consideravelmente os gastos públicos, elevando a taxa de inflaçào? Por que só agora o Governo resol-

Junho de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

veu enfrentar esse problema que convive Com a inflação desde que se criou,
no Brasil, o instituto da correção monetAria?
Por outro Iado,jã que o propósito do Governo é o de promover o cres..
cimento econômico do PSlís utilizando recursos nào inflacionários, porque
não se .incentivar, no contexto do mercado de capitais, o funcionament9"das
Bolsas de Valores, de tal sorte que elas passem a representar o seU verdadeiro
papel no sistema capitalista, isto é, o de eficazes instrumentos de poupança
popular, fazendo com que as empresas se reabasteçam de capital, mediante a
colocação dos seus títulos, o que desaqueceria grandemente a demando do
crédito? A quem alegue que o maior problema de nossas Bolsas de Valores
estaria na concorrência das empresas públicas e das empresas multinacionais
com as empresas genuinamente brasileiras, que, desestimuladas, se desinteressariam do mercado de capitais. Qual ~ opinião de V. Ex'?
Por último, Sr. Ministro, uma consideração sobre o Nordeste. Sendo
uma região descapitalizada e, por isso mesmo, carente de constante apoio financeiro do Poder Central, não poderia V. Ex' excluí-Ia do Plano de Economia, assegurando-lhe assim uma maior participação na renda nacional?

o SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado, nobre
Senador Humberfo Lucena. Disponho de uma cópia do discurso d~ V. Ex'
que me facilita, inclusive, muito a resposta, dada a extrema objetividade das
perguntas.
Na realidade, em geral, chamanos de monetraista uma pessoa de quem
.. nós não gostamos e, estruturalista urna pessoa que não .entendemos. Isso, é
um pouco, talvez, a razão desses clichês. O monetarismo tem um ar de grande avareza, o estruturalismo, uma espécie de charme de avant garde. embora
um pouco incompreensível quando se entra nos pormenores.
O que procurei mostrar neste trabalho - e também, mais uma vez, não
é originalidade minha, é uma posição mais ou me'nos internacional - é que
inflação é, ao mesmo tempo, de demanda e de custo~ e que a moeda é um fa~
tor importante, mas não o único, e que a produção agrícola e tudo o mais é
importante e assim por diante.
V. Ex', então, perguntou objetivamente, se a reforma agrAria seria um
ponto importante na política de combate à inflação. O combate à inflação é
alguma coisa que exige alguma rapidez, ou pelo menos, um gradualismo,
dentro de um horizonte mais curto, quer dizer, embo~a não seja um problema mais instantâneo, como era das sociedades do passado, é pelo menos um
problema que se classifica de médio e curto prazos, enquanto uma reforma
agrAria, no sentido redistributivo, e talvez aqui seja essa a idéia, seria certamente um problema de prazo mais longo. Embora possa achar reforma
agrária muito importante, sob vários aspectos, acho que o combate à inflação é uma categoria à parte. A política de fomento à agricultura, essa, sim,
é muito importante, pela resposta rápida, em matéria de inflação. Não estou
dizendo aqui que reforma agrária não seja importante, apenas estou colocando dois problemas em planos diferentes: um no plano conjuntural, que
no fundo é o problema de inflação; outro que é o plano estrutural, que é
problema fundiário.
V. Ex' observa a respeito dos subsídios ao crédito rural.
Nós nào podemos, de uma vez por todas, eliminar estes subsídios sem
colocarmos nada no lugar, sobretudo no momento em que estamos precisan~
do de urna safra abundante. A minha posição pessoal sempre foi muito clara:
manter subsídios apenas ao pequeno produtor e, gradualmente, jogar o
grande produtor nas taxas de mercado. Isso, aliAs, já foi feito recentemente no
Conselho MonetArio Nacional, no caso dos investimentos rurais. E claro que
a adaptação não pode ser instantânea. O perigo de uma adaptaçào instantânea é o encarecimento da agricultura numa primeira etapa em que nós desejamos exatamente uma safra abundante. Mas a orientação é no sentidQ de
fazer o mercado funcionar mais livremente, do ponto de vista de mercado e
mesmo através de subsídios a crédito inclysive porque os subsídios a crédito
têm um defeito estrutural: ele premia o agricultor ou o empresArio, não em
função do que ele trabalha ou produz,. mas em função do que ele torna emprestado no banco. Quer dizer, o prêmio passa a ser o endividamento, não a
produção, embora uma coisa possa ser ligada à outra.
Parece-me que um esquema de incentivos mais lógico, a não ser para o
pequeno produtor, certamente não ê adiar ,crédito, mas a transição tem que
ser necessariamente gradual.
Quanto à forte tendência dos grandes proprietArios de desviarem os recursos alocados para aplicações e especulações mobiliárias e imobiliárias a não ser em casos muito pequenos - o que em geral se tem detectato não é
isso. Quer dizer. não se tem detectado realmente que o produtor rural desvie
aquele dinheiro que ele recebeu do custeio para aplicar no open ou para comprar imóveis na zona sul do Rio de Janeiro ou outra coisa parecida. O que
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freqUentemente acontece ê que, se se dispõe da alternativa de crédito muito
barato, todos pegam o crédito barato ao máximo possível e usam os recursos
próprios, aí sim, para aplicA-los no open. em especuhl~i~O' imobiliária ou
qualquer outra atividade, até para comprar indústri~$..~Qiian.to, o que me
parece importante no caso é também detectar ulrt"poüco de acordo e,m a
cultura e o tamanho do proprie,tário. Quer dizer, quando o propri"etâr}q·est,á
numa fase .em que ele está ganhando bastante dinheiro, o 'sistema de 4"*di.to
deve obrigA-lo a colocar uma 'contrapartida de recursos próprios t daq\ieles
lucros que ele estA auferindo no próprio negócio.
'
V. ·Ex' çita o caso. da correção monetária dos débitos dos emprelt~iros
de obras públicas fbrnecedoias do Governo.
,
No conjunto d~s Diretrizes do Presidente Figueired,o. há unta d~r~triz
para futuros contratos após uma certa data. Quer dizer, nUnca seria l'ef~iva
mente a contratos já feitos no.passado, porque sabemos que há um certpl.co~.
tiCiente de atraso nos pagamt;:nlos do setor público, que é hoje incorpnfado
aos custos. Então, ~ão teria sentido atingir contratos passados. Agol'a~ evf..
dentemente, é uma medida para ser tomada ao longo do.Governo, não *este
ano de plano de ec~:momia, como V. Ex' bem salie~o~
Claro, a medida é cabível no horizonte do GoveffrO. Não é cabível, eer...
tamente, no ano de'1979, quando se tem este plano de economias orçamen ..
tais.
I .
Temos procurado incentivar bastante a-s Bolsas de Valore:s. bast*ndo
comparar os incent~vos fiscais às Bolsas,"Iue.cxistem hoj-e, às que existiam
em 1973 e 1974, em. termos de incentivos à·subscrição, incentivos à p~ssoa
física no Nordeste-~orte...
'
Há melhoria no desempenho do Fundll 157, dos fundos em geral, e
melhoria do desempenho da Bolsa. A fiscalizatão da Comissão de Valores
ImobiliArios estâ c6meçando a infundir no investidor a confiança de; que
Bolsa é uma fonte ~êria de aplicação de recursos, não especulativamente.a
curto prazo, mas dQ ponto d.e vista de solidez a longo prazo.
.!
Creio que oS dados sobre a evolução de Bolsa, nos últimos anos'f- sobre;,.
tudo, devido às regulamentações do Conselho Monetário Nacional para a
concentração em empresas privadas nacionais -:- hoje, o destino da ~aior
parte desses recursos do Fundo }57 - são dados altamc~nte alenta dotes.
Este é um processo que deve continuar, porque nós saímos praticaQi~nte
do zerO e conseguimos· alguma coisa. Precisamos continuar prosseplndo
nessa direção.
,
Quanto ao Norte e Nordeste, pelas condrções de menOr renda per capi~
ta. eles- foram bastante poupados em todos os planos de economia. !
Quando se fez O Decreto-lei n' 1.678 estabelecendo o corte no Orçamento da União de 1979, poupou-se PIN, PROTERRA, pouparam,sF as
verbas do Nordeste. Nessas medidas do Conselho Mom:tArio Nacional o
!
Norte-Nordeste tem sido devidamente poupado.
Ó SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Grato a V. Ex'; Sr.
Ministro.
,I
.
Mais uma vez, falando pelo Movimento Democrático Brasileíro, pardo .
de lado as nossas divergências de natureza política, cabe-mel, neste momiehto,
renovar as minha~ congratulações com V. Ex' pela sua presença, neste
nário, pelo seu espírito democrático e formular votos para. que V. Ex' :ve'te
outras vezes ao Senado Federal - não só a plenário como no âmbito ~das
Comissões, onde os debates podem ser mais aprofundados - no sentidQ do
grande diálogo, em que todos nós estamos interessados, em torno da pro~lemâtíca brasileira. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
,

pIe.

O SR. MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito Obrigado a V.~'
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a ""lavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho~ ·que falará como Líder da Maioria.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como [ider da
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Mi ..
nistro·, Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sr. Ministro, a 'presença de V. Ex' que acaba de ser:mudada, de:qma
maneira altamente exemplar em educação parlamentar, pelo Líder do M~B.,
recebe de minha parte'uma pequena restrição. A presença de V. Ex', Ih}ssa
bancada, obriga-me ~ ocupar a bancada que de praxe é da Oposição. E esla ê
a razão do meu protesto inicial. (Risos.)
.
Aqui estou, Sr. Ministro, para trazer palavras nào apenas gratulatórias,
mas para realmente dizer que Y. Ex', em duas sessões seguidas, teve na le~:i.~
latura atual - pois não é a primeira vez que comparece à Casa do Congresso
- uma idéia exata do que os seus companheiros de Governo, pois nõs',tr0k')
I:
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do de Maioria, assim nos consideramos - sofrem, nesta Casa, continuamente.
Os dois exemplos de V. Ex', quatro horas seguidas, cada vez, são muitos
sugestivos, a começar pelo fato de que Constituição e Regimento foram gostosam ente violados, para que V. Ex' pudesse fazer aqui Uma sabatina geral.
A Constituição diz, no seu Art. 38, que:
Art. 38. Os Ministros de Estado serào obrigados a comparecer perante a Câmara dos Deputados, o Senado Federal ou qualquer de suas comissões, quando uma ou outra Câmara, por deliberação da maioria, os convocar para prestarem, pessoalmente, informações acerca de assunto previamente determinado.
Nilo é outro o texto do Art. 418 do Regimento e o 419 ainda diz que:
Art. 419. Nas hipóteses do inciso I e da alínea "a" do inciso
11 do artigo anterior, adotar·se·ão as seguintes normas:
a) nos casOS do jncisaJ~ a Presidência oficiarâ ao Ministro de
Estado, dando·lhe conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas a fim de que declare quando comparecerá ao
Senado. no prazo que lhe estipular. não superior a 30 (trinta) dias;
Na lista de convocações V. Ex' foi chamado para discutir: como se explica os eievados índices inflacion-ários; se esses índices inflacionários atingiram o pico em 1963 e 1964; como preconizar tais mecanismos com a abertura
preconizada pelo Governo; pretender-se-ia o retorno ao processo de extremo
arrocho saiarial e assim por diante. Tudo ligado à inflação,
V. Ex', com grande desenvoltura que todos nós apreciamos num homem que não é apenas inteligente, mas talentoso, respondeu: sobre o preço
do filé; sobre a teoria de Leibnitz dos infinitésimos de pequeno valor; sobre
os vencimentos de professores primários;- sobre política energética; sobre o
PROALCOOL; sobre o crédito agrícola; sobre política demográfica; sobre
reforma agrária e, muito corretamente, sobre prorrogação de mandatos de
prefeitos e vereadores ...
De maneira que me alivia que V. Ex' não tenha sido chamado a esta tribuna para dar uma fórmula mágica. que seria a fórmula para a pacificação
entre árabes e judeus, o que provavelmente também V. Ex' poderia dar. (Risos.)
Mas o nobre Líder do MJ?B acaba de declarar que V. Ex' demonstrou
com isto uma postura democrática e urna abertura admiráveis. no que, evi·
dentemente, pediríamos à Oposição que não se constranja em receber nosso
aplauso a esta frase.
V, Ex' durante várias horas. nesta Casa. fez exposições, deu pontos de
vista e respondeu a sabatinas gerais, No problema do reajuste salarial. por
exemplo, V. Ex' discutiu questão de fórmula de negociação livre e questão
de periodicidade ou freqUência com estas fórmulas ou esses reajustes deveriam ser modificados.
Lembro-me que, em resposta ao nobre Senador Marcos Freire, V, Ex'
declarou que em relação a ser fórmula Ou negociação livre é uma decisão
política, o que enseja aqui uma colocação de ordem pessoal. Diria que num
pais, vivendo sob regime de inflação, inflação considerável, a política de negociação bilateral é injusta do ponto de vista da justiça social. Pediria a crítica de V. Ex' se estivesse equivocado, Porque o que se passa é que todos sendo atingidos pela inflação, uns aliás me~os. que são exatamente aqueles que
vivem de renda e não de salário, na medida em que o Govçrno não for interveniente no processo para estabelecer, como V, Ex.' declarou muito bem,
não um teto, mas um piso, a partir do qual se poderia negociar, aí sim, bilateralmente. algumas vantagens proporcionáveis pelo tipo de empresa que estivesse relacionada com essa aspiração do trabalhador. Teríamos uma decisão injusta, quando, por exemplo. os sindicatos fortes, fortes no sentido .de
poder de barganha, fortes no sentido da intimidação ao patrão, podem obter
muito acima do próprio índice de custo de vida mais produtividade. E muito
acima de índice de custo de vida e produtividade, qualquer reajustame_nto é pelos próprios' técnicos do MD8 reconhecido, por isso são técnicos - repito, o reajustamento é inflacionário, Ele não i: a única fonte de inflação, mas é
uma fonte de inflação. Isso está no livro do Senador Roberto Saturnino e está em artigos do hoje Deputado Estadual, Eduardo Matarazzo Suplicy, do
MOS por São Paulo, Isso está ligado aos melhores economistas do próprio
MOS e que se fossem Governo, seguramente, não estariam dando aumentos
muito acima do custo de vida, mais produtividade.
Quanto à periodicidade - prestei particularmente atenção ao debate do
Senador Marcos Freire com V. Ex' - disse V. Ex', claramente, que nào estava se comprometendo desde logo com projetos, pois não conhecia tais proietos.
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Quanto à idéia. entretanto. permitir-me-ia formalizar uma pergunta a
V. Ex' Conheci V. Ex', ti tive esse privilégio na minha vida quando eu era
Mini_stro do Trabalho e Previdência Social, exatamente quando estávamos
vivendo o período reconhecidamente de arrocho salarial, -em que o resíduo
inflacioJlário previsto no Plano de Ação Econômica do Governo - PAEG,
para o ano de 1976 era de 10% e a inflação realizada foi maior do que 40%.
Repetiu-se esse resíduo previsto e fixado pelas autoridades monetárias de
10% e a inflação realizada foi de 24,5%. De fato, o trabalhador foi violentamente atingido na sua_capacidade de poder aquisitivo pela baixa de poder do
seu salário. Más"com a lei n9 5.451, a partir do segundo semestre de 1968.
. essa posição foi modlficada.. Foi modificada porque entre comparar resíduo
inflacionário previsto e inflação realizada, a partir do momento em que se
desse uma diferença - essa diferença era fatal se dar - imediatamente, no
[reajuste seguinte esse fato era compensado.
De maneira que, quando se afirmou aqui que um salârio de 3 mil cruzeiros pode levar à perda de 500 cruzeiros mensais é apenas uma afirmativa
parcialmente verdadeira, Porque se esse valor se dá, realmente há urna inflação de 4'J ou 50%, se esse valor se dá em perda - e eu nem discutirei os
números que me parecem um pouco exagerados -- é fora também de qualquer dúvida de que pela reajuste da 5.451 esses valores são incorporados aos
dissídios seg~ntes ..Concorda V. Ex' comigo?
O SR_ MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN forma mais automática.

Evidente. Pela 6.147, da

O SR_ JARBAS PASSARINHO - Mais automática. Quando ouvi
uma-vez aqui um ilustre prócer de MDB declarar que o Governo mudava a
forrna salarial ao seu alvedrio. para prejudicar sempre o trabalhador, era um
equívoco que o nobre oposicionista cometia naquele momento. Aliás era na
Câmara dos Deputados e eu assistia uma palestra do então Ministro do Planejamento,
Na verdade, quando a fórmula at11al, em vez de se reportar a 24 meses,
reporta-se aos 12, mais recentes, em qualquer inflação cadente, em qualquer
inflação dedinante, ela está protegendo o tnIbalhador, pois essa média é
maior do que seria em 24 meses. pois os 12 meses mais recuados diminuiriam
a média. Isso é palmar e absolutamente primário para todos nós, mas às vezes a paixão política faz desconhecer a simples aritmética de Trajano.
Quanto à periodicidade lembrada por alguns dos ilustres Srs. Senadores, nesta Casa. eu ficaria, Sr. Ministro, com um projeto que infelizmente foi
recusado.
O nobre Senador Pedro Simon me pergu~ta "quem concorda com
quem". Eu só apelando para o who's who porque nào estou entendendo também. Eu concordo com o nobre Senador Humberto Lucena. Agora, não sei
se até o Ministro concorda comigo. E uma forma inteligente de o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul intervir no nosso debate.
Mas. dizia que lastimo que a Casa tenha, aqui, recusado um voto que
dei, inclusive favorável, ao projeto do nobre Senador Nelson Carneiro. o
qual previa um reajuste. não obrigatório, mas um reajuste possível dentro de
6 meses. Uma vez aplicada a fórmula atual que garantiria, no meu entender,
um mínimo de justiça social, pois se aplicaria a todos oS assalariados da mesma maneira e sobre esse valor, então, uma produtividade a discutir, por setor, por empresa, pelo que fosse, o nobre Senador pelo MDB previa que dentro de 6 meses se devesse corrigir o salário e concordou com o substitutivo
que apresentei desde que a inflação realizada ultrapassasse em cerca de 50%
o valor da inflação prevista. Se isso se desse, no segundo semestre teríamos,
automaticamente. o direito e o dever de corrigir. O que acha V. Ex' dessa
fór~ula?

O SR_ MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN - Basicamente, é alguma
coisa dessa maneira; teria que haver um leve aperfeiçoamento técnico, Hoje,
a inflação prevista já é corrigida automaticamente pela inflação do ano anterior.- Então, para todos os efeitos práticos, a Lei 6.147, uma vez que entrou
em regime permanente. funciona como se a inflação prevista fosse a inflação
do ano anterior.
O SR_ JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Mas teríamos
uma possibilidade interessante, por exemplo. se as autoridad~s monetárias
tivessem uma preocupação exagerada e fixassem, digamos. o resíduo inflacionário em 20% e ao fim do primeiro semestre já tivéssemos atingido os
20%, então, automaticamente, o segundo semestre corrigiria esses valores.
O SR_ MÃRIO HENRIQUE SIMONSEN - Podem ser soluções dessa
natureza, desde que se conheça que o regime inflacionário que interessa no
caso não é mais o que é fixado, pura e simplesmente. de uma forma nominal,
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mas o que é corrigido automaticamente. Isto é um problema perfeitamente
trabalháve!.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agora, apenas
para concluir este aspecto, talvez mais fácil do que aquela fórmula a qual estava ávido de encontrá-la, o nobre Senador por Pernambuco.
Acrescentari'a, Sr. Ministro, neste ponto, apenas um aspecto - e, aqui,
minha homenagem à mocidade do nobre Senador Marcos Freire: S. Ex' é
muito jovem, chegou nesta Casa inteiramente descompromissado com o passado, assim como o nobre Senador Pedro Simon também. Eu não quero falar sobre os demais porque parece. que eu vou fazer discriminação etária "ara caracterizar o seguinte: é que, em regimes anteriores com os quais, evidentemente, os dois Srs. Snadores não tinham responsabilidade, pelo menos
física, de participação deles - o Sr. Senador Pedro Simon está absolvido de
todos os erros do PTB, porque tinha 10 anos de idade àquela época, fora de
qualquer dúvida - nós temos um problema: é que mesmo Governos, como
o do Dr. Getúlio Vargas, como o do Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira,
ambos os Governos que nós respeitamos profundamente, Governo como o
do I;>r. Jânio Quadros - este já não cirei porque foram apenas 7 meses de
experiência - mas o Governo do Dr. João Goulart, especialmente voltado
para o PTB, nós tivemos nesse período a que estou me referindo, inflações
de 40,50, 80 e expectativa de inflação de 144% e não houve correção salarial
de salário mínimo, sequer semestràl, ao contrário, era mais de um ano. De
maneira que eu nào deposito tanta esperança na questão de apenas reduzir a
periodicidade e aumentar a freqüência.
O Sr. José Sarney (ARENA -

MA) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

PA) - Com "razer.

O SR. JOSJ,; SARNEY (ARENA - MA) - Senador Jarbas Passarinho, a Mesa, num zelo muito grande, respeitando o Regimento, não permitiu que os oradores inscritos para interpelar o Ministro continuassem, mas
deu a palavra aos Líderes, na forma do Regimento, que podem usá-Ia, em
qualquer tempo da sessdo, pelo prazo de 20 minutos. E, neste caso, V. Ex'
pode ser aparteado, porque fala como Líder desta Casa, na forma regimental.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) -O que para mim é
um bem e um mal; por enquanto, estou na faixa do bem, e ouço V. Ex', com
muita alegria.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Por este motivo, estou a apartear V. Ex', a interromper o brilhantismo da argumentação de V. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Muito obrigado.
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Aparte que seria inteiramente
desnecessário, porque V. Ex' fala em nome de nossa Bancada, do noSso Partido e do Governo. Mas o meu dever me impõe transmitir ao Sr. Ministro
Mário Henrique Simonsen o orgulho de nossa Bancada (Muito bem!), pela
sua presença nessa tribuna, com o seu brilhantismo, com a sua inteligência,
com o seu patriotismo e com o seu alto espírito público, que dá a todos nós,
desta Casa, a certeza e a segurança de que a Pasta do Planejamento se encontra em mãos competentes que, certamente, tudo farão em benefício de nosso
País.
E na manifestação desse orgulho, dessa satisfação, que quero saudar a
presença do Ministro Mário Henrique Simoilsen, numa tarde grandiosa
como esta, em que o seu talento foi reconhecidC, por todos nós. Muito obri\
gado a V. Ex'
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Senador José Sarney,
V. Ex' aparteou o Líder Jarbas Passarinho, mas compete a mim nesta situação que não fui aparteado, agradecer a gentileza de V. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ministro, agra·
deço a V. Ex'. porque acabo de desempenhar o papel altamente agradável,
de tabela de bilhar francês, para que V. Ex' pudesse receber esse elogio da
nossa Bancada pelO Presidente do meu Partido, e pudesse agradecê-lo.
Concluirei, Sr. Presidente, já agora reforçado pelo respaldo das palavras
do Presidente do meu Partido, para dizer a V. Ex' o quanto nós todos agradecemos a sua presença nesta Casa, por duas sessões intercaladas de poucos
dias.
V. Ex' talvez esteja vendo um novo Senado; não é a primeira veZ que V.
Ex' comparece à Casa do povo e dos Estados, mas certamente' está vendo,
agora, um novo Senado. V. Ex' chega aqui, quando este Senado está fazendo
parte de um processo de desdobramento político, que leva, praza aos Céus
leve seguramente, à edificação de uma democracia estável no Brasil.

Quarta-feira

J

2403
!

V. Ex', portanto, quando chegou aqui, talvez pudesse ter tido uma Surpresa incial com cert() tipo de linguagem adotada na Casa; V. Ex' ouviu algumas expressões duras, e as ouviu com umfair play absobJto,já que t40tas
vezes se falou aqui no bom jogador de xadrez que V. Ex' ,ó.•.éacredito que é
me\hor Ministro que jogador de xadrez, porque tem Pti~~ várias parti~as,
ao passo que, como Ministro, deposito maiores esperán~as. E, ainda as~tn.
ouviu, com a paciência dD bom jogador de xadrez, algumas frases duras~ Eo
meu Partido está aqui, e naturalmente não está sozinho, na hora em que diz
a V. Ex' que não se trata de um desagravo à pessoa de V. Ex', mas, sim~ de
nào prestar importância maior às -expressões como "economista frio e in~ina
cera", como "documento produzido para a lixeira da História".
i
O SR. MARIO "ENRIQUE SIMONSEN - Mas eu não ouvi essai;
pressões, Excelência,: eu as li nos jornais.

ex-

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA~ PA) - Foi melhorl>~ra
V. Ex.. e para todos éós, mas é uma prática d,ei. itegimento também quei os
documentos são enviados. Estou aqui apena-s.:ãiIDi dizer a V. Ex'. em no~e
desta minha Bancada....
:,tI?'
!
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Podem mandar à lata,do
lixo o que bem desejau}.
'
.-:'.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)"""Não, mas, ai, a
frase foi mais elegante, ela falava em lixeira da Hi~tórja.fi.·possível que haja
uma lixeÍl'a da Histótia, mas, evidentemente, essa r'fililfa não encontrar~ o
Documento de V. Exf e a passagem de V. Ex', marcada por outros Do~u.
mento's nas duas Pastas tão difíceis da. vida brasileira de hoje.
i
V. Ex' disse muito bem. no início da sua palestra aqui, que, ao olhar bs
dados estatísticos do crescimento da inflação mundia!, era preciso concl~ir
que todos os Ministros que sào responsáveis pelo mesmo assunto fosstm
igualmente ineptos e igualmente
desastrosos.
.iI
.
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Seria obler os 13 po~,bs
na Loteria Esportiva, e () acesso coletivo .d~ uma incomp'~tência mund~al
realmente um pouco estranha.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA.;,,;. PA) -li, mas em todo
caso, Sr. Ministro, isso deve ser entendido por v:fx', pelos Ministérios que
V. Ex' aqui representa, pelo Governo e por nós, como parte àe um jogo de·
mocrático que nós esperamos que encontre, nesse exemplo, ruzões para frud ..
ficar e não para frustrar. Nós sabemos as imensas responsabilidades que V.
Ex' hoje partilha com outros Ministros e com o Presidente da ·República, e
queremos, pelo Partido que aqui assegura a vitória, pela Ma"ioria, aos Proje.tos do Govetno, testemunhar a V. Ex' a alegria qú~ )ms cabe, a nós,
Membros desta Bancada. de representarmos Q Govern~a medida em q\le
defendemos homen~ inteligentes e talentosos e V. Ex' é um deles. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado. Ihlmas.)
- ,
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) -Permite V. Ex' um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -l'A) - Eu havia coneluido, mas, recolho a alça "do meu discurso, e o concederei, se a Mesa me perll1i ..
ti r, e espero que V. Ex' não use daquele direito diabólico de bquidar a minha
peroração. Mas estou à sua disposição.
.
O SR. MARCOS FREIRE (Ji.fOB - PE) - Realmente, solicitei osle
aparte um tanto quantp temeroso, porque V. Ex', ao concedc~r a intervençijo
do ilustre Senador José Sarncy~ afirmou que, falando como Líder, era
mal e era um bem, e a solicitação do aparte dele era um bem, e temo qU:e~
agora, encare a minha,soJicitação como um mal. Em todo c.aso, eu arris~.

um

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA).- Não, era um lÍ1~l
para mim, e é exatamente o que estou vendo. Na hora em que;: eujá prelibava
descer esta escada com os agradecimentos do Ministro e o eco das palmas da
minha Bancada, V. Ex' me pede um aparte. E, sendo da Oposição, o que V.
Ex. espera que eu águarde? (Risos.)
A palavra é de V. Ex'

O Sr. Marcos Freire (MDB _ PE) - Queria, inclusive" dizer da satisfação da Oposição de ler aqui o Ministro do Planejamento .' termos podido
aqui, exaustivamente, colocar os problemas que julgamos devidos. E a~ Y.
Ex' me permita, com todo o respeito, que não aceite a crític~t velada, inic.i*I.. ·
mente colocada por V. Ex' de que vários assuntos não conexos com a!~. ·~"
nação talvez tenham SirO çolocados por .companheiros nossos, e ehegOUJn:s~
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pecificar mesmo, se nào me engano, com a questão agrária e, até, com a
prorrogação de mandatos
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nào. O meu até
foi para a política democrática; a prorrogação de mandatos até acho que é
inteiramente pertinente'(,loO) a inflação. Não tenho dúvida:

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) -- Não vamos"entrar nesse mérito,
mas, na verdade, se essas questões e outras foram postas no debate, é porque
elas têm aparecido pelo menos algum~s delas, e é o caso da prorrogação de
mandatos, como exigência da política antiinflacionária do Governo, ao mesmo tempo em que uma questão agrária parece-me intimamente ligada à solução do problema desenvolvimentista e, conseqUentemente, do combate à
inflação. Mas não estoO aqui para retificar V. Ex' e, sim, para dizer da satisfação que tivemos em ouvir o Sr. Ministro do Planejamento, e espero que se
realize em inúmeras outras oportunidades, não só de S. Ex', mas de titulares
de outras Pastas do Governo, .cl·sobretudo, Ex', que não sejam presenças
que tragam aqui o ensejo de discutirmos coisas já decididas. E necessário
que, na nova fase do processo político brasileiro, as grandes decisões nacionais. decisões no campo político, decisões no campo econômico, decisões no
campo social, sejam colocadas em Plenário por quem de direito, para que os
representantes do povo possam discutir sobre elas, antes que essas decisões
sejam fatos consumados. Seria, portanto. a oportunidade que julguei devida,
quando V. Ex' exalta ofair play do Sr. Ministro em respostas talvez a perguntas julgadas indevjdas pelo Governo mas o que, na verdade, nos move é o
bom propósito de examinarmos os vârios ângulos dessa problemática, e,
sobretudo, nào analisarmos aquilo que se passou, mas podemos examinar
aquilo que vai ocorrer. V. Ex' disse que o Sr. Ministro teve algumas derrotas
no xadrez, e acrescentou ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA me refiro é- jogo de xadrez.

PA) -O xadrez a que

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não. Creio que não
pairou nenhuma dúvida sobre o)_eal significado das palavras de V. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Sempre é bom explicitar.
O SR. MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN também é bom qualificar.
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E, para grandes mestres,

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Esperamos que essas derrotas no jogo de xadrez possam realmente concretizar.. se, para o futuro, em
uma vitória no combate aos grandes problemas do Brasil, em especial àquele
problema em relação ao qual S. Ex' diz ter verdadeira obsessão contra a inflação. Este é um problema básico. Posso assegurar a V. Ex', como Líder do
Governo, qlte a Bancada da Oposição também compartilha dessa obsessão
do Sr. Ministro e está pronta para, discutindo, debatendo, apresentando
proposições, colaborar, para que realmente haja, de agora em diante, maior
intercâmbio, haja, sobretudo, maior possibilidade de aqui serem discutidas
as soluções dos problemas, antes que essas soluções sejam dadas pelo Executivo. Muito obrigado a V. Ex'

cavalheirescamente respondeu à interpelação. Quando vejo V. Ex' exaltar, e
também tive oportunidade de exaltar o comparecimento democrático do Ministro, por duas vezes, ao plenário do Senado, só lamento que ontem V. Ex'
tenha comandado a sua Bancada para votar contra o comparecimento de
Mi"nistro da Justiça.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Creio que V. Ex'
concluiu, porque já deu o aparte. Agradeço sua intervenção, meu prezado
amigo Senador Itamar Franco.
Acredito que pouparemos o Ministro Mário Henrique Simonsen do ligeiro constrangimento de nos ver discutindo, nesta Casa. Recebemos jetton
para discutir. Então, no resto do tempo do nosso mandato, terei oportunidade de discutir com V. Ex', enquanto vivos estivermos. Aliás, esta é uma frase
que eu deveria retirar, Sr. Presidente, porque há uma psicose, aqui, em relação aos Senadores. Preferia dizer que assuntoS desta natureza discutirei
com V. Ex' na hora em que me interpelar, e com muito prazer.
O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - V. Ex' fez uma crítica a minha
interpelação em relação à política demográfica, que me é permitido fazer ao
Sr. Ministro.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não. não. Veja
V. Ex' qual é a postura da Oposição. A Oposição tem o monopólio da crítica, Na hora em que ela é criticada, abespinha-se. E o mau costume está mal
acostumada. E por isso.
O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Não, Excelência. Ao contrário.
O SR. JARBAS PASSARINHO.(ARENA crítica imediatamente recebe ...

PA) - Qualquer análise

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - E por isso que, quando V. Ex'
diz que o Ministro é democrático, S. Ex' o prova, ouvindo democraticamente o debate.
O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Concordo com a
gesticulação do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon, cujo
cachimbo dá maior evidência ao gesto que faz, dizendo que está na hora do
rodízio, e é possível que se faça um rodízio futuro.
Sr. Presidente, palavra que o Ministro responderá sobre um elenco de
medidas. Ainda hâ pouco, concordava, em plenário, com o nobre Senador
Marcos Freire - a inflação é um tema tão abrangente que todos os assuntos
poderão, afinal, ser a ela conectados.
O Sr. Itamar Franco (MOB -

MG) -

E claro.

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Todos os assuntos. Então, a demografia também, pois, na maior ou menor taxa de crescimento, vai haver também um problema de renda, vai haver problema de dificuldade de mercado, de mão.. de-obra, e assim por diante ...
O Sr. Itamar Franco (MOB -

MG) -

Não, nào cabe.

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Permite V. Ex' um aparo

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agradeço a
V. Ex' o aparte que me deu. Fico muito honrado com ele.
Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, como V. Ex' vê, brindamo-lo com
uma prova a mais de como funciona esta Casa.
Só registramos que a Oposição está acostumada a criticar.
A palavra é de V. Ex', e conclua. (Palmas.)

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Apenas caracterizo ao nobre Vice-Lider da Minoria nesta Casa que,- em nenhum momento,
me passaria pela cabeça me considerar, e aos meus companheiros de Banca~
da, mais patriotas do que os representantes da Oposição. E tal a minha convicção de que este patriotismo é arraigado em cada um de nós, que nã~ tenho
a menor dúvida de que todos nós estaríamos desejosos de que, no fundo, a
política do Ministro de Estado do Planejamento, e do antes Ministro da Fazenda, fosse bem sucedida, porque teríamos, como Oposição e Governo, outros assuntos que discutir e debater, e não um assunto que, na verdade, atinge fundamentalmente a família brasileira, como é o problema da inflação.
Sr. Presidente, me permita ouvir o nobre Senador por Minas Gerais.

O SR. MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Muito obrigado a
V. Ex', Senador Jarbas Passarinho.
Em primeiro lugar, expresso a minha grande satisfação por ter estado
estes dois dias, quinta-feira e hoje, aqui, neste Plenârio, submetendo-me a
este exame vago - vamos chamar assim - sobre a teoria da inflação e inflação brasileira:
Necessariamente as discussões levam a outros temas. Creio que tivemos
certamente um debate produtivo, no sentido de que chegamos à conclusão
de que hã muitos pontos em comum. Há coisas que transbordam da ideologia_ São coisas de mero bom senso. e nenhum de nós tem o rno.nopólio do patriotismo. Todos estamos realmente interessados em solucionar, para o bem,
os problemas de nosso País.

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Senador Jarbas Passarinho, res·
pondendo ao Senador Marcos Freire, V. Ex'- falou que até sobre política demográfica o Sr. Ministro do Planejamento teve que responder. Creio que é
evidente que o Sr. Ministro do Planejamento tem que responder sobre a política demográfica. Cabe ao Ministério do Planejamento essa orientação em
relação à política demográfica do País. Na argüição que lhe foi feita, S. Ex'-,

Certamente, temos pela frente anos difíceis. A época dos tempos fácies
de economia parece já ter-cessado em 1974, pelo menos para quem não é
sheik de petróleo, e não tivemos a dádiva de Deus, pelo menos comprovada,
até agora, de ser um dos países abençoados em matéria de dotação petrolífera. Portanto, temos que usar a inteligência, a coesão nacional, o patriotismo,
para encontrar soluções em benefício de nosso povo, e tais soluções têm que

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA nobre Senador M~ucos Freire.

PA) -

Agradeço ao

te?
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ser abrangentes, têm que resolver o problema da intlação, motivo por que fui
convocado para comparecer a esta Casa. Por o~tro lado, têm que ser resolvidos vários problemas - o problema energético, o problema da melhoria do
bem-estar, da qualidade de vidt das populações, assim por diante.
Teremos, pela frente seis anos de desafio à inteligência _brasileira.
Creio que nenhum de nós deve querer ter o monopólio dessa inteligência, o monopólio das boas idéias.
As boas idéias surgem sobretudo, nos debates.QuandQ- se procura saber
quem foi o verdadeiro autor de uma idéia, sabe--se, em geral, detectar quem a
escreveu, quem a formulou ou quem a enunciou oficialmente pela primeira
vez, mas realmente de onde ela surgiu, qual o processo heurístico que levou à
sua concepção, é alguma coisa que nasce, em- geral, do debate.
E justamente esse grande debate nácional que precisaremos manter durante estes seis anos de Governo do Presidente Figueiredo, em nome da democracia, em nome da melhoria da qualidade de vida, em nome da formulação· de soluções inteligentes para o povo brasileiro.
De minha parte, registro que para mim foi um prazer estar aproximadamente estas oito horas, aqui, no plenArio, debatendo com V. Ex's esses temas.
Espero, em outras ocasiões, vir aqui deb~er os problemas relativos ao
desenvolvimento nacional e à formulação das melhores soluções para o destino, para o desenvolvimento do nosso povo.
Estas soluções nascem, realmente, do debate democrático. Muito obrigado. (Muito bem!Palmas. O orador é cumprimentado.)
INDAGAÇÀO ENCAMINHADA PELO SR. MAURO BENEVIDES A
MESA:
Na sessão do Senado Federal, de 25 de abril, reclamamos o cumprimento, por parte dos setores oficiais ligados à área econômico~financeira, da pro~
messa feita por V. Ex', parante o Conselho Deliberativo da SUDENE, segundo a qual O Nordeste seria preservado das drásticas medidas antiinflacionárias, então anunciadas pelo Governo.
Antes, a Federação das Associações do Comércio e Indústria e Agropecuária do Ceará (FACIC), em longo telex dirigido a V. Ex', manifestou inconformismo diante do não acolhimento a recomendação pelos Órgãos incumbidos da execução das novas diretrizes.
Na esfera monetária, por exemplo, enumera aquela conceituada entidade empresarial o desatendimento dos seguintes itens, que permaneceriam à
margem do crivo re~tritivo das medidas contra à inflação:
a) o Banco Central estâ exigindo observância integral das medidas aprovadas, como a nova sistemática de cálculo e ajustamento
dos depósitos compulsórios pelos bancos comerciais;
b) redução nas aplicações da Resolução 09 398, que já atinge
.
a 45%;
c) proibiçào dos bancos comerciais emitirem CDBS e obediência a novos prazos para seus resgates;
d) retenção de 50%, procedida compulsoriamente, do contravalor em cruzeiros dos empréstimos externos obtidos pelo setor privado.
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Por informações recolhidas até esta hora, o Nordeste continua a ser tratado sem a prometida exceção, apesar da prQmessa de V. Ex', saudada estimulantemente por todas as correntes de opinião do Estado.

Pergunto a V. Ex':
A recomendação foi efetivamente expedida? Em caso afirmativo, como
explicar o seu descumprimento?
'
Na sessão do Senado Federal, de 25 de abril, reclamamos o cumprimento, por parte dos setores oficiais ligados à área econômico-financeira, da promessa feita por Vossa Excelência, perante o Conselho Deliberativo da SUDENE, segundo a qual o Nordeste seria preservado das drásticas medidas
antiintlacionárias, então anunciadas pelo Governo.
Antes, a Federação das Associações do Comércio e Indústria e Agropecuária do Ceará (FACIC), em longo telex dirigido a Vossa Excelência manifestou inconformismo diante do não acolhimento da recomendação pelos ór~
gãos incumbidos da execução das novas diretrizes.
Na esfera monetária, por exemplo, enumera aquela conceituada entidade empresarial o desatendimento dos seguintes itens, que permaneceriam à
margem do crivo restritivo das medidas contra a inflação:
a) o Banco Central está exigindo observância integral das medidas
aprovadas, como a nova sistemática de cálculo e ajustamento dos depósitos
compulsórios pelos Bancos Comerciais;
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b) redução nas aplicações da Resolução n' 398, quo, já atinge a 45%;
c) proibição dos Bancos Comerciais de emitirem CDBS e obediencia a
novos prazos para seus resgastes~
d) retenção de· 50%, procedida compulsoriamente, do contravalor em
cruzeiros dos empréstimos externos obtidos pelo se~or r:lriy:~;, --c· _~ ,
Por informações récolhidas atô esta hora, o Nordest.coritiii\íálÍ seflta.
tado sem a prometi~\l exceção, apesar da promessa de V. Ex', saudad~ ~tt:
mulantemente por todas as correntes de opinião do Estado.
:1
Pergunto a
Ex':
~.:
A recomendação foi efetivamente expedida'? Em caso afirmativo,-_qomo
explicar o seu desc,..mprimento'?
Sala das Sessões, 5 de junho de 1979. - Senador :Mauro Bene,ld...

V.:

Indagações do' Senador Nilo Coelho:
I' O atual nível de remuneração da Cana-de-açúcar está levandJ eta
agricultura à uma fase de graves dificuldade". Paralelame"te a isto se promove a implantação de destilarias, se ·pretendendo, com isto, expandir a produção do álcool. Como não parece haver nenhuma dÚVIda sobre a convc>
niência nacional se produzir cada vez mais. álcool, não parece atitu~ts incoerentes se estimular a capacidade industrial de se produlir álcool caO;rnesmo tempo levar a agricultura da cana-de-açúcar, por falta de um preço remunerador à desorganização'?
2" Este ano produtores de cana não foram contemplados com financiamentos para fundação e expansão da lavoura. Será que com o Programa
do Alcool não ensejaria a possibilidade ou mesmo a necessidade urgente dessa expansão?
I.
3' 'Os financiamentos do PROÀLCOOL previam a possibilidade de
aumentar ã. produção através da expansão da-c_~na plantuda, entretanto não
admitiam a expansão vertical, ou seja, aumento de produtividade com irri- .
gação. Será que no futuro essa política continuará?
Sala das Sessões, 5 de junho de 1979. - Senador Nilo Coelho.

de

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de enc"rrar a sessão" desejo, mais uma vez, manifestar o agradecimento ,da Casa ao eminente.Ministro, Sr. Mário Henrique Simonsen, e igualmente acentu.ar, para qu~ Jeve a
seu crédito, que, se por vezes foram violados o Regimen1to e a Constituição,
como se acentuou, o foi por um desejo expresso de S. EX1', que advertido das
limitações que são impostas pelo Regimento e pela Con~tituiçào, preferiu
sempre conservar para si a liberdade totalde assuntos e respostas às interpelações que lhe deveriam ser feitas.
Mostra assim l S. Ex', nesse ex.ame vagi,) - como bem acentuou -, os
altos títulos que exornam a sua personalidade e que dela fazem um ..otivo
não somente de glória para a inteligência brasileira, corno também de confiança para todos nós que almejamos a prosperidade e o desenvoJvimento do
.
Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Votação,em turno único, do Requerimento n' 180, de 1979, do Senador
Humberto Lucena, pela Liderança do MDD, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 155, de.l976, do Senador Marcos Freire, que determina a revisão
trimestral do salário mínimo, e. dâ outras providências.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n' 172, de 1979, do Senador
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Proj(~to de Lei do Senado
n' 257, de 1976, de sua autoria, que dá nova redação ao parágrafo (' do
art. 457 do Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho).
.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 179, de 1979, do $~nador
Benedito Canellas, solicitando o desarquivamento do FTojeto de L~ ido Senado n' 243, de 1977, de autoria do Senador Italívio Coelho, que ]dispõe_··
sobre a hora legal para todo o território da República f'ederativa do Brasil.
, i

,

,

!
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-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n 34, de
9

1978, do Senador Itamar Franco, 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, tendo
Pareceres, sob n's 186 a 188, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador Benedito Ferreira; e
- de Fin8n~s, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador
Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadores Tancredo Neves e Mauro Benevides.

-5Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n 9 64, de 1977
(n' 1.161j75, na Casa de origem), que altera o Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei n' 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação
ferroviária Guarapuava-Prudentópolis-Ipiranga, tendo
PARECERES, sob n's 176 e 177, de 1979, das Comissões:,
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável~ e
- de Finaneas, favorável, com voto vencido dos Senadores Amon de
Mello, Vicente Vuolo e Jutahy Magalhães, e voto vencido, em separado, do
Senador Raimundo Parente.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n 9 24, de 1978
(n9 287, de 1975, na Casa de origem), que dá nova redação à alínea e, do art.
2', do Decreto-lei n' 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inc1usào da educação moral e cívica, como disciplina obrigatória, nos sistemas
de ensino do País, e dá "outras providências", tendo
PARECERES, sob n's 232 e 233, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Educação e Cultura, favorável.

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n' 25, de 1979 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu
Parecer n9 207, de 1979), que suspende a execução do art. 29 , parãgrafo único e art. 3' da Lei n' 882, de 24 de setembro de 1973, e do art. 3' da Lei
n' 900, de 10 de dezembro de 1973, ambas do Município de lIaqui, Rio
Grande do Sul.

-8Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 48, de
1979, do Senador Lãzaro Barboza, que acrescenta parágrafo único ao art. 29
do Decreto n' 24.150, de 20 de abril de 1934, tendo
PARECER, sob n' 218, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e
no mérito fav0~ãvel.

o

SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessào às 18 horas e 26 minlJtos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE /'-6-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:.
O SR. EVANDRO CARjtEIRA (MDB -AM. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós temos, hoje, notícias auspiciosas. A primeira reporta-se à
presença do Senado Federal, através da Comissão de Assuntos Regionais, no Conselho da SUDAM.
Inequivocamente, o fato é uma demonstração de abertura, é
uma demonstração de atendimento a uma solicitação imperiosa,
que é a presença do Legislativo nesses órgãos responsáveis pela elaboração da política econômica das regiões naturais do BrasiL
No entanto, o fato é circunscrito. Limita-se à simples presença, à simples observação, quando deveria estender-se até à participação nos debates e à participação na decisão da política econômica a ser adotada na região. Mas a benevolência, a condescendên·
cia da presença do legislador nesses órgãos fechados e autoritários
já representa ·alguma coisa.

Participando, ontem, como representante da Comissão de Assuntos Regionais no Conselho Deliberativo da SUDAM, pude
constatar o funcionamento fechado e quase que autoritário que
prepondera nas decisões daquele colegiado, manietando o próprio
Superintendente, que, por mais boa vontade que tenha, acha-se
peado, pela legislação, pelo Regimento que ordena o comportamento daquele órgão deliberativo.
Pude apreciar o esforço que fez o atual Superintendente, Sr.
Elias Sefer, muito bem intencionado, mas defrontando-se com uma
legislação garroteante, obstaculizadora, impedindo uma maneabilidade, uma flexibilidade maior do Conselho. Exemplifico: o cancelamento de um projeto. Suponhamos que uma empresa tenha recebido as benesses dos incentivos fiscais, através da ,SUDAM; o seu
projeto tenha sido aprovado-pela SUDAM, e tenha recebido recur·
sos, em decorrência dessa aprovação. E, por circunstâncias que tais
motivos, às vezes, de força maior, ela tenha sido impedida de prosseguir na sua evolução. E entrado numa fase de dificuldades. O
pedido de cancelamento chega aos Srs. Conselheiros, sem uma pormenorização, sem uma minudência, vem muito sucinto e o Conselheiro é praticamente obrigado a votar contra ou a favor, sem um
conhecimento de causa, sem formação de juízo. Isso me pareceu,
para a região nossa, que é a Região amazônic.a, uma região esfíngica, uma região enigmática, muito ortodoxo, muito inflexível, pois a
SUDAM deve ter mais elasticidade, o seu Conselho deve ter uma
elasticidade maior; admitamos que um projeto, sob a responsabilidade de determinado grupo, tenha, por razões outras, não chegado
à consecução do seu objetivo e apareça um outro grupo com credenciais, com respaldo e gabarito, para assumir a responsabilidade
no prosseguimento daquele projeto, que está parado, estagnado. A
legislação ordenadora dos trabalhos da SUDAM determina que o
projeto seja simplesmente cancelado. E esta a penalidade que cabe
pela inadimplência do projeto. Isto pareceu-me um absurdo, desde
que um outro grupo, com respaldo financeiro, com know-how, com
capacidade, se propõe a prosseguir na consecução do projeto, por
que ele não poderia assumir a responsabilidade, evitando o cancelamento? Quando o cancelamento implíca em uma anulação total
das providências iniciais de toda aquela burocracia que se faz ne.
cessãria para obter o passe livre por parte da SUDAM.
Tive oportunidade, Sr. Presidente, de me pronunciar naquele
colegiado. O ilustre Governador de Roraima, que presidiu os trabalhos, concedeu-me a honra de falar e tive ocasião de expressar a
minha opinião, diante daquele fato, e pedir que a SUDAM se
debruçasse com mais cautela na aprovação de projetos, ouvindo
órgãos técnicos e científicos especializados.
A Amazônia exige uma interpretação vocacional para a aprovação de
determinados projetos. Hoje já se sabe - e lá foi voz corrente - de que os
projetos pecuários encontraram vários óbices para sua consecução na Amazô:1Ía. Por que? Por causa de sua vocação que não é pecuária. Conclui-se
que, se a SUDAM ouvisse ou tivesse um aconselhamento científico do INPA, Instituto Nacional-de Pesquisa ou do próprio CNPq, a ponto de ser
orientada e regular a aprovação de projetos que fossem compatíveis com ambiência mesológia da Amazônia.
Pedi p:ua que a SUDAM se interessasse por um setor importante, que
me parece a vocação primacial da Amazônia, que é a piscicultura. Ouvi, com
muita satisfação, do atual Superintendente que essa preocupação piscosa seria colocada em prioridade básica, no próximo plano de Desenvolvimento
da SUDAM. Isto nos anima, Se. Presidente, porquanto este órgão tem uma
responsabilidade muito grande e, ao longo de todos estes anos, vem cometendo erros primários e infantis, considerando que os seus Superintendentes
eram simples moços de recado do Planalto.
Eram incapazes de redarguir, eram incapazes de contestar, eram incapazes de se opor às orientações caolhas oriundas do Planalto.
Exemplifico, Se. Presidente, uma área-problema, cheia de acontecimentos imprevisíveis, principalmente de ordem fisiográfica, aprovou-se um projeto de magnitude, como o projeto JARI, que nem sequer foi levado à consideração da SUDAM, quanto mais discutido, mas recebe incentivos, pois importa, sem pagar nenhuma obrigaçào de importação. Logo, são incentivos
decorrentes da área. Porém, exemplifiquemos com projetos que receberam
dinheiro, o projeto da Indústria Cocal SI A, cujo cancelamento foi discutido.
Este projeto chegou a receber 35 milhões a preço de 86 anos atrás e a SU'DAM teve uma única preocupação, o acompanhamento contábil.
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Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é reconhecida a precariedade, a insuficiência de uma fiscalização efetiva através deste acompanhamento.
Fazia-se necessária uma participação mais coloquial, um acompanhamento
têcnico da execução do projeto. Isto é, a SUDAM, através dos seus funcionários, acompanharia, assistiria in campo, in loco o desdobrar do projeto e
evitaria, assim, que recursos preciosos fossem malbaratados, d'esperdiçados,
perdulariamente e criminosamente. Milhões e milhões de cruzeiros, Sr. Presidente, foram jogados fora pela SUOAM por falta de bestunto; mas bestunto primário e'm acompanhar a aplicação Técnica do dinheiro. Um acompanhamento íntimo e coloquial tinha que ser feito. E hoje projetos estão sendo
cancelados por inadimplência, sem a menor possibilidade de recuperação.
Milhões e milhões de cruzeiros foram jogados fora, inutilmente.
Felicito, desta tribuna, ao Ministério do Interior, dirigido pelo Sr.
Mário Andreazza, que me parece ter 'sido o "Pai da Criança", autorizando a
presença de um observador do Senado e da Câmara Federal; observadores
portanto do Congresso Nacional, junto a esses órgãos responsáveis pela
política desenvolvimentista de áreas-problema.
Este comportamento merece, desta tribuna, encômios. Espero que ele
avance um pouco mais e autorize a presença do Senado e da Câmara dos Deputados, através de representantes da Comissão de Assuntos Regionais, do
Senado, e da Comissão do Interior, da Câmara, com direito a discutir e a votar. Parece-me que a presença do legislador, dispondo de uma tribuna com
ressonância nacional, poderâ contribuir, efetivamente, para um policiamento e'para um evolver dos trabalhos dentro de normas que, de fato, atendam
às solicitações e às carências da regiào.
Ainda, não posso estender o elogio que desejo fazer Um dia ao Sr. Ministro Mário Andreazza.

o Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Nós o aguardamos, com ansiedade.
O SR_ EVANDRO CARREIRA (MOB - AM) - Porque, ainda os
resquícios da famigerada Transamazônica, me apertam os calos. Esta política rodoviária, este proselitismo juscelinista adotado por Mário Andreazza,
enveredou o Brasil por um rodoviarismo, para o qual nós não temos a menor
vocação - haja vista as demonstrações eloqUentes dadas hoje, nesta Casa,
pelo discurso do nobre Senador Aloysio Chaves ...
O Sr_ Aloysio Chaves (ARENA - PA) - V. Ex' me concede um aparte,
nobre Senador?
O SR. EV ANDRO CARREIRA (MOB - AM) - ... quando mostrou,
inequivocamente, quê até a nossa unidade - como Nação, o espírito nacional, que geralmente depende da língua, dos costumes, da Religião - no nosso caso, fundamentou-se, essencialmente, nesta vocação hidrográfica: as bacias propiciando um encaminhamento para o interior, ao mesmo tempo, estabeleceram um laço de unidade territorial.
Ouço o ilustre Senador Aloysio Chaves, com muita honra.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Eminente Senador, V. Ex',
nesta Casa;há muitos anos, mantém uma linha de coerência digna de registro, Há pontos de vista que esposa com argumentos sólidos, e os tem defendido de uma maneira invariável, nesta Casa. Respeito os pontos de vista de
V. Ex' mas, permissa venia. no que implica com a Transamazônica, não tenho a mesma opinião. Reconheço que a Transamazônica, como a BelémBrasília, como outras grandes rodovias, são extremamente úteis e necessãrias
a este País. A sua complementação, a sua implantação definitiva é uma obra
que exige recursos, exige um trabalho persistente ao longo dos anos e, todos
nós, do Pará e do Amazonas, esperamos que ela realmente se complete. Temos que ver esse problema como um todo, de uma forma integrada: o aproveitamento das hidrovías, em caráter prioritário; as nossas rodovias, onde
for conveniente; ou indispensável, a ligação ferroviária. Mas, daí a se partir
para uma condenação, toul COUrl. das rodovias no Brasil e, sobretudo, na
Amazônia, parece-me que é uma posição extremada. Mas V. Ex' tem a sua
posição perfeitamente definida. Com relação à legislação da SUDAM, ela
pode comportar aperfeiçoamentos e eu não contesto V. Ex' nas colocações
que fez, porque teria que descer a uma análise particular dessa legislação, no
que nunca me envolvi. Quanto ao funcionamento do Conselho Deliberativo
da SUDAM, o seu regulamento interno, nàó fazemos parte desse órgão.
Quero, apenas, por um dever de lealdade e, também, por um sentimento de
justiça, destacar a figura dQ Dr. Hugo de Almeida, que nào coloco nesse
nível que V. Ex' situou. Considero-o um homem digno, ilustre, Uin brasileiro
que tem se dedicado, nas funções que exerceu e exerce, à causa pública como
Superintendente da SUDAM. Ainda que se possa divergir de algumas decisões, orientações por ele tomadas, como faz V. Ex', ele se houve com grande
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equilíbrio, com grande competência e probidade. Acho que é um dever de
justiça minha ressaltar isso, neste momento, ficando V. Elt' com o juízo que
tem direito de firmar a respeito de pessoas ou de problernas envolvidos no
assunto. Agradeço ~uIto a V. Ex' por este aparte.
O SR, EVANDRO CARREIRA (MOB - AM) - Obrigado. Nobre
Senador Aloysi~ Ch~ves, e~ me arrimo em fatos, não em sUPosiçôeo:: ~.J,~i~
ses ou mesmo hgaçoes afetivas;" eu me ClDJO a fatos; a TJ~ansamaz~:m~ J01
inaugurada em 1914. Tivemos oportunidade de ouvir o Sr. Ministro ~rio
Andreazza nos dizet" de viva voz, numa gesticulação patética'. UEsqú~: e
rio, pelo amor de Deus" - essas expressões estão gravadas nos jo~tla. de
Manaus- "essa época foi ultrapassada, es,aépoca era dos egípcios,d9$ sumerianos, dos hindus, -dos velhos chineses~_'ll9ang..ho, Yang-tsé-kiangi
ra, entramos na era do auto~óvel, do rodovi~9" - e nós não tínha~os
petróleo!
.,:'
Srs. Senadores, quando se analisar a História desta Pátria. daqui a~~inte
anos, vai haver tanta incineração, vai haver tanta exumação para o no" pe.. '
lourinho, que vai pasmar a nossa descendência.
~
Como é que um país que tem petróleo se larga, se eSII..u~.~se de6tuç.'
num plano rodoviário, tendo uma qosta de 8_500 quitômelli!~oom um rendilhado potamográfico que vai além de 50 mil quilôrn..~ile rios navegáveis! Claro que não ê possível navegar num subtributário d.o Amazonas com
um Normandie, nem com ,um navio que atravessa o Canal da Mancha, (: ,que
precisa de um calado de três ou quatro metros. Mas com UMa engenharia',navai apropriada - e essa o índio nos ensino hfl:.mais de 500 anos, na Amazônia, o "fundo de prato" - é possível naveg'~ todos os rios nào er:acachoeirados. Tive oportunidade de subir o rio Acre, de Boca do Acre a B~asi
léia, numa baleeira, levando 80 toneladas de carga, e o rio não tinha ma:iS de
dois metros de: profundidade. A parte mais profunda do rio Acre, nesta oca..
sião, chegava a 2 metros de profundidade, e a baleeira, "fundo de prato",
movida por motores UgodyJe"-. os chamados motores de rab,o, subia o tio
Acre todo.
~
Logo, o que é preciso é romper com esse espírito rrÍâbltQueador e copista, achando que o modelo econômico que deu certo no VuJe do Tennessee,
ou no Missoure-Míssissipi, na Malásia, ou nas Filipinas, vai dar certo! na
Amazônia, quando as nossas condições sã-IJ completamente: díspares, sãO:: diferentes;' é isto que eu quero enfatizar.
Parece-me que o Sr. Ministro Mário Andreazza aproveitou a lição~ O
que me parece muito nobre e muito honroso, 'se de fato o re:zar do mea cli,lpa
está acontecendo, e o Sr. Ministro retornou à cipula das decisões nacioqais
para se redimir de erros que cometera, não maI-intencíonado. mas por f,!ta
de uma visão mais aquilina. de uma visão mais profunda, ou, talvez, at6 ~r
falta de um p,reparo e de um embasamento regional mais biológico e ll1ais
autêntico, po~quanto é muito difícil encontrar-se alguém com visão panorâ..
mica de toda a problemâtica brasileira, e que possa penetrar em seus cse~ni
nhos e meandros com segurança. Talvez ele esteja a se redimir, corrigindo
aquele comportamento, p'rocurando encontrar o verdadei ro leito, o ver_padeiro talvegue para a solução da problemática nacional. Serldo assim, espero
que seja mais enfátiCo. mai~ franco e eloquente, e, quando assim o for, eu \me
sentirei honrado e prazeiroso em cumprimentá-lo. Por enquanto, as medidas
ainda sào paliativas, ainda nito -deram uma conotação de divortium aquaN!m,
de divisor de águas entre a orientação anterior e a atual. Está noS parecc~do
que pretende dar uma:guinada:jã não enfatiza o rodoviarismo, já diz qUCi há
necessidade de se fazer um complexo rodotluvial, já mostrn que a SUD~M
não pode agir tão herrmeticamente e que, é preciso abri-Ia ao Congresso"IjJa~,
cionaI, já toma posição com relação ao projeto econômico da Amazônia:. FID'
consonância com a otientação científica do País e do Universo que está abju.
rando Uma agressão à floresta.
Já declarou peremptorh\mente que a floresta não será insultada, a ~ão
ser depois de uma investigação muito séria, por um organismo composto: de
várias entidades, que:incumbir·se-ia de encontrar a orientação, o roteir-Q, a
baliza para o projeto. Pode ser até que a Jucidez,e imbuídos de verdad~ira
orientação científica, 'lhes mostre que a Amazônia é uma usina protéica e a
'
noresta amazônica não tem oconomicidade.

,go-

I _'

O Sr. José LI•• (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MOB - AM) - Permita-me ape,as
concluir este meu raciocínio, ilustre Senador. Em seguida, darei o aparte a V.
A floresta amazônica é peça de uma usina, de uma fábrica de protefqas;
é um bem de alto valor econômico que, agora, quando a pO/!IIj;lfão do globo

.
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se circunscreve a um pouco mais de quatro bilhões de seres, ainda não está
sendo tão procurada. Mas, daqui há alguns anos ...
Temos que fugir deste raciocínio imediatista e cOQ:sumista da sociedade
que nos abrange, pensando só no hoje e no agora. Que me importa daquj há
50 anos? Daqui há 50 anos eu não existo mais - quem vem atrás, que feche a
'Ç'lmta. Este é o raciocínio de todo o burguês est4pido, monetarista, imediatis:
ta e consumista. Ele só pensa no hoje, no agora, e não sabe que este planeta
é uma nave especial e que ele, o homem, integra esta harmonia. Ele não pode
sair quebrando e devastando em nome de um progresso, que está sendo
questionado quanto à sua validade.
O homem ainda não ajuizou, ainda n&o fez um exame crítico para saber
se encher o planeta de megalópoles, encher o planeta de usinas hidrelétricas,
nucleares, iluminar todo o planeta'será sinal de verdadeiro progresso. Residirá nisto o progresso autêntico? Será o homem feliz? Somos nós felizes mais
do que aqueles que continuam-.em harmonia com a natureza? Será que o nosso sorriso, que a nossa refeição, que o nosso dormir, que o nosso instante de
prazer é mais intenso do que o daquele que vive em harmonia com a consciência cósmica? Nós não sabemos; ninguém aferiu até hoje, mas o fato, inequívoco, é que nós não s~~os felizes,
Estamos vivendo numa sociedade terrorista, onde, daqui a mais alguns
anos, os nossos filhos terào que ir para a aula dentro de um tanque de guerTa.

Anteontem, me surpreendi: uni professor metralhado nas pernas, na
sua sala de aula. Que sociedade é esta, Sr. Presidente? Qual a segurança que
V. Ex' tem? Será .preciso um batalhào de segurança para lhe garantir?
Quando este planeta estiver pulverizado de usinas nucleares, qual a segurança que os exércitos nos darão? Nenhuma, Sr. Presidente, porque assim
como um bonzo, assim como um KAMICASE, assim como um ideólogo
suicida, abre O ventre ou se incendeia na praça pública, não será difícil que
um desses suicidas se muna de um avião, de um teco~teco com explosivos e se
jogue em cima de uma usina nuelea'r, precipitando uma reação escatológica
em cadeia. que poderá destruir milhões e milhões de seres.
Sr. Presidente, será que nós não vamos acordar pai a isso? Quem pode
impedir que um fanático, um terrorista fanático se municie de granadas e de
explosivos e se jogue em cima de uma usina nuclear? Quem poderá impedir?
Ninguém, os exércitos serão inefieazes.
E o filho que vai para a escola e ninguém sabe se ele voltará; porque
dentro do ônibus, um alucinado pela sociedade de consumo, pela sociedade
imediatista, poderá sacar da arma para roubar, errar o tiro e acertar num parente querido.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha colocação é esta, aguardo que o
Sr. Ministro Mário Andreazza continue, acelere e enfatize õ seu comportamento dentro daquele roteiro novo que escolhera, ~orrigindo os erros cometidos, erros como a Transarnazônica que não funciona ...
O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MOB - AM) - ... a minha prova é
factual. Eu pergunto: quem se dispõe, nesta Casa, a fazer comigo a Transamazônica? E como disse antes ~ não no submarino do Almirante Nelson.
Nào~ Nem naquele subvoador. Quero que se façà num veículo costumeiro c
habitual. Nunca funcionou. E está provado, Sr. Presidente, que nenhuma
dessas estradas resolveram coisa alguma.
Se tivéssemos feito a ligação da Bacia do Prata com a Bacia Amazônica
peja Lagoa Rebeca, teríamos uma BR-346 muito mais efetiva do que qualquer outra rodovia. Se nós tivéssemos feito a ligação do TocantinsAraguaia com a Bacia do Prata, teríamos uma Belém-Brasília e uma
Cuiabá-Santarém muito mais eficientes.
Quero saber como é que esse povão, quando chegar a 300 milhões de seres, o que nào está longe, é coisa para 50 anos, o Brasil terá 300 milhões de
habitantes, eu pergunto corno é que vão se deslocar'se não tiverem energia
SOl;.lf? Porque não vai caber, não vamos ter espaço litosférico para tirar da fitom assa metonal nem álcool, Sr. Presidente. Não vamos mesmo!
Precisamos de espaço Iitosférico para plantar o que comer, para fazer
proteína, para fazer aminoácidos, glucídios e lipídios, não podemos perder
espaço, Sr. Presidente.
Está·toda essa água, todo esse manancial potamográfico se oferecendo à
elaboração econômica, mas ninguém compreendeu; teima-se e se tenta enrolar, enrolar e sofismar. Nada mais!
Ouço o ilustre Senador José Lins, com muita honra.
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O Sr. José Lins (ARENA - CE) -

Nobre Senador Evandro Carreira,

V. Ex. é uma intçtigênci~ privjlegiada, e sempre m~ surpreende pela

sua maneira de tratar os problemas e p~la fidelidade ao tema da Amazônia. Pedi a palavra, primeiro, infelizmente, para discordar de V. Ex' quanto
a alguns pontos de vista, mas, felizmente, para concordar em alguns outros.
As minhas discordâncias, nobre Senador I se referem à apreciação de V. Ex'
sobre e uso do petróleo. Sabe V. Ex' que o século passado foi o século do
carvão. Os países que então se industrializaram, o fizeram apoiados na exploração do carvão que, aliás, ainda é hoje a maior reserva de energia, de que
dispõe a H umanidade. Mas sabe-s.e que as facilidades da exploração do pe~
tróleo, e portanto, o seu preço tornaram esse combustível a fonte mais propí~
da de energia para o mundo. Não foram só alguns paises, ou os países pro~
dutorês. Foi todo o mundo que se voltou para a utilização do petróleo. Este
passou a ser a fonte de energia, seja para o transporte rodoviário, seja para o
ferroviário, ou hidroviário. Por isso, não houve propriamente um erro dos
nossos administradores quando utilizaram a rodovia para servir a um País
imenso corno o nosso, que jamais poderia ser cruzado de norte a sul e de leste a oeste, ape.nas por estradas de ferro, cujo custo de instalação é muito mais
elevado. Há ainda, com relação a hidrovia, a questão de velocidade; Com a
rodovia a comun'icação e o transporte são mais velozes. Veja V. Ex., o papel
que vem desempenhando a Belém-Brasília que é também ,paralela ao rio
Tocantins. Discordo de V. Ex', e considero que a visão do Ministro Mário
Andreazza foi uma visão de futuro, a visão do administrador que compreendeu que, mais cedo ou mais tarde, a Amazônia, teria que ser cortada de leste
a oeste por urna via que interligasse seus rios que correm de Norte a Sul. Por·
outro lado, nobre Senador, congratulo-me com V. Ex' quando já reconhece
em recentes decisões do Ministro, a vontade expressa de dialogar, de abrir a
porta ao debate dos problemas de' seu Ministério. Ê isso que V. Ex' ratifica
ao assistir a uma reunião da SUDAM, a convite do Ministro e quando confirma que agora se discute um plano para a Amazônia, ou melhor, a interpretação ecológica da floresta antes de decidir sobre as formas de sua utilização. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB - AM) - Muito obrigado,
nobre Senador José Lins. Gostaria de dizer a V. Ex' que o Tocantins não é
um rio ainda regulado para a navegação. Ele o será se fizermos essas eclusas.
Portanto, estabelecer um paralelo entre ele a Belém-Brasília ...
A Belém-Brasília é uma estrada que fica nos Contrafortes da Bacia
Amazônica; a Belém-Brasília não é uma estrada dentro da Amazônia. É
preciso que se entenda isso: há múltiplas amazónias. A Belém-Brasília é
uma estrada que se situa já nos contrafortes do Planalto Central e O Tocantins nunca foi navegável. Se o fosse, ela não teria essa funcionalidade. No dia
em que o Tocantins for navegável e chegar até às águas emendadas e houver
conexão com a Bacia do Paraná e com a Bacia do São Francisco, a BelémBrasília vai ficar reduzida a pista para Fittipaldis.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex' me permite?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB - AM) -

Pois não.

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - E comum, nobre Senador, em quase todos os países do mundo, que os rios navegáveis sejam ladeados, não por
estradas, até mesmo em ambas as margens. Às vezes são rodovias e ferrovias,
desde que cada sistema de transporte tem sua própria velocidade, suas características e suas próprias vantagens.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)
- Solicito a V. Ex' não permitir mais apartes, nobre Senador, uma vez que a
sessão conjunta terá início dentro de 7 minutos.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - pois não. Sr. Presidente.
Mas quero dizer a V. Ex'. Senador José Lins, que nenhum rio desses a
que V. Ex' se refere, principalmente os europeus, são rios. São igarapés, são
canais, são córregos. Não se compare nunca o poder de vazão navegável, vazão de tráfego, de córregos, de esgotos europeus, com os rios brasileiros.
O Sr. Aloysio Chave, (ARENA -

PA) - V. Ex' me concede um apar-

te?
O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB-AM) -

Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar a campainha.)
- Lamentavelmente não posso mais permitir, porque há um orador inscrito
que deseja fazer um registro inadiável.

•

Junho de 1979

o Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Vou concluir o aparte que
iniciei, a não ser que V. Ex' não me permita. Mas, nobre Senador Evandro
Carreira, V. Ex' está equivocado. o nobre Senador José Lins tem inteira razão. Vi, inúmeras vezes, ao longo do Reno, passarem comboios intermináveis nas estradas de ferro, enquanto nas outras margens, rodovias eram pte:.
namente utilizadas, numa conjugação destes três meios de transporte: o rodoviário, o fluvial e o ferroviário, para drenarem a riqueza daquele País e da
Europa Central. De modo que, data vênia, acho que o 'Senador José Lins
tem inteira razão.

o SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Eu discordo de V.
Ex'. a opção ferroviária e rodoviária da Europa ç uma decorrência da carência do rio, é uma decorrência da insuficiência de vazamento do rio, o rio não
comporta o nuxo de tráfego, dada a concentraçào demográfica e a pletora
econômica daquela área. O rio não é suficiente, daí a opção rodoviária e ferroviária. Mas, primeiro foi o rio.
E quero dizer aos senhores que foi através do rio que nós empurramos
Tordesilhas para os contrafortes andinos, não foi com a rodovia. Com a rodovia, sabem o que nós conseguimos? Empurramos a nossa dívida para outros cofres-fortes. Conseguimos. Foram 43 bilhões de dívidas, 43 bilhões de
dívidas em dólares. Nós estamos empurrando a dívida é para o infinito, esta
que é a verdade, com este rodoviarismo caolho.
Mas, Sr. Presidente, se não fosse a criatura Secretário de Estado do Pará, eu não cogitaria do assunto, porque é tal a grossura, é talo ressalto de incapacidade desta criatura, que nào mereceria fosse inserida nos Anais do Senado, nenhuma consideração, mas, se trata do Secretário de Agricultura do
Estado do Pará.
Ouçam o que diz o Sr. Secretário atual do Estado do Pará:
"As campanhas que procuram mostrar a devastação da Amazônia, e que falam de sua transformação em deserto, são alarmistas, mentirosas e, sobretu.do, burras. Se a Amazônia for desmatada,
por hipótese, e o terreno for abandonado, em dez anos, a floresta
tropical estaria totalmente regenerada."
Se. Presidente, é o Secretário de Agricultura!
Continua o excerto do Jornal O Globo, do dia 17.
"A afirmação foi feita pelo secretário da Agricultura do Estado do Pará, /talo Cláudio Falesi, que fez ontem uma exposição aos
membros da Associação dos Empresários da Amazôniajuntamente
com o presidente do Instituto de Terras do Pará, sobre um loteamento em licitação para projetos agropecuários, patrocinado pelo
governo do Estado, na região de São Félix do Xingu.
C/áudio Falesi explicou, na exposição aos empresários, que as
características geológicas e de vegetação do solo de grande parte da
regiào Amazônica (no caso ele se referiu precisamente ao loteamento São Félix, de 574.482 hectares) "fazem com que o desenvolvimento de plantas tropicais se faça de forma extremamente rápida,
apesar do subsolo ser de baixa fertilidade."
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Vejam como se contradiz: reconhece que o solo é de baixa fertilidade,
mas há uma intensidade biológica muito grande. Mas ele não explica porque
há e5~a intensidade biológica. É em decorrência dessa biomassa que está protegida pela copa das árvores. Se se corta a árvore, é lavada essa riqueza, é lixiviada. Mas prossegue sempre com a preocupação de engordar, de enroiar e
de sofismar:
"Basicamente, a alimentação das árvores, a maioria delas de
grande porte, se faz na Amazônia, pela decomposição permanente
de folhas, galhos, raízes e troncos mortos." .
Ê réu confesso!

"Favorecida pela temperatura quase inalterada o ano todo,
por isto a região é extremamente vantajosa para a agricultura."
Que contradição! Se há esta vida intensa, é em decorrência deste laboratório que está sobre o lactosolo, sobre o arenito, reciclando tudo que cai da
árvore copada, da árvore enorme. Mas se se corta a árvore copada e ocorre a
1ixiviação da biomassa sobre o lactosolo, onde haverá reciclagem? Mais nada.
Esses artistas precisam ser desmascarados, quando a contradição está
até na suposta ciência que eles pretendem vomitar.
Mas Sr. Presidente, continua, e por fim diz que o Projeto Jari é a melhor
coisa do universo. Cabe agora registrar o que diz a Folha de S. Paulo de hoje:
"O Governo vai intervir no Projeto Jari".
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Esta é a segunda notícia auspiciosa, Sr. Presidente. Quosque tandem
ahultere, Catilina palientia nostra. Até que entlm, Sr. Presil1ente, vão agarrar
o nosso Catilina! Até que enfim, Sr. Presidente, o Governo vai investigar e
intervir no projeto Jari.
_ _. , _"
O nosso cientista Warwick Kerr, ouvido na CPI dan~laçiÓ da
Amazônia, chegou a declarar que eles possuem técnicos de aiii~abarito,
mas as suas investigações, ollseus estudos não extravazann, estão fecha~os. ninguém sabe p que se passa lá, aS experiências que fizeram, as conc1usqes
que chegaram. Parece que o Governo agora concluiu sobfle a periculosi4ade
de um maníaco, de um creso, de um novo creso que, com 84 anos e uma'!for~
tuna avaliada em 8 bilhões de dólares, ainda pretende ganhar mais din4~r.o
..
Sr. Presidente, me parabenizo e peço ao Sr. Ministro Mário Andté,zza
que consiga a minha entrada no protetorado do Sr. Daniel Ludwig. Desafio
o Projeto Jari. Quero entrar apenas com dois tecnicos da nlinha confiança e
uma equipe cinema(rogrâfica ,que já se colocou à minha disposição. Não
quero sequer a comida do Sr. Daniel Ludwig. Acamparei. em barracas, na
. rua. Quero só poder 'entrar e Ir a toda parte, investigar tudo e provarei que a
Amazônia repele a homogeneidade flórea; gmelina, pinus, Sqj.~ lã o que for,
até as sequóias, até as oliveiras do Horto das Oliveiras, até a.~:plantas do Paraíso. Se tentarmos plantar árvores na Amazônia em renques homogenea~
mente elas serão dizimadas.
Sr. Presidente, mais um exemplo acaba de colher o Governo, através da
SUDHEVEA plantou um milhão de sementes de seringueira para for~ecer
as plântulas, os clones àqueles que se dispuseram aos seringais de cutt~VQ.
Apareceu o fungo e dizimou oitocentos mil pés de p~ântulas. A Amazônia
não aceita a: homegeneidade.
"
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela condescendência., e encerro pedin~
do ao Sr. Ministro que continue com essa visão e que nos dê condição de pe~
netrar no Jari. (Muito bem!)

a

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR.
REIRA NA SESSÃO DE 4·6-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVI·
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN·
TE:
O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Tramita no foro de Manaus uma ação reivindicatória movida por -lpsé
Sobreira do Nascimento e outros, contra Th.ales de Meneze!1 Loureiro, C-Qm~
panhia Tropical de Hotéis da Amazônia e AMAPLAC S.A. Indústri,,! de
Madeira.
Essa ação talvez me passasse despercebida, não fosse uma outra a ela
aditada, argUindo falsidade de documentos n.a aquisição do terreno do celebérrimo Hotel Tropical de Manaus, considerado um dos melhores hotéis da
América do Sul que, no entanto, muito pouco serve ao povo amazonense e
manauara, pois isento de impostos, gozando de todas as franquias, nada
contribui para o Erário Municipal e, além do mais, foi localizado e instaládo
. na área mais nobre da cidade de Manaus, do ponto-de-vista de lazer e de des..
carga psicossocial do povo manauara - e aqui está o fulcro do meu interesse
pela questão.
Sr. Presidente e Srs. Senadores~ o advento da megalópole, o crescimento
desordenado das cidades, com uma concentração populacional, no intuito
de acelerar o processo de consumo e aperfeiçoar as técnicas de produção que
redundam, em última análise, em concentração urbana que conclui por cQn~
centração de poder, ipso facto de autoridade.
Com o advento dessas megalópoles, de uma vida urbana sob stress
constante, passou a e1Cigir-, o urbanismo moderno, a presen~;a de áreas de:lazer, principalmente daquelas que têm uma ligação quase que hereditária, resultado de encontros de gerações.
Essa área onde se locali~a hoje o Hotel Tropical de Manaus era exata~
mente a área mais procurada pela população de Manaus, ao longo de sua
fundação até hoje, como área de lazer. Gerações e gerações sucederam~se,
num encontro dominical, onde as famílias se compraziam numa ciranda :de
fraternidade, de entendimento e de colóquio quase que amoroso.
No entanto, abruptamente, esta área que era ornada por uma das mais
belas praias do Amazonas, praia que tem a Baía do Rio Nc~gro como ornamento principal, com cercj\ de 12 km de largura até se alcançar a outra margem. Essa área era conhecida como Ponta Negra. Uma antífrase, em face da '
brancura de suas areias,
face dos seus 3 km de praia, de areia cristalina,
refinada e purificada, onde o Negro, com as suas águas mornas, acariciava a
pele morena de nosso pov,,: numa terapia mental e confortante, servindo de
encontro fraternal e de descarga psíquica para a vida assoberbante e atareia..
da de Manaus. Só se alcançava esse oásis através da navegação fluvial~
c I

em
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No entanto, a solicitação popular pressionou tanto a administração,
que uma estrada foi construída ligando o centro de Manaus a Ponta Negra.
A partir de então, a área passou a se constituir num recanto -que abrigava uma média de 10 a 20 mil pessoas, em fins de semana, servindo, até de
camping para a instalaçào de barracas.
Para surpresa nossa. esta área aparece vendida para um consórcio chamado Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia, com a intenção de construir o melhor hotel da América do Sul; dizem, até, preparado para explorar
o jogo.
O povo amazonense, principalmente o manauara, pacifista por natureza, a prindpio nào acreditou; mas, ao passar do tempo, foi vendo que o hotel, de fato, seria construído na sua área nobre de lazer, na única praia existente em Manaus, com condições de servir como ãiea de lazer e como regalo
para banhistas. E o hotel foi-se espraiando; as cercas foram cada vez mais se
estendendo; os muros foram se alastrando; isto, com muita sutileza, isto maneirosamente. Cada anO, era mais uma área incorporada até que, por fim, a
estrada foi fechada, o caminho vedado, até aquele que já se constituía em
servidão, Sr. Presidente, que dava acesso a uma nesga de praia. Até este foi
tapado, com f explicação de que era propriedade atual do Hotel Tropical,
propriedade adquirida do Sr. Tales de Menezes Loureiro.
Ora, Sr. Presidente, diante desses fatos, resolvi perquirir o assunto pois
se tratava, agora, não apenas de uma ação reivindicatória, mas de urna acusação de falsidade. Alegava agora, o Sr. José Sobreira do Nascimento, que
o Senador Tales de Menezes Loureiro teria falsificado documentos para vender a área ao Hotel Tropical e a AMAPLAC SI A Indústria de Madeira, e
move açào de falsidade, chamando à lide o Governo do Estado do Amazonas, pois os documentos que trazia a juízo provavam que o Senhor Tales de
Menezes Loureiro: teria se apropriado de terras do Estado e a Pnta Negra, o
Jugar nobre dé_ lazer do povo manauara, pertencia, ainda, ao Estado do
Amazonas.
Teria, portanto, o Sr. Tales vendido o que não lhe pertencia, não só
usurpando terreno de outros corno do próprio Estado do Amazonas. E exibe
documentos insofismáveis.
Tenho aqui os documentos colhidos no processo. Não VOJ.l pedir transcrição, porque seria pedir tran~crição do processo. Mas estão sob- a minha
guarda, para assumir e responder pela responsabilidade deste discurso.
Sr. Presidente, quero deixar bem claro que o meu objetivo é trazer a
lume um assunto que deveria ter sido esvurmado pelos representantes de
Manaus, que1:lté hoje não o fizeram, e que não posso deixar passar em brancas nuvens, como advertência a todos os grileiros, para que se conscientizem
de que, mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece.
Quero fazer um pequeno esforço citando alguns documentos para que
informem o meu discurso para conhecimento daqueles que extorquiram, que
surrupiaram do povo manauara o único recanto que eles tinham corno uma
reminiscência de mar, corno uma lembrança de praia marítima, que era a
praia da Ponta Negra, praia Com mais de 3 quilômetros de extensão e que
lhes foí roubada por um golpe cartodal muito a vezo no Brasil, para apropriação de terras do Estado e do Município.
Sr. Presidente, a coisa começou quando Felipe Joaquim de Souza Filho,
em 14 de janeiro de 1896, requereu do Governador do Estado a demarcação
dessa área. O pedido entrara em Palácio do Governo no dia 18 do mesmo mês
e do meslp.o ano de 1896. O prooesso fluiu e houve embargos, àquela época,
por parte do Capitão Leonardo Antônio Malcher, e a demarcação não foi
feita em decorrência desses embargos.
"Em 28 de janeiro de .1897 esse caso ainda rolava no governo,
conforme documento, desta data, do Departamento da Indústria.
Em suma: Nio existe, no arquivo público, nenhum documento de
título delinitil'o para as terras de Felipe Joaquim de Souza FiJho."
Mas, já em 1954, o Sr. Thales de Menezes Loureiro, que era procurador
da herdeira desse Felipe e dela comprara os seus _possíveis direitos e que, se
n'ão me falha a memória, numa nova divisão municipal do Estado do Amazonas, teria sido agraciado pelo Governador da época que é, hoje, o seu advogado nesta ação, o Sr. Plínio Ramos Coelho, teria sido agraciado o Sr.
Thales de Menezes Loureiro com urna Prefeitura, cujo território se circunscrevia a esta área e adjacências.
«Estamos-, agora, no dia 22 de fevereiro de 1954. Nessa data o
Sr. Thales de Menezes Loureiro já se situava corno parte interessada nos direitos hereditários de Felipe Joaquim de Souza Filho, reclamados por sua neta, Dona Nelly de Souza Neto - que, aliás,
acabou vendendo seus direitos ao mencionado Senhor Thales. A

essa altura dos acontecimentos ocorreu um fato novo no arrolamento dos bens deixados por Felipe Joaquim 'de Souza Filho:
Dona Nelly requereu ao juiz a inclusão de um terreno cuja posse se
dizia possuidor, naqueles idos, o seu avô, Felipe. E, na qualidade"de
herdeira de seu pai (Felipe Joaquim de Souza Neto) e de sua mãe
(Júlia Ferreira de Souza Neto), passou também esses direitos ao
Doutor Thales.
Prossegue, portanto, a tentativa de legalização das terras, que,
até então, não tinham sido demarcadas, (;onforme a primeira parte
deste relato.
Aqui se deu o fato mais grave de toda essa história: o crime de
falsidade, que possibilitou a venda de faixas do terreno para o Hotel
Tropical. a Cerâmica Tarumã, TV Educatin."
A própria TV Educativa do Estado do Amazonas, órgão do Estado, foi
obrigada a comprar terras do Estado, griladas pelo Sr. Thales de Menezes
Loureiro.

"Essa falsificaçào foi materializada por duas certidões expedidas pelo arquivo público do Estado. A primeira certidão, datada de
7 de novembro de 1953, declara ter sido expedido o título definitivo
da referida área no dia 21 de janeiro de 1896."
Ora, Sr. Presidente, no dia 18 de janeiro de 1896, o Sr. Felipe Joaquim
de Souza Filho requereu a demarcação da· posse, para obter o título definitivo. No dia, note-se, repito, 18 de janeiro de 1896. Pois bem, jã no dia 21, três
dias depois, essa certidão, certidão do -ArqUivo Público do Estado do Amazonas, já fornecida em 1953, contém que no dia 2 ~ de janeiro de 1896, portanto, três dias depois do requerimento para demarcação, fora concedido o
título definitivo.
·Ora, Sr. Presidente, aqui está comprovada a má intenção, o dolo. Corno, seria possível alguém requerer, em 1896, a demarcação de urna área e,
logo depois, daí a três dias. receber o título definitivo, coisa sumariamente
impossível. Ê como alguém pretender alcançar a estrela Alfa, de Centauro,
em dois minutos.
Pois bem, Sr. Presidente, três dias após ter dado entrada no Governo a
solicitação da demarcação mencionada na primeira parte desse relato, cuja
data é de 18 de janeiro de 1896, foi esse o documento que serviu de base às titulações do. Hotel Tropical, e as já requeridas, as outras.
Este mesmo documento falso provocou litígio com os proprietários vizinhos.
Outra certidão, também falsa como a primeira, foi emitida. Depois de
ter sido constatada a gritante coincidência, a gritante aproximação. entre o
pedido de demarcação e a expedição do título definitivo, três dias apenas, resolveu o interessado obter uma o.utra certidão para superar aqueJa que eslava muito gritante. Então, arranjou uma outra falsa, e cuja cópia tenho comigo) devidamente autenticada, foi emitida no dia 25 de outubro de 1965. Em
1953, foi emitida a primeira falsa, mas corno provocou alguma grita, foi resolvido então, em 1965, porque naturalmente o espírito revolucionário que,
até àquela época, ainda alimentava a chama votiva contra a corrupção e poderia supreender o dolo da operação, foi, então, em 1965, conseguida urna
outra certidão. Nesta, agora, aparece urna nova data para emissão do título,
isto ê, 21 dejulho de 1896, alargando a faixa de tempo de três dias para seis
meses e três dias, o que jâ justificava um!! operação demarcatória em uma
área que dista 2S km do centro urbano de Manaus, que não po.deria ser feita
em três dias e já conseguindo o título definitivo. Fabricou-se uma outra falsa
no dia 25 de outubro de 1965.
Mas, se aproveitou a ensancha, quase que me veio a palavra oportunosa, q1,lase, quase, mas Sr. Presidente, então se aproveitou a ensancha e se aumentou a ãrea do terreno. Agora a coisa não era mais na base de 3.602 metros de frente, mas 4.150 metros de frente.
Ora, Sr. Presidente, nào me preocupa o Sr. José Sobreira do Nascimento. O que me'importa é o Estado que foi chamado à lide, porquanto terras
do Estado foram vendidas.
A área de lazer mais importante da cidade, essa válvula de escape do
povo manauara, que servia para convescotes e que já possuía uma estrada de
fácil acesso, por onde o povo alcançava a Ponta Negra, por vezes, a pé, de bicicleta, essa área foi extorquida e tornada para a construção de um hotel que
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apenas abriga a plutocracia do mundo, que vai lá com a preocupação de ver
os índios amazonenses, mas que não rende nada ao Município de Manaus, e
cujo mercado de emprego é insignificante. Emprega quem? Alguns serviçais.
Sr. Presidente, o que é ainda mais grave, o que é ainda mais gritante, e
que nos fere e nos comove, foi a atitude à época do Sr. Prefeito de Manaus,
Coronel Jorge Teixeira, que vestiu a dâmide de juiz e sentenciou, dando veracidade, dando idoneidade ao título, obtido por falsidade, do Sr. Thales
Loureiro de Menezes.
Leio, Sr. Presidente, o contrato de compra e venda feito entre Thales
Loureiro de Menezes, sua ·mulher e a Companhia Tropical de Hotéis da
Amazônia, representada pelo seu Diretor-Presidente, Antonio Carlos Pestana Filho. Neste contrato, foi transcrito um ofício da lavra do Sr. Prefeito
Jorge Teixeira de Oliveira. O ofício está redigido nos seguintes termos:
CARTORIO DE NOTAS DO SEGUNDO OFICIO
BRASIL
Folhas: 184
Livro: 874

quer impostos, taxaS e multas, pelo preço certo e ajustado de quinhentos e
sessenta e cinco mil eduzentos cruzeiros (Cr' 565.200,00), quantia já recebida da outorgada, rep;resentada pelo cheque número 60.492.499, emitidoçon ..
tra o Banco Nacíon~1 S.A., conferido e achado conformt:,pq!!J'.qúe-dao à
mesma outorgada plena, gera! e rasa quitação dt: p_sgas C~ sa.Dsrdtos).para
nada mais exigirem ido aludido preço. ~erceiro - E qu~- jíssim, cedef11 e
transferem à outorg~da toda a posse, jus, domínio, se~~és ativas, aç~o e
mais direitos que tiriham até a presente data sobre o m·e:o.cionadQ i~ve},.
para que dele use, g9zee disponha .como Ihe.comjer, havendo..a.! des:d~jât
por empossada. por força desta escritura t obrigàndo-se, por si} seus hC$'~ei.
ros e sucessores, em ~odo o tempo fazer a presente venda boa, firme e ~io
sa, pondo outorgad3.·.,a -par e a salvo de qUaiSqUe.r dúvidas ou. contestaço. fll...".
turas e a responder pela evicção de direito, com exceção naquilo que sc;r.,
respeito à Prefeitura Municipal de Manaus, ém relação à qual a outor 'a
exonera os outorgantes de quaisquer responsáti~{idades presentes e/ou Nturas, Os outorganles declaram. sob as penas dâ'~·que, como pessoas fíSi~as •. ,
não -são e nem nunca fora,m contribuintes obrigatórios da Previdência ~o:' .
cial, como empregadores. Em seguida, pela outorgada, com.o atrás se de.:?lara, ante as testemunhas, me foi dito que aceitava esta escritura, nos te*rtt0s
em que está feita e qu,e desiste das certidões negativas, assumindo a responsabilidade disso decorrente. Ofício - "Escudo do Municípje de Manaus -'
Estado do Amazonas - Prefeitura de Manaus - Gabinete do Prefeito --:
OF. GP. n' 0717/78 -Manaus, 11 de setembro de 19~';" Prezado Senhor:
- Considerando o novo acesso à praia d~ Ponta NeSíjJf':"· Considerando a
doação efetuada por Vossa Senhoria da ârea onde foi const.ruído o novo bal~
neário de acesso à praia de Ponta Negra; - Considerando que, por sua, ~ez~
também a Companhia Tropical de Hotéis Amazônia, proprietãria do Tr'lpical Hotel Manaus, doou faixa de terras para viabilizar, com vantagem. aque ..
le acesso à praia de :Ponta Negra; - Considerando que, de conformid~de
com os entendimentos mantidos entre este E_xecutivo, a Direção do H~tel·
Tropical e Vossa Senhoria, a praia de Ponta
ficaria livre para o uso
público; - Considerando a desativação do terminal da via São JorgePonta Negra que dava acesso â referida p'raia, a partir do ângulo do ter,~no
da Cia. Tropical de Hotéis da Amazônia; - Considerando, finalmente, que
a área correspondente a esse terminal desativado, apesar de ter sido utili~,4o
pelo Poder Público .f\.1unicipal, é, na verdade, vejam bem: "é na verdade' I um Prefeito dizendo isso - vejam bem a que ponto chegou (I autoritarismh~ é
na verdade propriedade única e exclusiva de Vossa Senhoria, é que, co~ o
presente, tenho a satisfação de comunicar-lhe que a Prefeitura Municipa~ de'
Manaus nada tem a obstar no que se relaciona a venda da mencionada área
contígua ao Tropical Hotel Manaus à Companhia Tropi<:al de Hotéis: da
Amazônia, a fim de que possa ser implantado, 'devidamente, o acesso men~
cionado HOTEL. - Colocando-me ao dispor de Vossa Senhoria para infprmações complementares, aproveito o ensejo para apresentar-lhe protestos de
consideração e apreço. - (a) Jorge Teixeira de Oliveira - Jorge TeixeiM! de
Oliveira - Prefeito de Manaus. - Ilm9 Sr. Thales de Menezes Loureitoi Rua Marcílio Dias, 143/9 - 143/9 - Nesta - Com cópia para a Cia. Ttopicai de: Hotéis da Ama:zônia" - Imposto de Transmissão .---:t O imposto.: de
transmissão de ,propriedade "inter-vivos", referente à presente operação,'no
valor de' cinco mil, seiscentos e sessenta e oito cruzeiros (Cri 5.668.00)1 ;foí
pago, no Banco do Estado do Amazonas S.A, conforme fI:cibo, datadQlde
hoje, na respectiva Guia, sob o número trezentos e oito/setenta e ô~to
(308/78), visada, nesta data, na Subprocuradoria da Fazenda. E assim,p;erfeitament~ acordes, pedir~m lhes lavrasse esta escritura, que me foi distr~Ui...
da pelo bIlhete númeIio 916, a qual, sendo-lhes lida, acharam conforme •.J3ti ..
ficaram e assinam com as testemunhas Nelson Cavalcante Lacerda Filhb é
Luiz Antônio Machado, brasileiros, "sui juris", domiciliados e residen!tes
nesta cidade, a tuqo presentes e conhecidas de mim, Tabelião. Eu;
(ilegível). Subtabeliãoja lavrei, subscrevo e assino. Desta CrS 1.634,00. Manaus, 12 de setembro de 1978. - Thales de Menezes LoureiJ"O - Chloé Souto Loureiro - Cia. T~opica:1 de Hotéis da Amazônia - Antonio Carlos P.es~
tana Filho, Diretor·Pi'esidente - Nelson C~valcante Lacerda Filho - Lui~
Antonio Machado.

i.• .

Escritura de compra e venda que entre si fazem Thales de Menezes Lou~
reiro e sua mulher, como outorgantes vendedores, de um lado, e, do outro,
como outorgada compradora, "Companhia Tropical de Hotéis da Amazô~
nia", na forma abaixo:
Saibam quantos esta pública escritura virem, que aos doze dias do mês
de setembro do Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
novecentos e setenta e oito, nesta cidade de Manaus, capital do Estado do
Amazonas, República Federativa do Brasil, em meu Cartório, na Rua Hen~
rique Martins, número duzentos e noventa e sete (297), perante mim, Tabe~
lião, compareceram partes entre si justas e contratadas, de um lado, como
outof{~antes vendedores, daqui por diante designados somente outorgantes,
Thales de Menezes Loureiro, comerciante, e sua mulher Chloé Souto Loureiro, de prendas domésticas, ambos brasileiros, domiciliados e residentes nesta
cidade, na Avenída Eduardo Ribeiro, número oitocentos e setenta e quatro
(874), portadores das Cédulas de Identidade, Registros Gerais números
26.909-DESP-AM e 44.942-SSP-AM, respectivamente, e do Cartão de Identificação do Contribuinte, conjunto, número 00 1.665.962-72; e, do outro lado, como outorgada compradora, doravante denominada apenas outorgada
"Companhia TropicaL de Hotéis da Amazônia", com sede nesta cidade, em
dependências do Tropical Hotel Manaus, na Estrada da Ponta Negra, sem
número, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o núme:ro 04.382.818/0001-77, neste ato representada, na forma
de seu estatuto, por seu Diretor-PresidÇ.nte, Antônio Carlos Pestana Filho,
brasileiro, casado, domiciliado e residente na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, de passagem por esta cidade, portador da Cédula de Identidade,
Registro Geral número 439.629-SSP-SP e do Cartão de Identificação do
Contribuinte número 01O.094,608-97~ os presentes conhecidos de mim, Tabelião, e das duas testemunhas, adiante nomeadas e assinadas, também minhas conhecidas, do ,que dou fé. Perante as mesmas testemunhas, pelos outorgantes, me foi dito o seguinte: Primeiro - Que são senhores e legítimos
possuidores do terreno situado no final da Estrada São Jorge-Ponta Negra,
sem número, terceiro distrito desta cidade, com uma área aproximada de
dois mil, oitocentos e vint~ e seis metros quadrados (2.826,oom 2), conforme
planta do levantamento plánimétrico mandado efetuar pelos contratantes,
que, devidamente rubricada pelas partes, fica fazendo parte integrante e
complementar desta escritura, limitando-se, ao norte, sul e oeste, com terrenos da outorgada, anteriormente adquiridos aos outorgantes, e, a leste, para
onde faz frente, com a referida Estrada São Jorge-Ponta Negra, terreno
este que constituía o terminal da mencionada Estrada São Joge-Ponta Negra, hoje desativado, conforme se depreende do Ofício número 0717/78,
oriundo do Gabinete do Prefeíto Municipal de Manaus, adiante transcrito, e
faz parte de um todo maior, denominado "ITAPURANGA", havido pelo
outorgante nos termos da Carta de Adjudicação expedida a seu favor, em
vinte e cinco de maio de mil novecentos e cinqüenta e quatro, pelo Escrivão
Altino de Andrade Azevedo e subscrita pelo doutor João Meirelles, então
Ofício do Sr. Prefeito, sentenciando que as terras eram, inquestionaVel ..
Juiz de Direito da Terceira Vara Cível, desta Comarca, transcrita no Car~
tório do Registro de Imóveis do Segundo Ofício, desta capital, a folhas se- mente, do Sr. Thales de Menezes Loureiro, diz:
tenta e seis (76) do livro número três-H (3-H), sob o número nove mil, cento
"E na verdade propriedade: única e exclusiva de V. St"
e dois (9.102), em vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e: cinqüenta e
cinco. Segundo - Que, pela presente escritura e na melhor forma de direito,
Ora, quem pode fazer declaração dessa natureza é só o pretório, é só o
vendem, como de fato vendido têm, à outorgada, o imóvel atrás descrito, juiz togado, não é um Prefeito; ,o Prefeito pode dizer que ela está averba;da
"ad corpus", com todos os seus acessórios e acessões, livre e desembaraçado· em nome de Fulano <Je Tal, o terreno X, a propriedade Y, o prédio ,e:~€i
de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais e inteiramente livre de quais- averbado, eslã registr4do, sob o nome de Fulano de Tal. Mas não dizer ll:~:
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propriedade, não sentenciar. A coisa parecia tào duvidosa, que a companhia vidades àe pesquisa, de divulgação científica, tecnológica, culexigiu a transcriçào desse ofício na escritura de compra e venda, quando não tural e artística, podendo, também, prestar serviços técnicos e
havia necessidade disso, se não houvesse dúvidas quanto à propriedade. Foi hospitalares à comunidade e a instituições pUblicas e particulares.
preciso transcrever a sentença do "Dr. Juiz" Prefeito de Manaus, Coronel
Art. 3.0 A UNYUO- gozará de autonomia didático-científica,
Jorge Teixeira.
d1sciplina!", administraijva, fjnanceira e patrimonial? e organiza·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu comportamento, nesta tribuna, é rá sua estrutura e métodos de funcionamento nos termos desta
para nào deixar que esta questão passe em julgado, sem o pronunciamento lei, de seu estatuto. de seu regimento e das normas legais perde um parlamentar do Amazonas, sem que um representante do povo tome tinentes.
Art. 4. 0 O patrimônio da UNIRIO será constituído:
posição, parecendo até que a fortuna do Sr. Thales de Menezes Loureiro está
a patrocinar ou a acobertar o silêncio de toda a Bancada amazonense.
I - pelos bens e direitos que atualmente integram o patrlO fato é grave, está em juízo, os documentos são claros, indiscutíveis e mõnjü da FEFl:E1RJ, os quais ficam automaticamente transferiirretorquíveis. Não há a menor dúvida de que houve falsificação, feita em dos, sem reservas ou condições, à U\N'IR;IO;
II - pelos bens e direitos que lhes forem incorporados em
1953, repetida depois em 1965, aumentando a área. Tudo isso será comprovado em juízo e o povo manauara ficou sem a sua praia da Ponta Negra. virtude de ato dos poderes pÚblicos ou que a UNIRIO aceitar,
ortundo..~' de doações ou legados;
Lá, está o Hotel Tropical, servindo à plutocracia do mundo, mas o povo que
m - pelos bens e direitos que a UNIIRIO vier a adquitlr;
se lixe; o povo que pro~ure áreas de lazer nos mocambos e nas favelas. (MuiIV pelos sa:ldos de exercícios anteriores.
to bem!)
ParágrafO unico. Os bens e direitos da UNIRIO serão utiliTRECHO DA ATA DA 8f11 SESSÃO, REALIZADA EM 29- zados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus
5-79, QUE SE REPUBL,ICA POR HA VER SAlDO COM IN- objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e conCORREÇDES NO DCN (SEÇÃO li) DE 30-5-79, À PÂGINA dições permitidos em lei.
2162, 2' COLUNA.
ATt. 5.0 Os recursos financeiros da UNIRIO serão provenien-

tes de:

o SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Està finda a hora do Expe-

dient~.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nli' 19,
de 1979 (n' 24/79, 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
Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO - tendo
PARECERES, sob n's 166, 167 e 209, de 1979, das Comissões:
- de Educacão e Cultura, favorável ao Projeto;
- de Finanças, favorável; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto e pela inconstitucionalidade da Emenda de plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 16 do corrente, com
apresentação de emenda em plenário.
Nos termôs do art. 336, inciso XVIII, do Regimento Interno, a citada
emenda nào será submetida a votos.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprt>vam queiram conservar-se como se acham.
(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 19, DE 1979
(No 24-B/79, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Transforma a Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado do Rio de Janeiro - FEFIEIU, em Universidade
dO Rio de Janeiro - UNIRIO,
.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica transformada a Federação das Ecicolas Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro -

FEFIERJ inStituÍ-

da por determinação do Decreto-lei D.O 773, de 20 de ~gosto de

1969, modificado pelo Decreto-lei n." 841, de 9 de setembro de

lf-6v, el'11 Unlvel".'SidÕl.-de do Rio de Janein:, -- TJNIRIO 'com sede
na CJdade do l-Uo de Janeiro, Estado do Rio J~ ,Jal1éüo.

Parf.grafo único. A UNIRIO, vinCUlada ao Ministério da
Educ;.lção e Cultura, manterá a forma jurídica de fundaçüo de
direito publko, I:!stabelecida para a FEFIEH.J pel') Decreto-lei
n.O 773, de 20 de agoste de 1969.
Art. 2.° A UNIRIO tem como objetivo ministrar o ensino superior de graduação? pós-graduação e extensão, e executar ati-

I -- dotação que lhe for anualmente consignada no Orçamento da União;
l i - doações. auxílios e subvenções que lhe venham a ser
feitos ou concedidos pela União, F..stados e Municípios ou por
quaisquer entidades públicas ou privadas;
lI! - remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, mediante convênios ou contratos espec,;ficos;
IV - taxas e emolumentos que forem fixados pelo Conselho
Universitário, com observância da legislação pertinente;
V - resultado de operações de crédito e juros bancários, nos
termos da leI;
"ln -- rece.itas diversas.
Parágrafo único. A, expansão e a manutenção da UNIRIO
serão asseguradas basicamente com recursos consignados anualment.e no Orçamento da União, à conta do Ministério da :r.duca~
ção e Cultura.
Art. 6.° A UNIRIO será dirigida por um Reitor, nomeado
·pelo Presidente da República, na forma da legislação vigente,
com o mandato nela previsto.
Pa.rágrafo único. Ao Reitor incumbe todas as atividades da
UNIRIO. executando a política geral da Instituição, em cumprimento às deliberações dos Conselhos; e representar a UNIRIO
em Juizo ou fora. dele, pessoalmente ou por seu represent~nte.
Art. 7.0 São órgãos da Administração Superior da UNIRIO:
I Conselho Universitário;
TI - Conselho de Ensino e fesquisa;
nI - Cmlselho de Curadores;
IV"" __ Reitoria.
Art. 8.0 O pessoal. docente, técnico e administrativo da
m~RIO será regido peja Consolidaçã6--das Leis do Trabalho, d~
vendo a fixação dos respectivos salários obedecer ao disposto no
art. 19 da Lei n. O 6.182, de 11 de dezembro de 1974.
ParágrE.fo único. Os çorpos docente, técnico e admiuistrativa d~i. }i'EFIERJ p9,ssam a integrar o quadro de pessoal da
UNIRrO, com todos os direitos e vantagens adquiridOS.
Art. 9. D As atribuições espcífícas da UNIRIO, sua estrutura
admi:nistrativa e compétcncia de seus órgãos serão estabelecidas
o

no Estatuto e no Regirr.e!1to, aprovadOS, respectivamente. pelO
Preside.·nte da República e pelo Ministro da Educação e Cultura
ParágrafO único. Dentro de ce·nto e vinte diaf'. a contar d8.
vigência desta lei, o Reitor na UNIRIO encaminhará D..n Mmist~o
da F.ducarfí.o e CUltura. os anteprojetos de Estatuto e de Regl-·
mento Geral, após ouvidos os COl1.selhos Federativos e ele- Ensino
Pesqui:sa (- I!:xtcnsão da F'Et'FIERJ, nos termos do art. 12 desta lei
reunidos em sessão ccnjunta.
p....rt. lu. :F'ic~m tl"ansformadú:5 os earbos de Pre~i"C1(;nte e di!
Vice-Presidente de Ensino ua FF..FTIDIU em cargos. C1~ Reitor e

de Vice-Reitor da TjNffi10, respeitado, na nova ~ondll~~, o mandato dO Presidente da FEFIERJ, passandO o Vlce-Pr~.'.i1dcnte de
E.nsino, na qualidade de Vice-Reitor, a e,xcrcer o ca!g~ com mandato que determinará quatro meses apos o do Relto~.
Art. 11. Os recursos financeiros destinados, DO corrente
exercício, à FEFIERJ serão transferidos à UNIRIO.
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Art. 12. Enquanto não forem aprovados os El;tatutos e o
Regimento da UNlRIO, estarão em vigor, no que couber, os Estatutos e o Regimento da FEFIERJ.
Art. 13. Esta' lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições em cont~ário.

o

SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2:
Discussão, em turno único. do Projeto de Resolução
n.O 4, de 1979, do Senador Mutilo Badaró, que altera a
redação do art. 164, §§ 1.° e 2.o.. item 2, do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
PAIRlElCERES FAVORAv:EIS, sob n."' 205 e 2O!J. de 1979,
das COmissões:
- de Constituição e Justiça; e
- Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l.o-Secre-

tárlo.

t

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N." 173, DE 1979

Nos termos regimentais .requeiro o. adiamento da discussãe
do Projeto de Resolução n.o 4, de 1979, para reexame da Comissão Diretora.
Justifícação
O presente projeto visa, conforme justifica o seu ilustre autor, a permifJr maior rapidez do processo l,egislativo, estabelecen~
do que, mesmo em face de pedido de dillgêncla oU consulta, c
prazo deferido às Comissões não se interrompa.
Tanto a Comissão de COnstituição e Justiça quanto a COmissão Diretora, ao emitir parecer sobre a matéria, recomendaram
ao Plenário a sua aprovação, fazendo remissão expressa ao art.
13, item 4, da Lei n.O 1. 079, de 10 de abril de 1950, que define os
crimes de respon.sabilidade e regula o respectivo processo de
julgamento.

Data venia Pllrece-nos ter passado desapercebido o estabelecido naquele dis~osltlvo legal verbi.:
"Art. '13.:' São crimes de responsabllidMe dos Ministros de Estado:

l'VO

• • • • • • - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'0 . . . . . 0 . 0 ; . ','

não 'prestarem dentro e~ta. ma.. e sem
justo, a tJ.ua1quer das Câmaras do Con@;resso Nac.\9 'al,
as informações qlle ela liles solicitar por Eiscrlto, ou 11 estarem-nas com faLsIdade.'"
,;
Tem, portanto, o Ministro de Estado o prazo de 30 dias, lI1'á
prestar as inforIl\ações que lhe forem solicitadas" podendó, 'e
prazo, por motlv~ justo ser prorrogado.
~;,
!Dispõe, entretanto, () ar,t. 137 do Regimento Interno qu~!, a.ra exame das proposições, a Comissão de Constituição e ju _ ça .
tem 20 dias e as demais COntlsSões 15, sendo que, 30breas '
'
das apresentadas 1> proposição o prazo é de apenas 15 dias,rrendo em conjuntp para todas as COmissões. -.
,
Da análise dessas disposições regimentais, e que o pr<Ubto
não, altera, e do texto daquela 'lei, verifica~se que, se' aprova<l~ o
ProJeto, haverá um desencontro das normas que irão regul~~ a
matéria,
'
4 -

Esgotar-se-á o prazo da Comissão Cl)Dsulente antes d!lQ/lele
ao Ministro para responder a . I t a por ela formula~a.
J?al o Regimellto Interno ter, sabiamente, previsto a interrupçao ão prazo qa Comissão durante a diligência. ou consult~
determinando, aiIitla, no§ 2.0 do art. 164 que, transcorridos 160
dias sem obter re.!:!p,osta, a própria Comissão delIbl9:rasse sobre o
assunto.
COnsiderando os fatos apontados e na impOllslbilidade regimental de ser o projeto emendado em Plenário ilesta ôcasião,
achamos por, bem solicitar o adiamento de ~ua:' tliscussão para
que a Ca..'l1issão Diretora póssa reexaminá-Io. ':;~:
Sala da. Sessões, 29 de maio de 1979.
Almir Pinto.
'
O SR, PRESIPEN1.'E (Gabriel 'Hermes) _ A matéria volta! à
Comissão Diretora para reexame.
I
defe~ld~

,

.............................................. ................. .; ..
-,

,

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
15' REUNIÃO ORDlNÃRIA. REALIZADA A 30 DE MAIO DE 1979

..

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
,os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro Vice-Presidente, Senador Alexandre Costa, Primeiro-Secretário, Senador Gabriel Hermes, SegundoSecretário, Senador Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Senador Jorge
Kalume, Suplente convocado, às onze horas e dez minutos do dia trinta de
maio de mil novecentos e setenta e nove, reúne-se a Comissão Diretora do
Senado Federal.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Senhores Senadores Dinarte Mariz, Segundo Vice-Presidente, e Senador Gastão Mliller,
Quarto-Secretário.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, e distribui: I) - Ao
Senhor Segundo-Secretário, o Projeto de Resolução n9 16, de 1979, que "reconhece como serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Parlamentar
de Língua Francesa", e O Processo n9 002759799, relativo à prestação de
contas da Administração do Senado Federal, reFerente ao I" Trimestre do
Exercício Financeiro de 1979; e, 2) - Ao Senhor Quarto-Secretário, o Projeto de Resolução n 9'4, de 1979, que altera a redação do art. 164, §§ )9 e 2'1,
Item U, do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senhor Presidente, a seguir, distribui ao Senhor Primeiro-Secretário
Requerimento em que o Chefe dos Serviços Auxiliares da Representação do
Senado Federal no Rio de Janeiro solicita a contratação, sob o regime da
CLT, de um (um) Mecânico e três (3) Motoristas, para aquela unidade administrativa.
Com a palavra, o Senhor Primeiro~Secretário discorre sobre os seguintes assuntos:
I,,) Da necessidade da criação de órgão próprio e especial na Secretaria
do Senado Federal. O Senhor Primeiro~Secretário oferece ao exame da Comissào Diretora organograma que mandou preparar, com as alterações sugeridas. A matéria é distribuída ao Senhor Terceiro-Secretário, para opinar;

29 ) Transformação de Empregos em Cargos. Submete à Comissào:lPiretora Ato com as tabelas referentes ao enquadramento do Pessoal CLt ~o
Quadro Permanente, que é aprovado e vai à publicação;
3") Quadro comparativo da previsão das Despesas de Outros Custeip~ e
Capital, para 1980. E 'a Admhíistração incumbida de fornecer argumentO~ e '
elementos informativós para que o Senhor Presidente possa submeter arqatéria ao órgão próprio do Poder Executivo;
.
49 ) Requerimentos da "Casa do Pequeno Polegar" e da "Associação
Luisa de MariJlac'''_solicitando a doação de colchões e cortinas inserví\l~s,
substituídos nos apartamentos dos Senhores Senadores. A Comissão Dire~o~
ra autoriza a doação, mediante ;1to preprio; e
:
59) Quanto à viúva do Senhor Senador João Bosco, inForma existit~m
entendimentos com o Excelentissitno Senhor MInistro Mário Andreazza,'
sentido de lhe ser concecido um emprego, a fim de que se possa manter da
seus filhos, bem assim, c~ncrétizada esta medida, obter-lhe, proporcionál~
mente aos vencimentos, um financiamento para compra de casa própri~,
através o Convênio Senado Federal/Caixa Econômica Federal de Brasília. 'A
Comissão Diretora au.oriza a inclusão do nome da viúva do Senhor Senador
João Bosco entre os bFneficiários do citado Convênio, em c:aráter expeci6~
nal, e de forma prop()rcional à sua renda.
Prosseguindo nos:: trabalhos! o Senhor Terceiro-Secretário dá parecer
favorável sobre o novo- Projeto de Resolução, que dispõe sobre a regulamentação da progressão e ascenção funcionais e do aumento por mérito dos set·
vidores do Senado Fe~eral. matéria que havia já sido proposta pelo Senhor
Primeiro-Secretário. 'A' nova. propositura, contendo ligeiras v.ariações do do~
cumento inicial, é aprovada pela Comissão Diretora, que determina seu encaminhamento ao Plenário da Casa.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez minutos, o Senhor Pre~
si dente declara ~ncerrados os trabalhos, pelo que, eu Lourival Baptista.
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
I
Sala da Comissào Diretora, 30 de maio de 1979. - Senador Luiz Viana,

no

Presidente.

.

t;J,1;
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RELATÓRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES
CORRESPONDENTES AO MtS DE MAIO DE 1979

CO:UISSAO DE

AGR'ICULTURA

PRESIDE!\"TE:

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA

ASSISTE~"TE:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO

I

NúMERO E EMENTA

DE 19 79 -

MAIO

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO Mf:S DE

DATA DE RE·
CEBIMENTO

PROJ:::TO

DATA DA
DISTRIBtJlÇÁO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

29.03.79

FAVORÁVEL NOS
TEFMOS DA EMEN

RELATOR
DESIGNADO

NA COMISSAO

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

DE LEI DO SENADO Ne;> 248/76:

Proíbe a pesca da

bale~>l

SENADOR
PASSOS

no mar terri
26.03.79

terial brasileiro.

APROVADO,

PORTO

DA Ne;> 1

-

tA

PARECER,

O
COI:\

voto em seDa
rado, venclõ
do Sr_ Sen..

vencido
do
Sr. Seno Jos

PROJETO DE LEI DA CÃHARA

N<? 82/78:

-,

Esten.de a todas as espécies de ani
.:1 ..... -... com prévia
".ais o processr
o
..... método técnico
i~sensi~~li~d~ão

04.12.78

SENADOR
JOS~ RICHA

,

Evelásio Vieira e voto

(REOISTRIBUfno

29:í..03.79

-

Càn4:edido

- FAVORÁVEL, nos
termos das
•
Emendas de :19 s

-

1 e 2

cie""'+:l t:":'cos.

Richa

vista ao
Senador J~
sé Lins.
Em 21.;.05.79

""-

CA.

I
DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 05179

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

,

de
Autoriza a reversão ao Município
,
Garanhuns, Estado de Pernambuco, do
terreno que menciona.

S ENADaR
08.03.79

JOS~

LINS

S!NTESE

DOS

FAVORÁVEL
29~03.

TRABALHOS

DA

79

COMISSÃO~

neuniões Ordinárias

02

Projetos Relatados

03

Emendas apresentadas

03

Votos Vencidos
Votos em SEparado, vencido

01
01

Brasília, em 31 de maio de 1 979.

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO

APROVADO O
PARECER, em
24.05.79

OBSERVAÇõES

_ _ _ _ _-"D~IÁ~R~I~O~D~O CONGRESSO NACIONAL (Seção li)
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Quarla-feir. 6
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ASSUNTOS REGIOUAIS

RELATómo CORRESPONDENTE AO M2S DE

DE 1979

MAIO

/

PRESIDENTE:

SENADOR l>lENDES CANALE

ASSISTENTE:

CARLOS GUILHER..\fE FONSÉCA
DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO·E EMENTA

I'

' I

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DATA DA
DISTRIBU!ÇÃO

RELATOR
DESIGNADO

DA

OBSERVAÇO$I

COMISSÃO

' !

MESA REDONDA SOBRE O TEMA "POLITICA FLORE§.
TAL COMO FATOR PARA OCUPAÇ1\o DOS C:E:RRADOS',
DENTRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

,

DOS

-J

CERRl.DOS - POLOCENTRO", REALIZADA EM 10 DE
MAIO DE 1979, NA SALA CLOVIS DEVILAcQUA.

!
!

SlN'I'ESE OOS TRABALlIOS

REUNIÕES EXTRAORDI»AroAS .......................... 01
CONVITES EXPEDIDOS ...................................... 800
OFIcIOS RECEBIDOS
OFIcIOS EXPEDIDOS

~ARECIMEN'iO nE: AUTORJIDIIlDES ................. '...

COMlSSAO DE

04

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

RELATÓIUO CORRESPONDENTE AO lIfES DE

MAIO

PRESIDENTE:

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE

ASSISTENTE:

MARIA HELENA BUENO BMNDAO

DATA DE RECE:BIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

OFreIO "5" N9 01/79 do Presidente do STF
'ecurso Extraordinário n9 77 .111.5, Esta
dã
do do Paraná. inconstitucionalidade
Lei n9 5 482, de 20 de janeiro de 1967
liA"
daquele
Estado.
Tabela

06.03.79

PROJETO LEI SENADO N9 191177-DF

22.09.77

DE 1979

DATA DA
DlSTRIBUIÇAO

RELATOR
DESIGNADO

SENADOR ALOY

SIO CHAVES

-

19.03.79

CONCLUSÃO
OO.PARECER
00 RELATOR
Favorável

CONCLUSAO
DA

OBSERVAÇOes,

COMISSAO
APROV.A.DO

com

<09.05.79

PRS.

,

Fixa idade máxima para inscrição em concur
so público destinado ao ingresso em empre:=
gos e cargos do Serviço Civil do O.Federal.
Autor: Poder Executivo.

,

SENADOR NEL -

~ÕN CARNEIRO.

19.03.79

Inconsti tucl.on~
lidade.
Voto separado
Seno Aloysio
Chaves p/const.
jurid,com 1 e
menda.

-

Constl.tucl.o*nlRedistribuic
e jurídico.
Vista Ser••
Relator venci Aloysio Ch,$
do Seno Aloy-= ves.
sio Chaves.
Votam com res
trições os sê
Lázaro Barboza, Tancredo
~:eves e Cunha
,
Lir..a.

.

•

I
I

". i

,~I'

..

Qu.~,=~.~=i,=.~6~

______________________________~D~I~Á~R~IO~D~O~C~O~N~G~R~E~S~S~O~N~A~C~I~O~N~A~L~(~S~,~~o~I~IL)~._______________________.__________~J~.=~=o~d=.~lOW~

_.-

I

NOMERO E EMENTA

CATA CE
REC~BIMENTO

NA COMISSÃO

PP:'JtTO LEI cAr~RA 119 149118:

05.12.78

RELATOR

DATA CA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSA.O
00 PARECER
'C.O AE!-ATOA

.CONCLUSÂO

Constitucional

APROVADO

19.03.79

Constituciona
e jurídico.

APROVADO

19.03.79

Favorável.

APROVADO
(09.05.79)

SENDDOR LEITE CHAVES

19.03.79

SENADOR MOACYR DALt.A

OBSERVAÇOES

DA

COMISSAO

e jurídico.

l.-

(O9.05.7~)

a alienação de bens imóveis da ysituadcs na área urbana da Guajará~i~i=, no Território de Rondonia e da outras providências.
A~toriza

r.!ã~f

Autor: POder Executivo.
P?OJETO LEI CI11ARA 119 03/79,

05.03.79

Disjõe Sobre a Política Naeional de Irrigação·e dá outras providêneias.

(16.05.19)

-

J.utor: Poder Exequtivo.

FF,OJETO LEI CÃMARA N9 04/79:

(1;.03.79

ris?õe sobre o Estatuto dos Policiais Hili~
ta~es das Policias Militares dos Territó~ics Federais de Ar.~pã, de Rondonia e de
F.c:-air..a e dá outeas providências.

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

.

.

I

J..utor: Poder Executivo.

NDMERO E EMEN1'A

PROJ1:TO LEI CJ:l1ARA 119 48/78:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CO~ISSAO

RELArOR

DArA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSÃO

DA

SENADOR LÃZA-

n.05.78_

SENADOR ADERBAL JUREMA.

19.03.79

SENADOR HELV!

19.D3.79

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

19.03.79

25.05.78

RO BARBOSA.

CONCLUSAO
CO PARECER.
QO RELATOR

Redistribui~o

~ispõe

Sobre expressa permissão de visitas
de caráter religioso aos doentes hospital!
zados, em qualquer horário.
Autcr: Deputado Edgar Martins

P~OJETO LEI C'~RA N9 5D/78:

Deputado

Ale~andre

Redistribuido

<P'.05.79)

aI.

oto separado
en.Nelson Car
eiro p/incons
J:>aseada em ouros fundalllent s.
en.Nelson Car
eiro vota p/i
ponst. nos ter os

Proíbe a recondução aos cargos de confian
ça que especifica, duran.te o mesmo sover=
no, ~e anterior ocupante que se haja de s!~con~atibilizado para concorrer a ele1çao.
A~ltor:

APROVADO

nconstitucio-

Machado

o

r~OJETO

LE! CÀl1ARA "9 58/78:

~~tera

a redação do art. '0, item III, da
Lei n9 5 869, de 11.1.1973 (Código Proce!
~O

Civil)

.Autor: Deputado Celso Barros •

2),06.78

DIa NUNES.

Sen.Tancredo eves
restr'-

~ota com
~ões.

Redistioibuic!o
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P,~.TA

NOMERO E EMENTA

oe

ReCEBlw,.2NTO
NA COMJSSAO

la.ll.?1

P?:JJ'i:'i;'O LEI cA!".AP.A N9 122/77:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

SENADOR MURILO BAnAM

CONCLUSÃO
DO PARECER

CONCLUSÃO

DO RE.loATOR

COMISSÃO

DA

OBSERVAÇOES

19.03.19

l.! tera a redação da alínea "d" do inciso I

art.

~~

~o

iI

da lei n9 5 250, de 09.02.1967,

(j:~e l'regula a liberdade de manifestação
~essa=ento e da informação."

i,

do

: !I

Autor: Deputado Chaves Amarante.

----------------------I~----f------~-----+_----_4·-------I----~~
P?:::JE'!O LEI CJ.!!.AP.A 119 135/77:
(::::~:n::A r:9 l-PLE!lA1UO-substitutva)

16.03.18

SENADOR RAI19 ;03~79
MUNDO PARENTE

nip5~ sobre cooplementação de obras e servi'i'OS de engen~aria já licitados.

Ac~o~:

Favorável ao
Projeto.Contrário -à e menOá embora
constituciona

APROVADO
(09.05.79)

Rodar Lxeeutivo.
-

13.03.11

r?CJ::::70 LEI CJ..HAP..A N9 8/78:
I~tro~~z

SEnADOR LEITE
CHAVES.

19.03.79

Re.distribuido

alterações na Lei dos Registros

?~~liccs quanto às escrituras e partilhas,
l~"l!"a':as ou hor.:ologadas na vigência
do

t'!::::,eto n9

~

857, de

9.11~1939.

-

A".:"":or.

NÚMERO E EMENTA

PROJETO LEI SLllADO N9 335/78:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

04.04.79

RELATOR

OA.TA DA.

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

SENADOR ALOYSIO CHAVES.

CONClUSJ..O

CQNClUSÂO
DA
COMISSAO '

DO PARECER
DO RELATOR

OBSERVAçOES

0".0".79

Alt~ra a redação de dispositivos da Lei N9
~

737, de lS de julho de 1965, Que insti -

tuiu o Côdigo Eleitoral.
Aut:or: Se,nador Orestes Quércia.

,

?::IJ ..'ETO LEI SE:IADO ~J9 06/79:
!~stitui a aposnntadoria voluntária da mulhe!' segurada do I!!PS apóS 25 anos de ser-

OIi.Olt.79

SENADOR MUyu..;.' 'OIl.O~. 79

LO BADARl1.

Inconsti tucio
nais.
-

APROVADO.

(09.05.79)

AnexadoS ~~lo
RQS 70/79--:

'.':';0. cor.: proventos proporcionais.
P;,)J~TO LEI SE!!A!:'O 119.08/79:
tis~õe scbre a concessão do abono de perma
~;:1cia e::-. serviço às mulhereS se~uradas dõ
I~:?S a partir de 2S anos de atividade.dant!::: l"',ova rcc!ação ao § ~9 do art. 10 da Lei
r.i 5 890.,c!e C9.0S.1973.
.~
.
.\:.:~ores :Sena~ore.s Ore~tes Ql!crcl.a e

.

r':'"

,..

t'

:~::S.!.I?~~ 1:9 21/19: do Sr. Presidente da Re;:'::-lica I sutr.-etendo ã atlI'Qvação do Senado
-·r.~'!e!'al, pro;>osta do Mih. Fazenda, para que
'S':!~·a a\:.tcri7.ada a Prefei.tura P.unicipal
de
C~~açari (EA) a elevar o montante de
sua
~rvióa co~solid~da em Cr$ 63.800.~OO,oo.

SENADOR ADER-

0".011.79

.\L JURElfA

r

(??OJETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE ECOnOHIA)

i
·-'"-1
,]

'i

.

i

Ii
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NÚMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO "9 299/77:

Junho de 1979,

RELATOR

DATA DA

CONCLUSÃO

.CONCLUSAO

NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

DO PARECER
DO RELATOR

COMISSAO

06.04.79

SENADOR HELV!

DATA DE
RECEBIMENTO

DA

OBSERVAÇOES

Desarquivado

09.04.19

DIO NUNES.

Dá nova redação ao art. 246 do Decreto-lei
n9 2 848 , de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal)

Autor: Senador Lázaro 8arboza.

-PROJETO LEI SENADO N9 60/79:

09.0'.19

10.011.79

SENADOR AMA.-

RAL FURl.AN.

Concede incentivos fiscais ã implantação
de indústrias na região geo.econômica de

Inconstituci~

na!.

APROVADO.
ep9.0S. 7~.?

BrasIli. ••

-Autor:

Senador Henrique Santil'lo.

PROJETO LEI SENADO N9

61/79:

09.01f.79

SENADOR NEL-

SON CARNEIRO.
Especifica as hipóteses em que as deci sêes, nos dis-sidios coletivos, poderao
estabelecer normas e condições de trabalho, trata do exercício do direito
de
greve e dá outras providên·cias.

10.0'.79

Autor: Senador Aloysio Chaves.

.

NOMERO E EMENTA
OFICIO SH/2~1, de 1919 de 16 de abril de
1979, do Sr. Presidente do Senado Federal
solicitando o pronunciamento da CCJ sobre
I,'questã.o de ordem" levantada pelo Senador
OPXSTES QueRClA, relativa a aplicação das
disposições constitucionais e regimentais
que regulam a criação de Comissões Parlar.:.en tares de lnquéri to nas duas CasA.s
do
Congresso Nacional.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

RELATOR
DESIG!'I)\DO

DATA DA
DISTRIBUIÇA.O

17.04.19

SENAtOR HELVI-

17.0'.79

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RE!-ATOR

. CONCLUSÃO

OBS~RVAçoES

DA

COMISSÃO

DIO NUNES

.
-

PROJETO LEI SENADO. N9 46/74:

18.0~.

79

~NADOR TANCRE

NEVES

-

19.0'.79

Dá nova redação ã letra "b" do ítem 11 do
art. 59 da Lei n~ 5 8-90, de 8.6.13.
Autor: Senador José Lindoso.

onstituciona:l
jurídico.Faorável no méito.
en.Nelson Car
eira assina
em voto

--

APROVADO.
C09.0"S.79)

Redistnbuido

.
PROJETO LEI SENADO N9 62/79-Complementar.
Prorroga o prazo de vigência da Lei Comple
mental' n9 3S, de 14 de março de 1979 e dã
outras provmdências.
Autor: Senador Ne laon Carneiro.

18.04.79

~NADOR TANCRE

NEVES,

-

19.0'.79

..

~1~~.~d_.~I~~'____________________~____________~D~I~Ã~R~IO~D~O~CONGRESSONACIO~N~A~L~(~S~~~ã~o~I~I)L-__________~________________~Q~"~,,~~~~ci~,,~'~2~'1~9

,
NúMERO E EMENTA

PROJETO LEl SENADO N9 66/79:

DATA DE

RELATOR

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DATA DA,j ••

CQNclUSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUICAO

00 PARECER
00 RELATOR

SENADOR AMARAL FURLAN.

1~.0~.79

18.04.79

Ac~scenta dispositivo'Ã CLT eara O fim de
"assegurar estabilidade provisoria ao empre
gado que ajuiza reclamação trabalhista coE
tra.o empreRador.

Autor: Senador Orestes

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

Constituciona
e ju.rídico.

OBSERVAÇõES

APROVADO.
<09.05.79)

">j -~

b*'.
~i!
-

.--

.--

Quérci~.

I

I

PROJETO LEI SENADO-N9 67/19-Complementar.

18.0".79.

Dá nova redação a dispositivo da Lei de

StNADOR AMARAL FURLAN

-,

19.0~.79

-.......
I

. !

Inegebilidade (Lei Complementar n9 S ,de
29 de abril de 1970)

I
I,
!

Autor: Senador

Humbe~o

Lucena.

.
PPOJETO LEI SENADO N9 68/79:

18.0 ... 79

para 100\ dp FGTS depositado, ai ....
pertância
que a empresa deverá pagar ao
empregado, no caso de despedida sem justa
eausa.

SENADOR MURILO BAOAR~

19.0~.7~

~·&leya

Inconstitucio
nal.

Constituciona
e jurídico.
Designado Relator vencido
Sen.Nelson
Carneiro.
'

(09.05.79>-

Autor: Senador Franco Montara

,
I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E' EMENTA

RELATOR

DATA DA

CONCU,ISAO

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

, 00 RE!-A TOA

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

DO P-A,RECER

OBSERVAÇOES

~----------.------------~-----~-----~~~----~~--~~-------~-------~
Y.E!ISAGEK U9 "0/19 dó Sr. Presidente da

'R,e.-

pú~licat subn:etendo ã aprovação do Sepado
!e~eral, proposta da MinistrO da Fazenda,
a Prefeitura MuniP ara que seja' autorizada
(
cipal de Jabotacabal S'P) a elevar o montan
te de sua dívida consolidada em ••••••••• Cr $ 13. 021 .. 272 • 6i .

19.014 .. '9

StUADOR CUNHA

19 .. 04.79

LIMA

Consti'tucional APROVADO.
e jurídico.
(-09.05:79)
Votam'venci dos os, Sen .rleI
sori Carneiro ,
T'ancrédo Neves
~

eza.Laz~Fo Barb~

~--------------------f--~-r~--~1-~--I------~-----~-----~
PROJETO LEI SEnADO N9 220175:

19.0".79

SENADOR AMA:RAL ntRLAN

19.0".79

Dá nova redação ao art. 19 da Lei n9 ••••

ConstitúCiÓlnal APROVADO.
e juríd~co.
(09.05.79)

)esarquiv,dO'

))elo RQS 87J11

5 969. de 11.11.1913, que institui o Progra~ de Garantia da Atividade Agropecuá-

ria.

.

Autor: Senador Paulo Guerra.

PROJETO LEI SENAOO.N9 118/74:
(EY.E:UDAS N9S 2 • 3 - PLEUJlRIO).
Define os crimes da reseonsabilidadf do
Governador e dos Secretaries do Governo
do Distrito Federal e dá outras provi dências.
Autor: na Comissão do D. federal.

19.0".79

SENADOR HELVI
DIO NUNoS. -

19.04.79

(
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NQMERO E EMENTA

PROJETO LEI StNAOO N9 57/79 :

DATA De:
RECEBIMENTO
; NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

06.014.79

SENADOR CUNHA

09.04.79

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públicas
manterem o controle das respectivas subsi diárias nas condições que especifica.

LIMA

-,

Autor: Senador Henrique Santillo

JUIlh(lde . " ,

CONCLUSAO
CO PARECER
DO RE!-ATOR

-

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOI:S

I"

-

.

PRO.n:TO LEI SErlAOO N9 68/79,

06.0~.79

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

Introduz alteração no Decreto-lei n9 221,
de 28 de feVereiro de'1967 J que dispõe 82
bre a proteção ~ est!mulo a pesca.

09.0~.79

",

eonstituciona APROVADO.
e jurídico.no (09.05.79)
termos do sub
titutivo que ~
ferece.

Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SEnADO Nf 59/79,

06.0~.79

SENADOR HURI-

09.0~.79

LO BADARa.

~odifica dispositivos da Lei n9 6 620, de
·~11· de dezembro de 1918, que define os'.cri

r.es contra a Segurança Nacional, estabele
ce a siste!!',ãtica para. o seu processo e jül
gamento e dá outras p~i:dências
Autor: Senador Orestes Quércia.

NúMERO e·EMENTA

DATA DE
RECEBIMENlO
NA COMJss.a.b

CAK~RA N9 35/76:Altera a reda19.0.4.79
ção do S 29 do art. 26 do Decreto-lei n9 •
3365, de 21.6.1941 (Lei ·de desapropriação
pór utilidade pública)
PROJETO LEI CÂMARA N9 86/75:Altera a redação do § 29 do ar. 26 do Decreto-lei n9
3 365, de 21.6.ln que "disl2õe sobre desapropriação por utilidade publica".
PROJET.Q LEI CÃY..ARA N9 98/76 :Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 3 365, de 21.6.~ ~
19U.

PROJETO. LEI

-,

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

SENADoR TAN-

19.04.79

CREDO.NEVES.

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RE~TOR

CONCLUSAO
DA
COMISS.\O

Siiristi,tudonal APROVADO
e júrídico
(09.05.79

~9.0~.79

Reconhece c·omo serviço de cooperação interparlamentar o Grupo Parlamenta.r de Língua
Francesa.

SENADOR CU.

NHA LIMA

20;O~.79

Autor: Senador Nelson .Carneiro.
PROJETO LEI SENADO 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).
Autor: Senador Nelson Carneiro.

19.0~.n

Reexame do P5
98/76 face
parecer da
CF.

Joaquim Bevilácqua
Silvio Lopes

. PROJETO RSsowçAo N9 16/79:

OBSERVACOES

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

20.0~.79

Constitucion 'a1 e jurídf
co.

APROVADO
<23.0'.79)

li-
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NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9

1~5/78:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
23.04.79

R.ELATOR .
DESIGNADO
SENA1)OR

J9l!.0

DATA DA
DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RE!-ATOR

. CONCLUSAO

t",:,:

Autor: Senador Jat"bas Pasaarinho

77/79:

.
DtS'6rquivac!o.

2'+.011.79

BOSCO.

~tera os artigos 80 e 81 da Lei n9 5 988,
!de 1" de dezembro de 1973 e dá outras prolvidêni:ias.

PROJETO LEI SENADO N9

OBS~RVAÇOES

DA

COMISSÃO

..
24.04.79

SENADOR !Il;LSON CARNEIRO.

• i

..

24.0'.79

'

Estabelece a jornada de trabalho dos profissionais do Direito contratados sob
o
regime da Legislação'Trabalhista e dÃ ou·
tras providências.

.':

'~~..

"ista ao Seh~:
ioacyr Dalla!~
(09.05.79) "

Autor: Senador Jutahy Magalhães.

'.
,

PROJETO LEI SENADO N9

78/79:

24.04.79

SENADOR RAI-

24.04.79

,

HUNl)O PARENTE

k

• Estende, sem limite de idade. os benefícios
da previdência social a todos os ~ue.exer ciam a atividade de empregado domest~co na
data-da publicação da Lei n9 5 859, de 11
de dezembro de 1972.
_\utor: Senador Franco Montore.
'

-

NOMERO E EMENTA

tRO,JETO LEI SElIADO Nq 3i.f9178:

DATA De
RECEBIMENTO
. NA COMISSÃO
20.03.79

RELATOR

DATA DA

nESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

SE"IADOR NELSOU "CARNEIRO

20.03~79

Dispõe sobre ação de acidente de Trabalho

Autor: Senador Acciol.y FilhQ.

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

,

I

.

CONCLUSAO

OBSERVACOES

DA

COMI~ÃO

onstituciona1 Jcón~i tucional
. jur.:b<lico com ~ jurídico o
eÇ'l~nda.
projeto !nteato separado ~~o (Sem emen'~
a) •
e~ .Hugo Ràmos
ICOrts!.jur~d.
APROVADO
o proJeto ~n06.05.79)
egro. Relator
enc.ido Sen .Hu

Desarquivado
RQS 10/79
\rista Sen .,Ruge
Rar.'.os.

amos·.

rROJETO LEI SENADO N9

350/79:

20.03.79.

SEltADOR NEL-

.

20.03.79

SOU CARNEIRO
1'Iispõe

sobre O Mandado de

--

encido Sen.Nel on Carneiro

Desarquivado
RQS

Seguran~a.

11179

Autor: Senador Acciibly Filho

,
,
tROJETO LEI SENADO N9 35~179 :

.
20.03.79

SEIIADOR NEL-

20.03.79

sou CARNEIRO

"

tesarquii"ado
RQS ].2/79:

!litôpce sobre recursos nos processos de fal.incia.

-

l.utor: Senador Accioly Filho.

"

"

'.

.
,

-I

,2422

Qtla.u-.felra'

DlÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

NOMERO E EMENTA

.
PROJrTO LEI SENADO W? 339178:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CO.MISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

26.03.79

SENADOR LEITE

H~ri}o·

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

Im

CONCLUSÃO

OA

OBSERVACOES

COMISS.\O

27.03.79

Desq.rquivado
pelo RQS 47/7'=

CHAVES.

~isp5e sobre a extinção da enfiteuse de
bens públicos e part1culares e dá outras
.,rovidências.

iutor: Senador

Junho de

Paraiso.

,
fROJI:TO LEI SE/lADO N9 32/79,

27.03.79

Autor: Senador

F~anco

27.03.79

Ponstitucional
jurídico.

SENADOR MOACY! 27.03.79

onstitucional
jurídico.

SENAOO R ADEitBAL: ·JURtMA;·

Pssegura ao enpregado despedido indenizaçeo integral pelo tempo de serviço.

APROVADO
<16.05.79)

Montore.

PRoJI:TO LEI SI:IIAOO N9 33/79,

27.03.79

DALLA

R9voga o ítem VIII do art. 530 da ConQolidéção das Leis do Trabalho.

!\P~OVAOO

(16.05.79)

,e._utor: Senador Harcos Freire.

-

NOMERO E EMENTA

I

hOJETO LEI SENADO N9 39/79 :

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADO R ADE RSAL JUREMA.

28.03.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

28.03.79

ENAOOR HUGO
RAMOS.

28.03.79

28.03.79

AI tera a Lei n9 If 319. de 16 de março de
1964, que cria o Conselho de Defesa dos
~irêitos da Pessoá Humana (CnnDH)

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

OA

OBSERVACOES

COMISSÃO

,

t1.utor: Senador Hemberto Lucena.

PROJETO LEI SENADO N9

9~/77:

. 28.03.79

Altera a redação dos arts~ 791, 839 e 8.0
~a Consdlidaçao das Leis do Trabalho.

Desarquivado
Audiência
das Confederações ~l2.cio
nais de P.grí
uI tura, IndUs
tria e Corr.ercio.
<16.05.79)

Autor: Senador Ruy Carneiro.

P F.OJETO LEI CÃMARA N9 10/79,
·.:Lt.,ra dispositivos da Consolidação das Leis
ti Trabalho.

28.03.79

'.utor: Deputado Carlos Santos.

I

Cons:ti tucioilal
e jurrdico.
Boa técnica
legislativa.

APROVADO
<l6.05.79)

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

J..,de 1979

.

,

NÚMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO

RElATOR
OE81GNADO

26.04. ·,9

SENADOR ADERSAL .JUREMA.

NA COM1SSAO

DATA DA

CONCLUSÃO

DlSTRISUIÇ O

DO PARECER
DO RELATOR

CQNCLUSAO

OBS';:RVAÇOES

DA

COMISSÃO

'1

P~OJETO

LEI SENADO N9 83179:

Revoga os S§ 29, 39 • 5~ e dá nova redação
ao § 49 do art. 69 da Lei n9 6 439, de 19
de setembro de 1977, gue "institui o Siste
ma Nacional de Previdencia e Assistência Social e dá outras providências.

..

27.0ll.79

I

i

,

,e..utor: Senador Humberto Lucena.

,

PROJETO LEI SENADO N9 84/79:

26.0&1.79

SENAIIQR ALMIR

PINTO.

,

~:

a
rixa multa para os que concorrem para
poluição sonora ou vi91am a "lei do silên
02cio", imprimindo nova redação ao art.
do Decreto-lei n9 3 688, de 02. de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais
e determina outras providências.
Autor: Seaador Nelson Carneiro.

I
';-.,
,

i
!

I
-

Jij,.
PROJETO LEI SENADO N9 85/79:
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9
594, de 27 de maio de 1969, que instituiu
a Loteria Espo~!iva Federal.

26.01J.79

SENAIIOR NEL-

SON CAlUfEIkO

17.0&1.79

V.ista ao Serr.1,
Ramos. ,
(16.05.79)

I

,

H1JgO

!

.

,

I

!

i

Autor: Senador Agenor Maria.

,

,
,

.

NÚMERO

E EMENTA

PROJETO LEI CÂMARA N9 06/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
13.03.79

Reajusta os vencimento$ e salários d06 ser
vidores da Câmara dos Deputados e dá
ou=
tras providências.

RELATOR.
DEmGNADO
SENADOR NEL SON CAP.NEIRO.

DATA DA I
DrSTRIBurç~o

CONCLUSÃO

DO PARECER
DO

RE!,ATOR

CONCLUSÃO~'_·~
DA

COMISSÃO

OBSERVACOES "

. i
!

13.IH.79

•

Autor: Mesa Diretora da CO
,

- ,

PROJETO LEI SENADO N9 15/79:

1&1.0_3.79

Dispõe Sobre a concessão do salário-fam! lia aos trabalhadores temporários, de qu~
trata a Lei n9 6 019, de 03.01.197&1.

SENADOR AIiER··

DAL JUREMA.

APROYI.OO

<16 .. 05 ... 79)
,

.

Autor: Senador Orestes Quércia.

,,

.'

PROJETO LEI SENADO N9 16179:
Estabelece límite máximo para a taxa de cor
re~ão monetária em financiamentos de
casa
propria, quando o mutuário tiver renda mensal igualou inferior a seis salários-mínimo ••

Autor: Senador Ne160n Carneiro.

14.03.79

SENAl>lR HURI-

,

,

I

Q

1414
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DATA DE

NOMERD E EMENTA

RECEBh~.ENTO

NA COMISSÃO
P~.OJETO

LEI

SE~IA.oo

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUiÇÃO

Juobo de 1979

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

CONCLUSAO
00 PARECER
CO REI-ATOR

OBSERVAÇOES

N9 74/79:

Introduz alterações na C~T para o fim d,
. substituir a forma mensal de pagêlllf!nto
ee salários pela for~ quinzenal.

20.0'.79

SENADOR ADERSAL JUREIfA

20;,0'.79

SENADOR I1URILO SADAR~

23.0 •• 79

Constitucional
e .j uríd; co.

APROVADO

06.05.79)

Autor: Senador Nelson Carneiro.

FP.OJETO LEI SENADO N9 75/79:

23.04.79

:!spõe sobre· a transmiosão, Por emissoras
:-ãdio e televisão vinculadas ã União ,
~e programas de debates sobre ~roblema.
brasileiros e dá 'ou~ao providencias.
~e

-

Autor: Senador Francó Montoro.

.??OJETO LEI SENADO N9 76/79:

nconstitucio- APROVADO
al.Vencidosos (23.06.79)
Tancredo Neve ,
Hugo Ramos,
Lázaro 8arboza e Cunha Li a.
Sen.Helvidio N
nes e-Aloysio have~ votam p/in urid.

23.0'.79

I:-:d-ui entre os bene(iciados pela Lei
n9
5: 5S~~ de 21 ~e agosto ~e'197B. os Minis~ros
:cgedos, os Juízes Auditores Substitutos da
Justiça Militar e dá outr~s Previdências.

SENADOR NELSON CARNEIRO

23.0~.79

REl . \TOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUiÇÃO

Audiência do
l1inistério da
Justiça.

APROVADO.
(16.05.79)

~que.

Autor: Senador Henrique de La

.

CATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NOMERO E EMENTA

?hJETO LEI SElIADO 119 245/78:

22.03.79
~

:!s~õe sobre aposentadoria especial éara

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE!ATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

SENADOR ArON-· 22.03.79

OBSERVAçOeS
Oesarquiva~o

SO CAMARGO

p/RQS 24179

os ::-.,1s:ieos. inscritos na Ordem. dos HusicQS ~o 9ras11.
A.t:tor: Senador Ita1\\&r Franco.

J::!CIO 119 1511/79 do Sr. Presidente do· Supre

~~ T~ibunal Federal solicitando o pronunciã
=:-.'l!nto ~o Senac!o sobre a necessária licença-

22.03.79

SENADOR llLOYSIO CHAVES.

22.03.79

,

~=:-a ~rossegui~ento

da Ação Penal Privada,
?:-o?osta por Aluízio Alves éontra o Sena ~or Dinarte d. Xedeiros Mariz.

'P?OJ~O

LEI

~'!ARA

N9 07/79 :

;;: neva :redação ao "caput" do art. 843 da
Cc~solic!ao;ão 'das Leis do Trabalho.
Autor: t>e;>utado Pacheco Chaves.

22.03.79

9':NADOR HUGO
RAMOS

22.03.79

ConstitucioaI e jurídico
Favorável ,boa
~écnica legislaativa:

APROVADO

<16.05.791

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se,i. li)
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I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COt.1ISSAO

NÚMERO E EMENTA

??IJJW'O LEI SEt:ADO 11'

Ol/79-DF

06.03.79

RELATOR
DESIGNADO

SENADOR ALOYSI('I CHAVES

Altera o efetivo de soldados PM da Polícia
ri1itar do D.rederal e dá outras providências.
j~tor~

DATA

D~

DISTRIBUIÇ~O
19.03. 79

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RE~TOR

CONClUSAO
.
DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

·
Prazo recebi,.::; r.i'!lnte !!:',endas

1

I

'S • s~s~Qes, of-

dl.n.p.!'.las.. '

Até

I

Poder Executivo.

rerr:..in!.~o

!

to. l:ão ZO
·:>ferecides

06.03.79

rispce sobre. as promoções dos Oficiais da
rolida t~ilitar do D. Federal e dá outras
;,:,cviéê:lcias.

:t
:~~
i
· !

I
02l79-DF

p a.

';!ndal.

i

~R:;,J!;'.rO LEI SEtlADO N9

I

13.03.~.

SENADOR ALOYSIO CHAVES

.

Au!or: POder Executivo •

.

.

??~JETO

LEI SEnADO U9 03/79:

06.03.79

SENADOR ADERBAL JURJ:MA

19.03 .. 19 i

Anexação aos
PllS 39, 52,
de 1979 e ou
t~s corre lã
tos.
-

~~cu1a~nta o Conselho de Defesa dos Direi
tcs da Pessoa Hu~ana e dá outras providên=
c:'as.

APROVADO
(16.05.79}i:!<'.f

Autor: Senador Nelson Carneiro

i·
!

·

..
NÚMERO

e EMENTA

,

?;':::JE70 LEI SEUADO 119 293/77-Complementar.

nATA OS

RELATOR

DATA DAi

Fn:CEBIt.f.:'NTO
NA COMISSAO

DESION,à,DO

DISTRIBUIÇ,\O

28.11.77=

k7.?lia o conceito de trabalhador rural,pa'"
N
efeitos previdenciários.

SENADOR MOAey ,
CYR DAt.LA

19'.. 03 .. 79

CONCLUSÃO
DA

,

I

OBSERVAÇO:$

COMISSÃO

Constitucional APROVADO .
jurrdico,ofe!,~ (}6 .05 .• 79)
celloo substitu
tivo.
Vencido Sen
Helv'ídio Nu -

1

Redistribui4o.
!

nes~

J,u'tor: Senador Franço Montoro.

-

CONCLUSÃO
00 PARECER
[lO RE!-ATOR

·.
I

.
?:.~.JE?O LEI

SEIlADO 119

305/77-Co~plementar.

04.12.77

~3

:leva redação aos §§ 29, 39, 49 e 59 e
parágrafo (antigos e novos)
~ ~ei n9 5 1Q2, de 25.10.1966 (Cod. Tributá:=,io 1l'aciona1).

SENADOR ADERB AL JUREMA

I

Redistribuido

19.03.79',

e=~escenta

f.'.:'to:=,:

,

I

Senador Itamar Franco

I

.

I

:?=:;JE':LO LEI

SEUAOO }l9 19/78-Complementar.

16.03.78

SENADOR HELVIDIO NUNES

·,

j:tedistribU~o

19.03.79!

.,

,

;~te~a

a redàção de dispositivos da
Co:::?ler.:entar b9 235 de 02.07.1975.

~ei

!

Autor: Senador Nelson Carneiro.
••
,

i

-,
I .

.,'

..

M~2~6~Q~.=.rt~.~-r=.;=,.~6________________________________~D~I=Á=R~I=O~,~D~O~C~O~N=G~R~ESSONA~C~I~O~N~A~L~(~~~'~o~II~)______________________~-----C-------~J~.=~d~.=I~CO,

NOMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

c!'!:::ro SXll9t11S' (COnSULTA) de 29.11.75 do
r=-~si<!ente d6-.--'~Jla<!o

29.0".75

A

DATA DA

01STRIBU1ÇAO

SENADOR HEL-

19.03.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

Redistribuido

V1DIO NUUES

Federal, consultado
ã CC~ sObre.vo~a~&$ de Propostas de Emen~as

RELATOR
DESIGNADO

Const1tu~çao.

C;:C!O. "5" U9 16/76 (Of.CG ..1.1l9I7S)"do

Governador do Estado do Pará' solicitanco a'J.toriza,;~o ao Se nac!o Federal, para a~ieaar ã. Cia. Agro-Pecuária Rio AraguaiaC.!_=P,}.t 10 glebas de terraS devolutas sit~a~as no interior daquele Est~do.
S~.

~UQq-

12.08.77

SENADOR

12.08.77

SENADOR HUGO

!mOS'.

19.03.79

Devolução ao
atual Gove~na
dor de todo õ
processado.

APROVADO
(23.05.79)

Redistri~uido

19.03.79

Reexame pela
CLS do parecer já emi t!,

APROVADO
(16.05.79)

Redistribuic."o

FR.8·;ETO RESOLUÇÃO DA CLS)

cr:c!o "S"

1;9 17/76 <af. GG-1.2110/76) do
S:,. Sover:1a.c!o:o <!o :Estado do.Pará, Golici!~~~o autorização do Senado Federal, para
êli~~ar 15 glebas de ter~as devolutas,
!i~~acas no interior daquele Estado, no
!:·..:~:'éipio c!e fi. Domingos do Capim.
(?ROJ~TO RESOLUÇÃO DA CLS)

NúMEAO E· EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 63/79:

lWIOS,--

-

do.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

OES/GN!>DO

D/STR/BU/ÇAO

17.011.79

SENADOR MURI-

LO SACARa

Introduz alteração na Lei n9 6 620. de 17
de deze ...bro de 1978,· que !'define os cri r.es .. contra a Segurança Nacional, estabele
ce a sistemática para o seu processo
de
julgamento e dá 01ltras providências. 11

CONCLUSÃO
DO PARECER

CONCLUSÃO

DO RELATOR

COMISSAO

DA

18.011.79

,

Autor: Senador Orestes Quércia.

PROJETO LEI SENADO N9 64/79:
Altera o § 29 do art. 67 da Lei n9 3 807,
de 28 de .agosto de 1960 (Lei Orgânica da
Previdência'Social) modificada pelo art.
17 do Decreto-lei n9 66~ de 21.1l.l9~6 c!eter~na que os beneficios concedidos
pelo INPS serão reajustados na base do
reajustamento do saláriO-mÍnimo.
Autor: Senador Franco Montera.

17.Q4.79

PROJETO LEI SENADO 119 65/79:

18.04.79

Dá nOva redação ao NY 11 do parag. único
do art. 258 do Código Civil.
Autor: Senador Nelson Carneiro

OBSERVAÇOI::$

SENADOR BERNA

l8.0~.79

DINO VIANA.

Inconst·ituci.2.
alo

vencidOS Sen.
ancredo N~\'l?s
Lázaro BariJoza
ugo Ramos e
Cunha Lima

SEN.aDOR HELYI

DIO

NUN~S.

19.04.79

APROVAOO
(23.05..79)

Quarta-reira 6 1427

~J"~.h~.~d,~I'.:97:.:'~________________-"D",IÃ"-R"I,,O,,-DO Sº~~1!ESSO NACIONÁ,L -<~e~i? }"l)'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

-

I

.

DAI'A DE
NOMERO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

,
t'ROJETO LEI SEIMDO N9 293/77-Complementar.

28.11.77=

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

orSTAIBUIÇ O

I _

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

OBSERVAÇOES

DA
Cmlll$SÃO
,

SENADOR MOA€Y , 19 T.,03. 79

;;',' RedistriburrO

ÇYR DALLA

}~plia

o conceito de trabalhador rural,para efeitos previdenciários.

. !

Autor: Senador Franco Hontoro.

PROJETO LEI SENADO N9 30S/77-Complementar.

:

04.12.77

SENADOR ADER-

Dá nova redação aos §§ 29, 39, 49 e 59 e
acrescenta, parágrafo (antigos e novos)
ã Lei n9 5 172~ de 25.10.1966 (Cod.Tribu'tãrio Uacional).

Redis.ribU~rO

Inconstituci.o- APROVADO
<23.05.79)
nal.
Vencl.dos Seno
Tancredo Neves
Hugo Ramos, Lã
zaro Barhoza e
Cunha Lima.

19.03.79

B AL. JUREMA

:I
' I

"'"

Autor: Senador Itamar Franco

,
PROJETO LEI SENADO N9 19/7S-Complementar.

16.03.78

SENADOR HEL-

VIDIO

19.03.79

. 'Redistribuido

:.,ii
'i{I!"

NUNES

Altera a redação de dispositivos da r;ei
Complementar b9 235 de 02.07.1975.

I

,

J..utor: Senador Nelson Carneiro.

I,

!

NOMERO E EMENTA

?~'JtTO

LEI SEIlADO lI9 26/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CQMISSAO
22 • .oU. 79

RELATOR
DESIGNADO

SENADOR HUGO
RAMOS

DATA

,i

,

I

~A

DISTRIB~jÇA?

. 22.03.~9

CONCLUSÃO
00 PARECER
,DO RELATOR

Const.i tucional
e jurídico

CONCLUSAq' ,
DA
'

OBSERVAÇ~ES

COMISSAO

APROVADO

(23.$5.79)

!

Atrescenta parágrafo ao art. 517 da Consolidação das Leis do Trabalho.
kltor: Senador Orestes Quéreia.

-

~

I

pnOJETO LEI SEtlADQ N9 06/70,

•

22.03.79

~i'l nova redação ã letra "b" do ítem II do
af.t. 59 da Lei n9 5 890. de 8.6.73.

SENADOR NELSON CARNEIRO.

23.03.119

Desarquiva~o

p/RQS 29n9 •

,

Alitor: Senador 'José Lindoso.

prOJETO LEI SEI/A/lO N' 268/76,
~ispõe

sobre a contagem recíproca de tempo
dé serviço urbano e rural para efeito de a
~6sentarloria.
Ac'tor: Senador nelson Carneiro.

23.03.79

SENADOR ADERI'AL JUREMA

-=r-

..
.

I

Redistri~u[idQ.
,
,

I

I
1

I

,

,
,

I
!

,

I

I.
!

,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CQMISSA.O

NOMERO f EMENTA

.

11.08.78
OFicIO ·S'" N9 1~178 do Presidente do 5TF
P.ec.!:xtraordinário n9 81t 9911, do Estado
de S. Paulo, inconstitucionalidade do art.
19 da Lei n9 10 ~21, de 03.12a1971, daquele Estado.

OFICIO "Sft N9+ 17/18 do Presidente do STF
~ec.Extraordinãrio

~ato

86 76~,~ , Estado do
Grosso, inconstitucionalidade da ex-

p'!'ess~o

II

Junho de 1979

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

..,-,,.______ . _.. _________ _

~114~,~·-,Qo"",,,,,,·,,·I,,'i,,

H.09.78

RELATOR

DATA DA

CONCLUSAO

CONClUSAO

DESIGNADO

OISTRIBUIÇAO

00 PARECER
DO RELATOR

COMISSÃO

SENADOR FRANCO MONTORO

19.03.79

SENADOR HUGO
RAMOS

19.03.79

SENADOR HUR!
LO BADA~~

19.03.79

DA

OBSERVAÇ"J~S

Redistribuic!o

Favorável com

APROVADO

PRS.

(23.05.79)

Redistribuic:!o

p ara qualquer efeitQ" do art. 19 .

da Lei 3 487, de 10.5.1914, daquele

~stado.

OFICIO "S" N9 20/78 do Presidente do ~i~~~al de Contas d~ D.Federal, encaminhando
~o Senado o relatario e demais peças do
Processo sobre a aprovação das Contas do
Governo' do D.Federal relarivas ao exerc!cio de 1971.

28.U.78

?;'OJETO P.J:SOLUÇAO DA CDr •.

NúMERO E EMENTA

PROJETO

LEI

SENADO N9

28/75:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

211.0".79

Cria o Serviço Nacional Obrigatório e dã
outras providências.

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

St;NADOR
LUtA

CUNHA

2".011.79

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

Sobrestamento

CONCLUSÃO

DA

COMISSÃO

APROVADO
(23.~S.

79)

Autor: Senador Ruy Carneiro.

PROJETO RESOLUÇAo N9 l,7/79:

2S.0 .... 19

SENADOR LXZA-

RO BARBOZA

Altera o Regimento Intamo do Senado Federal.

27,04.79

Autor: Senador Itamar Franco.

PROJETO LEI SENADO N9 79/79:
fo!oClifi_ca dispositivo da Lei n9 '6 620 t de
17 de de~e~hro de 1918, que define os cri
~es contra a Segurança Nacional, esta~ele
ce a sistemática para o seu processo e julgamento e dá outras providinciás.
Autor; Senador Hurilo Badará.

26.04.19

SENADOR MURI-

LO BADAR~

21.04:19

Constitucional
e jurídico.

APROVADO·
(23,05.79)

OBSERVAÇOES

Jullbo de 1979
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DATA DE

NOMERO E' EMENTA

RECEBIMENTO
NA CQMISSA.Q

PROJETO LEI SENADO N9 80/79 :

26.0 .... 19

Estabelece que as emissoras de televisão e
rádio promoverão programas de debates sobre
problemas nac'ionais, estaduais ou munici-_
pais, destinados ã educação política
da
população.

f\Ell\iOR

DA.iA DA.

DESIGNADO·

DISTRIBUIÇAO

SE/1ADGlf.1t\JRILO BADARa

Quarta-relr.6 2419

CONClUS.l.O

CONClUS.l.O
DA
COMISSÃO

DO PARECER
DO

RE~TOR

OBSERVAÇõES

27.04.7~
I

~

li

/

,

i

I

Autor: Senador Franco Montoro.

I

.i

i

P.ROJETO LEI, SENADO N9 81179,

26.011.79

Concede prazo para purgação da mora nos afor~entós de terrenos pertencentes ã União

StNAlJOR ALIIIR
PINTO.

21.0' .• 1,11

Constitucio(nal e j\lrídi-

/!PROVADO

i

(23.05.79)

I.

Co.

\
i

Autol': Senador Uelson Carnei1"O

,

i
PROJETO LEI SENADO N9 82179,

26.04.79

. Altera o art. 59 do Decreto-lei n9 999,de
, 21 de outubro de 1969.

SENADOR TANCREDO NEVES

i

,

Autor: Senador Henrique Santillo

27.04 ;1$

Constituciona
jurídico.
Vencidos Seno
Aloysio Chave
Murilo Badal'ó
Raimundo Pa-re
te e Almir Pi

•

to.

NúMERO

~!wA~.
(23.05.79)

-

,

•
..--~

,
",";",0:

E EMENTA

-------------------~~~==+------I---~i~~~4-~~-~---~-F"ROJETO LEI SEf;ADO tl9 218/76: Determina_a

a~licação de 20\ do Fundo ,de Particip!çao
~unicipics em programas de educaçao

êos

;~e-p.scolar e de 19 grau.
F::.OJi:TO LEI SE!lI-.DO UI? 01/17 - Inclui no con
cei to I!e ensino I!e 19, grau, para fins do dI,

~~sto no al't. 59 da Lei n9 5
~;csto de 1971, o ministrado

692, de 11 de
a crianças de

i~ace inferior a sete anos.
f..\.l':-ores: Senadores feanco Montoro e
Otto Lehmann.
P:;'O,,.TETO LEI SEnADO 119 17/17-Estabelece que
c' r.enOr de 21 anos eleito Prefeito, Vice-Pre=eito ou'Vereador adquire plena capacicade jurídica.
PP,OJETO LEI SEHAtO tl9 2 ... 1177 - Altera dis~~sitivos do Código Civil (Lei n9 3 011,
I!e 1 -c!e janeiro de 1911H.
Autores: Senadores Franco Montoro
José Lindoso

PROJETO LEI SEIIADO N9 271/77:

I

Dispõe que 9S recurSos de incentiv~ f,iscal
do ir.?osto de renda de pessoas jur~dicas
não destinados na declaração de rendas seje~ alocados ao Fundo de Investimentos do
~.?re.este-FI!IOR ..

C"tor, Senador M.rilo .Paraiso.

:24~~:é)_Q.~.~"::.-::f.~irll~'_ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _!,D~IA~R~IO~D,,O~C<?~GRESSO NACIONAL (Seçio 11)

~

NÚ~"'ERO

DATA DE

E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

atIelO tiS" »9 21/1$" do Presidente do STF

O~.lO.77

P.~c.Ey.traordinãrio n~

76 021, de Estado
o::e Goiás. inconst. do art. _247 da Resol.

094, ce 24.11.1971 do Tribunal
caquele Estado.

RELATOR

DATA DA

CONCLUSÃO

DESJGNAOQ

DISTRIBUIÇÃO

DO PARECEI;

DA

DO RELATOR

COMISSÃO

SENADOR FRAN-

CONCLUSÃO

OaSERVA~úES

19.Q3.79

CO MONTORO

de_Justi~a

GF.~CIO

"SI! N9 22/78 (N. S9-79-STF) do Presi1ente do ST.!". Rec.Extraordinário n 9

26.10.79

78 600-7, Estado Minas Gerais, inconstitucionalidade do art. 60 da Lei n9 q 741, de
09.05.1968, daqule Estado.

OFICIO "5" N9 23178 do Pres1d:ente do STr
:.ep!"'!sentação n9 803-7, do D.Federal ,
inconst. parcial da Convenção Internacional do Trabalho n9 110, ratificada pelo
:C'ecreto Legislativo n9 33, de 05.08.64,
e prornul,gada pelo Decreto n9 58 826, de
14.7.1966.

08.11.78

SENADOR MURlLO SADARO

19.03.79

SENADOR HUGO
RAMOS

19.03.79

FAVORJ(VEL COM

APROVAOO

PRS.

(23.05.79 )

.

i

NüMe;RO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 246/16:

DATA OE
RECEBIMSNTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

27.04.79

SENADOR TAN-

30.04.79

CREDO NEVES.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONClUSAO

onstitucional
jurídico.

APROVADO
(23.$5.79)

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

Oesarquivado.

Dispõe sobre a construção,' em Brasília, de
rr.onumento em memória do Presidente JUSCELI
!lO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA e dá outras pro=
vid~ncias.

Autor: Senador Lázaro Barhoza.

PROJETO LEI SENADO N9 18/71:
(EMENSA ~UBSTITUTIVA DE PLENÃRIO)

27.04.79

SENADOR HEL...

30.0Q.79

VIDlO NUNES

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano
e dá outras providênc~as.
Autor~

Senador Otto Lehmann

PROJETO LEI SENADO N9 236/78:

Dispõe sobre os serviços da vigilância em
navios, por vigias portuários.

Autor: Senador Nelson Carneiro.

27.04.79

-

SENADOR ADERSAL JUREMA

3D.O'J.79

Desarquivado

Junhu de 1979

,

Quarta·{t-Ira 6
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NúMERO ·E .EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 280/77:
Institui" o voto Distrital e dá outraS
providência$.

DESIGNADO

DISTRIBUI AO

30.03.77

~NADOR MURI-

02.Q~.719

,~

RELATOR

D~

DATA DE
f:lECEBIMENTQ
NA COMISSAO

DATA

BADARO

CONCLUSAO

00 PARECeR
00 RE).ATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSÃO

2431
1

OBSERVAÇõES

,

,
!

Autor: Senador José Sarney.

I
I
I.

PROJETO LEI SENADO N9 ij7/79-Complementar

02.011.79

SENADOR ALOY-

SIO CHAVES
l'.ltera a
de julho
lt,ento da
sidentes

02;0 •• ~9
I
,

Lei Complémentar n9 25, de 02
de 1975, p"ara permitir o paga
verba de representação aos pre
das Câmaras Municipais.
-

I

Con,st i tucional
e jurídico.Favoráve1 mêrita

.,

~DO

C31!'40,,79)

i
i,

Autor: Senador Franco Mont9rO";

,
i
,

I
,

!

0).04.79

PROJETO [,EI SENADO N9 118/79:

SENADOR CUNHA

04.04.~9

LIHA

Acrescenta parágrafo único ao art. 29 do
Decret n9 211 .150, de 20.01i.19311.

Constituciona
jurídico.

•

APROVADO

I

(23.05.79)
.

Autor: Senador Lázaro Barboza

1%~

II

NúMERO E EMENTA

,

PROJETO LEI CÂMARA N9 03/76:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELA1"OR
DESIGNADO

DATA pA
DISTRI84IÇ"0

20.03.79

SENAD6R" ALOYSIO CHAVES

20.03 .79
1

Regula a respo~sahilidade civil das empreSaS de ônihus no transporte de passageiros,

CONCLUSAO
00 PARECER
00 R.ELATOR

-

,
CONCLUSJ.O
"",. DA
C6M1SSAO

OBSERVAÇOES

injurídica.
APROVÃOO
Voto separado (30.05.79)
Sen.Franco Mon
toro p/consto
Jurid. e 2 ee.e
das.
Vencidos Sen.
f'raJ!ca Montare
e Lazara Barba

,

••

Autor: Deputado Henrique Turner,

PROJETO LEI SENADO N9 72/79.

20.04.79

SENADOR ALO!

20.04.79

S10 CHAVES

Inconstitucio
nal.

APROVADO

Inconstituci~

APROVADO
(30.04.79)

(30.05.79)

Isenta' do Imposto de Renda e 13' Salário.
,

Autor: Senador Orestes Quércia.

,

PROJETO LEI SENADO N9 89/79.
Altera os arts. 15 Caput, e 16 do
lei n 9 1642 de 07.12.78.

Autor: Senador Cunha Lima

30.04.79
Decreto~

SENADOR ALO!
SIO CHAVES

I

30.04 79

1
,

nal.

Vencidos Seno
Nelson Carnel
TO e Lázaro
Barbosa.

,
~

i
11· i

1

JIUI.bo de 1979,
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NÚMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N' 153/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO
29.05.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVACOES

COMISSAO

Senador AMARA '30.05.79

FURLAN

Assegura ao segurado aposentado pO!' invaii
dez a volta ã atividade

-

Autor: Senador Nelson Carneiro

PROJETO LEI SENADO 285/78:
Emenda n 9 01 de Plenário

f.fENSAGEM N9 82/79 Do Senhor F_residente da 29.05.79
República Submetendo ã aprQvação do Sena·
do Federal com o nome DR. JORGE ALBERTO
ROMEIRO, JUIZ DO TRIBUNAL DE ALÇADA DO RIO
DE JANEIRO, Para exercer o cargo de MlNISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, em vaga
de corrente da aposentadoria do Ministro
WALDEMAR TORRES DA COSTA.

NÚMERO E EMENTA
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 152/79

,

30.05.79

~enadoT Nelson

30.05.79

,

k:arneiro

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

28.05.79

SENADOR LEITE 29.05.79
CHAVES

28.05.79

SENADOR LEITE 29.05.79
CHAVES

28.05.79

SENADOR LEITE 29.05.79
CHAVES

Permite aos assalariados a utilização
do P'IS/PASEP para o custeio de curso
superior feito pe-Io próprio
interes
sado ou por seus dependentes.
-

t1Autor:

Senador Nelso
Carneiro

29.05.79

CONCLUSAO
PARECER
DO AE!-ATOR

00

Senador Franco Montero

í
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 -30/78
Fixa em 6 horas a jornada de trabalho
dos motorista~ de ônibus e dã outras
I
providências.
,PROJETO DE LEI DO SENADO N9 221/75
Estabelece a remuneração mlnirna obriga
tória para os motoristas profissionais,
fixa-lhes a jornada de trabalho e
dá
outras providências.
Autores: Senador Vasconcelos Torres e Sen!
dor Orestes Quêrcia.
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 84/74
Acrescenta dispositivos à Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada 'pelo De
ereto-Lei n9 5.452 de 01.05.1943.
Autor: Senador Nelson Carneiro

-

-

CONCLUSAO

DA

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

Qtlartá-telra 6 143~
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NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO

NA COMISSÃO

POR.n:TO DE LEI DO SENADO N9 46/79
DispÕe sobre o salãrio-mInimo profissional
dos advogados em regime de relação de empr~
go.
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 77/79
Estabelece a jornada de trabalho dos profl~
sionais do Direito contratados sob o ~egime
da Legislação Trabalhista e dá outras provi
dênclas. Autores: Seno Franco Montara e Sen
; Jutahy Magalhães.

RELATOR

DATA, Op.

CONCLUS~O

DESIGNADO

DJSTAIBUI\00

DO PARECER
00 RE!-ATOR

CONCLUS.i.O
DA

OBSERVACOES

COMISSAO

SenadOr Nelson 28.05.791.
Carneiro

28.05.79

i

I
I

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 190/77
Dispõe sobre a aquisição de imóveis
funcionais por seus ocupantes e dá
outras providências.

,

,
i

28.05.79

SenadOr Leite
Chaves

DeSarqUiV~do

26.05.791

pelo ltQS162/
79.

Autor: Senador Nelson Carneiro

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 09/79
Aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, Isenções e privilégios do Fundo Fi
nanceiro para o Desenvolvimento da
sã
cia do Prata no Território dos Países T
Membros, aprovado na IX Reunião de Chan
celeres dos Palses da Bacia do Prata :
a 09 de dezembro de 1 977.

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 149, de 1979
Altera os artigos 76 e 81 do Decreto1943
lei n9 5 452, de 19 de maio de
(Consolidação das Leis do Trabalho.)

28.05.79

Senador Nelson
Carneiro
28.05.79

DATA DE
ReCEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

Senador Hugo
Ramos

25.05.79

DATA

ó~

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUS~O

CONCLUSAO

00 PARECER
DO RE~TOR

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

DA

26.05.19

Autor: Senador Pedro Simçn

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 150, de 1979
Permite aos empregados a utilização da
conta vinculada do Fundo de Garantia •
do T~po de Serviço para a construção
da casa própria.

25.05.79
.

Senador HelvI- 28.05.79
dio Nunes

Autor: Senador Franco Montara
,

PROJETO DE LEI DO SE~ADO N9 151, de 1979
Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores
a possibilidade legal de reclamarem em
Juizo, adicionais de insalubridade e pe
riculosidade, em benefIcio de seus
as
saciados, independentemente de o~torgaespecial de poderes.
Autor: Senador Franco Montoro

28.05.79

Senador Almir
Pinto

28.05.79
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DATA DE:
RECEB!MENTO

NÚMERO E EMENTA

NA COMISSÃO

25.05.79

PROJETO DE LEI DO SENADO: N9 146(78

Altera o artigo 26 da Lei n9.6 001, de
19 de dezembro de 1 973, - DiSpõe sobre
o Estatuto do Indio.
Autor:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER

DO

RE~TOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

Senador Bernar 28.05.79·

~ino Viana

-

Senador Amaral Furlan

PROJETO DE LEI DO SE~ADO n9 147/79
AsSegura salário igual ao do dispensado
ao empregado contratado para substitut-

25.05.79

Senador Hugo
famos

28.05.79

25.05.79

~enador Ader~al Jurema

28.05.79

lo.
Autor:

Senador Orestes QUêreia

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 148/79

Acrescenta .§ 29 ao artigo 59, da Lei n9
que
5 859, de 11 de dezembro de 1972,

diSpÕe sobre a profissão de empregado d2

méstico.
Autor: Senador Nelson càrne1ro

,
NÚMERO E EMENTA

PROJETO -LrI SENADO N9 145/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

24.05.79

SENADOR TAN CREDO

Dispõe sob~,a' localização, no território
"acional, ..de usina que. o~er; com reator ".!! .
'clear e da outras prov1denc1as.

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RE!-ATOR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO REL.ATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

24.05.79

NEVES

Autor: Senador' Itamar Franco.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NÚMERO E EMENTA

PROJETO LE! SENADO N9 1~2/79:

24.05.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

SENADOR HOA-

2~.OL79

CYR~·DALLA.

riSPõe
sobre ,o salário-famÍlia devido ao eln
pregado na forma da legislação da
Previdên~

cia Social ~
Autor: Senador Cunha Lima.

iI
I

!PROJETO LEI SENADO N9 '.3/79:

IDispõe sobre o salário profissional dos
;nicos de Ehfermagem.

24.05.79

rés.

SENADOR ALMIR

24.05.79

SENADOR RAI-

24.05.79

PINTO.

IAutor: Senador Nelson Carneiro

PROJETO LEI

SENADO

N9 144/79:

Eleva o valor de benefícios mínimos a cargo
do INPS, dando nova redação ao § 59 do art.
39 da Lei n9 5 890, d~ 8.6.1973.
Autor: Senador Franco Montore.

24.05.79

MUNDO :PARENTE

DA
COMISSÃO

OBSERVAÇõES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (So<õo li)

JIPIho de 1979

NúMERO E EMt:NTA

•
P"hJiTO

1<:.l-SUBSTITUTIVA
C~RA N9 127/7 8 ,
DE PLEN~"IO)

(E~'N.

DATA DE
RECEBiMENTO
NA COMISSÃO

FlELATOR
DEôSIGNADO

24.05.79

SENADOR NEL SON CARNEIRO

DATA

~A

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

CONCLUSAO

OISTRIBUlbÃO

' Oa·PARECER
00 RE!,.ATOR

OBSERVAÇõES

2 •• 0S.~9

Proíbe a pesca predatória e dÃ outras providências.

I

Autor: Deputado Menoel Rodrigues.

II

I

I
I
I

PROJETO LEI SENADO N9 140/79:

2'+.05 •. 79

SENADOR BER NARDINO VIANA

Assegura diteitos ã promoção e aprovei tamen
de
to do empregado em atividade p'rivativa
habilitação qualificada.

'I.

I

'I

24.05.7~
I

Autor: Senador Franco Montoro.

,

PROJETO LEI SENADO N9 141/'19: Complementar

2'.05.79

SENADOR ADERBAL JUREMA.

Introduz alteração na Lei. Complementar n9
25, de 02 de julho de 1975, que estabelece
. critérios e limites para~a fixação da rem,!!
neração dos Vereadllres.

24.0S.7~

I

,

I,
,
':

Autor: Senador Orestes Quércia.
1

NúMERO E EMENTA
PROJtTO RESOLUjAO DA COMISSÃO ECONOMIA À
~NSAGEM N9 44 79 do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Se na
do Federal, proposta do Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prcfeitu~i
Municipal de Uberaba (MG) a elevar o montante de sua dívidá consolidada em •..••.
Cr$ 12.000.000,00.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA D~
DISTRlaUI(:ÃÇ)

23.05.79

SENADOR MURI.:.
LO BADAR6

23.05 i.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
o!=> RE!-ATOR

CONCLUE·AO
DA
COMISSÃO

OBSERVAçõeS'

,

,

•

,.

.

I
I

PROJETO RESOLUÇÃO DA COMISSÃO-ECONOMIA À
MENSAGEM N9 024/79 do Presidente dâ Bepú
blica, submetendo à aprovação dO'SenadoFederal, proposta Min.razenda, para que
seja autorizada a Ppefettura Municipal
de Santa Rosa CRS) a elevar o montante de
sua dívida consolidada em C r$ 7.769.576,60

23.05.79

ENADOR MOACYR
DALLA.

,

23.05.79
i

I
,

I

,

~.

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 06/79:
(SUBSTITUTIVO DA CRE)
Ratifica o texto de Acordo sobre Transporte
e Navegação Marítima, celebrado ein Brasília
a 23 de maio de 1978, entre o Governo da Re
pública rederativa do Brasil e o Governo Da República Portuguesa.

23.05.79

SENADOR AOERBAL JUREMA

23.05.'7~

i
..

,
i
,

I

I

,

L.
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NúMERO E EMENTA
PROJETO LEI SENADO N9 137/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRleU,J,C.z.O

23,.05.79

ENADOR LÁZARO
ARBOZA.

23.05.79

ENADOR TANCRE
NllVES
-

23.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
0.0 RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSE~VAÇOES

-

Altera O art. 39 da Lei n9 6 045, de 15 de
maio de 1974, acrescentando-lhe o ítem que
indica.
Autor: Senador Adalberto Sena.

PROJETO LEI SENADO N9138/79:

23.05.79

Revoga a Lei n9 6 593, de 21 de novembro de
1978 que autoriza a a1iena~ão das ações da
F~dera1 de Seguros SIA e da Outras providên
Cl.as ••

~O

•
Autor: Senador It,amar Franco.

PROJETO LEI SENADO N9 139/79:

23.05.79

Acrescenta dispositivo ao ~igente Código
de Processo Penal (Decreto-lei n9 3 689,
de 03 de outubro de 1941).

~fDOR HUGO

OS.

=23.05.79

.

Autor: Senador Nelson Carneiro.
.

NÚMERO E EMENTA
PROJETO LEI ·SENADO N9 134/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

22.05.79

SENADOR ALMIR
PINTO.

22.05.79

22.05.79

SENADOR

L~A-

22.05.79

Equipara os professores de deficientes auditivos aos habilitados em magistério esp~
eial de excepcionais.

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

CONCL1,JSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

Autor: Senador Lomallto Júnior

PROJETO LEI SENADO N9 135/79:

RO. BARBOZA.

Estabelece critério p~ra a majoração das
tarifas dos serviços públicos que especifica e dá outras providências.

,

Autor: Senador Agenor Maria.

PRQJETO LEI SENADO N9 136/79-DF
Fixa o efetivo do Coreo de Bombeiros
do
Disitrito Federal e da outras providências.
Autor: Poder Executivo

23,05.79

SENADOR ADERSAL .JUREMA

23.05.79

Qu.rta-fel... 6 1437
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,
NúMERO
P~OJETO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DE
RECESIMENTO
NA coMISSÃO

e EMENTA

21.05.79

LEI SENADO N9 209/75:

i

Altera a Lei n9 1 060, de 5.2.1950, que es
tabe1ece normaS para a concessão de Assis=
tência Judiciá~ia aos necessitados.,

SENADO~

eo

FMN-

MO~TORO

DATA DA!
DISTAIBUIÇAO

CONCL.USÃO
DO PARECER

09

CONCLUSAO

OBSERVACOES

DA

COMISSÃO

RE~ATOR

22.05.79

~

i
,

Autor: Senador Ores,tes Quércia.

~--------------------l----~-------I----+~-----~·--~~·----+H
21.05.79-

PROJETO LEI SENADO N9 132/79:
Autoriza o nlAMPS a realiz~r convênio com
aS en~idades sindicais que prestam assis-

SENADOR HUGO
RAMOS.

-

22.0S.7

,

•.~~

.

..

tência médico-dentária a seus associados
e dependentes.
Autor: Senador Amâra1

:i

~ur1an

21.05.79

PROJETO LEI SENADO N9 133/79:

SENADOR ALOYSIO CHAVES.

Altera dispositivos da Lei n9 5 682, de 21
de julho de 1971, modificados pelas Leis
n9s 5 697, de 27.08.1971, 5 781, de 05.06.
72 e 6 444, de 03.10.77 (Lei Orgânica dos
partidos Políticos).
Autor: Senador Amaral Fur1an.

". I

.

NÚMERO E EMENTA
PROJETO LEI SENADO N9 139/15:
Dá nova redação ao § 39 do art. 67 da Lei
n9/5682, de.2l de julho de 1971.
PROJETO LEI SENADO N9 204/75:
Introduz alterações na Lei S 682, de
OS
de junho de 1972, que fixou os prazos d.
filiação partidária.
Autores: Senadores Vasconcelos Torres
Orestes Quércia.

DATA DE
RECESlMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

21.05.79

ENADOR MURILO
ADAR(f

DATA DA I

DISTRIBUIÇÃP

22.os. 79

CONCLUSÃO
DO PARECER
09 RELATOA

I

CONCLUSÃO

OBSERVAÇõES i_

DA

COMISSÃO

!

i

.1

1

. ,,
I

I

I

PROJETO LEI SENADO N9 012/75:
Modifica a estrutura e o funcionamento do
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana, criado pela L ei 4 319, de 16.3.64
e modificadO pela Lei S 763, de 15 •.12.71.
PROJETO LEI SENADO N9 03/79:
Regulamenta o Conselho de Defes~ dos Direi
tos da Pessoa Humana e dá outraS providên=
eias.
PROJETO LEI SENADO N9 39/79:
Altera
a Lei n9 4 31~, de 16 de março de
.
."

,

.

Direitos da Pessoa Humana
PROJETO LEI SENADO Mil 052/19:
Altera a Lei n9 4 319, de 16 de março de
1964, que cria o Conselho de Defesa dos
Direitos da Pessoa Humana.
Autores: Senadores Franco Montore
Nelson Carneiro
Humberto Lucena
Henrique Santil10

21.05.79

ENADOR ADER-

22.05.79

i

AL JURI'MA.

..;, I

,

.

i
,

I

,

.

.

-
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RElATOFl

DATA DA

CONCLUSÃO

NA COMISSÃO

DESIGNADO

CONCLUSAO
DO PARECER

DISTRIBUIÇÃO

,09 RELATOR

COMISSÃO

18,05.79

ENADO R ALOY-

DATA DE
NúMERO E EMENTA

INDlCAÇllO N9 01179

RECEBIMENTO

~

DA

OBSERVAÇOES

18.05.79

Ia CHÃVE!'..

S~licita estudo da Comissão de X:onsti tuiçáo
e Justiça do Senado Fede?al sobre o
fato
que indica.

,

Autor: Senador Humberto Lucena.

PROJrTO LEI CAMARA li' 109178'
(EMENDA N9 1-PLENlIRIO)

18.05.79

~ENADOR LEITE
f:HAVES ..

211.05.79

18.05.79

~7NADOR

21.05.79

.

Autoriza a alienação 4e bens imóveis d~ união situados na area urbana da Guajara-Mi
rim, no Território da Rondonia e Dá outras
providências.

Autor: poder Executivo.

PROJETO LEI CÂl"ARA N9 46178:
<SOBRE O PROJETO E EMENDA N9 l-PLENJ\RIO

ADER-

AL Jll.REMA

Dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do pessoal da Caixa ~conômica Federal.
Autor: Deputado Geraldo Bulhões.

NÚMERO E EMENTA

PROJETO LEI SrNADO N9 129/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

18.05.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

D1STR1BU1ÇAO

SENADOR HUGO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO
OBSERVAÇOES

DA
COMiSSÃO

18.05.79

RAMOS.

Acrescenta parágrafo ao art. 225 da CL~ ,
para disciplinar a prorrogação da jornada
de trabalho dos bancários.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO

~I

SENADO N9 130/79:

18.05.79

SENADOR HUGO

18.05.79

RAMOS.

Acrescenta parágrafo único ao art. 99 da
Lei -fi~ 6 019, de 03 de janeiro de 197~ ,
que dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresaS urbanas.
Autor: Senador Orestes Quércia.

PROJETO LEI SENADO N9 131/79:

18.05.79

SENADOR AMARAL FURLAN

18.05.79

Acrescenta parágrafO ao art. 057 da CLT.
Autor: Senador Orestes-Quércia.

I
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NOMERO

OAiA DE
[MENTO

e EMENTA

REeE

NA C MISSÃO
17 .OS·

PROJETO LEI CAMARA N9 23/77:

REt.ATOR

IleSrGNADO
NADOR AtMIR
PINTO.

DATA D~
D1STRrBUld~o

CONCl.USÁO

CONCL.USAO

DO PARECER
00 AEJ,.ATOR

COMISSÃO

OBSERVAÇõES

DA

II

17.05 .. 7:9

Aitera a redação do art. 147 do Decreto-leli
n9 5 452, de 19 de maio de 1943 (CLT)
!

I

J\,utor: Deputado Raimundo Parente.

.

!

,

I

I

PROJETO LEI CÂMARA N9 109176:

(EMENDA N9 l-SUBSTITUTIVA DE

18.05.79

PLEN~RIO)

ENA09.R HELVI-

,
I

PROJETO

,

i

ra a reforma administrativa e dá outras
providências.
~putadoJosé

;:>.~.

,
,

AI tera a redação do artigo 126 do Decreto.-lei n9 200) de 25 de fevereiro de 1967 ,
que "dispõe sobre a oeganização da Administração federal, estabelece diretrizes pa~

Autor:

1',

2S.0S.7l

Ia NUNES.

I

'".

Camargo

•

18.05.79

-LEI SENADO N9 128/79:

~fDOR RAI -

18.05.7

DO PARENTE:.

Altera a redação do Decreto-lei n9 229, de
28 de fevereiro de 1967, ane~o a CLT, tornando obrigatória a notificação das doen ças profissionais e das produzidas par con
dições e'speciais de trabalho também ao Sin
dicato respectivo, ao qual pertença o tra=
balhador atingido.
Autor: Senador Marcos Freire

'I

I
,

NúMERO E EMENTA
PROJETO LEI SENADO N9 125/79:

•

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

17.05.79

SENADOR ADERBAL JUREMA

DATA DA:
DISTRIBUICko
,
,

Altera a Lei n9 5 988, de lij de dezembro de
1973 - que ~sul~ os direitos autorais e dá
outras provl.dencl.as.

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR'

;-

C-

CONCLUSÃO

OBSERVAÇõES,.

DA

COMISSÃO

.

17.0S.7~
I

1
,

Autor: Senador Gastão Müller.

I,
1

"

I
I
PROJETO LEI SENADO N9 126/79:

17.05.79

~gula a prorrogação da jornada de trabalho
dos bancários.

SENADOR HUGO
RAMOS.

17.05.79
i

!

,

i

Autor: Senador Franco Montora.

,

1

PROJETO LEI SENADO N9 127179 .. Complementar.
~evoga dispositivos da Lei Complementar n9
os, de 29 de abril de 1970.

17.05.79

SENADOR HELVf-

DIO NUNES.

l.,.OS.'~,

,

!

i"

Autor: Senador Humberto Lucena.

.

,

i

-'-;~

I

I

I

.
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA
?~OJETO

Çº~GRESS~}I1ACIONAL_(~eçi_o_!!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEI SENADO N9 122/79:

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DIStRIBUIÇÃO

17.05.79

SENADOR RAI __
MUNDO PARENTE

17.05.79

17.05.79

SENADOR LE NOIR VARGAS.

17.05.79

17.05.79

SENADOR TAN CREOO NEVES:

17~05.79

Altera a redação e revo~a dispositivos da
Lei n9 3207, 4e 18 de Julho de 1957, que
regulamenta as atividades dos empregados
vendedores, viajantes e pracistas.

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RE!-ATOR

CONCLUSÃO

DA

COMISSÃO

J_,_••_._'_'_197_'

OBSERVACOES

Autor: Senador-Orestes Quêrcia.

PROJETO LEI SENADO N9 123179:
Dispõe sobre a aposentadoria especial dos
telegrafistas, radiotelegrafistas e opera~
dores de telecomunicações em gera1,no serviço privado.e p~blico.
Autor: Senador Orestes Quércia.
PROJETO LEI SENADO N9 124/79:
Estabelece normas de assistência ao Excepciona1 e autoriza a criação da Fundação de
Assistência ao E~cepcional - FUNASE e
dá
outras providências, .
Autor: Senad~r Nelson Carn~iro.

NúMERO E EMENTA
'PROJETO LEI SENADO N9 121/79 :

DATA DE
FlECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTFi.leUlçÃO

16,05.79

SENADO R MURILO BAIlARO'.

17.05.79

16.05.79

SENADOR MUR!LO BADAM.

17.05.79

17.05.79

SENADOR HELV!
DIO NUNES.

17.05.79

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

.

bisEõe sobre a concessão do abono de permanencia em se~viço às mulheres seguradas
do nlPS a partir de 25 anos de atividade,
dando' nova redação ao S '49 do art la
da
Lei nO 5 890. de a de junho de 1973.
#

Autor: Senador Franco Montara.
PROJETO LEI SENADO N9 117/79 :

Redistribuido

Dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na área da SUDAM, da totalidadé
do Imposto de Renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências.
Auto'%': Senador Jorge Ka1ume

.

PROJETO LEI CÂMARA N9 19/79:
(EMENDA N9 1- PLENARIO)
'I'ransfoT'J!la a Federação das Escolas Fede rais Isoladas do Estado- do Rio de Janei
ro - FEFIERJ em Universidade do Rio de J~
neiro
UNIRIO~

-

-

Autor: Poder Executivo.

Constituciona
APROVADO
:lidade e jurí (23.05.79)
;dicidade
dõ
'Projeto.
Inconstitucio
nalidade e an ir%'!.
gimental a emenda. n9 1Plenârio.

PRAZO

ATt.

13.06.79
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NúMERO E EMENTA

DATA DE

RELATOR

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

16.05.79

PROJETO LEI SENADO N9 118/79:
Altera a red~ção do "caput" do art. 532 da
Consolidação das Leis do Trabalho.

SENADOR HUGO
RAMOS.

DATA dA

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE!-ATOR

DISTR1BU:~~O

CONClUSÃO
OBSERVAÇõES

DA
COMISSÃO

17.05.~9
I
,

i

Autor: Senador Orestes Quércia.
,

16.05.79

PROJETO LEI SENADO NO 119/79,
Institui o auxílio-moradia para ~mpregados
que percebam, mensalmente lo remuneração inferior a cinco salários ~nimos regionais.

SENADOR AMA RAL YURLAN.

17.05.79

,

,

Autor: Senador Mauro Benevides.
f

PROJETO LEI SENADO N9 120/79:

16.05.79

SENADOR TAN ..
CREDO NEVES

-, -

17.05.79

Eleva a multa do empregador que deixa
de
cumprir decisão jUdicial alusiva a readmis
são ou reintegração de empregado, para um
salário-mínimo por dia de atraso, modi!i cando o "caput" do art. 729 da CLT.(Dec.
-lei n9 5 452, de 19.05.1943),

,·-1

.

-

Autor: Senador Nelson Carneiro.

,

-<

NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 115/79:

,

_.dd·

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

15,05.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇ~O

SENADOR RAIMUNDO PARENTE

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE~ATOR

CONCL.USÃO

DA

:---aBSERVAÇOE:.S ,

COMISSÃO

15.05.7S

Dispõe sobre a utilização. do alcool para
uso combustível automotivo.

·

Autor: Senador Aderbal Jurema.
·

..
PROJETO LEI SENAOO N9 116/79:-

15.05-.79

SENADOR MU~"LO SACARa

Revoga os ar.ts. 14 e 50 da Lei n9 6 620,
de 17 de dezembro de 1978, que define os
crimes contra a S~gurança Nacional, esta
belece a sist_emática para o seu proc~ssõ
e julgamento e dá outras providências.

.

15.05.7$

.

.

,

·

Autor: Senador Pedro Simon.
.

PROJETO LEI SENADO NO 117/79,

15.05.79

SENADOR AL9!J8IO CHAVES.

15.05.7$
!

·

Dispõe sobre a aplicação, como incentivo
fiscal, na-área da 8UDAM, da totalidade
do Imposto-de Renda devido pelas pessoas
físicas e jurídicas domiciliadas na Amazônia Legal e dá outras providências.
,

-Autor: Senador Jorge Kalume.

i
!

·

.~un~~Qu~mH~N~'_'______________________________~DIÃR[ODOCONGRESS~_~~CIONAL(S~o~I~I)~

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI CÂMARA N9 12/79 :

DATA DE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

1l.O5.79

Sl'.:NADOR LE -

________________________________~J~--~-~I~~

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

11,05.79

NOIR VARGAS.

Modifica dispositivo da CLT, aprovada peR
lo Decreto-lei n9 5 ~52. de 19 de maio de
19"3 ..
Autor:

Deputado Luiz Braz.

PROJETO LEI cAHARA N9 23/19,

11.05.79

SENADOR LlZA
RO BARBOZA.-

11.05.79

15.05.79

SENADOR HEL-

15 .05", 7~

Estabelece normas sobr~ a documentação exigida aos candidatos, em concursos públ!
e05 .•

Autor: DeputadO Ttieodoro Mendes.

PROJETO LEI SENADO N9 114/79:

VIDIO NUNES.

Dá nova redação aos arts •.687, 692 e 700

da Lei n9 5 869, de 11 de janeiro
1973 (Código de Processo Civil)

de

,

Autor: Senador Paulo BroBSard.

NúMERO E EMENTA
PROJETO LEI SENADO N9 111/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA

1l.05.79

SENADOR LENOI
VARGAS.

11.05.79

1l.O5.79

SENADOR ALOVSI€) CHAVES.

11.05.19

11.05.7'

SENADOR TANCREDO NEVES.

11.05.79

DISTRIBUiÇÃO

Dispõe sobre a aposentadoria especial para
os trabalhadores na atividade de fiaqão e
tecelagem.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PROJETO LEI SENADO »9 112/79:
Considera não tributáveis para efeito do
Imposto de Renda, os proventos e pensões.
nas cont'!~ções que indica •. _
Autor: Senador Cunha

L~ma.

~.

PROJETO LEI SENADO N9 .13/79,
Assegura direitos dos empregados no caso
de falência ou concordata da empresa:
Autor: Senador Franco Hontoro.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO
OA
COMISSÃO

OBSERVACOt:;cl

Juabo de 1979
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i

NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 I08/79:Complementar.

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

10.05.79

RELATOR

'1\-:-

DESIGNADO

DATA
DISTRIBUiÇÃO

SENADOR RAI-,

10.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSJl.O

DA

OBSERVAÇÕES

COMISSÃO

MUNDO P A _

Altera o art. 49 da Lei Complementar n9 11,
de 25 de maio de 1971, que Institui o Pro grama de Assistencia ao Trabalhador Rural e
dá outras providências •

'li!:"
.

•

Autor: Senador Lázaro Barboza.
PROJETO LEI:' SENADO N9 109/79:

11.05.19

SENADOR AMARA

11.·OS~TJ9

.

FUlU.AN_

'*",,",i

Altera a rec;1ação do caput do art., 49' da
Lei n9 6 ·354, de 02 de setemb1'O"de 1976 ,
que dispõe sobre aS relações de trabalho
do Atleta Profissional de Futebol.
Autor: Senador Ot'Elstes Quércia..

11.05.79

PROJETO LEI SENADO N9 110/79:

,

.

SENADOR AMARA
FURLAN_

fixa o valor da pensão especial concedida
pela Lei n9 4 656, de 02 de junho de.1965
e estendida pelo Decreto-lei n9 9"'0,
de
13 de outubro de 19&9 e dá outras provi dêricias •

lL~S!_79
,

I
I
I

,

Autor: Senador Orestes Quércia.
.

.

,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NÚMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA: DA
DISTRIBlJJyÃO

CONCI-US~O

00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

.
lO.Q5~79

PROJETO LEI SENADO N9 105/79,

StNADOR NEL..

SON CARNEI RO.

Define as conseoÜências do concubinato.

la _0,.19

Autor: Senador Amarál Furlan.

PROJETO LEI SENADO N9 106/19:

10.05.79

SENADOR MURI ..
LO

-

Altera o art. 13IJ, inciso II 1 do CÓdigo ci
vil Brasileiro.

lWlAR~

10_0$.19
,

Autor: Senador Aloysio Chaves.

,

,

PROJETO LEI SENADO N9 107/79:
Estabelece que a atualização de tributos
não ,poderá exceder o índice oficial. da
correção monetária.
Autor: Senador franco Hontora.

10.05.79

SENADOR ADERBAL JUREMA.

10.0~.79

,
,

-

,

i

..' JI~_ .~,i.!,-

. -,
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NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 102/79:
Acrescenta dispositivo ã Consolidação
Leis do Trabalho.

RELATOR

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

DATA DA"
DISTRIBUIÇÃO

10.05.79

SENAOOR L!:tlOIR

1.0.05.79

CONCLUSAO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

OBSERVAÇOES

DA

COMISSÃO

VAMAS.

d ••

-

Autor: Senador Orestes Quércia.

PROJETO LEI SENADO Nq 103/79:

10.05.79

Introduz modificações na Lei n9 5 107,. 'de
13 de setembro de 1966, que instituiu
o
F'GTS.

SENADOR HELVIDIO • NUNES

10.05.79

SENADOR RAIMlJ!!
DO PARENTE.

1~.05

Autor: Senador Orestes Quércia.

~ROJETO

LEI SENADO N9 104/79:

10.05.79

Altera o S 19 do -art. 22 da Lei n9 ~ 740' I
de 15 de julho de 1965, permitindo « organização partidária no Distrito Federal.

;79

Autor: Senador Amaral Furlan.

NúMERO E EMENT~

PROJETO LEI SENADO N9 96/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO
09.05.79

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

SENADOR ADER-

09.08.79

nconstitucio-

BAL JUREMA,

Autor: Senador Nelson Carneiro.

09.05.79

S'ENADOR LENOIR
VARGAS.

09.05.79

10,05.79

ENADOR HELVI-

10.0S.1I9

Concede aposentadoria especial aos artis e -os técnicos em espetáculos de dive~
soes.

t~s

Autor: Senador Franco Montore.

PRBJETO· LEI SENADO N9 1.01/79:
Introduz alterações na tei n9 5 107, !ie 13
de setembro de 1966, que instituiu o FGTS.
Autor: Senadoll Nelson Carneiro.

lO NUNES.

DA

COMISSÃO
APROVAOO
(23.05.79)

Vencidos Seno
Tancredo Neve ,
Hugo Ramos ,
Lázaro Barhoz
e Cunha Lima

Modifica a redação do art. 2·9 da Lei n9 ••
266, de 03 de outubro de 1963, que insti
tuiu o salãrio=família do trabalhador.
~

PROJETO LEI SENADO N9 100/'9 f

olo

CONCLUSÃO

OBSERVAÇOES

DlÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

J..a.a4el979

NOMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9

145/7~:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO
08.05.79

Altera os artigos 80 e 81 da Lei n9 5 988,
de 14 de dezembro de 1973, e dá outras p~
vidências.

RELATOR
DESIGNADO_

DATA DA
DISTRIBUICAO

SENADOR HUGO
RAMOS.

08.0S·Y9

CONCLUSÃO
DO PARECER
RELATOR

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇOES

Constituciona
jurídico.

APROVADO
(23.05.79)

Redistribuido

00

e

COMISSAO

!

I

,.,

Autor: Senador Jarbas Passarinho

i

'

I

PROJETO LEI SENADO N9 97/79:

0~.05.79

SENADOR HELVI
DIa NUNES. -

09.0S.t9

09.05.79

SENADOR LENOI

09.0S.\-9

Acrescenta alínea "r'· e altera o ítem III
do art. 89 da Lei n9 5 107, de 13 de se,tembro de 1966 J que instituiu o. FGTS.
Autor: Senador ORESTES QutRCIA:

PROJETO LEI SENADO N9 98/79:

VARGAS.

Estabelece a obrigatoriedade de correção
mnetária dos preços mÍnimos dos produtos
agropecuários e das atividades extrati vaso
.

Autor: Senador Humberto Lucena,

Co

NOMERO E EMENTA
PROJETO LEI SENADO N9 71/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
07.05."9

Restabelece a autonomia dos sindicatos d.
estivadores na distribuição 40s encarregados de direção e chefia nos serviços
de
carga e descarga revogando o art. 18
do.
Decreto-lei n9 05. de 04.0~.1966.

RELATOR
DESIGNADO
SENADOR AMARAL FURLAN.

DATA DÁ

CONCLUSÃO
DO PARECER
_DO RE!-A TOR

CONCLUSAO
DA

OBSERVAÇõES

Constituciona
e jurídico.

APROVA~·(23.05.79)

Redistribuido

DISTRIBUiÇÃO

07.05~79

,

COMISSÃO, ,

!

,

Autor: Senador Franco Montoro.

.INDICAÇAO N9 04/75 do Sr. Senador Itamar
Franco. indicando, nos termos do art.247
do Regimento Interno, a CCJ prac~der es,tudos no sentido de esclarecer sé po.de o
Governador do D. Federal ser convocado
para prestar esclarecimentos sobre a sua
administração ao Plenãr~o do Senado Fed!
ral, ou, se for o caso, formular a cor respondente proposição legislativa.
PROJETO LEI SENADO N9 95/79:

07.05.79

SENADOR ADERBAL JUREMA.

07.0&.79

SENADOR CUNHA

07.05.79

LIMA.

I

Redistribuido

r

Elimina desigualdade de tratamento no cál
aulo da co~lementação da aposentado~ia dos ferroviarios.
;

.

I

07.ÓS 79

Ccns.t.itucioaal Inconstituci~
jurídico.
nal.
Vencidos o Re- (23.05.79)
~ator e Sen.Hu
Ramos ,Tancre
~o Neves e Lãaro 'J!;arboza.
Relator do ven
cido Sen.Helv!
dio Nunes.

r.

Autor: Senador Franco Montora.
I

.
,
,

/

,I.
I

i

'

li,
, ,
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NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBiMENTO
NA COMiSSÃO

RELATOR

DATA DA

DESiGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
%lO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO
.

PROJETO RESOLUÇ~O N9 003/78 (Ofício "S" n9
21/77 do STF) - Recurso Extraordinário n9
81590, do Estado de S,_Paulo, inconstitu-·
cionalidade das Resoluçoes n9s 29/72
e
01/13, da Secreraria de Educação daquele
Esrado.

OIJ.05.79

SENADOR ALOY
SIO CHAVES.-

01J.0~.79

PROJETO LEI SENADO N9 911-179 ~

07.05.79

SENADOR A])ER
SAL JUREMA.-

07.05.79

07.05.7'

SENADOR TAN
CREDO NEVES,

Constitucional
jurídico.

APROVADO
(23,05.19)

Reexame da ~
CCJ face pa-:.
recer da CR.

--

Estabelece que a sentença normativa da Jus
tiça do Trabalho fixará, também, um pisosalarial ou limite mínimo de remuneração para a categoria profissional e dá outras
providências.
Autor: Senador Franco Montora.
PROJETO LEI SENADO N9 20/7' :

-

edistribuido

07.0 5.79

Di~Dõe sobre a pOlítica Nacional do Meio
,de
seus fins e mecanismos
Arr-blente
formulaçao' e aplicação e dá outras prov.!.
dências.

-

Auror: Senador Milton Cabral.

NÚMERO E EMENTA

PROJE1'O LEI SENADO N9 91'/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

03.05.79

SENADOR ALMIR
PINTO.

03.05.79

0 .... 05.79

SENADOR ADERSAL JUREMA.

04.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOt::3

COMISSÃO

Isenta o salário-mínimo de descontos para
a Previdência Social e dá outras providê~cias.
Autor: Senador

Humber~o

Lucena.

PROJETO LEI SENADO N9 92/79:
Modifica disposiqões da Lei n9 5 682 ~ de
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Par
tidos Políticos) e da Lei n9 6 217,
de
30 de junho de. 1975.
Auror: Senador Mendes Canale.

PROJETO LEI SENADO N9 93/7':
Reabre o prazo para ~ue segurados do INPS
promovam a retificaçao de seu enquadrame~

onstitucional APROVADO.
·urídtco.Favo- (16.05.79)
ável mérito.
ato separado
en.Paulo Bros
ardo p/inconeniência.
encidos Seno
elson Carneirc ,

Vista ao Sen.
Paulo Bros sard.
(09.05.79)

á~aro~arboza

O~.O5.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

to.

Autor: Senador Franco Montare.
.

0~.O5.7'

ugo Ramos.

ista Sen.Helidio Nunes.
03.05.79)

Qurta·feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se,ão, lI)
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Ó

I
NúMERO E EMENTA

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N9 05/67:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

02.05.79

SENADOR HELV,!
010 NUNES

DATA DA
DISTRiBUIÇÃ

CONCLUSÃO
DO PARECER
RELATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

Cons-tituciona
e jurídico.

APROVADO
(09.05.79)

CO

02.05.79

Mantêm ato do Tribunal Contas da União dene
gatório de registro do contrato de locaçãocelebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de Renda de Maceió l no Estado de Alagoas e o Sr. Joaquim -Antonio de Castra.

PROJETO LEI SENADO 89 70/78:

b

OBSERVAÇOt:':S
,

PraZO -de 30;
dias.

i

,

I

,I

I
1
1

02.05.79

SENADOR RAI-

MUNDO PARENTE

I)~sarquivad~

03.05.79

Cer ·olida a lesislação vigente, instituindo
a nnva Lei Organica da Previdência Social
Urbitna,
i

Aut ...,r: Senador Franco Montoro.

!

··Cf-:-

-PR'

.TO LEI SENADO N9 90/79:

02.05.79

SENADOR ADERSAL JUREMA

03.05.79

Fonstitucional
jurídico.

Co::cede aos empregados domésticos perrodo
de férias igual ao dos demais empregados
d,· :.ei n9 5 859~ de 11 de dezembro de 1972.

~

APROVADO
(23_05.79)

1

I
I,

Autor: Senador Franco Montara.

"i

NOMERO E EMENTA
PROJETO LEI CAMARA N9 21/79:

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO
30.01J.79

RELATOR

DATA DA '

DESIGNADO

DISTRIBUICÃ6

SENADOR NELSON CARNEIRO.

30.01J.19

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO

AE~ATOR

Constitucional
e jUf'ídico.

X:.tera a redação do art. _~2 da Lei n9
;' 76~. de 16 de dezembro de 1961, que "de
fine a pOl!tica nacional de cooperativismo,
institui o regime jurídico das sociedades
cooperativas e dá outras providências.

u

CONCLUSÃO
DA
COMJSSÃO

APROVADO
(23.05.79)

30.0'1·.79

S:ENADOR HELVIDIO NUNES.

30.0~.791

Não há incom- APROVADO.
patibilidade. <09.05.79)

I

I
I

I
PROJETO LEI SENADO N9 89/79:

3':1.04.79

SENADOR ALOY-

30.04.79

1

SIO CHAVES.
Altera os artigos 15, caput, e 16 do Decreto-lei n9 1 6112 ~ de 07 de dezembro' de
1978.

!

!

i

Autor: Deputado Odacir Klein.

OFICIO SM/268, de 30.04.79 do Sr. Presidente do Senado Federal, encaminhando ao
Presidente da CCJ nos termos do inciso
VI do art. 100~ do Regimento Interno
,
consulta formulada pelo Senador Nilo Coe
1:,:~ sobre interpretação da legislação
que regula os casos de inelegibilidade.

OBSERVAÇOê:5,

\

,

Autor: Senador Cunha Lima

I.

Inconstit.ucio
na1.
Vencidos Seno
Nelson Carnei
ro e Lázaro Barboza.

APROVADO
00.05.79)
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NOMERO E EMENTA

-

30.05.79

PROJETO LEI SENAOO N9 248/76:

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

BBNADOR LEITE

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

31.05.79

CHAVES.

Proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

PP,OJETO

LEI SENADO N9 151+/79:

Dispõe sobre o adicional por tempo de se,;:
viço para os trabalhadores" avulsos.
Autor: Senador Amaral

P~OJETO

31.05.79

31.05.79

,

Fu~lan.

LEI SEUADO N9.i.15S/79:

31.05.79

SENADOR HUGO
RAMOS.

31.05.79

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

Acrescenta dispositivo ã Lei n9 5 692, de
11 de agosto de 1971, que fixa diretrizes
e bases para o ensino de 19 e 29 graus.
Autor: Senador Nelson Carneiro.

NúMERO E EMENTA

31.05.79

PFOJETO LEI SENADO N9 156/79:

DESIGNADO

SENAOOR RAI-

DISTRIBUiÇÃO

00 PARECER

DA

DO RELATOR

COMISSAO

31.05.79

MUNDO PARENTE

Institui o ~egu~-desemprego e determina
outras prov~denc~as.
Autor: Senador Humberto Lucena.

SINTeSE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

Reuniões OrdlnArlas _ _ _ _ _~-----_---_ _ _ _-"-5_
Reuniões ExtraordinArhl$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Projetos relaw::lO$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

61

Projetos dJstrlbuldos _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_

96

Projetos em diligência _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~:2

Oficios recebidos _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _.....
10
Oficios expedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--'"0
Podidos

de vista _ _ _ _ _-----------------~5-

Emendas apresentadas _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _./.2_

Subemendas

ap~esentadas

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '

Substitutivos

2

Projetos de Resolução _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Declarações de volo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~.~9'_
Compareclme"nto de autoridades _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Volos com reslrlçôes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~5'Convites expedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bruma, em

~_

3l de maio de 1979

OBSERVAÇOES

J_"._bo~eI9~ __________________________________~D~I~Ã~R~I~O~D~O~C~O~N~G~R~E~SS~O~N~A~C~I~O~N~A~L~(~~i~,o~I~IL)____________________________~Q~u~rt.~-,=.I~,.~6~>U=:9

COMISS,'O 00 DIsrRITO FEDERAL
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO M~S DE

NAIO

PRESIDENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

ROI/ALDO PACHECO DE OLIVEIRA

JESSl1

DE 1979

FREIRE
,

i

DATA DE RE-

NúMERO E EMENTA

CEBIMENTO

NA COMISSÃO

P3.D.JZI'Q DE LEI Di\ Ctl"i.A.RA

N2 05'3,

DE 12Z8

DISP5E SOBRE DOAÇÃO DE LOTE ~ ORGANIZAÇÃO DAS NAIRES UNIDAS - ONU - PELA. COHPANHIA Il-:OBILI IA DE BRASíLIA ... TERR.o\CAP.

DA~~;DA
DI -

RELATOR
DESIGNADO

TRlBUlpAO

I

CONCLUSÁO
DO PARECER

CONCLUSAO

00 RELATOR

COMISSÃO

" ,','1

DA

,

:

26.04.79

SENADOR

AFFONSO CAJ.1Affi(

02.0~. 79

' I

rI

,

I

' .:1i:. [!.,
':

~: Poder Executivo

I

I

,;

~

,

i

EROJETO DE LEI DO SENADO

NQ 1Q1s

DE

12ZZ

FIXA IDADE l·LÚn-:A. PARA INSCnrCÃo D1
CONCURSO FÚBLICO DES:'Ur!illO AO INGRESSÓ
:D!
a~.R:2:GOS 3: CARGOS DO SERVIÇO CIVIL DO
I'RITO :?E:DERIJ.L.

~:

,

I

10.05.79

SENADOR
~!URILO BADAR6

10.0~.79

,~,"

6-

I

DIS-

"

-

,

I

I

Poder Executivo

I

I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

09.05.79
6.226

RELATOR

DATA

,

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REj..ATOR

I

DESIGNADO

SENADOR BENEDITO FERREIRA

09

SEN-'l)Oll BENEDITO F~iRElRA

24.05.19

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOcS

COMISSÃO
'

79

,~

•

~:~r:~~g~;~i:~~gJ
DO INPS DO TEHPO
S
ESTADUAL E MUNICIPAL.
Autores:

DISPÕE SOBRE A CO::;rsrRUÇÃO, _~'~~~~E:~i~1
DE t-~O:ilJ:·:E!I;"TO Et-í NEl.16RIA DO
~J
I~JS(:El,~~,~. KUBI1'SCHEK DE OLIVEIRA, E

i

Pf!.OVIDrxCI.~S.

Senador Lázaro Barboza

!

S1NT3SE DOS TRA.BA.LHOS D!l. C<»!IssA'b
I

PROJEl'03 RECEBIDOS •••••••••••••••••• ~ ••• ,

1t-

PRO.1ETOS DIstRIBUIDOS ............... ~....

,

CORRESPOND1l.~CIA RECEBIDA ••• _ • __ ••••• ~ •• • •

3

Brasília, 31 de maio de i19?9

\

J

OBSERV!o.I;oES

-,
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COMISSÃO DE

ECO NOMIA

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MES DE

PRESrnltiIE:
,- '"
,

-~.--

DE 1979.

MAIO

SENADOR ITAMAR FRANCO

ASSISTENT~~~': -"J5ANIEr.

REI S DE SOUZA
DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NÚMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DA C1IMARA N2 106,

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTAIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

de 1 966

Dispõe sobre o consumo do carvão metalúrgico nacional nas empresas siderúrgicas
a coque.

02.05.79

Senador LUIZ
CAVALCANTE

09.05.79

26.04.79

Senador
LINS

Jost

09.05.79

Autor: Deputado Joaquim Ramos

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 338, de 1 978
Insti tui a correção monetária nos débi tos de obras_ contratadas pelas órgãos da
administração 'direta e indireta, da União,
Estados, Distrito Federal e Munictpios,não
pagas 30( trinta) dias após o respectivo f~
turamento.
Autor: Senador Huri lo Paraíso

NuMERO E EMENTA

DATA DE
IRECEBIMENTO
NA COMISSÃO

•
INDICAÇÃO N' 1. DE 1 976

Sr. Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do artigo 247 do Regime!!:
to Interno do Senado Federal, que se proc~
da. no âmbito da Comissão de Economia,
a
estudo conclusivo, a respeito das causas do
Do

22.03.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

D1S~RI8UIÇÃO

Senador PEDRO
SIMDrl

29.03.79

*******

***"***

Redistribuido
ao Senador
MARCOS FREIRE

29.03.79

processo inflacionário brasileiro.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 67. de 1 977
Exige a inscrição do CPF e do RG dos
devedores nos titulos de credito que esp~
cifica, e-dá outras prOVidências.

05.12.78

Autor: Deputado João Pedro

Ser.ador DINARTE MARIZ

16.03.79

*******

******

Redistribuido
ao Senador
BERNARDINO V,!

04.04.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE~ATOR
Parecer pe
la realizaç~o
de um Simpósio sobre a
Inflação ou
pela salici t2.
ção de estudo
junto a entidade especializada.
Parecer
trário.

CO!!

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO
Aprova o
parecer, em
10.05.79

-

.l
Aprova o
parecer, "",

10.05 .. 79

-

II

ANA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 149, de 1 978
Autoriza a alienação de bens da União,
situados na área urbana de Guajará-Hirim,no
Terri tório Federal de Rondônia, e dá outras
providências.
Autor: Poder Execu ti vo

10.05.79

Parecer Eavorável.

Senador JOS~
LINS

10.05.79

**i(.*******

********

Redistribul.do
ao Senador
JESSt FREIRE

10.05.79

Aprova o
parecer, em
10.05.79

-

!1IIIho de 1979
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DATA DE
NúMERO E EMENTA

RECE81MENI~i

NA COMISSA ..

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 02, de

RELATOR
DESJGNADO

b

Senador Jos11:

1 979.

LINS

Aprova o texto do Tratado de Amizade,
CQopera ão e Comércio entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dã
República da Guine-Bissau, celebrado em Bra
siUa. a 18 de maio de 1 ,978.
-

DATA D
01STR1l3UIÇ

26.04.79

*******
Redistribul.do
ao Senador
JESSÉ FREIRE

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RE!-ATOR

Parecer f av,2
ráveL

26.04.7Q
,

7~

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇÕES

COMISSÃO

Aprova o
parecer, em

"

10.05.79

******J
10.05.

145~

,

Autor: Poder Executivo
PROJETO DE LEI

DA

CÂMARA

NQ

86. de

1

975

AI tera' a redação do § 2º do artigo 26
do Decreto-lei nQ 3.365, de 21 de junho de
1941, que dispõe sobre desapropriações por
utilidade pública.

10.05.79

Senador BERNARDINO VIANA

1

ree:<~e,

solJ.c~ ti!çao ,
da CC].

I
,

,PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 35. de 1 976

!

Al tera a redação do § 22 do artigo 26
do Decreto-lei nQ 3.365, de 21 de junho de
1941, (Lei por desapropriação por utilidade pública).
AUtor: Deputado Cantidi~ Sampaio
Anexado aos PLC nºs 86/75 e 98/76.

Senador BERNARDINO VIANA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

11.05.79

RELATOR

DATA ~A

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
PARECER
DO AE]...ATOR

DO

coNhús.ó
DA

t

OBSERVA'1P~S í

COMISSÃO

I
; ,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, de 1 976
Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei
nQ 3.365·, de 21 de junho de 1 941, que dispõe sobre desapropriação por utilidade pública.
Autor: Sivio Lopes
Anexado aos PLC N$s 86/75 e 35/76.

1"10

I

Autor: Deputado Joaquim Bevilácqua
Anexado aos PLC n2s 35 e 96, de 1 976.

NúMERO E EMENTA

11.05.7

,;ai

o prOjetol' o
tou à cs

I

I

10.05.79

O proj!>to
vol tou à '. PE
para rees~e,
por soliCli.tação da cdJ~

Senador BERNARDINO VIANA

.

!

~------------------------I-------~-------I---~--I--------~-------·,----~--!
PROJE'Iü DE LEI DA CÂMARA Nº 19, de 1 978
Concede
Parecer fa
Ao Sen~p.or
vista do pro Benedito·Fervorá.vel.
Senador LUIZ
prolbe a cobrança ao adquirente de ca- 05.12.78
16.03·t9
jeto ao Senã reira, para
CAVALCANTE
sa própria, por intermédio do sistema finan
dor Benedi tõ vista, em: I
ceiro da habitação, de' obras de equiparnentõ
Ferreira, em
23.05.791
comunitário e de infraestrutura urbana.
I
23.05.79

I

Autor: Deputado Vasco Neto

I
"

!

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, de 1 978
Estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para veículos automotores fabri
cados no Fals.
A.utor: Deputado Eduardo Galil

i

Senador ARNON
DE MELLO
***·~6*

Redist ibul.do
ao Senador B]!
NEDITO FERREI
RA

16.03. i9
I

********
23.05.h

Parecer cOE
trário ao p~
jeto e às Emendas de n2 s
1 e 2-CT.

Concede
vista do pr.::!.
jeto ao Sena
dor Hilton Cabral, em
23.05.79

i

"

"

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio Dl

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NÚMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

MENSAGEM N2 24,

de 1 979
Do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, propo~
ta do Sr. Ministro da Fazenqa, 'para que seja autoriz'ada a PreFeitura Municipal de San
ta Rosa(RS) a elevar em crS-7:769.576.60(s~
te milhões, setecentos e sessenta e nove
mil. quinhentos e setenta e seis cruzeiros
~~sesse~~~d~~~:avos) o montante de sua dÍv!
de 1 979
Do Sr. Presidente ~a República, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, ,para que se=
ja autorizada a prefeitura-Municipal de Ube
raba(HG) a elevar em Cr$1.2~-OOO.OOO,OO(dozemilhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.

06.03.79

Senador

PEDRO

16.03.79

SIMON

CONCLUSÃO'
DO PARECER
DO RE!-ATOR

Parecer fa
vorável. con-:

cluindo por ~
presentar u.'ll

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇÕES

COMISSÃO

'I'

Aprova o

parecer, em
23.05.79

proj eta de Re
solução.
-

-

,

MENSAGEH NQ 44.

27.03.79

Senador TAN-"
CREDO NEVES

28.03.79

Senador MARCOS FREIRE

23.05.79

Parecer fa
vorável, con::
cluindo por ~
presentar um
proj eto de Re
sOlução.
-

Aprova o
parecer, em
23.05.79

-

PROJETO DE: LEI DA CÂMARA Nº 104, de 1 977
ACrescenta dispositivo ao artigo 10 da
Lei nO 5.107, de 13 de setembro de 1 966
que "dispõe sobre o FUnd? de Garantia
do
Tempo de Serviço".

.

21.05.79

Autor: Deputado Moreira Franco

NÚMERO E EMENTA

DATA DE

RELATOR

RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

DESIGNADO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N.2 102, de 1 978
Faculta o abatimento no imposto de ren
da das contribuições para as Igrejas
dequaisquer credos na forma que menciona.

05.12.78

****:******
Redistribuldo
ao Senador
BERNARDINO V1.

Autor: "teputado Gióia Júnior

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ lS4.de 1975-CO~
PLEMENTAR.
Altera as Leis Complementare's nQs 7,de
07.09.70; e 08, de 03.12.70; com as alterações estabelecidas pelas Leis Complementares nQs 17, de 12.12.73; e 19, de 25.06.74;
cria o Banco Nacional do Trabalhador (BNT) e
dá outras providências.
Autor: Senador Luiz Cavalcante

Senador DINAE
TE MARIZ

Altera a redação de dispositivo do DenQ 1.381, de 23 de dezembro
de
1974. que "dispõe sobre o tratamento tributário aplicável à empresa individual nas atividades imObiliárias".
AUtor: Deputado Cantidio Sampaio

DA

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

16.03.79

********
23.05.79

AUA

21.03.79

Senador ROBE,E
TO ~ SATURNINO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, de 1 978
creto~lei

DATA

DISTRIBUiÇÃO

05.12.78

Senador MILTON CABRAL

.

28.03.79

Parecer contrário.

Adiada a votação para
audiência do
Ministério do
Trabalho ~ em
23.05.79

Aprova o
Parecer contrário.
parecer. em
24.05.79

À SG11, com o
oficio nº 13/
79-CE, para
pronunciament
do Ministério
do Trabalho,
em 24.05.79

.......m
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NOMERO E EMENTA

DATA DE.
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE~ATOR

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

--------------------------r-----------~~------II--------i------~··------~
Parecer favo
rável, com as
Emendas de n2

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 03, de 1 979

,

Dispõe sobre a pOlítica Nacional de Ir,rigação •. e dá outras providências.

03.05.79

Senador MARCOS FREIRE

03.05. 79

i
i

.,

Autor: Poder Executivo

I

PROJE'IO DE LEI DA CÂMARA N2 9, de 1 979
AUtoriza a realização de estudos geoló
gicos e topográficos pelas concessionáriasde serviços públicos de energia eletrica,pa
ra implantação de instalações de transmiss~o
em tensão nominal igualou superior a 230 KV

1

Senador MIL-

AP Senador

1 a 16-CE que
oferece.

em 24.05.79

I

'

i

02.05.79

Concede yis

ta do proje= Hi1 ton Cabral,
to· .-e.Q' .senador para vista.~
Milton Cabral .24.05.79

Parecer f"a"(2
rável.

I

02.05.79j

TON CABRAL

Concede vista do proj eto
ao Senador Al
bato Silv-a~

em2*íS.i9'

Ao Senaddr'

Alberto sil-

va, para vi.2,
ta, em
24.05.79

AutOr: Poder Executivo
PROJETO DE LEI 00 SENADO NQ 118. de 1 977
Uniformiza a legislação referente ao
cheq\l.e.

23.05.79

Senador BERNARDINO VIA-

24.05.79

NA
AUtor: Senador Jessé Freire

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA D~

DESIGNADO

DISTRIBUI dÃO

23.05.79

Senador TANCREOO NEVES

24.05.79

24.05.79

Senador MARCOS FREIRE

29.05.79

DATA DE
RECE81MENTO
NA COMISSÃO

CONCLUSÃO
00 PARECER
·00 RE~TOR

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAÇOE:S

COMISSÃO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 21, de 1 979
A1 tera a redação do artigo 42 da Lei nQ
5.764. de 19 de dezembro de 1 971. que "define a politica nac~onal de cooperativismo.
insti tui o regime "j"uridico das sociedades
cooperativas e dá outras providências"_
AUtor: Deputado Odacir Klein
PROJETO DE: LEI DA CÂMARA N!i! 71, de 1 978
Regula a atividade profissiohal nos
jornais de empresa.
Autor: Deputado I1aélio Martins

.

,

I

i

:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 28. de 1 979
Dispõe sobre a criação da COmpanhia de
Desenvolvimento de Barcarena-CODERBAR, e dá
Outras providências.

28.05.79

Senador BERNARDINO VIANA

29.05.79
,

Autor: Poder Executivo

I

,.

r
i

-I

···'.,$1

ZAS4

Qu.rt.~feir.

JuBlJode Im
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO REI..ATOR

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 05. de

1 979.

23.05.79

Senador PEDRO
SIMON

30.05.79

30.05.79

Senador TANCREDO NEVES

30.05.79

Ratifica o texto do Acordo comercial
entre o Governo da Repúblíca Federativa do
Brasil e o Governo da República da GuineBissau. celebrado em Brasilia. a 18 de maio
de 1 978.
Autor: Poder Executivo
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 08.

de

1 979.
Aprova o ProtOcolo de Prorrogação do
Acordo sobre comercio Internacional de Tê~
teis(Acordo Hultifibras). assinada em Genebra. a 30 de dezembro de 1 977.

Autor: Poder Executivo

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Reuniões Ordinárias

2

Reuniões Extraordinárias _

1

Projetos relatados . _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '2
Projetos dlstribu!dos .

15

Projetos em diJ1gência

1

Oficios recebidOS

"

3

Ollcios expedidos

2

Pedidos de vlsla _. ____ •.• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4

Emendas apresentadas __ .~
Subemendas apresentadas ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ .

Substitutivos ___ •• _.•.• _____ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

2

Projetos de Resolução _.. _ ....
Declarações de voto
Comparecimento de autoridades _. _ _ _
Votos com resuições ____ _
Convites expedidos ____ _

BrasUia, em

31 de -maio de 1 979.
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COMISSÃO DI>

Quarta,felra 6 2455

EDUCAÇ7<o E CULTURA

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO Mes DE
PRESIDENTE:

SENADOR JOÃO CALMON

ASSISTENTE:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO

MAIO

DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

DE 1979.

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA

CONCLUSÃO
DO PARE.CER
DO REt.ATOR

OIS-

TRIEIUIÇÃO

CONCLUSÃO
OA

OBSERVACOES

COMISSÃO

PROJETO DE LEI OA cAMAM N9 26/75 :
Declara Pedro Américo Patrono da Pi~
tura clássica no Brasil e Cândido ,
Portinari Patrono da Pintura Moderna
Brasileira.

20.03.79

SENADOR
ALOYSIO
CHAVES

APROVADO O

22.03.1 9

CONTRARIO

!

( REDISTRI.BU!DO

PARECER
,em
"'-_.,
10.05.79

!

!
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 40/77:

,

!

Dispõe sobre o registro de entidades
no Conselho Nacional de Serviço
S.'!.
cial, concessão, pagamento e prest!
ção de contas de subvenções sociais'
e dá outras providências.

SENADOR
01.06.77

EVELÁSIO

22.03.79

FAVoRAVEL

i
i

VIEIRA

APROVADO O
PARECER. e"
10.05.79

,

(REDISTRIBU!DO
c

:
DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA D4
DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE!-ATOR

27.0'.~9

FAVoRAvEL.

CONCLUSÃO
OA

COMISSÃO

OBSERVAÇOES

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 24/78:

Dá nova redação à alrnea"'''e ll , do arti
go 29, do. Decreto-lei n9 869. de
1"f
de setembro de 1 969, que "dispõe so
bre a inclusão da Educação Moral e cf
vica, como disciplina obrigatória. nos
sistemas de ensino do País, e dã
ou·
tras providências.
-

29.03.75

SENAOOR
ALOYSIO
CHAVES

APROVADO· O
PARECER, em
24.05.79

,

.

,

I

PROSETO DE LEI DA CÂMARA N9 10/78:
Reabre os prazos para. requerimento
registro de psicólogo.

,

de

05.04.79

SENADOR
ADALB"ERTQ
SENA

,
27.0'.1 9

APROVADO O
PARECER, e"
CONTRARlO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 25/78:

I

Aprova o texto do Acordo Básico , de
Cooperação Têcnica e Científica entre
o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo d~ Guiné-Bissau ,
celebrado em Brasília a 18 de maio de
1978.

SENADOR
26.04.79

JUTAHY
MAGALHÃES

27.0'.79

FAVORAvEL

,

2~.OS.?9

APROVADO O
PARECER, e"
10.05.79

'

,

,

I.

-. "r

.

JaMode 19'?'
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DATA DE

NúMERO E EMENTA

RECEBIMENTO

NA COMISSÃO

REL~TOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 71/78 :

Regula a atividade profissional
jornais .de empresa.
I

nos

CONCLUSÃO
COMISSÃO

FAVORÁVEL

SENADOR
ADERBAL

26.04.79

CONCLUSÃO

DO PARECER
DO RELATOR

PROJETO,
27.04.79

JUREMA

a EMENDA

AO
com
NO

OBSERVAÇÕES

DA

APROVADO·

O

PARECER, em
24.05.79

1 - CLS.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 19/79;

Janeiro - ~EFIERJ em Universidade
Rio de Janeiro - UNIRIa.

APROVADO

SENADOR

Transfor'1l'.a a Federação das Escolas F~
derais Is:oladas do Estado do Rio
de

ALOYSIO
CHAVES

30,04.79

do

30.04.79

FAVORJIVEL

O

PARECER:, em

10.05.79

(
.

SINTESE

Reuniões Ordinárias

ProjEiltos Relatados
Correspondências

DOS

TRABALHOS

DA

COMISSÃO

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

Recebidas

••••••••••••••••••••••••••

02
07

05

Brasília, em 31 de maio de 1 979.

COMISSAO DE FINANÇAS
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO ms DE

MAIO

DE 19 79

PRESIDENTE: Senador CUNHA LIMA
ASSISTENTE: ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA

NúMERO E EMENTA

DATA DE AE·
CEBI'.'ENTO
NA COMIS$AO

RELATOR
·OESIGNADO

06.04.18

Senador
SALDANHA
DERZI
Redistribuido

DATA DA
OIS-

TAIBUIÇAO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 97/75
Altera a redação·do & 29 do art. 67 da Lei
nO
Orgânica da Previdência Social (Lei
3.807, de 26 de agosto de 1960)

'21.05.79

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 193/15
Altera a redação do art. 73, "Caput", da
Consolidação das Leis do Trabalho.

11.05.79

Senador
PEDRO
SIMON

21.05.79

CONClUSAO
00 PARECER
.00 R.ELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSÃO

-

OBSERVAçoeS

DIÃIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io lI)

i,

NúMERO E EMENTA
PROJETO

DE LEI-DO SENADO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Quarta·rei;.' 2457

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RE~TOR

CONClUSAO

oeSERVAçOES

DA

COMISSAO

'.
.T:;âJli"tando

N9 217175

Altera a ~edação do art. 67 da"Lei Orgânica da Previdência Social e dá outras prov!
dências.

'

06.0ll..78

Senador

1

,

:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 02/76
11.OS.79

SénaHor

-

,

:

21.0S.~9

-- -

.

~

-,

PEDRO

SIHON

,

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 283/76
Dispõe sobre o Adicional Noturno para 08
Trabalhadores regidos pela Consolidação
das Leis do Trabalho.

'os

PLS n9s 971
7S • 169/75,

SALDANHA
DERZI

edistribuido

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis
do Trabalh~.

t:m- -COIII

21.0S.19

11.{)1i.79

Sena.dor

'

~;:

21.05.19

PEDRO

SIMON

I

--

!

.

NúMERO E EMENTA

'

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

•

~P.~_TQ._~~I_~_SENAp_<?

RI!LATOR
DESIGNADO

DATA

D~

OISTRIBUIÇ~O

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RE!-ATOR

CoNCLUSAO

DA
CQt.lISSAO

OBSERVAÇOES

-

N9 89/75

~ltera o artigo 89' da Lei n9 5.107, de 13
de setenbro de 1966, que. -cria o FUndo de
Garantia do TEmpo de Serviço-o

18.05.79

Senador

2LOS.1"

JUTAHY

MAGAIJru:S
!

,

!

,

PRO::!E~-º-DLLEI l2O..!.~ADO--1!9.

128/74

Acr~scenta

paráqrafo ~o artigo 89 da.Le!
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, e di
outras providências.

18.05.79

Senado!'
JUTAHY
MAGAIJru:S

21.0S·7 9
I

i
,I

I

-

,

i

i

,

PROJETO Dt LEI DO SENADO N9 121/77

Altera di$positivo da Consolidação das Leis
do Trabalho.

11.0S.79

Senador

i

21.0S-~~9

PEDRO

SIMON

,
,
,
,

i

."-"-,j:

I
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NúMERO E EMENTA
PP.01E~-º-~ UI I?Q....S~Jl_AP-Q R9 197/75
disposições na Lei
n9 5.107, dê' .-de s~tembro de 1!Hi6, que
criou o Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇO.
lcreseent'a-~:_:;;difica

DAlf DE
RECEBIMENTO
NA.OOMISSÃO

18.05.79

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

O/STA/BUIÇÃO

Senador

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RE~TOA

CONCLUSAO
DA

OBSERVACOES

,

COMISSAO

21.05.79

JUTAHY
MAGAIJIl\ES

~~T_º ~L!L~.-s!:!l_ADO ~ 189/75

Acrescenta dispositivos ao artigo 89, da Le
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 ·(Fundo
de Garantia do TEmpo de Serviço)

PP.O~Tº

QE_g.I_D9 SENADO

18.05.79

Senador
JUTAHY

21.05.79

MAGAIJIl\ES

N~J.64/75

Cá nova redação às letras ~b" e "e" do 1nC150 11, e ao inciso III do artigo 89;
acrescenta pará~rafos aos artigos 10,e 11,
todos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço.

18.05.79

Senador
JUTAHY

21. OS .,79

MAGALHl\ES

,

NúMERO E EMENTA
fR~!.q D~ ~~_~~~E.N~D2..~7_1~/76
Introduz modificações no sistema do Fundo
de Carantia do Tempo de Serviço.

DATf. DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DES/GNADO

DATA DA
DISTR/BUIÇAO

18.05.79

Senador
JUTAHY
MAGALHÃES

21.06.79

18.05.79

Senador
-JUTAHY

21.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO AE!JITOA

CONCLUSÃO
DA

OBSERVAçoES

COMISSAO

•

PR~~D~Y;.I-ºO...!ENAop

N9 226/75
Introduz modificações na Lei n9 5.107, de
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.

PROJETq -º~~r_DQ SE}lA_~N2_ 198/75
cá neva reda~ão e acrescenta dispositivo ao
artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, e dá outras providência.s.

MAGALHl\ES

18.05.79

Senador
JUTAHY
MAGALHÃES

.

Junho de 1979
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NOMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA CQMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA

.p

DA

fi

OISTRlaUIOI

CONCLUSÃO

.

PONCLUSAO
DA
COMISSAO

DO PARECER '
DO RE!ATOR

OBSERVAÇOES

PP.~E'I'Q_-':>~'y!~CQ ~!!N~~.J!9....!!ili

Permite aos empregados a utilizaçÃo da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço para a construção 'da casa própria.

18.05.79

-Senador
'JUTAHY

21.05. 7~

HAGALHl\Es

Pr:~TO _~ LEI f?2.....S~NAOO2l~200/76

Altera a redação da alínea "e", do item II
e do item 111, do artig~ 89, da Lei n9
5.107, de 13 de setembro de' 1966.

i,

18.05.79

·Senador
JUTAHY

i I

21.05.7

HAGALHl\ES

.i

I

~P.OJ_~!9 J?E_Y:=.!. _~_-ª.EN.!!D~LN9 79/76
Acrescenta dJspositivos à Lei n9 5.107, de
13 de setembro de 1966, que criou O Fundo
de Garantia do Tempo de Serviç~.

18.05.79

.

Senador
JUTAHY
MAGALf-l'ÃES

.

,

NOMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTAIBUIÇA~

CONCLUSAO
DO PARECER
00 REJ.A,TOA

CONCLUSAO
OA

COMISSAO

OBSERVAÇõES
.

PROJETO......P~_~~_DO~SEN.~p.Q_N~91/76

Introduz rnodlflcações na Lei n9 5.107,de
13 rle setembro de 1966, que instituiu o
Fundo de Garantia do TEmpo de Serviço.

18.05.79

Senador
JUTAHY

21.05.79:

HAGALHl\ES
i

,

;

~R~TETO DE LEI D~ SENA~ N9 290/76
Introduz alterações na Lei n9 5.107, d.
13 de setembro de 1966, que instituiu o
Fundo de Earantia do Te~O de Serviço.

I
I

18.05.79

Senador

21.05.79,

JUTAHY

MAGALHÃES

I
I
,
I

I

I

i

I

PR~!O-º~_J:.~D~L.!ENAOO

N9 251/76
Altera o artigo 89, da Lei n9 5.107, de 13
de seteMbro de 1966, que criou o Fundo de
Garantia do TEmpo de serviço.

,

:

18.05.79

Senador
JUTAHY

'.

;'

21.0S,7~

MAGALHl\ES

I

,
I'

i'
I

I

I

I

,,~: '

..

I'
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NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGr~ADO

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE~TOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇôES

COMISSAO

PP.OJETO DE LEI DO SEnADO n9 305/76
Introduz alterações no regime do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, para extin guir a opção e.manter a estabilidade no em
prego, nos termos da Consolidação das Lers
do Trabalho.

Senaaor
JUTAHY
HAGAL!®:s

18.05.79

21.05.79

i

PROJETO DE LEI DO .SEnAI;lO N9 '02177

,

}!odifica o art. 99 da L6; n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, que criou"o Fundo d.
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
>;:::'Ovidências..
'

Senador

18.05.79

21.05.79

JUTAHY
HAGAL!®:s

.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 68/78
Dispõe sobre a· obrigatoriedade de informação sobre o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

Senador
ROBERTO
SATURNINO

1l.O5.7~

21 .. 0.5.79

-_:

NÚMERO E EMENTA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIB\JrçAO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE~TOR

CONCLUSAO

DA

6~/77

Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de
1973, incluindo a ligação ferroviãria Gua-

20.03.79

Favorável

AFONSO~

CAMARGO

rapuava-~rudentópolis-Ipiranga.

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 ·53/7S
Dispõe sobre doação de lote à Organiza1ão
das nações Unidas - onu - pela Companh1a
Imobiliária de"Brasília - TERRACAP.

Senador

31.08.77

Aprovação do
parecer •

Senador

10.05.79

Favorável

Aprovação do
parecer.

20 •.00.79

Favorável

Aprovação do
parecer.

ARNON DE
MELLO
edistl'ibuido

~JETO

DE LEI DA CÂMARA N9 127/78

Proíbe a pesca
vidências.

pre~atória

e dá outras pro-

30.11. 78

Senador
MAURO
BENEVIDES

Voto elll st!pa
rado, v_enci~r
do do Senado
Raimundo Pa- 1

rente.

edistl'ibuido

15.05.78

OBSERVAÇOES

COMISSAO

.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI "DO

OAlA DE

RELATOR

DATA DA

RECEBIMENTO
NA ICO~!SSÃO
,

DESIGNADO

·Ô1SiRIBUICÃO

SENADO N9 157/18

:

Incl~i

no Plano Nacional de Viação, a rodovia Iuna (BR-2S2) Muniz Freire-Anutiba-Placa-Alegre, fazendo ligação com a BR-IOl, e
dá outras providências.

29.08.78

CONCLUSÃO
DO PARECER,
DO RE!-ATOR

CONCLUSAO

OBSERVAÇOES

DA

COMISSAO

.

"

Senador

Fa.vorável

23. O3.79:

SALDANHA
DERZI

ÁPJ'(was ão do

paN:C~"
';_.

Redistribuido

f

PRQJETO DE LEI DA CÂK4RA N9_01/79
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral
do
Rio Grande 'do Sul, e dã outras providências.

19.04.79

Senador
PEDRO
SIMON

Favorável

23.0lt-.79

Aprovação do
parecer.

I

,

I
"

,

PROJETO DE LEI DA

CÂMARA N9 19/79

Transforma a federação das Escolas Federais

30.04.79

Isoladas do Estado do Rio De Janeiro - FEFI
ERJ em Universidade do Rio de Janeiro
UNIRIO.

-

Senador
VICENTE
VUOLO
Redistribuido

FAvorável

10.05;79

Aprovação do

parecer.

.- ~~;--

,

I

NúMERO E EMENTA

DA1A DE
RECEBIMENTO
NA COMISS"O

RELATOR
DESIGNADO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 04/79
Estende aos depôsitbs judiciais em Dinheiro,
ordenados por outras autoridades judiciárias
~c correção monetária prevista para os ordena
os por juízes federais.
-

DATA DA '

DISTRIBUIÇÃ~

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RE!.A,TOR

!

CONCLUSAO

DA

OBSERVACOES:

COMISSÃO

,

I

26.04.79

Senador
MAURO
BENEVIDES

Favorável

30.04.7,

I
I

Aprovação do
parecer.

I

,

I
i

I

i

,

I

:
I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 05/67
Hantem ato do Tribunal de ContaS da União
denegatrio de registro do contrato de loca
ção celebrado' entre a Delegacia RegioDal ao
::.:'Iposto de Renda de Maceió, no Estado
de
Alagoas, e o Sr. Joaquim Antônio de CAstro._

10.05.79

-Senador
ARNON DE

MELLO

11.05; 79:
I

Favorável.

•

Aprovação do
parecer.

I

I
I

i
PROJETO DE LEI ·'DA CÂMARA N9 30/77
Estabelece critério especial de recolhimen
to de Imposto de Renda para as ~essoas que
especifica e dá outras providências.

,

,

I
06.05;77

Senador
TANCREOO

NEVE~

Redistribuido

20.03; 78 1

Favorável

,

Aprovaççao do
parecer.

I
I

"-

I

I
I
!

2462
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NúMERO E EME:NTA

NACION~A",L.l(?:Seçã~-o!!.!!II'l.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.:!.J~""~ho~d~.~I".

OMA DE

REl~TOR

DATA DA

NA CO tSSAO

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

RECEB~ENTO

CONCLUSAO

DO PARECER
DO RELATOR

DisPge sobre a doação de terras aos ex-combatentes da FEB.

26.0~.79

Senador
AMAAAL

30.0~.79

2~.05.79

Senador
ROBERTO
,ATURNINO

28.05.79

24.05'.79

Senador
ALBERTO
SILVA

28.05.79

Contrário

PEIXOTO

N~

CÂl~ARA

,

Aprovação do
parecer.

138/78

Altera a Lei nq 5.107 , de 13 de setembro
de 1966 (Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço) •

PROJETO DE LEI DA

OBSERVAÇOES

10~/77

PROJETO DE LEI-no SENADO Nq

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

CONCLUSÃO
DA
COMISSJ,O

NQ 60178

.

Altera a redação do dispositivo do Decretolei n~ 1 3g1, de 23 de:dezembro de 1974, que
Itdispo~ sobre o tratamento tributário aplicáve1 a empresa individual nas atividade"s
imobiliárias.

,

J

,

.,

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO,
NA COMISSAO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUiÇÃO

PR0JETO DE LEI DA CÂMARA Nq 111/78
Assegura a mulher que tenha filho menor,
viven~o em sua companhia, o direito ã opção por jornada reduzida de trabalha.

24.05.78

Senador

CONCLUSAO
00 'PARECER
DO RE!,.ATOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

1
OBSERVAÇOES.

i

I

28.05.79

RAIMUNDO

J

PARENTE

. I
I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 09/79
Aprova o texto do Acordo sobre Imunidades,
Isenções e PrivilêgiOs do Fundo Financeiro
para o Desenvolvimento da Bacta do Prata no
T~rritór!os do Palses Membros, afrovado na
:LX Reuniao de Chanceleres dos Paues da B!
eia do Prata, a 09 de dezembrQ de 1917.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 88/77
Institui seguro obrigatório nas garagens e
estacionamentos pagos.

28.05 .. 79

12.04.18

Senador.
ALBERTO
SILVA
Redistribuido

29.93.79

,
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f

DArÃ',DE
AECIiBIMEN,TO
NA' ÇE!MISSAO

NúMERO E EMENTA

i PROJETO

Quarbl-reira Ó 2463

RELATOR

DATA DA

CONCLUSAO

CONCLUSÃO

DESIGNADO

DISTRIElU1Ç ()

DO PARECER
DO RE~TOR

COMISSÃO

DA

OSSERVAÇoeS
.

'~<'

DE LEI DA cÂMARA N9 30/79

,

;

utoriza a Comissão de Financiamento da Pro
; dução - CFP a alienar o imóvel que meneio :;-

I

28.05.79

,

, na.

!

I
,

, .

H

,

,.

!PROJETO DE LEI 00' SENADO; N9 '60/76

!

~á nova redação ao artigb 450, do Decreto.lei n9 5 452, de 19 de maio de 1943 (Cons,2
• idação das Lei do Trabalho).

",

30.05.79

".'.'$'
,

I

,
ROJETO DE

r~EI

DO SENADO NQ 34178

"Favorável co

~roibe aplicações financeiras" pelas pessoas
'urldicas de direito público, de recursos ob
idos com a finalidade de financiar obras. oü
~preendimentos de interesse de respectivaad
~ini~tração.
--

29.03.79

02.04.71

Senador
A>1AR1\L
PEIXOTO

!

AProvaç~

voto em sepa- voto em separada, contrá- 'rado, contrário, do Sena- r.j.o.
dor Raimundo
yarente.

•

.

i
i

I

I
I

"

SINTESE· 'DOS TRABALHOS

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS •••••.•••••••••••• 4~
PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS •••••••••••.••• 3~
PROPOSIÇÕES RELATADAS ••••••••••••.••••• 1~
REUNIÕES ORDINÂRIAS •••••••••••••••••.••

oi

PEDIDOS DE- VISTl', ••••••••••••••••••••••• 03
PROJETOS EM DILIGtNCIA ••••••••••••••••• Dl
VOTO EH SEPARADO, VENCIDO •••••••••••••• Dl
BRASíLIA, 31 DE

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO

ms DE

PRESIDENTE:

SENADOR HELVIDIO NUNES

ASSISTENTE:

DANIEL REIS DE SOUZA

DE 19 79.

RELATOR

DESIGNADO

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇÃO
I

Nº 159. de 1 976-

SENADO

Introduz modificações na Lei Comp1ementar
26. de 11 de setembro de 1 975.

n'

Autor:

MAIO

DATA DE RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

ro

1979

LEGISLAÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE

PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR.

!-1AIQ DE

04.04.79

Senador HUMEERTO LUCENA

05.04.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO

Parecer favo
rável, na for
ma do Bubsti::
tutivo aprov,,ª
do pela CC].

A presidência concede
vista do pr~
jeto ao Sen.E
dor Jutahy
Maga1hães.em
10.05.79

DA

OBSERVAçõeS'

COMISSÃO_

Senador Nelson Carneiro

Sena~ i

to

dor Jutahy
Magalhães,: i
para vista:,i
em 10.05.1~
,
!

i

iPROJETO DE

LEI DA C:4MARA

NQ

32. de 1977

Acrescenta parágrafO ao artigo 3' do
iDecreto-lei
9.853, de 13 de setembro de
946. que atribui à. Confederação Nacional
''do Comércio o encargo de criar e organizar
o Serviço Social do Comercio.

n'

,I

Autor: Deputado Herbert

,

I
05.12.78

Senador
FREIRE

JESS!:

04.04.79

Parecer contrário.

Aprova o p,,ª
recer, em
10.05.79

-

,

,
•

Levy

,

,

,

,~;,

..

,

',' ",;'J<;'~'.;

,

I,

1,
;- _.~

'-,;'

[

., .~
j~~- ;f-'

,

JGIIbo de 19'79
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NÚMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

-

PROJETO DE LEI ~ CÂMARA N2 104. de 1977
Acrescenta dispositivos aO artigo 10
da Lei nº 5.107. de 13_ de setembro de 1966
que dispõe sobre o FÚndo de Garantia do
Tempo de Serviço.

05.12.78

04.04.79

Senador MOACYR DALLA

CONCLUSAb
DO PARECER
DO RE~TOR
Parecer
trário.

CO~

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO

~

Aprova o
parecer, em

10.05.79

Autor: Deputado Moreira Franco

-

.

"

O parecer
aprovado c~m
votos venci-dos dos S-ena
dores Humbe~
to Lucena e
J aison Barr.,ê
to.

1

PROJETO DE LEI DA CP.MARA NQ 74, de 1 978.
Dispõe sobre a concessão de adicional
. de periculosidade aos vigias 'ee guardas de
segurança.

05.12.78

Senador HUMBERro LUCENA

. 04.04.79

Senador ALOY
SIO CHAVES-

04.04.79

Parecer
trário.

co~

Aprova o
parecer, em

10.05.79

-

A presidê!!
cia concede
vista do pr~
j eto ao Sen2;
dor
Moacyr
Dalla, em

AO Senador
Moacyr Dalla,
para vist~,em

Autor: Deputado Jorge Paulo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 83, de 1 978
Acrescenta novo item ao parágrafo 32
do art. 10 da Lei nº 5.890, de 8 de junho
de 1 973, que altera a legislação de previdência social, e dá outras providências.

05.12.78

Parecer favorável.

10.05.79

10.05.79

Autor: Deputado Gomes do Amaral

;

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

PROJETO DE LEI DA CÂMA.1(:A NQ 12, de 1 979
Modifica dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decrft
to-lei n2 -5.452. de 1Q de maio de 1943.

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR
parec~:.por

28.03.79

Senador HtJliIBERTO LUCENA

03.04.79

aUdiência da
comissão de
Constituição
e Justiça.

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSÃO
Aprova o p~
recer, em

10.05.79

Há

v:oto pelas conclusões do 'senador Lenoi r Vargas.

Aut-or: Deputada Luiz Braz

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 16, de I 979
Dispõe sQbre o exerclcio da profissão
de Meteorologista e dá outras providências.

02.04.79

03.04.79

SenadOr HUM-

BERTO LUCENA

-Parecer favorável. com
as Emendas dé
nQs 1 e 2-CLS
que o.f'erece.

Aprova o
recer. em

10.05.79

p~

-

AUtor: Deputado Peixoto Filho

PROJETO DE LEI DO SENADO N2 06 • de 1 978
.Altera a denominação' da categoria pro
.fissional ocup-ada pelo Técnico de Adminis-:
tração.
Autor: Senador Vasconcelos Torres

. 08.05.79

10.05.79

Senador LENQ
IR VARGAS

..

.

,J...... del979
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I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA .COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DiSTRIBUiÇÃO

Quarta-feira 6 2465

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 REj..ATOR
.

PROJETO DE LEI 00 SENADO N2 68, de 1 979
Eleva para IOO%(cern por cento) do
FGTS depositado. a importância que a em
presa deverá pagar ao empregado. no ca=
so de despedida sem justa causa.

10.05.79

Senador HENRIQUE DE LA
ROCQUE

1O.05.7~

CONCLUSÃO

OBSERVAÇõ~S

DA

COMISSÃO

-

.

,

I

,

!

I AUtor: .'Senador Franco Montoro
l

I

i

PROJETO DE LEr 00 SENAOO N9: 46, de 1 974

Dá

l'J.ova redação

·à letra IIb

•

! '
I,

,;

I
ll

do item
'08

1O.05.79

II do arÚgo 52 da Lei n!i! 5.890. de

Senador J AISON BARRETO

1l.05.7f

,

I

de junho de 1 973.

\

'·1

i

AUtor: Senador Jose Lindoso

I
I
\

!

PROJETO DE LEI DA C~ARA NO 22, de 1 979
Altera a redação do artigo 2' do Déc!'eto-lei nQ 1.146. de 31 de dezembro de
1970. que IIconsolida os dispositivos sobre as contripuições criadas pela Lei· nO
2.613. de 21 de setembro de 1955. e dá o~
tras providências lO.
Autor: Deputado ttalo COnti

I

1l.05.79

Senador HUMBERTO LUCENA

11.05• 7

I

,

f

I

,
DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÁO

NúMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSÁO
DA

OBSERVAÇOSS:

Parecer pela
prejudicialid~de do proJ~,
to, Eace apro
vação do PLC-

Aprova o
parecer, em

Receberam P.,ê
recer pela
prejudiciati-

COMISSÃO

!

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 193, de 1975
Al tera a reda~ão do art. 73 "caput"
da Consolidação das Leis do Trabalho.

DATA DA '
DISTRIE1\J.JÇAp

16.05.79

Senador J AISON BARRETO

17.05.79

17.05.79

dade os

PLS:

Autor: Senador Orestes OUércia

no 2/76, em!}.

121/77 ,

Al'lexado aos PLC n2 2/76 e PLS n2s 283/76 e

nexo.

tramitam
conjunto.

I

121/77.

I

nºs 283/76 e

que

em

I

,
PROJETO DE LEI DO SENADO

NQ

283, de 1976

Dispõe sobre o Adicional Noturno para os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

16.05.79

Senador J AISON BARRETO

17.05.79
i

,

AUtor: Senador Nelson Carneiro

! Autor: Senador Nelson Carneiro

17.05.79

,

05.12.78

Senador HENRIQUE DE LA
ROCQUE

03.04.79
I

Receberam p!}.1
recer
pela
prejudiciali-,
dade os PLS. I
n2s 193/75 e i
121/77. qI1e "/1
trami tam "0'11
conjunto.

,

n. 2/76, em!}.

:

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 114. de 1 977COMPLEMENTAR.
Introduz alterações na Lei Compleme,!!
tar nQ 7. de setembro de 1 970. que inst.f.
tuiu o Plano pe Integração SOcial-PIS.

Aprova o
parecer. em

nexo.

.

I

Parecer pela
prejudicialidade do proj..§;
to, Eace apr~
vação do PLC

Parecer
rável.

.raVEl

A presidê,!!;
cia concede
vista do pr,2
jeto ao Sena
dor JESSt FREIRE. em

17.05.79

Ao Senador
jessé Frei+
re, para ·,"~l

ta, em
17.05.79
i
;

2466

(la.m·feira 6

JII1I1lo~\"9

DlARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DiSTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 RELATOR

PROJETO DE LEI DO SENADO NS! 121. de 1 977
Altera dispositivos da consolidação

das Leis do Trabalho.

,

16.05.79

Senador J AISON BARRETO

Parecer pela
prejudiciali
dade do pro-:
jeto,'".face a
aprovação do
PLC nº 2/76.
em aJlexo.

17.05.79

Autor: Senador Nelson Carneiro
Anexado aos PLC n2 2/76 e PLS nQs 193/75 e

CONCLUS.li.O
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

Aprova o
parecer, em

17.05.79

283/76.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 2. de 1 976
Altera o artigo 73 da Consoiidação
das Leis do Trabalho. .

04.04.79

Senador J AISON BARRETO

05.04.79

05.12.78

Senador JESSÉ
FREIRE

04.04.79

Autor: Deputado Roland Corbisier
Anexado aos PLS nQs 1.93/75~ 283/76 e 121/77

Parecer f avo
rável ao prõ
jeto e pelã
prejudicial.!
dade dos PLS
n 2 s 193/75.
283/76 e 121
177. em anexo.

PROJ ETO DE LEI DA CÂMARA NO 22. de 1 977
ACrescenta parágrafos ao artigo 766
do Decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de
1 943(Consolidação das Leis do Trabalho).

Parecer co.!!
trário.

Autor: Deputado Peixoto Filho

Receberam
parecer pela prejudicialidade do
proje os PLS
nQs 193/75 e
283/76. que
tramitam em
conjunto.

Aprova o P,ª
recer, em

l7.05.79

A presidê.!!
cia concede
vista do pr~
jeto ao sen~
dor Jaison
Barreto. em

Ao Senador

J aison BaI!re_~
to. para '\lis~
ta. em
17.05.79;

17.05.79

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA _
DlS.TRIBUIÇÃO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NO 23. de 1 977
Altera a redação do artigo 147 do De
creto-lei nQ 5.452. de 1Q de maio de 1943
(ConSOlidação das Leis do Trabalho).

05.12.78
******

Senador MOACYR DALLA

*********
Redistribuido
do-Senador
Helvirlio Nunes (Avocado)

Autor: Deputado RaimUndo Parente

04.04.79

******

29.03.79

Senador JESSÉ
FREIRE

Parecer por
audiência da
comissão de
Consti tuição
e Justiça.

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO
Aprova o
recer. em

p~

17.05.79

OBSERVAÇõES
O parecer é
aprovado COl"
Voto em Sep.!
rado do Sene.
dor Rair.mnd?
Parente 9 recó

mendando repâ
ro de técnicã.~,

26.04.79

legis1ativa~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 92, de 1 978

Altera a redação dos artigos 379.380
e 404 e revoga O artigo 375 da COnsolidação qas Leis do Trabalho, aprovada
pelo
Decreto-lei nQ 5.452, de 12 de maio
de
1 943.
Autor: r:eputado Adhemar Ghisi

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO· RELATOR

03.04.79

Parecer por
audiência do
Ministério
do Trabalho.

Aprova o
parecer, em

Parecer favorávÊ:l, cqm
a Emenda de
n2 I..cCJ.

Aprova o
parecer, em

17.05.79

.

-

PROJETO DE LEI DO SENAOO NO 35. de 1 979
Revoga o artigo 528 da consolidação
das Leis do Trabalho - aprovado pelo Decreto-lei nO 5.452, de III de maio
de
1943.
Autor: Senador Paulo Brossard

26.04.79

Senador HENRI
QUE DE LA RoI

QUE

26.04.79

17.05.79

-

Quarta-feira 6 2467
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,f
,\,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NÚMERO E EMENTA

RELAI DR
DESIGNADO

DATA

ri

DISTRiBUI ÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
CO RELATOR

CONCLUSÃO

I

I.

OFICIO "8" NO '7, de 1 976
IX> Sr. Governador do Estado do Pará.
sOlicitando autorização do Senado Federal.
para alien'ar quinze(lS) glebas de terras
devolutas. situadas no interior daquele E~
Município de são !X>mingos do Catado',

,,

I

i,
!

"

.

,

I

17.05.79

Senador HELV.!.
DIO NUNES

lB.05.

~9

"

••'i-",-

.'1

!

(AVOCADO )

no

I,

OBSERVAÇõES

DA
COMISSÃO

I

pim.

.,

..

!

PROJETO DE LEI 00
COMPLEMENTAR.

SEN~ N2

i

293. de. 1977-

I

I

Amplia o conceito de trabalhador rural. para efeitos previdenciários.

17.05.79

Senador JESS~
FREIRE

!

1B.05.~9

"~"'i'

.,

~

\·1'

.

,
,

AUtor: Senador Franco Montaro

i

PROJETO DE LEI 00 SENAOO NO 15, de 1 979
Dispõe sobre a concessão do salário.familia aOs trabalhadores temporários, de
que trata a Lei nO 6.019. de 03 de janeiro de 1 974.

"

17.05.79

Senador HENRI

1B.05.~9

OUE DE LA ROQ
QUE

,~;

!

,

Autor:

"'~

,

Senador Orestes QUêrcia

,

:

.
...

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DAT

DA

d

DESIGNADO

DISTAI ;UlÇÃO

Senador MOACYR DALLA

18.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE!.ATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇÕES

COMISSÃO

!

PROJETO DE LEI 00 SENAOO..N" 32, de 1 979
Assegura aO empregado despedidO ind~

17.05.79

nização integral pelO tempo de serviço.
I

,

I

AUtor: SenadOr Franco Montara

i

.

PROJETO DE LEI 00 SENAID Nº

33. de 1 979

Revoga o item VI!I do artigo 530 da
Consolidação das Leis do TraDalho.

17.05.79

Senador HUH-

1B.0$.79

BERTO LUCENA

Autor: Senador Marcos Freire

:

I

PROJETO DE, LEI 00 SENAOO

Introduz alterações na Consolidação
. ;das Leis do Trabalho, _para o fim de subs-

,;tituir a forma mensal :de pagamento de sa. ;lários pela .forma quirizenal.

~':Autor:

.

NO 74, de 1 979
17.05.79

Senado»

ALOr
SIO CHAVES

1B.0$.79
i

SenadOr Nelson Carneiro

i

",~;;-,..~:,,~,.

"

I'

,2468
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA....

RELATOR

DATA DA

DESiGNADO

DISTRIBU:ÇAO

Senador FRAE
CO MQNTORO

18.05.79

Senaclor J AI-

18.05.79

Jllnhude 1979

CONCLUSÃO.
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOS~

COMISSÃO

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 07, de 1 979
Dá nova redação ao caput do artigo
843 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-l'ei nQ 5.452. de 12
de maio de 1 943.
Autor:

17.05.79

Deputado Pacheco Chaves

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ

lD, de 1 979

Altera dispositivo da Consolidação

17.05.79

das Leis' do. Trabalho.
Autor:

SOM BARRETO

I

Deputado Carlos Santos

I
I
!

PROJSTO DE LEI 00 SENADO Nº 212, de 1975

I

Regulamenta a profissão de desenhista gráfiCO e dá outras providências.
Autor:

23.05.79

Senador ALOr
SIO CHAVES

24.05.79

I

Senador Ores tes ouércia

.

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUJÇÃO

Senador ALOr
SIO CHAVES

03.04.79

PROJETO DE LEI 00 SENAOO NS! 242, de 1 977
Acrescenta § 412 ao at't. 4' da Lei Com
plementar' nQ 26, de 11 de setembro de 1975.

05.12.78

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR
Parecer co,!!
trário.

Autor: Senador Nelson Carneiro

CONCLUSÃO

DA

OBSERVAÇOES

A presidência concede
vista do pr.,2
jetO ao Sen~
dor Fr'illco
Montoro, em

Ao Senador
Franco Mont,2

COMISSÃO

ro, para vi.§.
ta. em
24.05.79

24.05.79
l
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N~ 111, de 1 978
Assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo em sua companhia, o direito à
opção por jornada reduzida de trabalho.
Autor:

05.12.78

Senador ALO!
SIO CHAVES

04.04.79

Seilador JESSÉ FREIRE

04.04.79

Parp.cer fi!
vorável.

.

Ap~ov.::l.

parecer,

o

em

24.D5.79

Deputado Fernando Coelho

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 138,_ de 1 978
AI tera a Lei nQ 5.107. de 13 de setem
bro de 1 966(Fundo de Garantia de Tempo de
servi~o).
Autor:

05.12.78

Parecer favorávEü.

Aprova o
parecer, em

24.05.79

i,
I

Deputado João Alves

I

.

I

DIÁRIÔ DO CONGRESSO NAC~2~~~~.J~~_IJ),_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:Q",.=."rt.::-,::.,:::"".,-,2469=:;
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

DESIGNADO

00 PARECER
DO RE~ATOR

COMISSÃO

Parecer fi!
vorável.

Aprova o
parecer, em

:PROJETO DE L,EI DA CÂMARA N!2 138, de 1978
Altera a Lei n!2 5.107, de 13 de set~
bro de 1 966(F'Undo de Garantia de Tempo de
'Serviço ).

05.12.78

Senador JESSt
FREIRE

OBSERVAÇõES

DA

24.05.79

Autor: Deputado João Alves'

I--------....,.---------~----I---if-.-I------'I-----I--_+, -.j

:I

+-'

PROJETO DE LEI 00 SENADO Nº 139, de 1978COMPLEMENTAR.
Acrescenta parágrafo ao art. 42 . da
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro

P arecer
vorável.

05.12.78

f!:

Aprova0
parecer, em

24.05.79

Senador FRA!
CO MONTORO

de 1 975.

- -'iJ~

7

AUtor:' Senador Otair Becker

_-----------1----1----+--1-"
-1--'----1-----.f_~""""'-I
"
1-PROJETO
DE LEI 00 SENAOO N!! 26, de 1 97'9
Acrescenta parágrafos ao artigo 517
da ConsOlidação das Leis do Trabalho.

23.05.79

Senador ALOr
SIO CHAVES

','

,

,

AUtor: Senador Orestes quercia

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR
DESIGNADO

DATA

~A

DISTRIBUIçÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RE!-ATOR

CONCLUSÃ!)

DA

OBSERVAÇOE~

COMISSÃO
,

PROJETO DE LEI DO SENADO N!2 66, de 1 979
Acrescenta di,sposi t i vo

à

Consoli dação

das Leis do Trabalho, para o fim de asse~
rar est"abilidade provisória ao empregado -

,

23.05.79

Senador JESSt:
FREIRE

24.05.79

,

,

que aj~iza reclamação trabalhista contra o
empregador.
AUtor: Senador Orestes ouércia
PROJETO DE LEI 00 SENAOO NO

71, de 1 979

Restabelece a autonomia dos ~indicatos
de estivadores na distribuição dos encarregadOS de direção é chefia nos serviços de
carga e descarga. revogando o artigó 18 do
Decreto-lei n2 5, de 04 de abril de 1966.

24.05.79

Senador MOACYR DALLA

24.05.79
,

,

AUtor: Senador Franco Montoro
PROJE'Iú DE LEI 00 SENAOO N2

1

90, de 1 979

Concede aos empregados domésticos pejlodo de férias igual aos dos demais empr,!!
gados da Lei n2 5.859. de 11 de dezembro
de 1 972.

23.05.79

Senador LENOIR VARGAS

24.05.79

,

-,\utor: Senador Franco Montoro
.

.

!,
-

I
,

~

.TIrI::

li

,;.:,;, ),1 ~•. ~
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DATA DE
RECEBIMENTO

NúMERO E EMENTA

NA COMISSÃO

RELATOR

DATA DA

DESrGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

DO AE!-ATOR

COMISSÃO

00 PARECER

DA

OBSERVAÇOES

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94. de 1 979
Estabelece que a sentença normativa da
23.05.79
Justiça do Trabalho fixará. também. um piso
salarial ou limite minimo de remuneração pa ~
ra a categoria profissional e dá outras prõ
vidências.
-

Senador JESS~
FREIRE

24.05.79

I

Autor: Senador Franco Montoro
PROJETO DE LEI DA CÃMARA Nº 25. de

1 979

Introduz modi.ficações na Lei- nº 5.107.
de 13 de setembro de 1 966. que criou
o'
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

21.05.79

Senador'HUMBERTO LUCENA

2S.05·79

Senador JESS
FREIRE

24.05.79

AUtor: Deputado Otávio Cecato

PROJETO DE·LEI DO SENADO Nº 23. de 1 976
Dá nova reda;:ão ao artigo 391 do Decre
ta-lei n2 5.452, de H de maio de 1943(Con=
saUdação das Leis do Trabalha), acrescenta
parágrafO ao citado artigo., 'passando a ser
22 o parágrafO único.
AUtor: Senador Orestes ouércia

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

. DISTRIBUiÇÃO

28.05.79

Senador ALOr
SIO CHAVES

29.05.79

28.05.79

Senador J AISON BARRETO

29.05.79

29.05.79

Senador RAIMUNDO P AREN-

29.05.79

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO I1ELAiOR

CONCLUSÃO
OA

COMISSÃO

OBSERVAÇÕES

!
:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ 26, de 1 979
Acrescenta parágrafO ao artigo 10 da
Lei nº 5.890, de 08 de junho de 1 973.que
aI terou a legislação da previdência soci-

al.
Autor: Deputado Jorge Arbacre
PROJETO DE LEI DA C~ARA Nº 29, de 1 979
Acrescenta dispositivo ao arrigo 29
da Consolidação das Leis do Trabalho. apr.2
de
vada pela Decreto-lei n' 5.452. de H
maio de 1 943.

/>Jl tor: Deputado Jorge PaulO

MENSAGEM Nº 84, de 1 979

Do senhor Presidente da República. solicitando autorização do Senado Federal. pa
ra que seja autorizada a alienação de ter ~
ras públicas no Distrito Agropecuário
da
Superintendência da zona Franca de Manaus
(SUFRA'IA) , à empresa Reflorestadora Rio
Branquinho Ltda.

TE

;

,
:

:,
:

Julio de 1979

I,

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

:,

Quarta·(elr.

DIÀRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

RELATOR

DATA DA!

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
00 REJ.,.ATOR

CONCLUSÃO

DA
COMISSÃO

MENSAGEM Nº 85, de 1 979

Do Sr. Presidente da República, soli~citando a~torizaç~o do sena~o Fe~eral,
para que seja autorlzada a allenaçao de terras
públicas nó Distrito Agropecuário da superintendência da ZOna Franca de Manaus(SUFRA
MA), à empresa Agropecuária Santa firsula Ltda.

29.05.79

Senador RAIMUNDO PARENTE

29.05.79

I

:co Sr. Presidente da República, solici'L ndo autorização do Senado Federal, para C;'.le seja autorizada a alienação de ter
ri:i~
úblicas no Distrito Agropecuário da Supe~intendência da Zona Franca de Manaus
( Sl~"1A) , à empresa Agropecuária Esteio S.A

29.05.79

Senador RAIMUNDO PARENTE

.-

I

1

~

I

,

j

,

___ o

II
I

29.05.7J

L-..

,

.

HENSAGEM N2 86. de 1 979

2471

.~"'·'~·I

..

I

6

j,
,

.

slNTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO

Reuniões Ordinárias _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4

Reuniões Extraordinárias

__________________________

~

______ 21

Projetos relatados
Proietos distrlbuldos

.__------------------r------ 283

Projetos em diligência _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,..._ _ _ __

'Ofíclos recebidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- i_ _ _ ___
Otrcios expedidos
Pedidos de vista _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I -_ _ _

~_

5

Emendas apresentadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2

Subemendas apresentadas.
Substitutivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Projetos de ResoluçãO --------------~--i_----Declarações de voto _ _ _ _ _ _ __
Comparecimento de autoridades . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~--

1

Votos com restrições
Convites expedidos

Votos vencidos ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• _. 2
Votos pelas conc1uSÕeS •••••••.•••••••••• ~ ••••• '•••••• ~_ •••• 1
Brasflia, em

31 de m~io de 1 979.

2472
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Qu .....-felrA 6

COMISSAQ DE MINAS

E

ENERGIA

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MIlS DE

MAIO

PRESIDENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA

ARNON

DE

HELLO

DATA DE RECEBJMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA'

NO
002, DE 1222
AtTORIZA A REALIZAÇÃO DE
EsrunOS
GE6LOGICOS E 10POGRÁFICOS PEL~S CONCESSIONÁ
RIAS DE SE~VIÇOS PL'iBLICOS DE ENERGIA EIJ:rRI
CA, PA.'l.A n:PLAN'fAÇKo DE
INsrALAÇÕES
DE
T:t;,!;Sl1I3SÃO EM TENSÃO IGUAL OU "SUPEIUOR A

DE 19 79

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DJaTRIBU/ÇÃO

I:ROJ'ETO DE LEI DA C,(HARA

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

FAVORÁVEL'. AO
PRo.rsrO.

18.0"".79

SENADOR
AFFON 50 CAl1AID

18.0l,..79

SENADOR

26.0l,..79

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

A];!rovado I eu
02.05.72, co.
restr1çoes d
parte do Sr.
Senador Henr
. que Santl11o.

230 KV.
Autor: Poder Executivo
eB~n7rQ

DE

J2ECRRI'Q LEGISLaTIVO

tl Q !J DE 1222

26.0"".79

APROVA O TEXTO DO ACOImO ENTRE o 00
VRrt~m Dl RE?t'iSLICA FEDER!\.TIVA DO BRASIL E Õ
GOVE....':\~ro DO PERO "SOBRE A H!srAI..l\.ÇÃO E F'UNCIO

NAHEIITO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, DE
CRIT6RIO DA HINERO

nau

ARNON DE MELLO

FAVORÁVEL
PRo.rsrO.

UM ES-=

AO

Aprovada, en:
02.05'.72, cOc
restriçoe,.s ~a
parte do Sr.
Senador Hen~j
que Santil10.o

COHERCIAL.

"

DATA DE
REC~BIMENTO

NúMERO E EMENTA

NA COMISSÃO

PROJETO :QE LEI DO SENADO

NO

112,

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUiÇÃO

SElIADOR

31.05'.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DE 1222

30. 0 5'.79
DISPÕE SOBRE A UTILIZ~ÇÃO DO ÁLCOOL

hlUTON DE MELLO

PARA uso COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO.

IAutor:

Senador Aderbal Jurema

-

síNTESE DOS TRABALHOS DA COJ.!ISSÃO
REUNIÕES ORDINÁRIAS •••••••••••••••••• "..

1

PRo.ro;:rOS RECEBIDOS ••••••••••••••••••••'. •

1

PRo.rEtOS DISTRIBUÍDOS................ •.••

1

PROJETOS RELATADOS .......... _ •• .o •••••••• -...

2

VOTOS Cm! RESTRIÇÕES ••••••••••••••••••••

2

.o .... .o........

1

CORRESP01'D~NCIA RECEBIDA ... .o ....

Brasília, 31 de maio de 1979

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

"
OBSERVAÇOES

J • • • I979

J

-

--

--
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-

_COltllSSAO pE

RELAÇÕES EXTERIORES

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO

ms DE

MAIO

PRESIDENTE:

Senador TARSO DUTRA

ASSISTENTE:

ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA

NOMERO E EMENTA
.

PROJETO DE

D~RETO

Quarla-Celra 6 147J

DATA DE RECEoiMENTO
NA COMISSÃO

DE 1. '9

,

RELATOR
DESIGNADO

DATA Df\.
DIsç1C
TRI~UIÇ
O

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO-RELATOR

CONCLUSAà
DA
COMISSAO

.

OBSERVAÇO~S

i

LEGISLATIVO Nt OSl'9

Ratifica o texto do Acordo Comercial entre
o Governo da República Fede:rativa do Bra sil e o Governo da República da Guiné-Bissau, celebrado em BrasIlia a 18 de maio de
1 978.

i

26.04.79

Senado:r

10.05.+

F.vorável

AMARAL

PEIXOTO

i

O.~,,~

I

.

i

Aprovação dei
do parecer,
'ell_ 2:3.05.79

1

!

-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 06/7.9
Ratifica o texto do Acordo sobre transporte
e Navegação Mar{ima , celebrado em Brasllia
a 23 de maio de 1978, entre o Governo da Re
pública Federativa do Brasil e o Governo dã
República Portuguesa.

26.04.79

Senador
SALDANHA
DERZI

!

"

10.05. '19

Favorável

I

Aprov ~'
' - ((lc.
parece , em
23.05.79

,

I
!

,

,

NúMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DES!GNADO

~ROJETO DE DECP~TO LEGISLATIVO N9 04/79

DATA DA
DISTRIBUiÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER

CONCLUSÃO

00 RE~TOR

COMISSÀO

OaSERVAQOES

DA

-

i

ikatifica o texto da Convenção sobre a Proib!- 26.04.79

~ãO do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de
' !odifiCação Ambi~ntal, assinado pelo Governo
·rasileiro em NRva york, em 09 de novembro
i e 1977.

Senador ,
TANCREDO
NEVES

lO.O5.~9

' I
I
I

,

I
I

ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 09/79
prova o texto do Acordo sobre .Imunidades ,
senções e Pr~vilégios do Fundo Financeiro
ara o Desenvolvimento da Bacia do Prata no
errltório dos PaIsca "l>1E:mbros, aprovado na
eunião de Chance leres dos FaIses da Bacia
o Prata, a 09 de dezembro de 1 977.

28.05.79

.

!

ENSAG~~

põ

N9 78/19

Sr. Presidente da República, submetendo à
~provação do Senado ?ederal, a escolha
do
o?utor LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO E SILVA, B
charel em Ciência JurIdicas e Sociais, para
~xercer a-função de Embaixador do Brasil jun
to ã Repúblic.a Francesa.
-

I

24.05.79

Senador
TANCREDO
NEVES

10.0S.~9
,

i

Favorável

Apreciada em
sessão secr~
ta.

1

i

"

,
,

"I;.

2474
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DATA DE
R!::CEB1MENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CONCLUS,l.O

DISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

22.05.79

Favorável

Aprovação de
parecer, em
3C'.05.79

DA

OBSERVAÇõES

COMISSÃO

~ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO 08/79
~?rova

o Protocolo de Prorrogação 40 Acordo
Comércio Internacional de Têxteis (Aordo Hultifibras), assinado em Genebra, a
30 de dezembro de 1977.

21.05.79

~~bre

Senador
NELSON·
CARNEIRO

':·iENSAGEH N9 57/79
Do Senhor Presidente 4a República, submeten

do à aprovação do Senado ~deral, a escolhã

30.04.79

Senador
MAURO
BENEVIDES

30.04.79

Favorável

Apreciada em
reunião seCl:e
ta, em 03/057
79.

30.04.79

Senador
BERNADINO
VIANNA

30.04.79

Favorável

Apreciada em
reunião secreta, em
03.05.79.

do Senhor Armindo Franco Mendes Cadaxa, Embaixado r do Brasil junto ao Governo da Jamai
ca, para, cumulativamente, exercer a funçãode Embaixador do Brasil junto à Comunidade
das Bahamas.

>·lENSAGEM N9 58/79

~o Sr. ~residente da República, submetendo ã

a?rovaçao do Senado Federal, a escolha do Sr.
:arcos P.enreique Camillo Côrtes, :Emhaixador
o Brasil junto ã Comun;dade da Austrália, ~~
cumulativamente, exercer a função de Emaixador do Brasil junto à Nova Zelândia.

b:'

DAiA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

CONCLUSÃO

OISTRIBUIÇÃO

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DESIGNADO

30.04.79

Fevorável

Apreciada em
reunião se ereta, em
03.05.79.

DA

COMISSÃO

MENSAGEM N9 59/79
~o Sr. Presidente da República, submetendo ã
aprovação do Senado Federal, a escolha do Sr
João Baptista Pinheiro, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exer~
~er a função de Embaixador do Brasil junto ã
união das Repúblicas Socialista Soviéticas.

30.04.79

Senador

MENDES
CANALE

~

SINTESE DOS TRABAL80S

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS ••••••••••••••• 03

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS •••••••••••• 05
PROPOSIÇÕES RELATADAS ••••••••••••••• 07
REUNIÕES ORDINÂRIAS •••••••••••••••••• 03
EMENDAS APRESENTADAS ••••••••••••••••• 01

SUBSTITUTIVOS •••••••••••••••••••••••• 01
COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES •••••••• 01

BRAstLIA, 31 DE MAIO DE 1979

OBSERVAÇOE.S

._--

J.aItodel9'79
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,

COl\USSAO DE SEGURANÇA NACIONAL

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO

ms DE

J

DE 1979

MAIO

SENADOR JORGE KALUME

PRESIDENTE:

CARLOS

ASSISTENTE:

,

E

GUILHERME FONSECA

.

,

DATA DE AE·
CEBIMENTO
NA COMISSÃO

EMENTA

_.

r-y..;o;.

.

NÚMERO

_~_~;--;-2',,"

,'-,-f~t.

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇA.

CONCLUSÃO
00 PARECER
00 RELATOR

,
'1

"!

CONCLUSÃO

OBSERVAÇ(lE$

DA

COMISSÃO

I

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 04/79
Ratifica o texto da Convenção sobre a ProibiÇão do Uso Militar ou Hpst11 de Técnicas
de Hodificação Ambiental,! assinado pelo Gf!.
verno Brasileiro em Nova York, em 09 de no
vembro de 1977.

26.04.79

Senador
MURILO

,1

02.05.7

BADARO

,I

-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 79/79
Hodifica disposit;.ivo da Lei n9 6 620, de
17 de dezembro de 1978, que define os cri
mes contra a Segurança Nacional, estabele
ce a sistemática para o seu processo e jül
garoento, e dá outras providências.
-

23.05.79

Senador
BENEOIT0

I

28.05.1~
I
I

FERREIRA

I
!

!

,

I

I
SINTESE DOS TRABALHOS
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS ••••• ~ ~ ••••••••

-I- ...

Dl

i....,.

02

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS ..............

REUNIõES EXTRAORDINÂRIAS '.~"' ••••••• ' ••• 01

BRASILIA, 31 DE MAIO DE 1979

COMISSAO DE

SERVIÇO POBLICO CIVIL

RELATÚR10 CORJlE'SPONDENTE AO

ms DE

PRESIDENTE :

SENADOR EVANDRO CARREIRA

ASSISTENTE:

SONIA DE ANDRADE PEIXOTO

NúMERO E EMENTA

MAIO

DATA DE RE~
CESIMENTO
NA COMISSAO

DE 19 79

, !

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA

CONCLUSÃO
00 PARECER
DO RELATOR

DIS-

TRIBUIÇÃO!

CONCl.USÃO

OBSERVAÇOE~

DA

COMISSÃO

i
,

PROJETO bE LEI DA CÂMARA N9 69/77 :
Estabelece prazo para anda'me'nto e sol~
ção dos documentos de qualquer na-tllr~
ZCl protocolados nas répartições públ!
co. federais.

26.0S.77

SENADOR
RAIMUNDO
PA-IU:NTE

-

19.03.79

CONTRliRIO

(REDISTRI BU!IJ(

I

APROVADO O
PARECER, com
voto vencido
,
do Sr.Sen.
HUMBERTO LU- I
CENA.
Em 24.05.79

i

..
,

-!

I

PROJETO DE LEI DA CAMÀRA N9 65/76.:
Dispõe sobre causa de ~special aumento
de pena, guanto aos crimes contra a Ad
ministraçao Pública, praticados
por
ocupantes de cargoS em: comissão da a,!
ministração direta e indireta, regula
a forma de !eu procedimento e dá ~ o~
t~as providencias.

27.03.79

SENADOR
ALBERTO
SILVA

29.03.79

I

CONTRliRIO

APROVADO O
PARECER; em
24.05. 79

,

. ,

-.-,

(

i
I

REDISTRIBU!nOl
,

I

,'-,"

I

i •.
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PROJETO DE

J...... 1979

<Se<io 11)·

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇÃO

•

CONCI,.USÃO
DO PARECER
DO RE~TOR

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

SENADOR

29.03.79

BERNARDINO

CONTRÁRIO,

03.011.79

OBSERVACOeS

Vista conc,!.
dido ao Sr. 't
Senador HeI!.
l'ique de La
Rocque, em
211-.05.79

LEI DO SENADO N9 19/79:

Fixa novos limites de idade para inspt"ova
crição em concurso público ou
de, seleção em entidades da Administr!
ção Indireta e dá outras providências.

f

VIANA

i

StNTESE

DOS

TRABALHOS

DA

•

COMISSÃO

...............................
................................
Proj etos Relatados
Pedidos de Vista ........... , ............... , ...... .
Reuniões Ordinárias

Votos com. :Restrições ••••••••••••••••••••••••••••••••

Dl
03

Dl
01

Brasília, em 31 de maio de 1 979.

COMISSAO DE

TRANSPORTES, COHill!ICAÇOES E OBRAS P%LICAS

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO M~S DE
·PRESIDENTE:

SENADOR

ASS1STENTE:

RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA

BENEDITO

NúMERO E EMENTA

,
ERo.TE'I'O DE LEI DO SEHADO

NQ

082,

Senador

DE 1979

FERREIRA

DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSÃO

RELATOR
DESIGNADO

DATA DA
DISTRIBUIÇÃO

23.05.79

SlllIADOR
AFFONSO CAMAro<

24.05.79

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

DE 1222

ALTE?.A. O ARTIGO 5~ DO
DECRETO-LEI
NII: 999, DE 21. DE OUTUBRO DE 1.969.
~:

HAlO

Henrique Sant11.1.o

.

SíNTESE DOS TRABALHOS DA COHISSÃo

PROJE:ros RECEBIDOS •••••••••••••••••••••• ,

1.

PROJETOS DISTRIBUfoos ••••••••••••••••••• ;

1

CORRESPO~'DJlliCIA RECEBIDA •••••••••••••••••

1

Bras!l1a, 31 d. maio d. 1979

CONCLUSÃO
DA
COMISSÃO

OBSERVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)

S!:NTESE GERAL DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES PERMANENTES
DURANTE O MtS DE.

DE 1 1979

HAlO

$~-'

Reuniões ordinárias .•.•.•.•• : .•.•.•••.•..

24

Projetos de R.esolução apresentaÇ!os..........

07

Reuniões Extraordinárl.as ••••••

14

Declarações de voto •••••.••••••••••••

•••••

49

Projetos Relatados ••••••••••••••••••••••• 144

Campareclniento 'de autoridades ••••••••••.••.,.

07

Pro~~tos

Votos com restr i ç ões........................ oC)

0 ' 0 . . . . . . . . ..

Distribuidos ..................... 258

0"0

Projetos em diligência •.••••••••• ". -.;·0.....

07

Votos ven idos...............................

Oficios recebidos........................

27

Convites

Ofic.ios expedidos........................

21

Pedidos de vista.........................

18

Emendas apresentadas •••••••••••••••••••••

OS

1XPedid~S

•••••••••• ,. •••••••

o ••• , •••

05
800

I

Brasl11a,

lem

31

,

J"laio

de

de 1 97!1.

I

Submendas apresentadas •••••••••••••••••••
Substitutivos

ap~esentado9 •••.••••.••••••

03

RELATOR!O REFERENTE AO Ml:s OE MAIO OE :4>77

da.

COMISSÕES MISTASj ESPECIAIS E DE
INQU~RITO

.
·l;!jl1ERO E

EMENTA

COMPOSIÇÃO

69 • DE 1 978
cria, nos te~mos do Regimento Interno, Comissão ~~~ Preso Seno Itamar Franco
la.;:"<:::-.~ar de Inquerita, para investigar à.enúncias fOrmu
V. Pres. Sen • Passos Porlo
laê~s pela revista "DER SPIEGEL", Alemanha; sobre a ex
ReI. Seno Milton Cabral
cuçao do Acordo Nuclear Brasil - Alemanha.

•

I

DEPOIMENTOS
.,
09-05-1979- Or. Jase.GoldenbtI'g

o

Israel Vargaa:
Prof. Mario Schenlle....g

Or.

Nazarê Alves
Proi. tduardo Penna. -

Or. R••

Frôllnca

30-05-1979- Or. He:l:'vásio Guilla'xs
d!i: Car:lli!l] QQ

!
o

03 z

do Sr. Senador Evandro Cârreira, requerendo, com funda
me •. to no art. 37 da Constituição, na Lei n9. 1579,
d
15-03-1972 e no regimento Inte~no do Senado. a criaçã
de co~issão Par1amentar-de Inquérito, com objetivQ
d
&1.,,\l!'ar
devastação da Floresta Amazônica e suas impli
c:ações.

•

I

OE 1 979

Preso Seno Evandro Carreira
V.Pres. Sen .. Raimundo pate.n.
e,

Rel~

,

~

Prorroga,d
por. 1 ano 16-05-197917-0$-197923-05-197925-05-1979-

.

RL:SOLUCÃO "9

»

90 dias

,

o

c

OaSERVAçOES

f~S:!..1JÇÃO UI?

~u:

.

PRAZOS

Seno Aloysio Chaves i,

i

120 dias

DEPOIMENtOS
03-05-1979- Or. palllo Nogueira
10-05-1979- Or. Renê Novaes
18-05-1979- Dr. José CândidQid;.
Melo Carvalho
29"'05-1979- Or. War-wic:k Kerr

,
COMPOSIÇ}.O

;'S:;~,\GE:·I

Do Se:r.hcr Pre~idente da República, submetendo ã aprovao Dec~eto-lei n9 1_666, de 13 de fevereiro de
í ::í:3~ que fixa o valor do soldo dos postos de Coronel'
P:1 c.2. Policia Hilitar e de Coronel BH do corpo de BO!!!
~e:~83 do Distrito Federal, e dá outras providências.

Presidente da República, submetendo ã aprovao Decreto-lei n9 1668, de 13 de fevereiro d~
1 ~13, que reajusta os vencimentos, salários e proventos
cies ':2.::."vidorcs dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de
CC::~.:.l5 co Distrito Federal, edas outras -;rovidências.
5~~~or

Pres .Dep .!>lario Frota
V.Pres.Dep.Francisco de

Rel.Sen .Gast,a.o Müller

06-05-79

Castro.

Do S~~r.or Pr~sidente da Re?ública, submetendo ã aprovaça::. ia C~< o Dec~eto-lei nÇ> 1 669, de 14 de fevereiro de
1 :17", que "Reajusta as vencimentos e salários dos servic.:)::-es da Secretãr~a-Gera1 do Tribunal de Contas
da
~:.5s., e dá Oi.ltras providências".
.
:-:':":::,,":,(;i;;.! :;9 Jl,

DE

em

ra.

Parecer FavóravHl,Froferido em
03-05-79 - APROVADO

V.Pres.Dep.Brabo de Carvalho
Rel.Sen.Saldanha Derzi .

Pres.Dep.Mendes Me19.
V.Pr'es.Sen:· Almir Pinto
Rel.Dep.
Alcântara

07-05-79

Parecer Favóravel, Proferido em
03-05-79 - APROVADO

~res.Dep.Oswaldo Macedo
V.Pres.Dep.Antônio Ma2urek
Rel.Sen.Moacyr Dalla

08-05-79

Parecer Favóravel, Proferido em
08-05-79 - APROVADO

Ary

1 979

Do S':::::lor l'res:'de.:1te da República, submetendo à aprovacão ~o C~ o Decreto-lei nÇ> 1 .~70, de 14 de fevereiro de
i ;;7;1, que "Rei!justa os .venCimentos, Salários e prove!'!.
tos ~:os Senric.ores da Secretãria do Tribunal de Justiça
do Distrito Pcderal".

NOl1ERO E

EMENTA

I

COMPOSIÇÃO

\

N9 33,

Parecer Favóravel, Proferido
03-05-79 - APROVADO

Pres.Dep.H1ldérico dp. 01iv:~ 07-05-79

C:~

J-!Ei"S}.GE:·j

oaSERVAçOES

-27,. DE 1 919

NQ

cac ~o CK

ça.:; ::0

PRAZOS

' -..t '_.__

V

DE

?:LA.ZOS

OSS::'?-'i AÇü:::S

.

1 979

Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro7
vação do CN o texto do Decreto-lei n9 1 672 i de
16-02-79, que al,tera a legislação do Imposto de Renda
em relação a rendimentos su;eitos ã retencão na fonte.
HE~SJI.Gl:;:-l
.N9 34,
DE 1 979

Preso Dep. Divaldo Suruagy 12-05-79
V.Pres. Seno Almir Pinto
ReI. D~p. Claudio Strassger

Do Senhor Presidente. da República, submetendo à apro~
vação do CN o te~~to do Decreto-lei nO 1 673,
19-02-1979, que reajusta os Vencimentos, salários
e
;;>rovcntcs dos se~vidcres das Secretárias dos tribunais
do Trabalho e dá outras nrovidências.

Pres. Seno Passos Porto
v. Pres. Dep. José Carlo5

Parecer Favóravel, Proferido
10-05-79 - APROVADO

~

-

.

1 979
Do Senhor Presidente da República, submetendo ã aprovação do CN o texto do Decreto~lei n9 1 674.
de
19-02-7~. que reajusta os vencimentos, salários e pr~
ventos dos servidores das Secretárias do Superior Tr~
bunal Militar e das· At.-di tórias da Justiça Militar,
e
dã outras Et"ovidências.
z..!ENSAGE ... l NÇ'
36, DE 1 979
HeNSAGEN

N<?

12-05-79

Parecer Favóravel, Profe:rido
10-05-79 - APROVADO

Fag~des

""

ReI. Ser.. Henrique de La no
.-qUe

-

35, DE

Pres.. Seno João BOScO

16-05-79

V. Preso Dep. Adernar Pereil;a
ReI. Seno Henrique De La Ro
que

Parecer Favóravel, P.:-ofe.:-1do ó'"
15-05-79 - APRQVJ.DQ

-

,

Il~-05-79

Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação ào CN o texto do Decreto-lei n9 1 675,
de
19-02-79, que reajusta os vencin\entos, salários e pro
ventos dos se!:"vidores da Secretária do Tribunal
Superior Eleitoral e dá outl-as nrovidências.
HENSAGEN N9$, 37, DE 1 979

Preso Dep. Cid Furtado
V. Preso Seno Jorge Kalume
Rel. Dep. Hugo Ran:os

Do Senhor Presidente da República, submetendo ã aprovação do CN o texto
do Decl:eto-lei nO 1 676,
de
19-02-79, que reajusta os venc~mentos, salários e pro
ventos dos sCl:vidores das secretã~;as dos Tribunais T
Reaionais Eleitorais e dã outras rovidências.

Preso Seno Gabriel Hermes
19-05-79
v. Preso DCp. Celso Carvalh
ReI. Seno Hendes Canale

I

Parecer Favóravel, Proferidc
15-05-79 - APROVADO

=
-

Parecer Favóravel-, Proferido
APROVADO
17-05-79

-

."

~J=._="=I"';:.:...

,-
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I
NOnI::RO E

I

COl·!POS: ç7,0

EMENT?

Qlllrta-ffitll 6 1479

r

N9 39, DE

1 97.

Nune~

19-05-79
Do Senhor'Presidente da República/.submetendo à apro- Preso Seno Helvídio
vação do CN, o texto do Decreto-lei n9 1 677,
de V. Pres. Dep. Joacil Per ira
21-02-15179, oue reajusta os vencimentos, salários
Rel.Sen .. Lourival Bapt~s
e
,
proventos COS servidores das Secretárias das
Seções
Judiciárias da Justiça Federal de Primeira Instancia e
,
dá outras providências.

-

-

03SSRVAÇ:;.sS

PRAZOS

HE~S.l!.G?;H
N9 38, DE 1 979
19-05-79
Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro-· pre;;.:. Dep. Hugo Mardíni
vação do CN, o texto do Decreto-lei nQ 1 678,
de V.• Preso Seno Saldanha Der2 .
22-02-1979, que constitui reserva de contenção
com ~TDeP. Pedro sampaio
parcela das receitas vinculadas da União e-dã outras
providências.

MENSAGEI·!

,

r

Parecer Favóravel.il" J?:.'OJ:'e.ridc e;m
17-05-79

APROV/,D;-~'" ,

-

.i

,

Parecer Favót'âvel, pi:'oÍo=::r'ido ,em
17-05-7.9

-

A?ROVADO
,
,

,

MENSAGEM NQ 42, DE 1 979

Do Senhor Presidente da República l submetendo à aprovação do CN o texto do Decreto-lei n9 1 679,
de
13-03-1979, que concede,incen~ivQs ã· C~pitalização da
empresa privada Nacional e ao financiamentos da pequ~
na e r:1edia empresa de "t'egiões menos desenvolvidas
e
dã outras o:::ovidências.
MENSAGE1'1 N9 4'"

,

Preso Dep. Pedro GeomanOi

r

~

i

19-05-79

V. Preso Seno Alberto Si va
ReI. Dep. Muri~o Mendes.

Parecer Favóravel, P"!'oferido
24-05-79 - APROVADO

-

e~

I

DE 1 979

i

Do Senhor Presidente da República, submetendo à apro- , Pres.Sen. Louri·val Bapti ta 26-:-05-79
vação do CN o texto do Decreto-lei n9 1 680,
de V.Pres.Dep. Adolpho Fran o.
28-03-1 979. que regula a àcc~aração do impo~to. sobre ReI. Sen. Bernardino Viana

Parecer favéra·">. Proferido em
24-05-79 - APR
1)0

-

ê:rodutos industrializados e da outras providencias.

-

..
.;

,

NOMERO E
PROPOSTA DE EMENDA

~.

CONSTITUIC1i.O N9 07,

Altera a redaç~o do artigo
Constituição Federal.
PROPOSTA DE EMENDA

~

"

COMPOS!çAO

EMENTA

e Seu parágrafo único da

CONSTITUIÇÃO N9 01, DE

Pres.Sen. Tancredo Neves
V.Pres.Sen. Henrique De: La
Roque
Rel.Dep. Marcelo Linhares

26-04-79

•

Pres.Sen. Jaison BarI'eto
V.Pres.Sen. Henrique De' La
Roque
ReI. Deo. Altair Chagas

-

APROV/·.JO

Pro:r'roeaçã~

por

:a~
,

24-05-79

Tramitação Conjunta
,

.

Ofício de Prorrogação por 30
dias.
Parece!" Cont:-oári':1 ~ ?roferi4d. er.
23-05-79 - '·.P!"QVA!JO.
OfIcio de
dias.

PROPOSTA DE a'lENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 13! DE 1 979
Altera o item I do a-rt.Í"go 15, e revoga o artigo 209 da
Constituisão Federal.
PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO M9 14, DE 1 979
Determina aue os mandatos do:. Prefeitos, -Vice-Prefeita
e Vereadcrês eleit:os em 1980 seiarn de ~uatro anos.
PROPOS7A DE at2NDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 15 1 DE 1 979
Elimina a coincidência de mandatos; municipais, Federai.!
Estaduais .

PRO?OSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 10, DE 1 979
Altera o
29 do artigo 102 da Constituição Federal
que dispõe sobre os proventos" da Inatividade.

Oficio de Pro::,ro.~açãc· pO:::' ~O
-eias.
_ arecer Contrã:::-i(i, .!'::oo!erido e:r.:
24-C5-79

DE 1 979

Acrescenta paráE;::,afo5 ao artigo 209 da Constituição Fe
deral.

,

08-05-79

1 979

Resta~elece· a eleição direta para. Prefeito e Vica-Prefeito das Capitais dós I:stados.

PROPOSTA DE EHENDJ\ P. CONSTITUI CÃO N9 08 ,

. Se,;~. Aee:nor Maria
V.Pres.Sen.Mendes Canale
Rel.Dep. Josias Lei te.
Pl~es

fi

03S:r:?.V/~Ç~~S

PRAZOS

DE 1 979

,

,

•

co~

n9 08/79.

•

p~C

,

I

Trami tação Conjur.ta com á PEC
03/79.
..

I n9

,

:

Tramitação Conjun"ta com a f!::C
n9 08/79.

,

,

PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 ll, DE 1 979
Revoga o § 19 do artigo 15 e acrescenta artigo ao Tit··
lo V da Constitui~ão Federal.

-

Pres. Dep. Alceu· Collare::r
V.Pres.Sen. Aderbal Jur~ma
Rel.D~. Ricardo Fiuza

Instalada em 09-05-79

I
,

,
,

Tramitação Conjl::nta cor.! a ?:EC
n9 01179.

-

Jua/Jo de Im
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:::-~~EN~~~~;~;~:~~:Ã~~::~:~6-,:~~~::7:9~U:~---;:~:~o~~::r~.,_,~?C-;I_ç::c-~=l~~,~~~2õ~j:=:~:~-:~~:::--.-:-a--e-dação ao

§

19, letra I!a

11

I com

do artigo 15 da Constl.tul.çao Fcderali

a P:E;C n9 ,1, de 15-]9

i
I

r 'rrami"taçao conjt:.nta
\ c~.... a PEC nÇ- 10.
de

'ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 17, de 1979, que altera a
~edação do parágrafo 19 do artigo 102 da Constituição Fed~ral.·

1979.
Tramitação conju~ta
com a PEC n9 2 e 6/7~

PROPOSTA DE El"IOIDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 18, de 1979. que alte-!
ra dispositivos da Constituição Federal referentes aos Territó,
.os e ao Distrito Federal.
!

!

ROJETO DE LEI NÇ- 5, de lS79-CN,

Pres·. Dep. BenjalEim Far~h
v.Pres.Dep.Bonifacio An1
drada! 2-6-79
Rel.Sen.Alberto Silva

que cria o Fundo Especial de

formação de Pessoal - FUNFORPE.

i

i

i

HENSASEH W? 48, de 1979. do Sr. 'Presidente da. RepúbIica.,sub.Pres. Seno Jutahy Magal~ã~s17-6-7 9
metendo à-consideração do CN o Dec!'eto-lei nÇl 1681, de 7-5-79,: Y;Pres. Sen.Alberto S~ll
'
que altera a alínaa It i" do i tem 11 de art. 13. da Lei n9 ..... i
va
4.452. de 5 de novembro de 196!r.'
! ReI. Dep. Siqueira Campos'
\

.

1

N9 49.de 1979, do Sr. res~dente da epub l.ca, subme- P
D
Alb t H ff
'
tendo à consideração do CN o texto do Decreto-lei n9 1682, der res. ep.
er o o~ ma,n
7-;-5-79,que reduz alíquo"tas _ do Impc:s~o s~bre Pro9u~os Indu~tria-i V. Pre~. Dep. ·Rafael ~ ara o l7-6-7S
Ll.zados ,as~egura manutençao e utl.ll.zaçao de cred~to, e da ou- ! Rel.-5en.Lomanto Jun~or
tras p r o v i d e n c i a s . .
1

'l'I~stalada e~ 15-5-79
Parecer favorãv~~ pr~
!feride em 30-5-79,
jAProvadO.
.

IInstalada 29-5-79
em

I

~ENSAGEM

Insta~ada

em 29-5-79

I

----------------..-------------------r----------------~----_,~-------r~----------

!
-------------------_---------~I-----------~----+---------------NOM~RO

PROJETO DE LEI N\l 05, DE

E

COMPOSIÇJ:.O

EMEUTA

PRAZOS

OBSE:'!'..Vf.Çcr=:S

1 979

Cria a Aucitória da 12-ª Circunscrição Judiciária Hili,
tar e dá outras providências.

Pres.Dep. Jerônimo Santana
V.Pres.Dep. Rafael ?araco
Rel.Sen. Raimundo Parente

12-05-79

Parece!' Proferido, er:: 2.0-85-7:::
Favóravel ao Proje~ç e Co~tr~
rio à Emenda ApresE::)tada.A??C!.~,

Pres.Sen.1eite Chaves
V.Pres.Sen. Saldanha Derzi
Rel.Dep. Gom~s da Silva

18-04-79

Relatório ApresE:ntado eili
19-05-79

PROJ.E:'l;O DE LE:I DA CÂMARA N9 120, DE 1 979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

M~NSAGE.:1 !\9

50. de 1979 - VETO ao Projeto ~e Lei da
n9 Dl , de 1977, que regula a locaçao Predial
Urbana e dá outras providências (Denúncia vazia).
Ca~ara

Pres.Scn.lta~ar Franco
V.Pres.Sen.HelvIdio Nunes
Re1.~ep.J.

Instaleda em 30-5-79
18-6-79

Ribamar Machado

PROPOSTh'DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N<? 01, de 1979 Preso Sen.pedro Sirr.on
propõe d~legaião de poderes ao Presidente da Repúb1ic
para elaboraçao ce lei,extinguindo o Serviço Nacional Y.Pres.Sen.Murilo Badarõ
Rel.Dep.Jerge Arbage
de Informações - SNI - e deterr.linando providências
comp1ementa.res a essa medida.

Insta'l:ada em 31-5-73

SíNTESE DOS TRABALHOS

REUNIÕES

REALIZI~DAS

38

COM.ISSUES INSTALADAS ..•.•...•.•.........•
PARECERES PROFERIDOS ....•...•....•.......
AVISOS ENCAllINHADOS AOS SRS. 1'1EMBROS

G

22

DAS

COMISSõeS •.•••.••..••....••••••..•••..••

836

OFICIOS Rr.METIDOS .....•.....••..........

45

PALESTPJ,S PROFERIDAS PERft.NTE A CPI
que
investiga denúncias formuladas pela re vista "DER SPIEGEL", Alemanha, sobre a e
xeéução do Açor·do Nuclear Brasil-Alema -=
nha....... ........... ...................

6

PALESTRAS PROFERIDP,S PER/-INTE A CPI .que
investiga a devastação da Floresta Ama zônica e suas implicações .......•..•..•

~

Veto ............•......................

1

Quarta-feira 6 %48)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão 11)

Junho de 1979

....

.

MESA
Litler
Jarbas Passorinho

VIc...Lidere.
Pre.lde"te
Luiz Viana (ARENA -

BA)

Lourival Baptisto (ARENA -

Aloysio Chaves
José Uns
Aderbol Jurema
lomanto Júnior
MoacyrDallo
MUrilo 80daró
Saldanha Derzi

SE)

, •..Vlce.. Pre.ldente
Nilo Coelho (ARENA - PE)

4·..Secret6rlo

LIDlUNÇA DO MDI' DA MI~IO.IA

2·· Vlce .. Pre.'dente
Líder
Pinarte Mariz (ARENA -

Paulo Brossard

RN)

Vk...Líd.,••
AI,xClndre Costa (ARENA -

Suplente• • Secretárlot

MA)

Jorge Kalume (ARENA -

AC)

Benedito Canelas (ARENA Gabriel Hermes (ARENA -

PA)

Passos parto (ARENA -

CONJSSOES
Diretor: JoM Soares de OOwiro Filho
local: A,.exo 11- Térreo
Telefooes: 223-6244 e-:225-8505 - Rama.is 193 e 257

Henrique Sontillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mauro Benevides
Orestes QJércia
Pedro Simon
Roberto Soturnino

1.
2.
3.
A.

MendnCanale
José Uns
J060 Bosco
Vicente Vuolo

MT)
SE)

Suploo1ol
ARENA
1. Raimundo Parente

COMISS.!;O DO DISTRITO FEtIER~L - (CDF)

2. ""_:;;1...

COMPOSiÇÃO

(11 membros)

3. Almir Pinto
Presidente: Jessé Fr.ire
Vice-Presidente: -lózaro BarbozQ

MDB
A) SERViÇO DE COMISSOEs PERMANENTES

1. Evondro Carreira
2. Agenor Mario

1. Marcos F,..ire
Titulares

2. Humberto Lucena

3. Mouro Bertevides
Chefe: Clóudia Cartos Rodrigues Costa
local: Anexo It - Térreo
r"eforte: 225-8505 - Ramais 301 e 313

Assisten": Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuni6es: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 6?3

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA)
(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ)'
(15 .....b ...)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Presidente: Henrique. Lo Rocque
1.-Vtc..Prefiden..: Aloysio Chaves
~-Vic..p,..siden..: Hugo Ramos

Suple_
ARENA

PaSJQs parto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José Lins

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Jo6o Calmon

MDB
1. Evelósio Vieira
<2. Leite Chaves
3. José Richa

1. AgenorMaria
2. Amaral Peixoto

Assistente: sania Andrade Peixoto - Ramal 301
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 haras
local: Sola "Ruy Borboto" --:- AneJl:o 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS ~EGIONAIS - (CAR)
.

(7· membros)

I. Hem·ique Sontillo
2. Robltrto Saturnino
3. Gilvon Rocha

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira --- Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 hol'Cls
. Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 ~ Ramais 621 e 716

Suplentes
ARENA
1. Henrique de Lo Rocque
1. tenoir Varou'
2. João Bosco
2. Helvidio Nunes
3. Almir Pinto
3. José Sarney
A. Milton Cabral
4. Aloysio Chaves
S. Bernordino Viana
s. Aderbal Jurema
6. Arnan de Mello
6. Murilo Bodaró
7. Moacyr 00110
8. Amaral Furlon
9. Raimundo Parente

COMISSÃO DE ECONOMIA ""7 (CE)
(11 membros)

COMPOSiÇÃO
Presidente: Itamar Franca
Vice-Presiden,.: Roberto Soturnino
Titulares

Suplentes
~RENA

1.
2.
3.
4.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José Lins
JesSoé Freir~
5. Milton Cabral
6 . Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante

MDB
1. Cunha Lima
2, Tancredo Ne ...es
3. Dirceu Cardoso

••

I.
2.
3.
•.

Hel'lidio Nunes
Albt.rto Silva
Ben,tditO Ferreira
\litell1e \luolo

MOB

COMPOSiÇÃO
preNden.e: Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Mario

Itamar franco
lózaro larbaza
ÂdatDerto Seno
Mouro S.nevidas

Titulares

1. Hugo Ramos
2. leite ChaveS
3. Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Mantora

..

MDS
1.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Presidente: E.,.lósio Vieira
Vice-Presidente: L.ite Chaves
Titulares

1. Jessá Freir.
2. João Bosco
3. Passos Par10
Á. Saldanha o.rzi
5. Affonso Comargo
6. Murila .ladaró
1. Benedito ff,rreira

Suplentes
ARENA
1. José Guiomard
2. Tono Dutra
3. Bendito Canelas
Moclcyr Dolla

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartos-feiras, às 10,00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11- Ran'lal623

I

1.
2.
3.
4.

Roberto Soturnino
Itamar Franco
Ma'rcos Fr.ire
Pedro Simon

1. Jose Richa
2. Ore!,tes Querda
3. Tanc:redo Neves

.,il, . .

Qu.rta~feira
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Assisteflte: Doniel Reis eM Souzo - ROlR01675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Romais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

(CEC)

(9 membros)

MOS
1. Nelson Carneiro
2. Marcos frei,.

1. franco Montaro
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

Assistente: Daniel Reis de Souzo - Ramal 675
Reuniões: Quintas·feiras, Os 11:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo fi - Romal623

COMPOSIÇÃO
Presidente: João Calmon
Vice-Presidente; Jutahy Magalháti

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. JoM Richa
5. Amarol Peixoto
6. Tancredo Neves

MOI
1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Chaw.s

Assinnte. Ant6nio Carlos do Nogu';ra - Ramal 675
Reuniões: Quarfas·f';ras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy·Barbosa" - Anexo 11- Ramois 621 e 716

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME)
(7 membras)

TItulares

Suplentes

COMPOSIÇÃO

ARENA
J. João CÃlmon
2. Tarso Dutro
3. Jutahy Magolh6es
•. Aloysio Chaves
S. Aderbal Jurema
6. J05& Sarney

COMISSÁO DE SAÚDE - (CS)

1.. .lo_Uns
2. Amon eM Mello
3. Jorge KalUIM
... Pedro Pedrossian

(7 membros)

Presidente: ArROn de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

COMPOSIÇÁO
TItulares

Suplentes
Presidente: Gilvan Rocha
VICe-Presidente; Henrique Santillo

ARENA
MOI

1. AdoIberto Seno
2. Evelósio Vieira
3. franco Montoro

1. Morcosfr.ire

2. Gilvan Rocha

1. Luiz Cavolcante
2. Milton Cabral

1. Affonso Comargo
2. Jo6o Calmon
3. Jutahy Ma1JG-

3. Alberto Silva

TItulares

... Arnon de Mello

MOI
Assistente: S6nia Andract. Peixoto - Ramal 307
......... QuH\Ia>-_.às 10.00_
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo • - lomaI623

COMISSÃO DE FINANÇAS - (Cf)
(17 momb....)

1. Gilvan Rocha

1. Dirceu Cardoso
2. ttomar Franco
3. Henrique SantiIIo

2. Roberto Satumino

""'stlntlat lIonaId" Pacheco _Olheiro - ROIIICII306
Reuni6est Ouartos-_as.õs 11:00horos
local, ......... "11" - SaIo . . lodo do Gab. do

$0-._,

João Bosco -

Tttutares

1. GilvanRodlo
2. _
HonriquoSontillo
3.
_

COMISSÁO DE REDAÇÃO - (CR)

COMPOSiÇÃO
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAI- (CSN)

PMdonto, _

1. Saldanha Derzi
3. JesM freire
4. José Sa~ney.
5. Milton Cabral
6.

COMPOSIÇÃO
_NA
1. Tarsa Dutra
2. Saldanha o.m

1. Dirceu Cardoso

2._Sono

3. Roberto Satuminc

.c.

Amarol Peixoto
S. PedroSimon
6. Mauro Benevides

Paulo_

f,.,.

(7 membros)

SupIontoo

Titulares

3 . _ C....1o

Man:as
l.ózaro Barboza
.10M Richa

ConIoto

V~ Adàlb. 10 Sero

2. Henrique dela Rocque

MOI
1.
2.
3.
4.

2. "lIm.u 10 Seno

(5 IMIIIbros)

Suplentes

1. Cu'nha Uma
2. Tancredo News

MOI
1..IoM lIicho

Assistente: Carlas Guilherme fonseca ...:.... Rornal676
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

ARENA
1. Raimundo Pa,..,.
2. JoM Guiomard
3. Amon de,.,wlo
... lomanto Júnior
5. AHonso Camargo
6. ViQfltre Vumo
7. Alberto Silva
8. Amoral Furfan
9. JorgeKalume
10. Jutahy Ma1JG1~
11. Mendes Canale·

lomanfO Júnior
Almir Pinto
Alberto Silva
JoMGuiamard

Romal ~

COMPOSiÇÃO
Presiclente; Cunha Uma
Vice:-Preiidente: TallCl9do Neves

1.
2.
3.
...

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

2.

MuriIo~

3.

J.-Somor

1. Hugo_

e,

Assinm..

Maria Thereza
g Ih6esMotta - RamoI13ot
Reuniões. Quinfas..htiras, às 12=00 horas
Locol. Solo "C..... a..;1cicqua" - .......... - RomoI623

COMISSÃO DE RELAçOES fXTERIOAES - (CRE)
(15 _os)

-.s.istlnte. Ant6nio cârlos de Nogueira - Ramal 675
Reuni6n. Quinfas.t.iras, iIIs 9130 horas
local: Sala "Clóvis 8evil6cqua" - Anexo 11 - Ramal 623

"-lide ... : Jorge Kalume
VtCI-".Iida:"Ie: Mauro Benevides

1._~

Joovo"-

1.
2. Luiz CavaIconlll
3. Murilo Badoró

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amarol Furlan
3. José Guiomord

... Benedito Ferreira

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

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assinnte, Carlos Guilherme FonSIKa - Rama1676
Reuniões: Quortas-feiras, 05 9:30 horas
Local; Sala "Ruy. Barbosa" - Anexo 11- Ramois 621 e 716

COMPOSIÇÃO
Presidente: Torw Dutra
19·Vice-Presidente: Saldanho Oen.i
2'·Vice-Presidente: lomanto Júnior

COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAL - (CIS)
(9 memb...)

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO ClVII- (CSPC)
(7 membr05)

COMPOSiÇÃO

pl'ftic:J.nte: Helvklio Nunes
VIC.Presict.nte: lenoir Vargas·

Tdulares
1. Tarso Dutra

Tltulores

1. tenoir Vargas
2. HeMdio Nunes

Sup_
ARENA
1. Jutahy Mago"' ...
2. Raimundo Paren.

'3• .Jes. freire

3. Joeo Calmon

4. Moacyo-DoHo
5. Ito"';quo do la RDcquo
6. AJoy.io a.....

... Benedito Conelos'

2. Bernardino Viana
3. Saldanha Derzi
... Lomanto Júnior
5. Mendes Canale
6.
7.
8.
9.

Âderbal Jurema
Almir Pinto
Lenoir Vargas
J0s6Samey

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Choves

COMPOSIÇÁO
Presidente: Evandro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena

2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de la Rocque
4. Jo. Guiomard
5. Luiz Covalcante
6.

Titulares
1.
2.
3.
4.

Suplentes
ARENA
Raimundo Parente
1. AHon50 Camargo
Henrique de la Rocque
2. Pedro Pedronion
Bernordino Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto Silvo

Quaria-feira'6 2483
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MD!
1. 0nKtet Qu4,rcio

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. lózaro BarbozQ

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS. ESPECIAiS
E DE INQU~RIT()

S\lplentes

Titulares

2. Evelósio V..ira

AREIIA . d

Assiste;"'~ sania Andrade Peixoto - Ramal 307
a.uniõeS: Quintos--feiras, às 9:30 horas
local,- Sala "Iuyhrbosa"-tu.exo U-Ramais621.716

1. Benedito Ferreiro

I.it'.;.., Pórto

2. Vicente Vuolo

2. tomamo Júnior

Comissões r.mporcllrios

3. Alberto Silvo

3. Pedro ptdrossiQn
, 4. Affonso Camargo

"Chefe! Rulh d.SouaO-Càstro
locol: .Anexo JI.-- UrQo
JMfon.~ 2254505 - Rarnal303
1) Comissões Temporários poro Pro~.tos do Congr.s~ Nacional
2) Comissões Temporárias paro Apreo:ioção d. Vefosi ,
3) Comiss6es Esp.ciois e d. Inq""rito, •
: li
..y Comissão Misto do Profeta d. l.i Orçamentária: (~. '90
do Itegirnento Comum).

MPB
COMISSAOtlE TRANSPORTES. COMUNICAÇOES
EOBRAS PUBUCAS - (CT)
(7 membros)

I .. fyQ~ Co,..;",
2. W.... Bari>oso

I. leite Chaves
2. Agenor Maria

3. Ot:estes,Quércio

j.

r.

RaAssistentes ~ Comissões: Haroldo PU'eira F.rnan~
_ _ Ronaldo Pacheco de ot;w;", - Romal306
"'mof67A; Atfeu derOliveita - Romo1674; aeicMM~o B. F
Reuniões: Terças-feiras, às 10~OO horas
.
Crul- Romal598; Mouro lo~de Só - Romal 3[1$-; Oilo
locaf: Solo "Ruy_ Borbosa" --Anexo 11--- RalTtOis 621-. '6
UivOs Ferro Costa' - Romol 3."',.
' I

COMPOSiÇÃO
Presidente: Benedito Ferreira
VQoPresidente: VICente VuoIo

,

SERVIÇO DE

CO~IISSÕES

PJ::R.'1ANENTE

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEffi1ANENTES DO SENADO FEDERAL
Pl\lU\ O ;,.NO DE 1979

HO~JIo~S

,

TERÇA
C.T.

10·: 00
C.A.R.
HOMS
·09:30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

S A L A S
RUY MRllOSA
Ramais-621 e 716

RONALDO

CLOVIS BEVIL1\CQUA
Ramal - 623

GUILHERHE

•

QUIN A

C.E.
C.R.E.

11:00
C.M.E.

S

1\

L A S

CU)VIS DEV Ir.~CQUA
Ramal
623

C.F.

-

,

. 09: 30
:

C.S.P:C.
,

ASSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

GUILHERME

CLOVIS BEVILA.CQUA

MARIA

- 623

HELENA

C.E.C

l~SSISTE~iTE'
.

A't-:'l'.:,~ao

CARLOS

RUY BARBOSA
Ramais-62J. e 716

SONIA

·CLOVIS BEVILA.CQUA
'Ramal
623

SONIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

SONIA

RUy BARBOSA
Rama-is-62l e 716

DANIEL

10:00

!

10:30

RONALDO

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILHERHE,

C.L.S

CLOVIS BEVILA.CQUA
Ramal
613

DANIEL

C.R.

CLOVIS BEVILA.CQUA
623
Ramal

I

C.S.

ANTONIO
CARLOS

ANEXO
"S"
Ramal - 484

RONALDO

-

!

12:00

,

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.D.F,
i

11 :00

RUY BARSOSA
Ramais-521 e 715

-

-"

i

C.A.

10:30

HORAS

,

S A L A S

Ramal
10:00

ASSISTENTE

-

-

,

' ·i

.
.

~IARIA

THEREZA

i
!

J

I
I
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PREÇO DE ASSIN~TURA
,

I
Se960 I (C6mara dos Deput.dos)
I

Via-Superfície:.
Semestre ... oo.. oooooo Cr$. 200.00
Ano o' o. oooooooooooooo Cr$ 400.00
Exemplar avulso o' ooo. o Cr$
1.00

Via-Aér~a:
Semestre ~ oooo.•. o.. oo Cr$ 400.00
Ano ooo. o•. oo.... o oooo Cr$ 800.00
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$8960 11 (Senado Federal)
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Ano ...... o.. ooo..• o" Cr$ 400.00
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1
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Semestre r .... o•. o.. oo Cr$ 400.00
Ano oo... i. . . . . . . . . oo. o Cr$ 800.00
Exemplar a~u'so o.. oo. o Cr$
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Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado. Vale Postal.
pagáveis em Brasilia ou Ordem de Pagamento pelo ~anco do Brasil SoA. •
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Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -

I

Brasllia - DF

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATI VA N9 60
o.t.IIro a dezembro de 1978

SUMÁRIO
COLAIORAÇAO

Matéria financeira -

leU

conteúdo - Senador Wilson Gonçalves ...................•...............

5

Novos métodos para uepreHlo penal-.5enador Accio/y Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

limites constitucionais do decreto-lei em matéria tributâria - Geraldo Ataliba .......................

23

. Estatismo e intervençio do Estado no dominio econômico - Rubem de Oliveira Lima .................

31

O ICM e os desequilibrios inter-regionais - Edgard Linc9'n de Proença Rosa .........................

53

A empresa como centro de relações juridicas - Paulo Emflio Ribeiro de Vilhena .................... :..

75

A intervenção e a "liquidação extrajudicial" das "financeiras". Aspectos constitucionais e trabalhistas
da lei nO 6.024, de 13-3-1974 - José Martins Catharino .........................................

85

Os direitos humanos e a paz - Jo.1o Baptista Herkenhoff ............................................

97

Os direitos da personalidade e o Projeto de Código Civil brasileiro - Carlos Alberto Biliar .. . . . . . . . . . . .

105

Filiação legitima. Conceito, elementos, importância - AntOnio Chaves ............................

129

Conseqüências da Lei no 6.515, no direito sucessório - Arnaldo Wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

A emancipllção do indio - Gervásio Leite ...... :.................................................

159

Democracia e reforma agrária - Paulo de Figueiredo ..............................................

173

Acordos e tratados internacionais de interesse da legislação agrãria -/gor Tenório ...................

199

Da eqüidade - estudo de direito positivo comparado -Iduna Weinert Abreu ........................

215

DOCUM~NTAÇAO

Emenda Constitucional n011, de 13 de outubro de 1978 ............................................

233

'UIILlCAÇOES

Obras publicadas pela Subsecretaria de Edições Técnicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

Preço: Cr$ 30,00
Pedidos pelo Reembolso Postal
para Subsecretaria de Edições Têcnícas
Senado Federal- Edif. Anexo I
70160 - BRASlLIA - DF

319

PROCESSO'i(LEGI
Conceito, iniciativa e tramitação
das normas legais de diversas hierarquias, de 'cordo com os
preceitos constitucionais e regimen ais.
2~ EDiÇÃO

JUNHO DE 1976

Preço: Cr$ 15,00
I

À VEN DA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE

ED~ÇÕES TtCNICAS (Anexo I)
I

Os pedidos de publicaçio deve rio ser dirigidos li
SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES Tf:CNICAS DO SENADO FEDER

-

BRASíLIA -

DF -70HiO

acompanhados de cheque nominal. visado. pagável em Bras lia e emitido a favor do
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDE AL.)
ou pelo sistema,de Reembolso Postal
I

CONSTITUICÃO
FEDRAL E
•
CONSTITUICÕES
ESTDUAIS
•
Textos vigentes da Constituição Federal e das Constituições
de todos os Estados da Federação bra~ileira.

t;
i -I
I
I' i
;~

íNDICE TEMÁTICO E NOTAS '

f

I

2~ EDiÇÃO REVISTA E ATUALIZADA

.i

, ,

1977

1

ii
I'

2 tomos

, I

,
,

'

ri

Preço: Cr$ 150,00

'--i

, ,

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TtCNICAS (Anexo I)

"

,I,,

Os pedidos de publicaçAo deverio ser dirig~dos li
SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES Tf:CNICAS DO SENADO

FEDERA~- BRASíLIA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal,. visado. pagável em Brasllia e emitido a favor do

:

, i

I·:

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDEFtAL.
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

I

I

;,1

,

;-J

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 1l2·PÁGINAS

PREÇO DESTE EXEMPLAR: CrS 1,00

-l~:;~;

"

REPUBLlCA FEDERATIV,.,.L/

ACION~t

DIÁRIO DO CONG
Seção 11

~~~~~~====~...........".,~._:."
ANO XXXIV -

N'} 065

.

B&~

QUINTA-FEIRA,7 DE JUNHO DE 1979

CONGRESSO NACIONAL

,

!

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eU, Lun
Viana. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
.l
DECRETO LEGISLATIVO N'I 34, DE 1979
Aprova o texto do Acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Br....' o Governo
da República do Peru sobre a Instalação e Funcionamento, na Cidade de São Paulo, de"úm Escritório
da Minero Peru Comercial.
.

Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil'e~q
Governo da República do Peru sobre a Instalação e Funcionamento, na Cidade de São Paulo, de um Escritório ~
Minero Peru Comercial.
.
'
Art. 2'1 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Fedeml, 6 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente.
ACORDO ENTRE o GOVERNO DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPúBLICA DO PERU SOBRE A INSTALAÇÃO E
.'UNCIONAMENTO. NA CIDADE DE SÃO PAULO,
DE UM ESCRITóRIO DA MINERO PERU COMERCIAL

o Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República do Peru,
Considerando:
O espírito das relações amistosas que mantêm, e no desejo de
fortalecer e aprofundar essas relações nos setores econômico e
comercial;
Convém no que segue:
Artigo I
MINEIRO PERU COMERCIAL, pessoa juridica de Direito público Interno, cria{ia por Lei para efetuar a comercialização de
produtos oriundos da atividade mineira, poderá instalar e manter
~:m funcionamento um Escritório Comercial na cidade de São
PaulO.
Artigo II
O Escritório de MINERO PERU COMERCIAL em' São Paulo.
no uso da autorização concedida no Artigo anterior do presente
Acordo, está autorizado a colocar os produtos minerais de procedência peruana. mencionados no Convênio de Abastecimento, e
destinados ao Brasil, no "Depósito Franco" que for estabele-cido
Das cidades do Rio de Janeiro e/ou de São Paulo, bem como a
celebrar contratos de compra e venda; receber e cobrar; outorgar
poderes; iniciar e contestar ações judiciais, assim como realizar
todas as atribuições e prerrogativas próprias da atividade comercial.
Artigo In

o

funcionamento do "Depósito Franco" mencionado no Artigo
anterior se farà através de contrato, que, para tal fim, seja estabelecido por ambas as Partes através de seus organismos empresariais competentes.

Artigo IV
O Governo da República Federativa do. Stasll autorizará
MINERO FomU COMERCIAL, com a possível bCiPltdade. a efutuaT
contratos para a instalação e funcionamento dos teletipos e centrais telefônicas para a realização normal de suan atividades~
Artigo V
Cada funtionario do Escritório mencionado no Artigo li que
não ~eja br~ileiro e não ~teja domiciliado permanentemen~ino
BraSIl, gozara por um perlOdo de seis (6) meses, a partir da. dilta
de sua chellada M Brasil, da isenção de impostos de importllÇão
para a entrada no pais de seus móveis. utensílio" doméstlcÍl$ e
objetos pessoais.
t"1
Artigo VI
Por um período de seis meses, a partir da entrada em' ~r
deste Acordo, MIl"!ER.O PERU COMEROIAL poderá adquirir, cpm
isenção de impostos brasilewos de produtos industl1alizados ~s
destinados à instalação do ESCritório mencionado n.o Artigo i: ~~
te Acordo, sempre 'que os referidos bens sejam de f.abricação b'ta-

sileira.

.

Artigo VII

A República dO Perut a título de reciprocidade, concederá l~u"
torização para a instalação e funcionamento, em Lima, de Um
Escritório de pessoa jurídica brasil<lira criada por li>!, de natut~za
similar ao que foi instalado pelO Governo da República do Peru
em terriwrio brasileiro, para a eomercialização no Peru dos produtos objeto do Convênio de Abastecimento; a me:sma que; pa,ra
tal fim. for design;tda pelo Governo da República Federativa! do
Brasil.
Artigo vm
A República do Peru, a título de reciprocidade, concederá à
pessoa jurídica indicada no Artigo VII deste Acordo, assim , .
aos funcionários d9 EsC,ritóriO mencionado, isenção tributã~·~'~ 'tiIoga a que rQi outqrgada nOl! Artigos V e VI do presente Mo , .
,0'

.

.' .:. : - . .

-

:.>1:: ?':\~~;
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de cada paiS,

r apôs a data em que ambos os

Mt.,

~a de
comunícando reciprorfquisitos~.~.~-:,conforme a legislação
i ' ~:<~ .,~"

Governos tenham efetuado

camente a, conclusão do.s

;ix

~

Este Acordo cntral'a em

t_tlgo '1i _;'
das Partes con\1ltantes poderá denunciar este Acordo após um período de três '7s..'--",ttnos a partir da -data de sua en-trada em yjgor. mediante notiflcação por escrito da denuncia à
outra Parte Contratante. através dos, canais diplomáticos respectivos.

~llalquer

NACION.~L

(Se,ão

n,

Junho de 1979

Feito em dois exemplares, nos idiomas português (' espanhol.
sendo ambos jgualmente válidos e assinados a bordo do navio da
Armada PenHU1a "Ucayali", fundeado no Rio Amazonas [Solimõcs I. na linha de ft'onteira brasileiro-peruana. aos cinco dias
do mês de novembro de mil novecentos e setentB e seis,
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: a 1 Antonio
F. Azeredo da. Silveira.

Pelo Governo da República do Peru: a

I

Jose de La

Puent~

ltadbiL

SENADO FEDERAL
SVMARIO
I -

.~TA

.1

DA 88." SESSAO. EM 6 DE JUNHO DE 1979

ABERTURA

1 .2 -- EXPEDIENTE

1.2.1 -

Mensagens do Senhor Presídente da República

Restituindo autó!/rajos de projetos de lei sancionados:

165/79. na origem.!, referente ao Projeto
19/79 (n.o 24/79, na Casa de origem).
que transforma a F'ederacão das Escolas Federais Isoladas do
Estado do R!o de Janeiro'- FEFIERJ. em Universidade do Rio
de Janeiro _. UNIRIO. (Projeto que se transfoJ'mou na Lei
n.o 6.655, de 5 de jnnho de 1979.1
-

NY 91/79 tn.

Cf; Lei da Câmara

O

11.°

- N,o 92/79 t n.o 166/79, na origem). referente ao Projeto
de Lei da. Camara nY 1/79 (n-. o 4-.689/77. na Casa de origem).
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do TlibunaJ
Regíonal Elt,itoraJ do RiO' Grande do Sul. e dá outras providencias. tProjeto que se transformou na Lei 0.0 6.656. de 5
d(' junho de 1979.1

--:. N,o 93/79 ! n.o 167/79. na origem), referente ao Projeto
de Lei da Camara ll ..o 15/77 (n.o 741/72, na Casa de origem I.
acrescentando a alinea ~'r ao art. 3.° da Lei n.o 4.898, de 9
de dezembro de 1965. que regula o direito de representação e
o processo de responsabilida.de administrativa civjl e penal. nOS
casos de abuso de autoridade. (ProjetQ que se transformou na
Lei n.o 6.657, de 5 de junhO de 1979.1
1.2 2 - .oficio do Sr. 1.<I-Secretário da Câmara dos Deputados
N.O 252/79. comunicando a aprovação do cafJut do art. 4.0.
seu inciso l. letras a. b, c, d, f. g. h, i. I, m. n. o e r. e inciso
lI; o art. 33 fi- o art. 34 do Substitutivo do Senado ao Projeto
df' Lei da Câma.ra n.O 76/75 (n. O 1.339/68 na Casa de origeml.
que disCÍplina a profissão de Geógrafo. e dá outras providêndas. (Projeto enviado a sanção em 6-6-79.\
1 .2.3 -- Comunicação da Presidencia
Recebimento da Mensagem nY 90/79 t n.O 164/79, na orjgem I pera qual o Senhor Presldente da República, nos termos
do art. 171 da Constituição, submete à deliberação do Senado
Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Ag-ricultura para
que seja autorizada a alienação de terras públicas no Municipio
(~E' São Fêlix do Xingu rPAL
1 ,2. 4 ~ Leitura, de projetos
- Projeto de Lei do Senado n.O 165/79. de autoria do Sc
SC'nador Nelson Carneiro, que díspõe sobre o direito à visita
mensal do agrõnqmo e do veterinário do Ministério da Agricultl1ra, pelas propriedades agrícolas cadastradas no órgão,
Projeto de Lei do Senado n.o 166/79, de autoria do Sr.
Sf'nador Franco Montoro. que estipula prazo para a conclusão
cc inquérito relativo a apuração de falta grave do empregado
estave!.
- PrOjeto de Lei do Senado n.o 167/79. de autoria do Sr.
Senador Orestes Querela. qUe proíbe a propaga.nda comercial
nos documentarios ou cine-jornais.
1 .2. 5 ~ Reque .. imentos
- N.o 181/79, de aut-oria do Sr. Senador Mauro Benevides.
solicitando desnrquivamento do Projeto de Lei do Senado
n,o 83/78. que estabelece a obrigatoriedade de revisão semestral dos níveis de salário mínimo e dá outras providências.
- N.o 182/79. de autoria do Sr. Senador Orestes Quércía,
solicitando a traanscrição. nos Anais do Senado Federal da
"Carta do Vale do Paranapanema".

1.2.6

~

DiscursQs do Expediente

SENADOR ORESTES QUÉRCIA -

Considerações sobre subs-

titutivo apresentado por S. EX.1l ao Projeto de Lei nY 7/79-CN,
que dispõe sobre as relacões entre o corpo discente e a institui('fio de ensino superior. e dá outras providências.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -

Escolha da Dra.

Léa correia Leal para a Presidência da Legião Brasileira de
Assistência.
SENADOR JOSÉ RICHA ~ Política

1.3 -

eafecira nacional.

ORDEM DO DIA

- Requerimento n.o 180/79. de autoria do 81'. Senador Humherto Lucena, solicitando. nos termos do art. 371. alínea "c", do
Regimento Interno. urgência para o Projeto de Lei do Senado
n.O 155/76. do Sr. Senador Marcos Freire, que determina a revisão trimestral do salário mínimo. e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra o
Sr. Senador Mauro Benevides.
- Requerimento nY 172/79. de autoria do Sr. Senador Orestes Quérc~a, solicitando o desarquivamento do Projet-o de Lei do
Senado n.o 257(76. de sua autoria. que dá nova redação ao
~ 1.0 do art. 457 do Decreto-lei n.o 5.452. de 1.0 de maio de
1943 tConsolidação das Leis do Trabalhol. Votacão adiada
J)or falta de "quorum ".
.
- Requerimento nY 179/79, de autoria do Sr. Senado!' Benedito Canellas. solicitando o ctesarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n.o 243/77. do Sr. Senador Italivio Coelho. que
dispõe sobre fi hora legal para todo o Território da República
F'eder~tiva do Brasil. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n.o 34/78, de autoria do Sr.
Senador Itamar Franco. Que proibe aplicações financeiras. pelas pessoas jurídicas de direito publico. de recursos obtidos com
::t finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da respectiva administração. Votação adiada por falta
de ·'quorum".
- Projeto de Lei da Câmara n.o 64/77 ln.o 1.161/75. na
Casa de origem), que altera o Plano Nacional de Viação. aprovado pela Lei n. O 5.917. de 10 de setembro de 1973, incluindo a
ligaçâo fenoviâria Guarapuava-PrudentÓpolis~Ipiranga. Discussão encerrada. ficando a votação adiada por falta de
"quorum".
- Projeto de Lei da Câmara n. U 24/78 In. o 287/75. na Casa
d€' origem \. que dá nova redação à alínea "e". do a.rtigo 2.°. do
Decreto-lei n.o 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre
fi inclusão da Educação Moral e Civica. como disciplina obrigatória, nos sistemas de ensíno do País. e dá outras providências. Discussão encenada, ficando a votação adiada por
f"llta de ·'quorum".
~ Projeto de Resolução n,o 25/79, qUe suspende a execução
do artigo 2.°. parágrafo único, e artigo 3.0 da Lei n.O 882. de
24 de setembro de 1973. e do art. 3.0 da Lei n. O 900, de 10 de
dezembro de 1973. arr..bas do Município de Haqui. Rio Grande
do Sul. Dis(~ussão sobrestada, em virtude da falta de quorum
para votação do Requerimento n.o 183/7U. de adiamento de sua
d:scussão. apó~ usar da palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso.
- Projeto de Lei do Senado n.O 48/79. de autoria do Sr.
Senador Lâzaro Barboza. que acrescenta parágrafo único ao
artigo 2.° do Dccret{J n. O 24.150, de 20 de abril de 1934. Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Senador Lázaro
Barboza, ficando a vot.ação adiada por falta de "quorum".
1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LOMANTO JUNIOR - A. marginalização do município no J)rocesso decisório. em face da filosofia dE' cE'ntrali-

,

Junh{) de 19'9
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zação política, financeira e administrativa adotada pelos últimos Governos,
SENADOR NELSON CARNEIRO _ Apelo a autoridades do
Governo Federal. em favor do pessoal do extinto Lóide Brasileiro, que se acha em disponibilidade.
SENADOR MAURO BENEVIDES -- Comemorações em Fortaleza ~ CE. do Jubileu de Ouro do Clube Náutico Atlético
Cearense.
SENADOR GASTÃO MULLER - "Estará o Rio Cuiabá ameaçado de morte", como tema do Seminário sobre o Meio Ambiente ora em realização na cidade de Cuiabá - MT. Promulgação. dia 13 do corrente. da primeira Constituição do Estado
do Mato Grosso do SuL Defesa da inclusão de representante do
Estado de Mato Grosso no Grupo de Trabalho criado pelo
Governo Federal para formular uma política florestal para a
amazónia brasileira.
SENADOR Cl 'NHA LIMA - Apelo ao Sr. Ministro da Agricultura e ao Presidente do INCRA, em favor de famílias de
posseiros de propriedades qUe menciona, situadas no Município
de Pedras de Fogo ~ PB.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -- Atuação desenvolvida
pelo Sr. Hélio Guerreiro, Assistente de Relações Públicas do
IBC em Nova Iorque. em defesa dos interesses do café brasileiro.
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SENADOR ~.DRO: S/MON -' Emendas apresentadas por
S. Ex.a. aO Proje .. >ti;) -"ei n.O 7, de 1979-CN, que dispõe sobre
as relações e.p.tt: .' O corpo discente e a ínstituição de ens. in. O
superior e dá ou as. providências.
, .. _
SENADOR HjNR/QUE SANTILLO - Observaçóes-so~·.tl
ticias veiculadas m órgãos de divulgação sobre a PrlvatiiãWio.·
das empresas es tais de mineração.
.,J
,

11

1.5 - COMUplCACAO DA PRlESIPliJNCIA
'I
- Término 4,0 prazo para apl'esentação de 'emendas ~i
Projeto .de 'Re~olução n.O 29/79.

r-r

1.6 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRÓX~
......
SESSAO. ENCERRAMENTO.
':lI

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS' EM SESSÕES ANT~l
RIORES
.
~ ':.;":;..
- DO ·Sr. Senador Dirceu carcta*t.feridos nas sessõe~
de 24-5 e 1.°-6-79,
3
4
5
6

RETIFIC.'\ÇõES
Ata da 79. à Sessão. realizada em 28-5-79.
- MESA DIRETORA
- LiDERES' E VICE-LiDERES DE PARTlDQ:ií
- COMPOSIÇAO DAS COMISSÕES PE._NTES I
-

I

ATA DA 88;a SESSÃO, EM 6 DE JUNH() DE 1979
1." Sessão I,egislativa Ordinál"ia, da 9." L~gislatura
PRESIDi':NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA,
GASTA0 MÜLLER E JORGE KALUME
.

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

Adalberto Sena - .;orge Kalume ~ Eunice Michites ~ Raimundo Parente - Aloysio Chaves ~ Gabriel Hermes - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José
Sarney - Alberto Silva _ Bernardino Viana - Helvidio Nunes _.
José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz
- Milton Cabral
Arnon de Mello ~ Luiz Viana - Moacyr
DalIa - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Itamar Franco
- Murilo Badaró - Franco Montera ~ Orestes Quércia' - Henrique Santillo - Lázaro Barboza -' Gastão Müller ~ Vicente
Vuolo - Saldanha Derzi - José Richa - Lenoir Vargas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE I Alexandre Costa) - A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo r1úmero
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. l.°-Secretário procederá à leitura do Expedien,te.
Jt lido o seguinte

=-

EXPEDIENTE

NY 252179, de 6 do corrente. comunicando a aprovação do
r. letras a, b, c, d, f. g, h, i, I, m, n,

caput do art. 4.0, seu :nciso

.o

'

art. 33" e o art. 34 do Substitut;i'vo do Senado

ao Projeto de Lei da Câmara n.O 76, de 1975 (n.o ,J.lli19/68, na Casa
de origem). que disCiplina a pronssão de Geó~), e dá outras

:,: . ~-:o-

providências.

(Projeto enviado à sanção em 6--6-79).
'• .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _ O EKpediente lidO
vai a publicação.
A Pt:esidência recebeu a Mensagem D.a 90. de 19'19 In.:, 164n9,
na origem) pela qual o Senhor Presidente da Repúblka, nos termos
do art. 171 da Cons.tituição, submete à deliberacão do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de EstadO· da Ag·ricull;ura para que
seja autorizada a alienaçâo de terras ~ no Município de
Sáo Félix do Xingu (PAJ.
'. __"
A matéria será despachada às Comissões de Legislação Socialt
de Constituição e Justiça'e de Agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _ Sobre a mesa, P.-.\~
jetos de leí que serão lidos pelo Sr. 1.°-Secretário.
.
~ i
São lidos os seguintes
I'ROJET~

DE LEI DO SENADO N.U 165, DE 1979
Dispõe sobre o direito à visita mensal do agrônomo e do

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo- autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N.o 91/79 I n. o 165/79. na origem I, de 5 do corrente. referente
ao Projeto de Lei da Câmara n.O 19. de 1979 (n.O 24/79. na Casa de
origem ~. que transforma a Federação das Esco1as Federais Isoladas do Estado do Rio de Janeiro _. FEFIERJ em Universidade do
Rio de Janeiro - UNIRIO. I Projeto que se transformou na Lei
]1.0 6 655. de 5 de junho de 1979).
N.o 92/79111.0 166179, na origem), de 5 do corrente, referénte ao
Projeto de Lei da Câmara n.O 1. de 19'19 01.0 4.689/77. na Casa de
origem'. que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria da
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e da outras
providéncias. {Projet.o que se transformou na Lei n. O 6.656. de 5
de junho de 19791.
'
NY 93/79 (nY 167/79, na origem). de 5 da corrente, referente
ao Projeto de Lei da Câmara n.O 15, de 1977 In. O 741/72. na Casa
de origem). acrescentando a alínea j ao art. 3.° da Lei n.O 4.898,
de 9 de dezembro de H165. que "regula o direito de representação
e o processo de responsabilidade administrativa civil e penal, nos
casos de abuso de autoridade". IPro)eto que se transformou na.
Lei n.o 6.657. de 5 de junho dr- 1979l.
OFiCIO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
DA CA:\-IARA DOS DEPUTADOS

:.

o e r, e inciso II;

veterinário do Ministério da Agricultura, pelas propriedades agrícolas cadastradas no órgão.

.

O Congresso NaCional decreta:

Art. 1.0 As propriedades 'rurais devidamente cadastradas DO
Ministério da Agricultura têm direito. dentro das disponibilídades
daquele órgão, a visita mensal do agrõnomo e do veterinârio, na
forma e para os fins estab~lecidos em regulamento,
Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará esta· Jei dentro
prazo de sessenta (60) dias.

.0

o

.Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispOSições em contrário,

Justificação

O Governo, se qUiser efetivamente incrementar o desempenho
da agricultura e peQuária brasileiras. como reiteradas vezes tem, .
manifestado a intenção de .fazê-lo, deve, antes de qualquer cois~,.
adotar prOVidências práticas de orientação e de estímulo aos prd....
prietários rurais. particularmente aos pequenos proprietários, re.~
ponsáveis pela maior parte da produção no ~etor. mas que ainda
utilizam métodos empiricos na sua a tivida~.~<· ;,Ademais disto, é verdadeiramente co~gedor constar que
hoje em dia se gastam elevadas qpantias ·;iíIf.t'assisté:rlcia técnica
destinada aos agricultores, mas essa assistência técnic.a. não chega
ao campo,
)

2488

Quinta,feira 7

o nosso projet'Ü visa. a.ssim. colocar em prática as inten<;ões
do Goverco. comecando com a indispensável vJ.sita do agrônomo
e dO. v:et~tinário. p·eriodicamente. às propriedades ruraís.
',"

Sala das Sessões. 6 de junho dE' 1979. -' Nelson Carneiro.
fÃs Comissões de C071Stil1tição e Jus/iça. de Agricultura e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 166, DE 1979

Estipula. prazo para a. conclusão de Inquérito relativo
a apuração de falta -grave (lo empregado estável.
<Do Seno Franco Monioro I

o Congresso Nacional decreta.:
Art. 1.0 O atual parágrafo 'ÍinJço' de art. 494 da .Consolidação
das Leis do Trabalha. aprovada: .pelo Decreto-lei n.O 5.452, de 1.(1
de maio de 1943, e substituído- pelOs d-isposítivos abaixo:
"Art. 494.

_

~ 1.0
O inquérito a que se refere "este artigo será pro~
cessado em rito sumaríssimo., 'devendo estar concluido em
2 ! dois I anos, no máximo. a contar da distribuição da
inÍcial.

§ 2.° Não concluido o inquérito no prazo previsto no
paragrafo anterior, o empregador será obrigado a readmim:~ 9 empregado no cargu· Que ocupava ao ser suspenso,
com os salários e demais vantagens devidas a partir dessa

readmissão."
Art. 2.u O artigo 495 ·da CLT passa a vigorar com a seguinte
redação:
,(

'·Art. 495. Reconhecida a inexistencia de falta grave
pelo empreg.ado, e não tendo ocorrido a hipó2.0 do artigo 494, fica o empregador obrigado a
readmiti-Jo no serviço e a pagar-lhe os salários e demais
vantagens a que teria direito no_ período da suspensão.

pra~jcada
tese do §

Parágrafo único. Caso. por' força do disposto no § 2.{)
do artigo 494. o empregado já tenha sido readmitido, o
empregador deverá efetuar o pagament-o previsto no pre-,_
sente a.rtigo. com referência ao periodo compreendido entre a data -Q,w distribuição da inicial do inquérito e ti da
readmissão,"
Art. 3.(1 O disposto n'" § 1.0 do artigo 494 da CLT se aplica
aos inquêritos em andamento, que deverão estar conclui dos no
prazo maximo de 2 Idois'I._anos. a contar da vigência do presente
diploma legaL sob pena< de efetívar-se a readmissão a que se
refere o
2.0 do artigo 491,-da CLT.
.
Art. 4Y Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em~_contrário,

*

·.Justificação
A fjm de proteger os interesses do empregado estável, o artigo
494 da CLT determina que, somente depois de apurada em inquerito -a_prática de falta grave, será permitida a sua dispensa.

MUs o mesmo artigo admite a suspensão do empregado acusa·,
do e permite a manutenção dessa medida preventiva até a decisão
final do pl·ocesso.
O retardamento dos feitos na Justiça do Trabalho hoje
infelizmente nornial - somado às medidas protelatórias tomadas
muitas vezes pelo empregador, fazem com que os inquéritos sejam
decididos 3. 4 e até 5 anos após a sua instauração.
Desse modo, a medida de proteção ao trabalhador estavel acabou por se transformar em risco permanente, pois qualquer falha
na execução das tarefas dara ao patrão motivo para abrir inquérito e suspendê-lo indefinidamente. E. como a suspensão uma vez
aplicada se torna irrevogável. o trabalhador acusado na pratica
de falta grave passará anos sem receber os salários e as demais
vantagens do cargo. E nem mesmo será tranqüilo o seu ingresso
noutra empresa, neste pedodo, porquanto:
1)
existem decisões dos tribunais trabalhistas afirmando que,
ao subordinar-Se hierarquicamente a outros patrões, o empregado
libertaria a empresa anterior do ônus pecuniário da artigo 495
(pagamentos dos salários do período da suspensão, uma vez absolvjdo o trabalhador):
2)
dificilmente ohtera salário idêntico ao que vinha recebend9:.
3)
a própria consecução do emprego será problemática, pois
as demais empresas receiarão abrigar um trabalhador processado
por falta grave e que, uma vez inc;>centado, deíxará, por certo, o
trabalho maís recente.
Faz-se necessário corrigir as falhas do instituto, no Que se
refere â. demora - normal ou provocada - na decisão dos inquéritos.
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o projeto ora apresentado visa, exatamente. a atenuar Os;
efeitos da indefinida suspensão do empregado cstavel subme~ido
à apuração judiCial da prática de falta grave. Para tanto. substitUl
a atual parágrafo único do artigo 494 da CLT !que assegura a
manutencão da medida preventiva até a decisão do inquérito)
por dois novos dispositivos prevendo-se. respectivamente'
a) o processamento do inquérito em rito sumaríssimo e sua
conclusão no prazo máximo df' 2 anos. a contar da distribuição
da inicial:
bJ a obrigatória readmissão do empregada suspenso. com o
pagamento dos salários e vantagens vincendas. caso a apuração
não esteja incluída no prazo anterionnente indlcado.

. Por outro lado. modifica-se O artigo 495 da mesma Consolidapara debmr claro o procedimento do empregador na hipótese
de absolvição do empregadO, antes ou depois de vf'ncído o prazo
para conclusão do inquérito.

ção~

Finalmente, o artigo 3.° da. propositura manda aplicar o prazo
para ultimação das providéncias de apuração da falta g-rave aos
inquéritos em andamento. Os quais dev-erão estar conc]ujdos no
prazo máximo de 2 (dais I anos. a contar da vigência da nova
leí. sob pena de o empregador ser forçado a adotar a.s medidas
previstas no parágrafo' 2.° do artígo 494 da CLT I readmis52.o do
estável, com pagamento dos salários e demais vantagens a parUr
d6 retorno ao cargo).
A atenuação dos prejui~os causados pela suspensao preventíva.
através da obrigatória readmissão do empregado após 2 (dais) anos
da instauraçuo do i'1quérito ainda não decididO. é justa. Mesmo
que. ao finaJ. venha a ser reconhecida a prática de falta grave.
anteriormente â. readmissão, o pagamento de salários, após o retorno compulsórjo, terá sido compensado pela efetiva prestação
de serviços por parte do trabalhador.

Pelas razões expo..'ltas, confiamo..o; na aprovaçao do presente
projeto. Com os eventuais aperfeiçamentos introduzidos pelas Comissões especialízadas.
Sala. das Sessões. em 6 de junho de 1979. -

Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N° 5.452. DE 1.° PE MAIO DE 1943

AprO\'3 a Consolidação das Lçis do Trahalho.

Art. 494. O empregado acusado de falta grave poderfl ser suspenso ce suas funções. mas a sua despedida. só se t-ornará efetiva
após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação.
Parágrafo único. A suspensão. no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.
Art. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada
pelo empregado, fica o empregador obrígado a readmití-Io no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no periodO da
suspensão.
PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 167, DE 1979

Proíbe a propaganda comercial nos documentáriOS'
cinejornais .

Q-U

O Congresso Nacional decreta:

Art. l.0 Os documentarios OU cinejornais. de exibição obrigatória nos cinemas de todo o País. não poderão conter qualquer
propaganda comercial. mesmo sob forma liminar ou indireta.
Art. 2.° O Poder Executivo regulamentará {'sta lei dentro do
prazo de sessenta (60) dias, dispondo. inclusive. sobre as penalidades a serem aplica.das aos infratores pela Embrafilme.
Art. 3.° Esta lei entrara em vigor na data de Sua publicação.
ArL 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Os cinemas de todo o Pais exibem jornais e documentários
por determinação oficial,
Ocorre que na maior parte das vezes esses jornais são meras
divulgações comerciais. São feiras industriais e comerciais. com
firmas anunciando seus produtos, inaugurações as mais diversas, lançamentos de roupas, etc,
Cumpre, -portanto. proibir a simples exploração_ comercial dos
documentários e jornais, que deveriam enriquecer o cinema f' não
transformar-se em meros anúncios pUblicitários.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1979. -

Orestes Quércia.

(As Comissões de ConstitUição e Justiça, de Ed1!cação
e Cultura e de Economia.)
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o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os projetos lidos
serão publícados e remetidos às comissões competentes.
'
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo SI. l.°..;Secref,ário_

REQUERIMENTO N." 181, DE 1979
Requeiro, nos termos do art. 367 do Regimento Interno do
Senado Federal, o ctesarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n,o 83, de 1978, que "estabelece a obrigatoriedade de revisão semestral dos níveis de salário rninimo e dá outras providências",
Brasília. 6 de junho de 1979. - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -" O requerimento
lido s('rá incluído em Ordem do Dia, nos termos reg'ímentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l.°-Secretario.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N." 182, DE 1979
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno. requeiro tranScrição LuS Anais do Senado da "Carta do Vale do Paranapanema".

em anl'XO.
Sal~, das Sessões, 6 de Junho de 1979. - Orestes Quêrcia.
O '11. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento
lido, nos termos regimentais, será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre senador Orestes Quêrcia, por
cessão do nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores;
Durante muitos anoS, os estudantes universitários de nosso
País (:ontaram com
órgão representantivo de âmbito federal
devidamente reconhecido pelo Governo.
A história das vicissitudes da representação estudantil em
nosso País pode ser assim resumida.
DUl'upte alguns anos. os estudantes universitários contaram
com ôrgão representativo, de âmbito federal, devidamente recOnhecido pelo governo. Tratava-se da União Nacional dos Estudantes. cuja atuação foi legitimada pelo então Presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-lei n,o 4.105, de 11 de fevereiro de
1942.
Depois, com a Lei 0.0 4.464, de 9 de novembro de 1964, a
primitiva União Nacional dos Estudantes foi transformada no
Diretc J Nacional de Estudantes .talínea "d", do art. 2.°). Mas,
-mesm" mantendo um órgão representantívo de nível nacional,
essa k; restringiu sensivelmente a sua esfera de atribuições: o
DNE, em cfeito, em nada se parecia com a UNE, cuja atu.açãD
foi ine[, )cndente e constante, em pr6veito da defesa dos mteresses dus estudantes.
Finalmente. por via do Decreto-lei n,u 228, de 28 de fevereiro dl' 1967. foram proscritos os DEEs e o DNE da vida universitária, Em outras palavras: os órgãos representativos de nível
estadual e nacional foram extintos e sumariamente impedidos
de qualquer manifestação. nem mesmo com as peias impostas
pela. Lei n.o 4.464, de 1964.
Ft
isto, a representação estudantil ficou circunscrita aos
Diretórios AcadêmiCOS e aos Diretórios Centrais de Estudantes,
com atuação na pequena esfera das Faculdades e das UniVersidades ,', mesmo assim, sob a. orientação dos respectivos Diretores ou Reitores. fiscais do cumprimento do Decreto-lei n,o 228/67.
D('~de então, foram sufocadas todas as vozes que antes clamavam ~'m defesa da classe estudantil junto às autoridades competentes, nos órgãos estaduais c federais do setor da educação.
Com a Mensagem n.o 51, de 79. enviada. dias atrás. ao Congresso Nacional, o Executivo pretende a extinção dos Decretos 477
e 228. Ê de se observar. entretanto, que a mesma mensagem do
Executivo, se. por um lado, poderá capitalizar a indevida popularidade, atra vês de uma medida desnecessária, inócua, como a
pretendida revogação do~ Decretos-leis números 228 e 477,. por
outro está novamente a Incorrer no erro de tantos outros dIplOmas iegais editados neste País, a partir de 1964, em que se legisla
ao arrepio da Constituição para atender a objetivos imediatistas
e casuísticos.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) Nobre Senador concede-me um aparte?
O Slt. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP) Pois não, com todo
o prazer.
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O Sr.' Aloysi~ Chav... 1.hRENA _ PAl Nobre Senador, oprO.nunciamento de _;V. -Ex.a., de certa maneira, surpreende-,me; -porque ouvi_ nesta C~.sa,1i na Imprensa e, através de >;ài1osôrg'iIds de
dlvulgaçao, tome! conheCImento de apelos, se'liIiOt;Ji!rotcst<!ls do
partIdo de V. Ex.a., contra os Decretos-leis 228 (~ 4~tamandQ
sempre pela revogação desses instrumentos consIderados de. I-exceção, como realmente o eram. No momento em que o Gov~no·
manda mensagem ao Congresso Nacional, revogando ambOj; _,~
:n~cretos-leis, y~: Ex.a.. diz que: essa medi~a. é desnecessáf~a e
Inocua. Achp que:. ela e cOIwemente, necessana, oportu.na e ~..'Ve-_,
la perfeita coerência do, Governo com os propósitos já té.b.w
vezes reiterados !:la redemocratização completa deste Pais. iQ'oncardo com v. Ex!.~ em qu~ p Decreto-lei n. o 477 há cinco-'anos
não tinha aplica~ão neste Pais, o que mostra, rt!almente; .~e <)
Governo não se ~tilizou dele como instrumento doe pressão,-' mO
instrumento de coação no mero universitário, ;parJ:\l sust .- ·OU.
!m~edir a, atuaçãft dos universitários brasileiros. Este reparo:, ehcl-,
mdlspensavel fazer para que. realmente, se reconheça na medhJa"
do Governo o altq propôsito democrático. liberal, qlle ela tem. I
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O SR. ORES11ES QUÉRCIA (MDB - SP J ...c''lílitadeço 0='3
arte de V. Ex. a e g~staria de esclarecer que estou fazendo aI
s
considerações a r~speito do assunto para justificar o substitil VO
total que apresentei a este prOjeto de lei, que já deve ter ido às
mãos de V. Ex.R~'lque me -parece ser' Relator da matéria. 'É evidente que estou 'fazendo algum'Bs considerações de ordem geral
e também levandO em conta que, s,endo os Decretos-leis n.os 228
e 477. meros subprodutos dos Atos Institucionais, mais especifica-,
1!lente. dos Atos IJ:jlstitucionais n.os 4 e-~.~ estando tais excepci0.nalIdades formalmente revogadas pelo art." .:a.o,. da Emenda Constitucional n. o 11, de $ de outubro de 1978. édrn a ún.ica ressalva, de .
validade para os ~ atos concretos nela baseados, é mais do que
evidente que os referidos- Decretos-leis já- não prevalecem e nem
sequer subsistem. lEste é o argumento fundamental que gosta-niar
mos de trazer, te*do em -'tista que julgamos que o Governo :está
apenas tentando capitalizar. a simpatia dos estudantes. O GOVerno poderia. qu~.ndo mutto, sem estardalhaço~ .()11_pretenso impacto, formalizar
morte dos dois malfadados Dl\llçetos-leis, dando-lhes atestado de óbito e nunca fazer de sua Ml;e'gação~ a mOtivação preponderante da presente mens~gem.

a

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA-PAi _ Perm!l:e V. EX." uma
Observação?
I
o SR. ORESTES QmRCIA (MDB- $PI -

Pois não.

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA _ PA) - Vou pedir desculpas
por interrompê-lo :na apresentação deste-_projeto, mas acho que o
Governo não tomou essas providências Com estardalhaço, aliiãs~
o fez com extrem~ discrição. tanto que quem, ant.ecipando-se à
Bancada do Goverho, à Liderança do Governo, nesta Casa, anqnciou a revogação dos dois Decretos-leis, foi o ilustre e eminente
Senador Franco Montoro dizendo, naquela oportun:ldade, textuhlmente, que era o arauto de uma alvissareira notícia. Não p~u
do Governo nenh~m estardalhaço, ele não procurou fazer ~1Il'la
montagem pUb)icitJá.ria para tirar proveito disso. Pelo contráliio,
agiu com absoluta discrição, remetendo ao Congresso NaciOnal
uma mensagem muito oportuna.
'
a
O Sr. Pedro Simon fMDB - RS> - Permite V, Ex. um ap~?
O SR. ORESTf:)S 4Wf!RCIA (MDB - SP) AntHs quero f,,~er
uma rápida observilçãO com relação ao aparte do Senador Alol'i;io
Chaves, dizendo qUe o ru:gumento básico deste noSso pronune~.;.
menta é exatamente nQ sentido de que, se a ConstHuição Fed,.~)
- é o que exatanietIte iríamos falar em seguida - p{~rmite no § 23
do art. 153, liberdatle de associação para fins licito:; - nenhuma
associação poderá I ser dissolvida senão em virtude de deciSão
judicial - o que ocorre é que Simplesmente existe um direito:tegítimo dos estudaliltes de se reunirem e unirem I~m entid~.
Nós, evidentemente, não p.r,eCisaríamos desse projeto, encaminb,
pélo Governo, para regulamentar essa atividade dos estudan~;, .
~ evidente que o Govenio quis aproveitar a reali:i::ação da ~u
nião, em Salvador, para surgir perante os olhos dos estudaq~s
da Nação corno um; arauto em defesa dos interesses destes, ex~l;l
guindo os Decretos: n,os 477 e 228, que aliás já estavam extintQ$~
t'onforme argumentamos anteriormente.
-I
Com satisfação concedo o aparte ao nobre Senador Pedro
Simon.
'
O Sr. Pedro Sijuon JMDB - RS) - Realmenl" ~ Bancá.!a
do MDB bateu ]Jal",as quando tomou conhecimenl;o da notipia
da extinção dos doiS Dectetos n.os 477 e 228, mas não tinha conhecimento do texto que vinha aqui. Depois, o próprio S(madQr Jarbas
Passarinho disse que ele é muito -pior do que o Decreto n.o .2;28.
Quer dizer, batemos palmas à extinção mas não tínhamos con
cimento do que viria à esta Casa;: e,:ê' o que V. Ex.a. eatá debati! O

agora.

,
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O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP) - Exatamente. PorÊ evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que nós queremos
tilnto, Sr. PresIdente, Srs. Senadores, nós estamoo encamInhando
refor:mular este projeto encaminhado pelo Governo, que, seguado
um substitutivo total ao projeto do Governo e que estabelece:
as próprias palavras do Lider da Maioria, nesta Casa, Senador
Jarbas Passarinho, lembradasJ hâ poucos instantes, pelo Senador
"Art. 1.0 Obedecido o disposto no art, í!l3, § 28, da ConstItuIção Federal, é livre a associação de estudantes em Pedro Simon. o projeto enviado pelo Governo deixa os estudantes
em Situação pior do que anteriormente estavam, porque, segundo
todo o Pais.
opinião do próprIo Líder da MaiOria nesta Casa, o projeto do GoParágrafo único. As associações de estudantes reger-se-ão
verno é bem pior que o 228 e o 477.
pelos estat:utos que adotarem.
Gostaríamos de lembrar que este nosso substitutivo realmente
Art. 2.° Aos estudantes de nível superior é. assegurado
traz melhores condições para que os .estudantes se reúnam em endireito de voz e voto nas deliberações dos órgãos- Cole ...
tidades, em diretórios_o junto às universidades, junto às faculdades
giados das Uni'lersidades e das federações de estabelecicomo também possibilita, porque baseado num artigo da Carta
mentos isolados de ensino, bem como nas comissões insoutorgada deste País, a reunião livre de estudantes, através de
tituídas na forma dos estatutos das respectivas associações. associações '3. nível estadual e nacional
Art. 3.° :.;: da competência dos diretórios centrais de es- .
Aliás, o congresso dos estudantes, recentemente realizado na
tudantes, assim entendidas as associações a, nivel de Universidade ou de federação de escolas, a designação dos res- capital da Bahia, Salvador, demonstrou que os estudantes deste
presentantes junto ao respectivo Conselho Universitlí rio, País estão amadurecidos para a atividade pOlítica necessária a
todos os estudantes deste País, e não merecem nenhuma restriCongregação, Conselho "Departamental ou órgão de deção da parte das autoridades, da parte do Governo, da parte do
liberação coletiva equivalente.
Partido situacionista, em termos de desconfiança daquilo que podem fazer nas suas associações.
"Este ptojeto surge da observação de fatos relevantes da
Portanto, o nosso apelo é no sentida da aprovação tu tal do
vida universitária que estão a exigir ação pronta deste
encaminhado à Secretaria-Geral da Casa, e já ('nviado
Governo. Dentre eles destacam-se: - O) as administra- substitutivo
ções tendo que dialogar com entidades que, legalmente, à Comissão Mista que vai analisar o projeto do Governo. O nossa
apelo é no sentido de que o Congresso Nacional aprove o nosso
não têm capacidade para atuar. em nOme do corpo discensubstitutivo dando melhores condições - legais, mais conscntâneas
te, acarretando, destarte, um fluxo insuficiente de infor- com
a realidade deste País - aos estudantes de participarem
mações sobre as nece'ssidades pessoais dos estudantes, como
também dos seus ideais e dos anseios que, com justlça,.es- dentro e fora das universidades, na necessária atividade política
que Os estudantes do Brasil devem ter, neste instante, como semperam que a universidade realize; (2) a universidade despre tiveram e sempre terão.
pida de estruturas que orientem o estudante quanto à
natureza da instituição, sua organização e administração,
Para encerrar este nosso pronunciamento que é, nada mais
exigências curriculares e os procedimentos administratie nada menos do que a justificativa do substitutivo total que
vas em geraL"
apresentamos ao projeto do Governo, quero, apenas, fazer menção
à reunião do 10. 0 Congresso dos Metalúrgicos que está sendo reaEntretanto, é _de se observar que a mesma Mensagem n. ° 51/79,
lizado na cidade de Poças de Caldas, em Minas Gerais.
do Executivo. se pór um lado, procura capitalizar indevida popularidade através de uma medida desnecessária, inócua, como a
Na reunião de ontem, diversas teses foram debatidas e aproda pretendida re\~ogação dos Decretos-leis n. 06 228 e 477, por outró
vada.s pelo Congresso dos Metalp.rgicos que se realiza em Poços de
está a no\'amente incorrer' no erro de tantos outros diplomas
Caldas, ~, uma dessas teses j á encaminhada para aprovação é
legals editados neste País a partir de 1964, em os quais se legisla
a que dIZ que as eleições sindicais devem coincidir num sõ dia,
ao arrepio da Constituição, para atender a objetivos imediatistas,
para todas as entidades sindicais, sindicatos, federações e confederações.
casuísticos.
Queria apenas, Sr. Presidente, lembrar, tendo em vistà a anroCom efeito, sendo os Decretos-leis n. os 228 e 4-77 meros subprodutos dOS atos instlt1icionais (mais especificamente dos AIs n.os 4vação dessa tese pelo Congresso dos Metalúrgicos. que se encontra
e 5) e estando tais excepcionalidades formalmente revogadas pela em tramitação, nesta Casa, o Projeto de Lei n.o 118 de 1979 de
nossa autoria, estabelecendo uma modificação na CLT que at~nde
art. 3.° da Emenda ConstitúcionaI n.o 11, de 13 de outubro de
à tese dos metalúrgicos, reunidos em Poços de Cald~s.
1978, com a única ressalva de validade para os atos concretos nelas
ooseados, é mais do que evidente que os referidos decretos-leis
O nosso projeto modifica, atendendo a essa tese, o caput do
já não prevalecem e nem sequer subsistem.
art, 53'2 da CLT que diz o seguinte:
O Governo poderia, quando muito, sem estardalhaço ou pre.. As eleições para renovação da diretoria e do consetenso impacto, formalizar a morte dos dois malfadados decretoslho fiscal reallzar-se-ão em Wdo Território nacional, no
leis, dando-lhes ~testado de ôbito e nunca fazer da sua revogação
segund~ domingo do mês de abril, e a posse dos eleitos
Q motivação prepoderante da presente Mensagem.
dar-se-a no dia 1.0. do mês de maio" - q,ue é exatamente
ASSim, se revogados estão os Decretos-leis n.o s 228 e 477. como
o dia dedicado ""§ trabalhadores.
. pensamos, (ou se revogados ficarão após a aprovação do projeto
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. EX,a. um
do governo), parece claro que a questão da possibilidade de os
aparte?
estudantes se associarem subsume-se na reabilitada integridade do
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP) _ Com prazer.
texto constituciomi.l. E este, pelO art. 153, § 28, preceitua que:
O Sr. Mauro Benevides CMDB -:- CE) - Apenas para informar
"É assegurada a liberdade' de associação para fins lícitos.
Nenhuma associação poderá ser dissolvida senão em vir- a V. EX!D- que eu mesmo já recebi uma marúfestaçâo de apoio a
esta proposição de V. Ex.a.; que se casa com a aspiração dos metatude de decisão judicial."
lú.rgicos, nos termos da comunicação que V. Ex.a faz neste insOra, desde que os fins sejam lícitos, não há a menor dúvida tante
Casa. Quero prestar essa informação para que V. Ex.-'
de que tanto estudantes quanto quaisquer categorias ou grupos de mais seà convença
da justeza e da oportunidade da sua proposição
pessoas podem livremente associar-se, sendo inócua a lei que for submetida ao exame do Senado Federal.
"
editada para autorizar tal associação, como inconstitucional a que
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPl - Agradeço ao nobre
vier para estabelecer limitações relativamente aos fins da atividade associativa. Todos os fins podem ser exercitados desde que Senador Mauro Benevides pela notícia e pelo apoio ao nosso projeto que coincide com a aspiração de todos os trabalhadores do
lícitos. É o que diz o texto, bastante em si mesmo.
O projeto do governo que acompanha a Mensagem n.o 51/79 País; e que, desta forma, teriam um dia predeterminado no qual
todas as diretorias dos sindicatos, além de debater os
peca, pois, principalmente, por querer disciplinar restritivamente elegeriam
grandes assuntos de interesse d·o Pais, os grandes assuntos de
(art. 1.0, parágrafo único, '3.rt. 2.°, parágrafo único, art. 8.0 , dentr.e
interesse da classe trabalhadora, de uma maneira geral.
ilutroS) uma atividade ou faculdade que a Constituição assegura
Seria muito oportuno que o nosso projeto fosse aprovado, poramplamente, qual seja, a da liberdade de associação.
que ele se baseia na aspiração dos trabalhadores deste país.
Peca, ainda, por pretender dar regramento legal a situações
Sr. Presidente, era este o nosso objetivo: justificar o nossO
de típica economia interna das associações, comportáveis nos res- substitutivo
total ao projeto do Governo que extingue Os Decretos
pectivos regimentos ou estatutos, tais como as retratadas no pa- n.O 477, 228, dando
redação que nos parece mais consentânea.
rágrafo único do art. 3.°, no art. 4.°, parágrafo úniêo do art. 5.°, com a realidade e uma
com
a necessidade dos estudantes, no seu redentre outras.
lacionamento com os problemas deste país, e, ao mesmo tempo,
Por tais razões, parece-nos que ao Governo, ao ensejo da for- lembrar um- nosso projeto, em tramitação nesta Casa, que, agora,
malização da morte dos Decretos-leis n.os 228 e 477, deveria caber, recebe indiretamente o respaldo da aspiração dos trabalhadores
. tão-somente... redisciplinar a competência para a deSignação das do Pa.is, através de uma decisão dos congressistas de Poços derepresentaçoes estudantis junto aos órgãos colegiados do ensino Caldas, metalúrgicos que pretendem que as eleições sindicais se
superior.
realizem em um único dia em todo o Brasil.
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Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito bem!

PaJmas.1

O SR. PRESIDESTE (Gastão Müller) -

Concedo a palavra.

para uma comunicação inadiável. ao nobre. Senador HenriqUé --de
La Rocque.
: ""
O SR. HENRIQUt; DE LA ROCQUE

comunicação. i -

1 ARENA

_ MA.

Sr. Presidente e 8rs. Senadores:

p.iliri"
".

Foi voluntária da LBA de 1952-54. sob o' comando da sua Pre-

.sidência e Fundadora D. Darcy Vargas. Este foi o início da sun
jornada que agora culmina com a Presidência da Legião Brasileira de Assistência.
Só serviam com D. Darcy Vargas quem tivesse o coração l"evestido de bondade e em permanente disponibilidade para se entregar ao manejo da solidariedade humana.
O mundo material, com os seus provocantes encantos. jamais
a preocupou. Ela tem nestas obras gigantes. que ser miragem ante
a grandeza do espírito.
A LBA nasceu e se consolidou atravessando mares bravios c,
,hoje, se exibe como uma obra das mais respeitadas pelo que fez,
pelo que representa no presente e pelo muita que dela espera a
.coletividade brasileira.
Hoje, a Léa CorreIa Leal. cabe a tarefa do seu comanda maior,
Imensa são as suas Obrigações de presidente.
Socióloga, formada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Cat.ólica do Rio de Janeil'o; Assistente Social diplomada
pela Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro; Tecnica em
Comunicação Social: Adesguiana desde 1971: Conselheira da Associação de Ajuda ao Menor, quando presidida por Dona Eunice
Weaber;
Ex-Assessora de Relacões Públicas do Ministro da F'azenda.
Santiago Dantas {1963 ,I: .

Adjunta da l.a. Equipe de Relações Públicas da Assessoria Espedal de R.P. (AERP1, da Presidência da República (008):
Ex-Chefe da Secretaria da Conselho Fiscal do Antigo lPASE
0948-19681 :

'

Coordenadora de Comunicação Social do Ministério da Justiça

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB -

Quin&a-ieira 7

ESI -

NObre l;enador HElAriq14e

de La Rocque, V. Ex. a está prestando uma homena.gem a um dos
vultos eminentes da política assistencial do nosso Pais, D. L~.fl,Lea1.
Quero incorporar o nome da Banc~da do meu Est~\do à h(}mel1~gem
justa qUe V. Ex.t\. presta a D, Lea Leal, a solidariedade do, meu
Estado a um vulto brasileiro que tanto tem servido aos necessi tados e àquele~ que precisam da mão, do apoio, do braço, ~ para
ter um pouco de assistência' neste Pais. Portant.o, quero a~Ciar
me, do fundo do: meu coração. às homenagens que V. Ex.-', está
prestando a ,·a&!na Léa Leal, merecedora dessa homenagent em
nome do Brasfl.
.
i
O SR. HENRlIQUE DE LA ROCQUE IARENA- MAl - :Multo:
grato, nobre Sen$.dor Dirceu Cardoso, As palavras ,tIue V. Ex:I\:~caba
de proferir dem~:)Ustram, sem dúvida, o nosSo acerto de presta.r
neste instante ~sta peqJlena homenagem à nova presidente da
Legião Brasileir~ de Assistência,
i· I
O Sr. Albet10 Silva (ARENA -

aparte?

V. l'x." permit.l um

PI) -

I

,

_ O SR. HEN~IQ1JE DE LA ROCQUE (AREN.j),;_ MA) _ . Pois

nao.

j,-"

O Sr. Albertj> Silva (ARENA -Pl) -~"dor La R\>cque,

desde o inicio doi discurso de V. EX,a, estou acompanhando qOm o
maior interesse, bão só a referê~cia feita ao início da Legiáo,'arasileira de Assistência, quando mencionou o VUJt3 extraordblário
de D. Darcy Vargas, que todos de nossa geração conhecei'
os e
aprendemos a aqmirar, e, agora, c.oloca esse outro extraQl'd ário
vulto da Dra. Lé~ Leal, como atual. Presidente da Legião Bra j . .ira
de Assistência. ~uer9J em nome dq. meu Estado também, sO arizar-rne com V. Ex.a ·pela oportuna,.e' feliZ iniCiativa de prestar
esta homenagem i a quem tanto mcrece~: .. _
O SR. HENR1Q1JE DE LA ROCQUE 'i'ÂltENA -- MA) -

:Muito

grato, nobre Senador·Alberto Silva, Ê a. voz do Piauí que se innana
à do Maranhão, na hora em que dizemos alguma coisa acerc~ de
·uma senhora que, realmente, tem dado a sua Ylda na área;. da
assistência social.
O Sr. Mauro 'Benevides CMDB -' CE l-V. E:x.& permite um.
aparte?
..... ,
'
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARr4-i- MA) -

Poi.s

(974) ;

não, nobre Senador.

',Membro. at.é a ent.rada em vigor da Lei do SINPAS, do Conselho Fiscal elo antigo IPASE 11975-1978);

O Sr. Mauro Benevides (MOl3 - CE) - Nobre Senador He1lrique de La Rocque, com o pronunciamento de V. EX,a, e os apartes
solidârios dos eminentes Senadores Lourival Baptista, Dirceu l~ar
doso e Alberto Silva abre-se, sem dúvida, um crédJto de conf~.l1
nça
à Sra. Lea Leal, Presidente da Legião Brasileira de Assis~ia..
Queira Deus que S. s.a â. frent.e daqu~a instituiçãl) possa realiza.r
um trabalho assistencial dos mais prof"reups. voltados para as ~ães
e crianças pobres, de todo o País.

Assessora de Comunicação Sodal do jornalista Roberto Marinho, na direção de O Globo! 1969 a 1979);
Não é apenas o seu amigo de dezenas de anos que a felicita.
o parlamentar que, dente da sua escolha, deseja-lhe que o sucesso não a abandone, que os seus esforços tenham sempre a iluminá-los as bençãos do Céu.

:É

Trata-se de uma mulher revestida de uma marcante força de
vont.ade e de grande autodedsão, Cremos em sua ação, atraves da
LBA. a favor dos carentes de sua ajuda.
Que nunca lhe falte o desejo de bem servir à Pátria na seqüênCia harmoniosa de uma magnífica atuação sociaL
O Sr. Lourival Baptista (ARENA _ SE) - Permite V. Ex. a
um aparte?
O SR. Ht;NRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -

MA)

PoiS

não. nobre Senador.
O Sr. Lourival Baptista i ARENA - SE) - Associo-me às palavras de V. EX,a quando destaca a personalidade da operosa Presidente da Legião Brasileira de Assistencia, Professora Léa Leal,
que dedicou a sua vida aos problemas sociaiS, a cujo serviço COlocou sua inteligência, sempre preocupada com os problemas da
pobreza, a melhoria do bem-estar do povo brasileíro e na maior
assistência aos necessitados. Não tenho dúvida de que. com. a sua
inteligência e operosidade, irá dinamizar projetos que virão t.ornar
mais intensa e extensa a ação da Legião Brasileira de Assistência em nosso País. Como afirmei, em pronunciamento aqui prOferido em abril deste ano, a gestão da Professora Léa Leal, por
certo, há de ficar marcada por sua capacidade e inteligência. Assim eminente Senador Henrique de La Rocque, associo-me, como
disse, às palavras de justiça que faz a esta ilustre Presidente da
Legião Brasileira de Assistência.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -

MAl -

Muito

obrigado nobre Senador. o nosso pronunciamento não poderia pretender um fecho mais honroso.
O Sr. Dirceu Cardoso IMDB ES) - permite V. Ex. a um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA -

satisfação. nobre Senador.

MA) Com muita

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA _. MA) -

Muito

grato, nobre Senador Mauro Benevides.
"
.
D. Léa Leal, visitando 'ontem o Senado Federal dando-iiJs·a,
oportunidade de ~presentá-la a alguns Senadores, entre os fil~ais
o eminentíssimo $enador Dirceu Cardoso, ela recordava que:~ta
sua vocação, esta sua obstinação na área da assistência SOCial.
ela a aprendeu com a senhora do falecido Presidente Getúlio
Vargas, D. Darcy 'vargas.
'
'!
Por isso, digo 'que a respeito da senhora do ex··Presidente' Gétúlio Vargas, o mundo material, para ela, com seus encanto~ ,jamais a preocupou. Ele tem nessas obras gigantescas - o m~~do
material a que nle refiro - apenas a miragem da grandezal de
espírito da Sra. ~rcy Vargas.
SrS. Senadoresl, muito grato pela atenção; Sr. Presidente, iqlensamente desvanecido por ter-me permitido pronunciar estasf.palavras que as desejava expressar. (Muito bem!)
! _
O SR. PRESIDENTE (Aloysio Chaves 1

-

Con',edo a paIl'rrn

ao nobre Senador' José Richa.
O SR . .JOSÉ &ICHA: (MDB -

'. '
PR. Pronuncia o seguinte

iÁis_

curso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, 8rs. SenadOÍ1es:
Cheguei. ontem, do meu Estado para onde me dirigi, ,,·~ão.
apenas .para levar a minha solidariedade aos lavradores do pãfaná, mas também para acompanhar de perto, ver pes.soalmente a
extensão dos estragos provocados pela última gt.~ad~ naqUe1u'
lavouras.
Como paranaense, sr:. Presidente, fico feliz porque os estr,.~
no meu Estado náo-"foram tão grandes quanto a p.rincípio i~
návamos. Entretanw, fico triste, como brasileiro, porque o~trOB
Estados também produtores de café, notadamente São Fauld e
Minas Gerais, tiveram preJuízos bastante sérios.
A safra. deste ano, cuja co:1l:aeita. .se iniciará já no prOXInlO
mês, sofreu prejuizo, o Que não ê cQmUm. ·porque, normalmente, as
geadas Ocorrem - quando ocorrem -'-.:tleppis do inês de junho. ju~'{~;.'

iL
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lho, agosto e já tivemos geada, inclusive, em setembro. Então, uma
geada nesse período praticamente não compromete em nada a
safra em curso. Este ano houve uma exceção, porque a.s geadas
pegaram os lavradores eom 'muita antecedência. Então. vai haver já uma quebra na safra em curso, não só na quantidade
como principalmente no tipo e na qualidade do café que há de
ser produzido na atual safra.
Os prejuízos maiores, e é isto que costuma acontecer, são
exatamente os prejuízos da safra de 1980/1981, cujas previsões
est.avam em torno de no mínimo 27 milhões de sacas e no máximo
de 30.5 milhões de sacas, ao passo que as estimativas as mais
otimistas. após a geada, são de no mini mo 20 milhões de sacas
e no máximo de 22 milhões e 600 mil sacas. portanto, a quebra
será bastante significativa.
Contudo. Sr. Presidente, Srs. Senadores. mais ainda do Que
os efeitos danosos da geada, o que nos preocupa, neste instante,
é o comportamento do Governo diante desse fenômeno. Se o' comportamento do Governo não for consentâneo com as necessidades
da hora presente, eu temo, porquanto pior do que os efeitos da
geada será a atitude do Governo,
E por que este nosso temor, Sr. Presidente e Srs. Senadores?
Porque temos. ao longo desses 15 anos, muitos exemplos de erros,
e erros fundamentais na política do café a nos deixar, realmente,
preocupados com relação ao que pode acontecer agora, com as
providências que se imaginam devam ser tomadas pelo Governo.

Hoje, quarta-feira. todos nós estamos na expectativa da abertura dos registros de declarações de venda de -café pelo IBe. Registros esses que foram fechados anteontem. pela autarquia. portanto, segunda-feira, segundo se supõe, para evitar especulações
e vendas demasiadas do produto. antes que se conhecessem os
efeitos reais da geada.
Entretanto, como o~ fechamento desses registros ocorreu apenas anteontem, segunda-feira, na última sexta-feira, portanto.
depois da geada, for,am levados a registro no IBC, declarações
de venda de mais de 500 mil sacas de café, segundo comentários
da Imprensa, ao preço então vigente de um dólar e quarenta e
cinco centavos a libra peso para o café do tipo 6 e um dólar
e quarenta centavos a libra peso para o café do tipo 7. Foram
mais de quinhentas mil sacas, quando o normal é o registro de
cerca de 50 mil sacas por dia., ou aprOXimadamente 1 milhão
a 1 milhão e 200 mil sacas por mês. Mas. somente na sexta-feira,
num só dia, foram registradas declarações de vendas correspondentes a meia mês de exportação, em pleno andamento da safra.
pois no final da safra há meses em que este percentual não é
sequer realizado no mês inteiro.
O mercado cafeeiro está nervoso. E esse nervosismo, segundo
noticiário de ontem, confirmado pelo de hoje. já tomava conta
do IBC desde sexta-feira.
Qualquer pessoa de mediana inteligência, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, sabe que a providência que deveria o IBC ter
tomado, tão logo teve notícias da.s geadas, mesmo ainda não
conhecendo toda a extensão dos danos e exatamente por LsSO
mesmo, era a imediata suspensão dos registros das declarações
de venda. E isto não foi feito, dando-se tempo - e tenha ou
não havido vazamento de informação - a que se verifica.sse a
mencionada corrida para levar a registro qeclarações de venda
ainda aos preços anteriores da geada.
Agora, o clima é de intensa expectativa. para saber quando
e como o IBC vai abrir os registros. Nos círculos ligados a comercialização do oafé. comentava-se ontem que se espera uma
reabertura a 1 dólar e 60 centavos por libra/peso. com um confisco
cambial da ordem de S9 dólares por saca.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos sabemos que o confisco cambial é uma extraordinária e uma das maiores injustiças
que se cometem contra o produtor. E além da injustiça, o confisco
cambial é um dos maiores estimuladores do contrabando de café.
E o descaminho do café tem oscilado em torno de 10% das exportações, o que significa que sã de janeiro até agora, à média de
1 milhão e 200 mil sacas mensais exportada.s, cerca de 600 mil
sacas já teriam sido contrabandeadas, com um prejuízo para o
Tesouro, só pelo não-pagamento do confisco, da ordem de 45 milhóes de dólares. Sem consider·ar-se, ainda, que esses cafés, depois
de contrabandeados, vão entrar legalmente, através de outros
países, no mercado internacional, concorrendo, dessa maneira,
privilegiadamente com os próprios cafés brasileiros, inclusive constituindo fator de depressão no mercado.
Na próxima quarta-feira, conforme está previsto, deverá reunir-se o Conselho Monetário Nacional, para discutir, entre outros
assuntos. o regulamento de embarques e o esquema da safra
1979/1980, a iniciar~~e a 1.0 de julho. Tendo em vista a situação
do mercado, em franco movimento de aIta, não apenas pela escassez do produto, como pelas perspectivas da safra 79/80, e 80/81,
e pela natural especulação que uma conjuntura como essa provoca, é necessário, desde já, reivind1ca~ para o produtor a elevação

substancial do preco de garantia e das bases de financiamt'nto.
além de não se elevarem os atuais níveis de confisco cambial.
Atualmente, .. o preço de garantia está em 2 mil e 500 cruzeiros
por- saca, e entendemos que este preço deva ser compatibilizado
com a tendência de alta do mercado. elevando-se. portanto, esse
preço. de garantia para o produtor no interior a, pelo menos, 3
mil cruzeiros a saca.
Por outro lado. o financiamento é concedido na base de 50'7do preço de garantia. isto é. de um mil e 250 cruzeiros a saca.
A nossa proposta-sugestão é de Que esse financiamento seja elevado para. no mínimo, 80 'i·;) do preço de garantia, a fim de Que o
produtor tenha meios reais. efetivos, de continuar sua atividade
com alguma esperança de um futuro melhor.
Já assinalamos os prejuizos Que ao País advém por força da
constante elevação do confisca cambiaL Mas, é preciso acentuar.
ainda. que essa política de ganãncia do Governo, além de incentivar o contrabando e outras práticas fraudulentas, impede que
a elevação do nível das cotações reverta em proveito do lav["ador
de café.
Isto porqué, precisamente este excedente obtido pela alta
do produto no mercado internacional fica na sua quase totalidade
para o Governo; e o restante para o comércio exportador e para
os naturais intermediários internos. não repercutindo quase nada
nas melhorias que deveriam ser transferidas para o produtor.
para aquele que, afinal, através do seu esforço, gerou esta riqueza.
Daí pleitearmos - repetindo - a elevação do preço de garantía para pelo menos três mil cruzeiros a saca e o aumento
do percentual do financiamento ao produtor para SO';!" desse
preço de garantia.
Há a,. considerar, a propósito. que, em virtude mesmo da alta
do mercado cafeeiro, por menos que o Governo queira, isto repercutirá sobre todos os preços internos, direta e indiretamente,
elevando as despesas operacionais das lavouras cafeeiras. Por
menos que se queira, também, a onda altista do mercado internacional atingirá os lavradores do interior. pais por um fato p..,icológico natural. todo mundo pensa que é o lavrador que esta
nadando em dinheiro. quando toma conhecimento dos preços pelos
quais está sendo vendido o produto no exterior e mesmo na Bolsa
de Mercadorias de Sâo Paulo, sem se lembrar, entretanto, que
estes ganhos não chegam ao produtor, salvo em mínima porcentagem.
Mas o IBe, e através dele ÇJ Governo, este. sim, pode adotar
medidas para, efetivamente, transferir parte desses ganhos ao
lavrador.
E a propósito disso. Sr. Presidente, eu gostaria de citar_ inclusive declarações do próprio Secretário Executivo da Organização
Internacional do Café, quando. em recente encontro realizado
no Guarujá _ e esse Secretário Executivo, Dr. Alexandre Beltrão,
é brasíleíro - a propósito da necessidade de se capitalizar mais
o lavrador. Dizia S. s.a ainda esta semana, um ou dois dias
antes da geada. de que Ué necessário que haja um auxílio ativo
das entidades oficiais para Que os produtores tenham uma perspectiva de recompensa- financeira razoável",
E o fazia. a propãsito do quê? A propãsito de uma constatação:
a de que. nos últimos anos, a produtividade alcançada nas lavouras cafeeiras está deixando muito a desejar. porque é preciso
que se considere que as terras já estão cansadas: que as modifioações ecológicas, evidentes nestes últimos anos, tambêm estão
causando despesas adicionais aos lavradores; de que. por isso
tudo, o uso de defensivos, pesticidas. fertilizantes agrícolas, se
faz necessário com maior intensidade. aumentando cada vez em
maior escala a aplicação intensiva de capital.
O Sr. José Líns (ARENA - CE) - Permite V. Ex.a um aparte?

O SR. .JOSÉ RICHA (MOB -

PRí -

Pois não.

O Sr. José Lins (ARENA - CEl - Nobre Senador José Richa,
V, Ex. a tem toda a razão. O pronunciamento de V. Ex. a, nesse
tocante, é da maior importância, seu pensamento se ajusta à
filosofia do Governo. que considera necessário melhorar a estrutura de distribuição da renda dos mercados de produtos agricolas.
Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. .JOSÉ RICHA (MDB -

PR) -

Sr. Presidente. folgo, in-

clusive, em saber, através de um Vice-·Líder do Governo, que,
realmente', a preocupação é essa. Gostari·a ainda de enfatizar
mais, não somente o que eu disse, mas, também, o que V. Ex. a,
em seu aparte, ao concordar comigo, também enfatizou, que, sem
sombra de dúvida, a descapitalização, sobretudo na area da cafeicultura de um modo particular, para não dizer da agricultura
de um modo geral, é tamanha que, hoje, poucos brasileiros sabem
que o meu Estado, a custa de ter produzido, nestes últimos anos:
o maior saldo de divisas para a Nação brasileira, em conseqüênCia
de ter sido, nestes últimos anos, um dos maiores produtores de
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café no Brasil. a de.'lpeito disso tudo, Q meu Estado, que tinha
só na sua população uma das maiores rendas per capita do País.
está, atualmente. entre os trés de menor renda ,per capita do
Brasil.
'
Do total da popubção do meu Estada, 10% vivém. hoje. na
condição de "bóia-fria", que é aquele trabalhador sem nenhuma
gn,rantia. Sem emprego fixo. não tem nenhuma garantia da Previdência Social. vive praticamente como paria. à margem do progresso do BrasiL
E conclui O Secretario Executivo da 'OlC, nosso patricio Ale,
xandre Beltrão. afirmando que se houver, por parte do Governo,
esse auxilio ativo, se houver uma perspectiva de uma recompensa
financeira razoável, haverá condições para o aprimoramento da
técnica de plantio, das técnicas de colheita, e de beneficiamento
também, melhorando. portanto. a qualidade do café exportado.

Sr. Presidente. 8rs. Senadores, eu fiz referência, no inicio do
meu discurso. ao temor que cada Um de nós tem em relação as
medidas que o Governo vai tomar agora. após a ocorréncia desse
fenômeno. E disse que ern um temor justificado. c.onsiderando oS
erros que se acumularam nestes quinze anos de política cafeeira
no Brasil.
Quais foram substancialmente esses erros? Imagino que tenham sido fruto do casuísmo. sobretudo desse modelo econômico
implantado nestes quinz' anos c qUe está sendo seguido. Porque
tem sido uma constante a Quase exclusiva preocupação dos Governos deste período de 15 anos por medidas imediatistas e. por isso
mesmo. providências casuísticas.
Há necessidade premente de uma reformulação da política governamental. com a finalidade de se dar maior amparo à cafeicultura.
Vejam, por exemplo. alguns dos erros extraordináríos cometidos nestes üJtimos quinze anal'->. Começou em 1964, com uma
política suicida de erradicação de cu-feciros. E, a partir de 1964,
num pcriodo praticamente de dois 'anos, foram erradicados 1 bílhão e 400 milhões de pés de café.
Sr. Presidente. foi uma erradicação de tal maneira sem planejamento, de tal maneira histérica. que, em vez de, pelo menos.
se erradicarem cafeeiros anticconõmicos, o Que houve, na reali,
dade, foi o incentivo do Gov('rno, pagando cada pé de café erradicado.
O que acon teceu?
Ninguém erradicou café por ser antieconômico ou por estar o
café com rentabilidade.
Todos aqueles que ficaram dcscapitalízados na agricultura, sobretudo na cafeicultura. enxergaram nesse incentivo do Governo
para f'rradicar pés de café uma forma de se capitalizar um pouco.
e não tivemos lavouras antieconõmicas conservadas. porque o seu
proprietário não precisava imediatamente de recursos. E tivemos.
por outro lado, lavouras raZQa\'(~lmente rentáveis que foram erraditadas. 1 bilhão e 400 milhões de cafeeiros.
Até parece que esse gesto impensado, suicida e antipatriótico
fez despertar a ira Divina, porque. já qU(' o Governo estava nesta
preocupação de erradicar café, Deus nos mandou. em 65, uma
grande geada. Que facilitou. e muito, a tarefa do Governo. E o que
é pior, o castigo veio a cavalo: em 1967, outra geada. _E. de lã para
cá. entre geadas. secas. mau temp8. chuvas demais, dc .. o Brasil
não m.;tis conseguiu mais recuperar-S('. Esta e a grande verdade.
Por isso. quando. hoje. se critica muito, aqui, até mesmo para.
justificar o mOdelo econômico, que estamos nesta situação em
face da. política petrolífera. Sr. Presidente, 8rs. Senadores. quero
fazer um reparo: o que o Brasil deveria fazer, exatamente. era.
basear-se na inteligéncia daqueles que tinham o potencial extraordinário de recursos naturais. Que cra o petróleo', e fazer valer este
seu Ínstrumental: O café. depoil'-> do petróleo. é o segundo produto
nas trocas internacionais. O Brasil. que tinha um grande parque
.cafeeiro, o Brasil que tinha, na ocasião. por volta de 1966. 66 milhões de sacas de café estocadas. não soube- nunca usar esse seu
extraordinario instrumento de pressão. Legitíma pressão, porque
cra "em defesa dos interesses dos brasileiros.
E o Que houve? - Além do erro da erradicação, a pulverização
dos nossos estoques.
Hoje. não são mais os 66 milhões de sacas de café estocadas.
E eu me lembro, há cerca de dez anos, ainda quando era deputado,
de um discurso que cu fizera, alertando as autoridades. quando se
iniciativa essa pulverização de estoques: o' Brasil tinha estoques
de um produto Que não perecível c, portanto. que pode ficar, anos
e anos a fio, guardado nos armazéns. Eu comparava esses estoques
de cafe do Brasil ao nosso verdadeiro Fort Knox. porque instrumento cxtaordinário para ditar a política internacionaI de café.
Era tão poderoso que. quer os nossos concorrentes na ârea de produção. quer os consumídores, que geralmente são os países desen-
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volvido..'S. nunca. até pulverizarmos esses nossos estoques, nunca,
em nenhum momento, nem consumidores nem produtores concorrentes nossos, ousaram sequer tomar uma atitude. baixar uma
r~~ução neSSe setor, sem ant.es consultar o Brasil. .
, I
O Sr. Ores"'s Quércia (MDB - SP) - Permite V:l\'k;a um

aparte?
'
,i, i
O SR. JOSl':RICHA (MDB - PR) - Bois não.
, i
O Sr. Orestes ,Quért:ia, (MDB - SP) - Senador Jósé i$eha,
a
neste discurso qlle V. Ex. faz com tanta oportunldade e
:tanto
conhecimento <te c-ausa, trago um depoimento que, de re$w. é
conhecido de V, _Ex.a. e talvez de todos nesta Casa. Essa últilDa.
ocorrencia de geada, se não foi tão grave. quanto V" Ex." ipensa,
no Estado dO Paraná, no'meu Estado. em São Pau]o, foi arra~adora.
Em São Paulo, elizmentc. PelO.- me,no,s, qUo c eu saiba, não_~emo"., s
problemas como esse há muito tempo. Infelizmente desta 'f Z JlS '
cafezais do meu Estado foram
atingidos com u
vlo-'
lêncía tncrivel. Sou orig'inário da
.:
, Já no
de
São Paulo, da região de Franca, de'
toda e$~ r~
gião. como em QampinRs e em todo o
foi lamentável: ~ ,que
Ocorreu. Na verdade, julgo que as propostas de V, Ex.a.. no sentido
de se atender aos cafeicultores, são oportunas, O Governo :devo
desarmar-se enl' relação aos cafeicultores. porque o fato é !que))
Governo' tem uma armadura con tra aos cafeiculliOrcs, quer'! diz:er,
tem pouca vontade com relação aos cafcicultore~" Nesw momento
o Governo deve desarmar-se dessa pouca vont_~~ dessa insensibilidade para com os problemas da cafeicul~Yat:a com o~ ',problemas dos cafe~cultol'es, problemas que a~lio muito ,*~ves,
prinCipalmente as problemas <los cafeicultores de São Paulo, ~rin
cipalmente os problemas dos cafeicultores de Mioas, como tenho
certeza também, apesar da minimização de V. Ex.a ,_ os Drobl~mas
dos cafeicultores do Paraná. É evidente prbblema como este 'teria,
repercussão muito menor se o Govel'_no tivesse adotado uma. polí
Eca. cafeeira de acordo com aquilo _Que V. Ex.a lembra: ~wsitos
de café, que realmente possíbilitariam ao Brasil ter uma inflti~~a
maior no mercado internncion(tl. Assi&--..:.,baje não estaríamos' 100m
as preocupações que os nossos dirigentilF..Jestão re1atando nos jornais - temos que minimizar a geada, senão vai haver uma repercussão muito grande nos preços, prejudicando',~l'Brasi1 a médio
prazo. Ora, isso tudo está ocorrendo pórque~re
'çnte, não houve
previdência, porque realmente o Governo te ,_ ~: aâo nes,tes últimos anos no que diz respeito à sua ativida '- _ ';se setor da cafeicultura. Portanto. V. Ex.a tem inteira ra
~ -Governo merece
criticas, antes, como agora. enl relação a
questão da cafeicultura.
O SI!- JOSÉ 'RICM,," (MOS _ 1'11.) '_ Agrad"ço o ap"r~ d ..

com

t.

Nor -

w

V. Ex. a

Continuo, Sr. Presidente, esta minha análise. Não foraN só
ai os erros praticados nestes últimos quinze anos. erros já ~en-,
danados, da erradicação indiscriminada. sem pl.anejamento,: da
pulverização de nossos estoques. Existem' outros erros também, se
somando. Foram 'muitos erros em tão poucp temp·D.
Outro crro foram as operações esp~ais. Ao longo destes anos
todos, no Brasil. sem nenhuma necessíd*' - sem nenhuma ,necessidade sob o nosso ponto de vist3 patriótico e de brasileiro, mas
necessárias sob a óptica do Governo, as operações E:speciais se jus"tificavam, porque o Governo ~mprc enxergou n·esse sétor 'uma
galinhawde-ovos-de-ouro. Entl'etanto, esqueceram-:ie de que .~ssa
galinha-dos-ovos-de-ouro .o prõprio Governo a el;tava matandO;como realmente matou.
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador, qulindo
ouço o Paraná e São Paulo reclamarem do IBC, eu, em nome1·do
Espírito Santo, não sei o que fazer. Nobre Senador. tenho! -ium
sereno desprezo por esse povo do IBC, eu. humilde Senador' do
Espírito Santo, Q'4e V. Ex.a. não imagina. Quando vejo o Pa1':,utá·
e São Paulo reclamarem c.ontra as gea.das. quando o Governo ';vai
socorrer todos os cafezais de São Paulo e do Paraná, por inte(ll1é~
dia de um Instituto que não é brasHeíro. um Instituto que d~ia
chamar-se Instítuto do Café de São Paulo, do para.ná e de 'Minas
Gerais, vejo que V. Ex.a. tem razão. Fal~nlQS nos carés erradicados.
Se vissem a injustiça praticada contrá -o meu Estado ... V. .Ex....
foi Membro de uma Comis!)áo Parlamentar de Inquêrito juntamente comigo. V. Ex.& ,foi ao.Espírito Santo e viu a Situação catastróEca que viveu o agri.cultor lá. O que fez o Governo? Jogou na ;r~a,
na estrada deserta, jogou em cima dos caminhões !W mil enxa.das
das lavouras de café do meu Estado. Quando vejo o Governo se
arrepiar todo porque não pode pôr. náo pode criar uma situ~ão
social numa fabrique ta de S~o Paulo de 1.200 operários, e jo~ou,
sem pensar. sem pestanejai" sem titubear, 90 mil ellx~dás na rua,
na estrada. ao relento sem apoio, tenho. nobre Senador, um sereno
desprezo por essa tunna do lBC. E é_ em nome da ea'feicultura 'dO
meu Estado que lhe' digo: V. Ex~as estão reclamando. mas o Governo vai auxiliar até o último g'alhinho, até a última florzinha do
café geado. No entanto-, O Espírito Santo pequenininho. esse não
tem direito a nada~
.
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seu aparte,

foi uma necessidade a atual gestão do lBC baixar esta Resolução

evidentemente sem concordar, data venia., com todos _os conce,itos
emitidos por V. Ex. a, porque entendo que realmente esse tem. sido
o nosso grande ,.erro e, de certo modo, tem feito com que o Governo
continue a praticar esses desatinos. Qual é o nosso erro? Exatamente o de um Estado ficar sendo jogado contra o outro. V. Ex.li.,
porque o Estado do Espírito Santo foi prejudicado - e eu fui testemunha ocular do fato -, acha que o Estado do Paraná e o Estado de São Paulo foram beneficiados, quando, na realidade. todos
os Estados produtores de café foram excessivamente prejudicadOs.
V. Ex. a fala em milhares de' desempregados. O meu Estado tem
mais de 10% da sua população, Que trabalhava e vivia diretamente
do café, como '"bóia-fria" e 'desempregado.
.
(O Sr. Presidente faz soar a <:ampainha.)
Vou concluir, Sr. Presidente.
Registro, que essas operações especiais visam, unlca e exclusivamente, atender aos casuísmos, aos imedíatísmos da falta de
dinheiro em caba. Quer dizer. o Governo precisa fazer dólares
urgentemente. Então, lança mão de operaç6es especiais e vai vendendo o café a qualquer custo ou a qualquer preço.
Outro erro fundamental. nestes últimos quinze anos, foi o
Brasil se jogar de ponta e cabeça no Acordo Internacional do
Café. O Brasil de tal maneira prestigiou esse Acordo Internacional do Café, sem ter necessidade nenhuma disso, porque sozinho tinha condições de ditar as normas da política cafeeira no
Mundo inteiro, o Brasil mergulhou. de tal maneira, se comprometeu de tal, maneira com o Acordo Internacional do Café que
houve determinadas épocas em que havia excedentes de produção, onde a demanda era inferíor à produção, que se estabeleceu.
dentro desse Acordo Internacional do Café, as chamadas cotas
de exportação. O BrasiL que tinha uma infra-estrutura armazenadOl"a, pôde segurar os seus excedentes. Entretanto. a maioria
dos nossos concorrentes não tinha condições. E o que fez o Brasil? Financiou a construção de aI'mazéns em outros países produtores de café, pata dar condições a eles de garantir seus excedentes.
Ainda mais, Sr. ~resídentef outro erro terrível que o Brasil fez
com a nossa nase.ente industrialização de café, estendendo também o desastre de determinada norma que já vinha sendo adotada em áreas de produção às áreas da industrialização. Com isso,
fez com que não se desse condições para a nossa indústria de
café solúvel disputar .e ganhar em novos mercados.
E "':,ão por aí afora. Sr. Presidente, os desatinos. até a Administraçao passada, pejo menos, na política de café.
O SR.. PRESIDENTE (Luiz Viana) ~ Solicito ao nobre orador que conclua seu discurso.

n.O 15, dando uma certa garantia aos importadores. que visou, so-

SR. JOSÉ RICHA IMDB -

O SR, JOSE RICHA IMDB -

PR.) -

PR) -

Registro

O

Apenas gostaria de lem-

brar. Sr.· Presidente. que V. Ex.a não estava ainda presidindo a
sessão quando comecei a falar, e o fiz com bastante atraso.
O SR. PRESIDENTE (Luiz._Viana) - O horário de 3 horas e
30 minutos é fatal para o término do Expediente. Alêm do mais,
O tempo ,-de V. Ex. a começou às 15 horas e 6 minutos, portanto,
já completou meia hora.
O SR, JOSÉ RICIIA (MDB -

PRJ -

Vou concluir, Sr, Pre-

sidente. Apenas para que o meu discurso não fique capenga,
quelia concluir até mesmo louvando a atual Administração do IBC
--pelas medidas recentemente adotadas.
Até a AdminJstração pássada. sobretudo na Administração
passada, na gestão do IBC, houve tantos erros, tantos desacertos
que, praticamente, o Brasil ficou desacreditado no mercado internacional do café, de tal maneira que ninguém mais confiava
na palavra dos dirigentes do lBe. Isso porque, enquanto se estabelecia um preço "x" de registro aqui dentro, enquanto o Presidente do IBC dava. inclusive, declarações - Londres, Nova York,
etc. - de que o Brasil não iria baixar o seu preço do café,
. por baixo dos panos, ele vendia a preços abaixo do registro, fazia
alterações especiais, operações casadas, e assim por diante. Estabeleceu de tal modo um descrédito na nossa condução da política cafeeira que a atual gestão do lBe - e aí vem o meu elogio
à atual gestão do IBC - tem se desdobrado para pelo menos recuperar, em parte, a credibilidade do Brasil lá fora, com relação à política cafeeira. Haja vista, Sr. Presidente, o quanto nâo
está fácil o restabelecimento dessa confiança, que a atual gestão, nesses 60 dias, do dia 6 de abril ao dia 6 de junho, teve que
baixar 23 resoluções, para poder restabelecer um pouco da credibilidade que
BrasiJ perdeu lá fora. Foram baixadas 23 resoluções em 60 dias, do dia 3 de abril até o dia de ontem, 5 de
junno, desde a Resolução n. O 15, a primejra, que foi necessária
para restabelecer a confiança, instituindo garantias aos importadores. Foi de fato uma medida acertada, aparentemente, e até
eu próprio, no início, fui contra essa medida, porque achei que
ela estava excessivamente preocupada em proteger os importadores. Entretanto, estudando melhor o assunto, pude concluir que

°

bretudo. reabilitar uma parte do crédito do Brasil que estava abalado, lá fora. com relação à condução da politica cafeeira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, portanto, quero
apenas dizer que é imprescindível que o Governo, nesta hora.
reabra os registros a preços consentâneos, e SObretudo compatibilize a abertura dos registros, que pode-se dar a qualquer momento,' de agora em diante, com as medidas Que devam ser tomadas no Conselho Monetârio Nacional, na quarta-feira que vem.
Porque é dessa compatibílízaçâo qu~ se poderá, pelo menos, tentar resguardar uma parte dos interesses brasileiros. já por demais
comprometidos, nestes 15 anos.
É importante e imprescindível, portanto, que o lavrador também ganhe com essa alta. pois afinal há anos ele vem se descapitalizando. 1;: importante, igualmente, que ele seja estimulado a
continuar nessa atividade, para que não seja aumentado o número de bóias-frias e desempregados. É mais importante, aínda,
que ele e sua família tenham melhores perspectivas de vida, de
um futuro .mais condizente com sua nobUitante tarefa de produzir riqueza para o País, e que possa participar dos frutos do .')eu
trabalho,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Pa)mas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS, SENADORES:

José Guiomard - Almir Pinto ~ .Jessé Freire - Cunha Lima
Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Marcos Freire ~ Nilo
Coelho - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha Lourival Baptista - Passos Porto - Jutahy Magalhâes - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - João Calmon - Hugo Ramos
- Nelson Carneiro - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Benedito Canelas - Mendes Canale - Pedro
Pedro.ssian ~ Affonso Camargo - Leite Chaves _ Evelásio Viejra - Jaison Barreto - Tarso Dutra.
'
O SR. PRESIDENTE (LuiZ Viana t , - Está finda a hora do
Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Jtem J:

Votação, em turno único. do Requerimento 0.0 180,
de 1979, do Senador Humberto Lucena, pela Liderança da
MDB,. solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do
Senado n. o 155. de. 1976, do Senador Marcos Freire, que
determina a revisão trimestral do salário mínimo, e dá
outras providências.
Em votação.
Tem a palavra o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR MAURO BENEVIDES (MDB -

a votação.) -

CE, Para encaminhar

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Na última segunda-feira coube ao eminente Senador Humberto Lucena encaminhar a votação do requerimento de sua autoria, no qual solicita urgência para um projeto de lei do Senador Marcos Freire, através do .. qual é estabelecida a obrigatoriedade da revisão trimestral para os níveis de salário mini mo estabelecidos para- o País.
Antes já o próprio autor da matéria, Senador Marcos Freire,
expusera seus pontos de vista, favoráveis a uma tramitação mais
célere do Projeto n.o 155, de 1976. Como se não bastassem, Sr.
Presidente, os argumen tos expendidos pelos nobres Senadores Marcos Freire. Humberto Lucena, Dirceu Cardoso e tantos outros representantes da Oposição, as reiteradas declarações do Ministro
M~rio Henrique Sfmonsen. tornadas públicas Uma vez mais, na
trIbuna do Senado Federal, na tarde de ontem, poderiam, quem
sabe, sensibilizar a Liderança da Maioria e levá-la a admitir a
urgência para essa proposição para a qual convergem as vistas
atentas das classes t.rabalhadoras do País.
Uma vez mais, estamos aqui, nós. da Liderança da Minoria,
defendendo essa urgência que possibilitará a apreciação, de forma mais célere. pelo Senado Federal, dessa matéria, e a seguir
pela outra Casa do Congresso Nacional. até que essa jmportante'
proposiçâo suba à sanção presidenciaL
Aqui vai, neste encaminhamento, Sr. Presidente, um apelo
ao e.m.i.~lente Líder da Maioria, para que. admitindo a urgência,
poSSibIlIte o exame. por esta Casa. do projeto de lei do nobre
Senador Marcos Freire. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana I -

menta.

Em votação o requeri ..
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OS 81.'S. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Rejeitado.
O Sr. Mauro Benevides (MDB queiro verificação da votação,

CE) -

Item G:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 'Câma-

O SR, PRESIDENTE 'Luiz Viana' -

ra fi.O 24, de 1978 (n.o 287, de 1975, na Oasa de origem),
que dá nova redação à alínea e, do art~ ~t.~:dQ Decreto-lei
n.O 869. de 12 de setembro de 1969, que .cl..(Hspõe sobre!a jn~
clusão qa Educação Moral e Cívica, com o discipJin:l.' obrigatória. '. nos. sistemas de ensino do País, e dá outras: providências", tendo
PAREcERES, sob n,os 232 e 233, de 19~'9, das Comissóes:

Sr. Presidente. re-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai ser procedida a verificação solicitada pelo nobre Senador Mauro Benevides.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos
Jugares, para que se proceda a verificação requerida, que será feita
pelo processo de votação eletrônica.
Os 81's. Líderes votarão em primeiro lugar. votando em seguida os Srs. Senadores. (Pausa.)
Procede-se a votaçâo ..

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Ma UrO Benevides ~- Nilo Coelho.
VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho. - Aderbal Jurema _ Alberto Silva Aloysio Chaves - Amaral Furlan - Arnon de Mello - Benedito
Canelas ~ Bernardino Viana ~ Dinarte Mariz - Eunice Michiles
- Gabriel Hermes - Hclvidio Nunes -- Henrique de La Rocque Jessé Freire -- Jorge Kalume ~ José Lins - Lomanto Júnior Lourival Baptista - Luiz Cavalc.ante ~ Mendes Canale - Milton
Cabral - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Raimundo Parente Saldanha Derzi - Tarso Dutra - Vicente Vuolo.
O SR. PRESID-ENTE (Luiz Viana) - Votaram favoravelmente
ao requerimento 2 S1'S, Senadores; contra 27. Não houve ('quorum"
para deliberação.
A matéria fica adiada para a próxima sessão, bem como os
itens 2, 3 e 4 da pauta, todos em fase de votação.
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de Constituição e Justiça, pela coustitucionlifÍdade
e jUl'ididade: e
de Educação e Cultura, favorável.
,

,

Em discussãO. (PausaJ
Não havendq oradores, dcclaro-a.eIleerrada. ficando a votação
adiada por falta p.e. "quorum".
- -~~ .
(} SR, PRES,DENTE (Luiz Viana, - . Item 7:
Discussão.' em turno único, do Projeto de Resolução
n.O 25, de 1979· (apresentado pela Comissão de Constituição e J~stiça como conclusão de seu Pal'ecer n.O 207, de
1979', qu~ suspende a execução do art 25', parágrafO ':único e art.. 3.0 da Lei nO 882, de 24 de. setembro de 1973, e
do art. 3,0 da Lei n." 900, de 10 de dez~p'de 1973, ambas
do Mm:Ücípio de Itaqui, Rio Grande .\11.
Sobre a mesa, requerimen to que vai ser lido pelo Sr. l.<>tSecretário.
É

lido o segllinte

REQUERIMENTO N." 183, Dt; 197!1
Nos termos do art. 310, alínea '']3'', do Regim.ento Inter,DO.
requeiro adiamento da discussão do Projeto de R.esolução n!.~ 25,
de 1979. a fim de que ;:;eja encaminhado ao reexame da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sâ.o os seguint.es os itens cuja votação e ádiada
Sala' das Sessões, 6 de junho de 197~ Dirceu Cardoso.
-,2O SR. PRES1DENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavr~ ao
Votação. em turno único. do Requerimento n.O 172, de 197-9, do .
nobre Senador Dirceu Cardoso, para justificar o requerimento lido ..
Senador Orestes Quércia, solicitando o desárquivamento do Projeto de Lei do Senado n. O 257, de 1976. de sua autoria, que dá nova
O SR. DIRCIlU .CARDOSO IMDB - ES. Para jUstificar requeredação ao § 1.0 do art. 457 do Decreto-lei n.O 5.452, de 1.0 de maio rimento. Sem revisão do orador .• - Sr. Presiden1Ge e 8rs. Senade 1943 (Consolida~ão das Leis do TrabalhoL
dores:
-3Pela primelr~ vez, o Senado tem oportunid,:
.:. 'de' a.preciar um
projeto de resolução que cuida da declaração" '-'" .. Constituciona.liVotação, em turno único, do Requerimento n.o 179. de 1979, do
dade de uma lei decidida pelo Supremo Tribu
' Federal.
Senador Benedito Canellas, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n.O 243, de 1977, de autoria do Senador
FeIa primeira ·vez o assunto ê abordado aqui e eonvQCO a atenItalívio coelho, que dispõe sobre a hora legal para todo o Terrição das Lideranças do Governo na Casa.
'
tório da República Federativa do Brasil.
O Supremo Tribunal Federal, atrav~s de acórdão. decla,roU
inconstitucional uma lei da qual apenas sobre um dos seus art~gos
-4Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado foi argüída a inconstitucionalidade; chamo a atençã.o da Liderança
n.O 34, de 1978. do Senador Itamar Franco. que proíbe aplicações para o fato. foi argüida a inconstitucionuliüade do art. 2.°, parágrafo único e art .. 3,° da Lei nY 882, de 24 de setembro de 1973,
financeinls, pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos
lei do Município de Itaqui, no Rio Grande' do sul.
obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos
O Supremo Tribunal 'Federal, tomando conhecimento desse
de interesse da respectiva administração, tendo
recurso, declarou 11ulos não os artigos 2,° e 3,°, maa toda a le~', de
,PARECE'RES, sob n.o 186 a 188, de 1979, das Comissões:
capa a capa, da introdução .até o "revogam-se as disposições ~m
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juricontrário n .
dicidade;
:Na Comissão de ConstitUição e Justiça, Sr. Pre,üdente. o illls_ de Economia. favorável, com voto vencido do Senador Bene- tre Relator Senador Leite Chaves declarou também haver prevadito Ferreira;e
lecido no Supremo~ no final ·da discussão, o entendimento esposado
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do pelO ilustre Ministro Moreira Alves, declarando a lnconstituci!)r)a-:
Senador Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadores Tancredo lidade de toda a le.i. Dois, Ministros yotaram contra a inconstitucionalidade in totum da lei: Bilac pinto e Xavier de Albuquerque;
Neves e Ma uro Benevides,
Relator, o Ministro Xavier de Albuquerque e Revisor. o Minifi~ro
O SR. PRESIDENTE 'Luiz Viana) - nem 5:
Bilac Pinto.
'
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da CâSr. Presidente, há portanto uma dúvida, porque a Comis~âo
mara n. O 64, de 1977 fn.O 1.161/75. na Casa de origem!, que de Redação verificou que o que se argüiu foi a inconstitucionalidaaltera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n.o de de dois artigos e o Supremo Tribuna.l Federal fulminou a lei in
5.917. de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação fertotum, toda a lei _ do primeiro ao último artigo, Então, palra,
roviária Guarapuava - Prudentópolis - Ipiranga, tendo uma dúvida sobre a Comissão da qual sou integran.te e. por is~O,
estamos pedindo adiamento para que o projeto de r.esolução. v~. à
PARECERES, sob nOs 176 e 177, de 1979. das Comissões:
Comissão de Constituição e Justiça. para que esta se manlfe~te
_ de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, fasobre o. assunto.
vorá.vel; e
Sr. Presidente;.já como membro da Comissáo d.~ constitui~ào
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Arnon de Mello. Vicente Vuolo e ·Jutahy Ma- e Justiça, tive oportunidade de tomar parte numa dl~cisão d:1q~~a
.
galhaes, e voto vencido, em separado, do Senador comissão.
Raimundo Parente.
O Sr. l\luriJo Badaró (ARENA - MG) - Permite V. Ex.& ·~m
'Ém discussão o projeto. (Pausa.)
aparte?
"""'-'
O SR, DIRCEU CARD~SO (MDB· - ES) - Assil;,:.~ eu terNão havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, fimine meu raciocínio.
~.
cando a votação adiada por falta de número, em plenário.

."1'·

~:.:.:.J"

2496

Quinta-feira 7

DlARlO DO CONGRESSO NACIONAL 'Seção Dl

o Sr. Murilo Badaró IARENA - MG) - Apenas para um esclareciInento.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDS - ESI V. Ex.' já está satisfeito com a missa s<;ca, vê o relógio mas eu quero falar.
O Sr. MurilQ Badaró (ARENA - Ma) - Excelência, é que a
inconstltucionalidade é apenas sobre o artigo 2.°. paragrafo único.
e artigo 3.°; não é sobre a lei inteira.
O SR. DIRCEU CARDOSO CMDB premo fulminou a lei inteira.

ESI -

A decisão do Su-

V. Ex.a. esta afobado. não leu toda a matéria e -está pisando
em falso.
Sr. presidente, apreciando recurso que argüi a a inconstitucionalidade de dois artigos, de uma lei do município de Itaqui, no
Rio Grande do Sul, o Supremo fulminou a lei inteira, do primeiro ao
último artigo. Vamos dizer, de capa a capa, nada sobrou da lei. Dois,
ministros votaram contra ess-a. decisão, o Ministro Relator Xavier
de Albuquerque, e o Ministro Bitac Pinto, conterrâneo do ilustre
Lider da Maioria que está comandando a Bancada da ARENA nestedecisório aqui do plenário.
.
O nosso Relator da Comissão de Constituição e Justíça também
perfilhou a decisão do Supremo. Argüida a inconstitucionalidade
sobre dois artigos, ele, também, adotou a decisão do Supremo, fulminando a lei inteira. quando não é o caso. Sr. Presidente. tem o
Supremo Tribunal Federal oportunidade de fulminar uma lej
totalmente, quando, inconstitucional um dos seus artigos,. a lei
muda, perde a sua meta e o seu objetivo. Ai, sim. Mas, não é o caso.
Então~ estamos remetendo à Comissão de Constituição e Justiça, Sr. Presidente, para dirimir esta dúvida que veio à Casa.
Eu, estava dizendo. quando entrou o ilustre Líder da Maioria. para
quem chamo a atenção, o ~egriinte: V. Ex.a que foi afoito e entrou
em falso, agora ouça a miSSil- seca até o fim.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA _ MG) - Permite V. Ex. a um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSOiMDB - ES) - Não, agora V. Ex.'
vai ouvir -a missa seca até- o .fim.
Sr. presidente, eu fui membro da Comissão de Constituição e
Justiça.
O Sr. Murilo Badaró tARENA - MG) - V. Ex.a não ouviu o
que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não há apa'rte' para
encaminhamento de votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDS - ES) - V. Ex." ainda esta
entrando em falso. continua entrando em falso.
Sr. Presidente, quando era membro da Comissão de Constitujção
€ Justiça, um dia, a Comissão fulminou, também, de inconstitucional um~ lei, perfilhando decisão do Supremo Tribunal. MírabjJe
dictu. Mas, não era aquela lei que nós declaramos inconstitucional.
Entã9, chamo a atenção do Senado, este Senado Que está um pouco
agitado, ultimamente; sopra um vento qualquer de agitação neste
plenário, quero crer que depois que teve ingresso aqui a Senadora
arrepiou todo o Senado, que ficou um pouco diferente. Voltemos
então à calma.
.
É por isto, Sr. Presidente, que nós pedimos o adiamento para
encaminhar li Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que
ela declare o seguinte: o que é inconstitucional são dois artigos
não é a lei inteira. O Supremo Tribunal Federal declarou toda 'a
lei. mas, nós temos interpretação diferente e pedimos vênia à
Maioria da Casa para remeter esse processo â. consideração da
Comissão de Constituição e Justiça. O Supremo poderia fulminar
de inconstitucional os arts. 2.0 e 3.°, mas, a lei inteira não, porque,
isto sim, vai atingir a vida municipal em toda a sua tramitação.
É jsto que eu peço à Liderança que temos. E MuI"ilo Badaró ê
ulna cristalização de liderança; o avô foi Deputado, o pai foi também Deputado, neto, fílho de Deputado ele próprio Deputado e.
agora. Senador - S. Ex. a só não leu aínda muito bem fOi o Regimento Interno. Mas, eu pediria que remetêssemos a matéria ao
estudo da Comissão de Constituição e Justiça que irá dirimir,
de uma vez para sempre, essa dúvida. O que se argüiu foi a inconstitucionaIidade de dois artigos, o que o Supremo decidju- foi a
inconstitucionalidade da lei inteira, mas, contra dois votos: o
ilustre conterrâneo de V. EX,a BUac Pinto, e o ilustre conterrâneo
da nobre Senador~. o Ministro Xavier de Albubuerque.
Então, o que pedimos, sr. Presidente, é isso. Espero que V. Ex. a
acolha, na sua alta sabedoria e magnanidade, a remessa do projeto à Comissão de Constituição e Justiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não havendo quorum
para votação do requerimento, a discussão da matéria fica sobrestada.
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O SR. PRESlJ).ENTE

I Luiz Viana) Item 8:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.o 48, de 1979, do Senador Lázaro Barboza, que
acrescenta parágrafo único ao art. 2.° do Decreto n.o 24.150.
de 20 de abril de 1934. tendo
PARECER. sob n.o 218, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade. e no mérito favorável.

Em discussão.

Tem a palavra o nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LAZARO BARBOZA !MDS - GO. Para discutir o projeto.) _ 8r. Presidente, Srs. Senadores:
Em verdade, ao apresentar à consideração do Senado o presente projeto, tive em mente fazer com que a Justiça brasIleira
passasse a viver menos assoberbada, porque a cada dia são ajuizados nos foros deste Pais inteiro, milhares e milhares de proposituras judiciais. pleiteando na Justiça o direito de renovação
contratual de aluguel. mormente dos edifícios locados para efeitos
comerciais.
A lei em vigor, SI". Presidente e Srs. Senadores. dispõe que
vencido mais de 5 anos de contrato, tem o inquilino o direito automático de obter a prorrogação. Mas surgiu; no decorrer do tempo,
uma dúvida. Era de que a soma de dois ou mais contratos, desde
que perfazendo o total ou mais de 5 anos, assegurariam ao lnquilino o mesmo direito.
Os tribunais do Pais têm sido acordes em acolher a soma dedais ou mais contratos, desde que perfaçam mais de 5 anos acolher para declarar o direito automático do inquilino à prorrogação de contratos.
Nesse sentido. Sr. Presidente e 8rs. Senadores. permito-me ler
o voto do eminente e saudoso Ministro Macedo Sudolf, que no
Supremo Tribunal Federal. aprecíando matéria idêntica, prOferiu o
s.eguinte voto:
"A matêria é amplamente conhecida, como. ainda hoje.
tivemos ocasião de julgar. e o Supremo Tribunal Federal,
em jurisprudência pacifica no sentido de que o direito de
renov'acão do Contrato locativo não pOde deixar de ser
reconhecido. quando a soma dos prazos contratuais ininterruptos faça recair a situação na hipótese estabelecida
na Lei de Luvas. em virtude da qual eSSe djrelto tem que
ser respeitado. Pouco importa que os contratos tenham períodos d'tversos; o que é preciso ver é a continuidade do
vínculo estabelecido entre as partes ... ,. ~o grifo ê nosso)
in Ac. do STF, no Rec. Extr. n.o 17.912, em grau de Embargos (Arquivo Judiciário 99/55L
Sr. Pr{'sidente. Srs. Senadores. na douta Comissão de Constituição e Justiça. por unanimidade. o projeto mereceu acolhida.
inelusive quanto ao mérito, porque visa, sobremodo, evitar que o
Judiciárío brasileiro continue a ser assoberbado no exame de
matéria já com uma jurisprudência pacifica. qUE' náo é de agora.
mas de hã muito tempo.
Eram as Ligeiras considerações que a respeito eu queria tecer.
aguardando pelo momento oportuno em que o Senado da República.
pelo seu PlenúrÍü. venha a aprovar o projeto.
O SR. PRESIDENTE ~ Luiz Viana) -- Continua em discussüo o
projeto. (Pausa.)
Não havendo mais oradores, declaro-'a encerrada. ficando sua
votação para a próxima sessão, em virtude da falta de quorum
para deliberação.
O SR. PRESlDENTE t Luiz Viana) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

o

SR. LOMANTO JÚNIOR PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Á REVISÁO DO ORADOR. SER.\ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Franco Montora. por cessão dO ilustre Senador
Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex. a não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Nelson Carnêiro, por cessão
do ilustre Senador Adalberto Sena.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguin~0
discurso.) _ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Venho formular apelo ao Ministro dos Transportes, ao DiretorGeral do DASP e ao Presidente João Baptista FÍgueiredo, em
favor do pessoal do extinto Lóide Brasileiro, que se acha, há anos,
em disponibilidade. Encontram-se velhos marítimos. que traba-
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lharam lOngos anos, em situação a mais difícil. por terem sido
postos a .s~a revelia, em disponibilidade, infertorizados com relação
ao pesso9.1 embarcado.
É preciso encontrar uma solução que minore as dificuldades
com que vivem. hoje. eSses trabalhadores. marginalizados desde
a extínç§.o do Lóide Brasileiro, transformado na Companhia de
Navegação Lóide Brasileíro.
E, hã. aínda, o problema dos marítimos inativos que, como
os fe~roviários, parece terem sido vítimas de uma condenação,
que so os aflige como atinge dolorosamente suas famílias. São milhões de brasileiros bumíld{'s cuja vida se tornou dolorosa. em decorrência das mudancas administrativas ocorridas nestes 15 anos,
Que jamais poderiam 'sacrificar tantos servidores.
Já tive oportunidade de aludir ao problema dos marítimos e
ferroviários, duas categorias profissionais das mais sacrificadas,
tanto no que diz respeito ao pessoal ativo como aos inativos.
Infelizmente, continuo recebendo apelOS numerosos, quase todos
pungentes. para que insista em pedir a atenção das autoridades
para a situação dificil em que se encontram velhos ferroviários
e marítimos. É o que, maís uma vez, faço, na esperança de que
o novo Governo venha a sC compadecer e dar solução que reduza
as agrur~s que hoje angustiam dezenas de milhares de famílías
de maritimos e fcrroviál;OS.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDF.NTE (Jorge KaJume) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVJI)ES (MDB - CE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidc'utc e Srs. Senadores:
Um evento de extraordinária sig"nificação para a vida social,
esportiva e cultural do meu Estado será comemorado esta semana,
na Capita.l cearense. em meio a, expressivas festividades, que contarão com a participação de autoridades e convidados especiais.
Trata-se do Jubileu de Ouro do tradicional e conceituado Náutico Atlético Cearense - clube modelar que, em Cinqüenta anas
de ininterrupto funcionamento. tem prestado relevantes serviços
. ao Cea.rá e ao Pais.
Fundado em 9 de junho de 1929 e dispondo: então, de modesta
.sede. localizada na antiga Praia Formosa, o Náutíco faÍ! aos pouC.OS. se tt'ansformando em prestigiosa entidade sócio-desportiva,
transferindo-se, a seguir, para as suas magníficas dependências
na Praia do Mcireles. erguidas em meio a ingentes sacrifícios de
teu quad~'o de associados. integrado, presentemente por mais de
dez mil filiados.

Todos quantos visitam Fortaleza são levados a conhecer a
exemplar instituição. que constitui orgulho de nossa terra. pelo
portento arquitetônico Que engloba, com os seus salões de festa,
as suas quadras. o seu restaurante, o seu parque aquático, o seu
pJay-ground e as suas áreas de lazer.
Além di.sso. o Náutico mantém um setor de assistência social,
responsável por irrepreensÍvel funcionamento de escolas do 1.0
grau, pelas quais têm passado sucessivas gerações de crianças
pobres. assistidas, com dedicação e carinho. também pelas senhoras
dos respectivos diretores.
Por sua vez, o Departamento de Cultura e Arte, confiadO, jâ
há algum tempo. ao Professor Carlos d'Alge. tem a sua atuação
realçada por incessantes atividades, entre aS quais avultam promocões de caráter civico-literário e iniciativas artísticas de larga
repercussão.
.
Memoráveis noites de autógrafo recebem o patrOcíniO do aludido Depa,rtamento, ensejando a que importantes obras sejam entregues aO público em reuniões atraentes, das quais p,artícipa,
ig-ualmente, o mundo oficial do Estado.
Entendendo a significação da efeméride, a Empresa Brasileira
de CorreiOS e Telégrafos lançará, no próximo dia 8, unl carimbo
comemorativo do cinqüentenário, numa homenagem, das mais justas e simpáticas, ao prestigioso grêmio alviverde,
A Marinha brasilei.ra - que sempre recebeu do Clube merecida deferência, num intercâmbio elogiável e patriótico - farse-á presente as comemorações. através da Banda Marcial do corpo
de Fuzileiros Navais, que se incumbirá da execução do Cerimonial
da Bandeira e de uma exibição para a população fortalezense.
No dia 31 de maio, a Diretoria do Náutico recepcionou todos
os seus eJ,:-Presidentes. tributando-lhes preito de reconhecimento
pelo muito que empreenderam em favor do notável sodalicio.
.caberá ao Presidente Ary Gadelha Alencar Araripe comandar,
juntamente com os seus colegas de Diretoria, as históricas festividades assinai ativas dos 50 anos de existência do referido Clube
_ data de extraordinária relevância para o Ceará.
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Pelo prestigio de que desfruta no cenário nacional o Náutico
Atlético Cearense, foi que deliberei registrar a· c1efluência de sua
festa jubí~ar na tribuna do Senado, com votos"í~ que continue a
sua trajetória dentro dos mesmos princi~jBle' v~m norteandO·
o se~ _prOfíCUO trabalho em prol de nossaSoJtna.fs caras ei _FbrBi
tradlçoes.
.
. 1'!
Era o que t:inha a· dizer, Sr. presidente. (Muito bem!) 'I
O SR. PRESIDENTE (Jorge J{a]umel - Concedo a ~vra ao
nobre Senador Pastão Müller.
: \. .
O SR. GAStA0 MVLLER (ARENA - MT. Pronuncia o sk~te- .
Presidente e .S1's... Senadores: desejo
discurso. I" hoje, Sr. residénte, 81'S. senadores., três f. a. tos de real impa ..CiB.,
...
sendo dois posi~ivos e um, lamentavelmente negativo.
:- ··'é·
O primeiro~ Sr. Presidente, Sra. S~adores, é para· ~~;.
a insta~ay.ã~, eIJ1l Cuiabá,.Mato ~r~~4P.· . dia quatro do ,C01ir6!ltê,.'
do Semmano sobre MelO Amblente::~;tema central e ''Estará
o rio Cuiabá ameaçado de morte?" ct
'ido SE!minário ê patoo';'
cinado pela UrUversidade Federal de
ato GrosSO, tendo -iC()D'JO
Coordenador o Dr. Professor Clóvis Pitaluga de 10'oura.
. Envio pararl.êns à Universidade pela oportuna....iniC. iat~iVQ! poiS
é o primeiro gr~to de alerta formalizado contra ã. ameaça
des- ,
truição do portentoso e histórico rio Cuiabá, mara.Vilha -q , -natureza pródiga nos deu e que precisa ser pre$U'~..,.i .
Faço votos, '. sr. pre.sidente, Srs. senad~.
'....." íÍine o Seminárui
seja um retumbante sucesso.
':'WJF"'- .~
Outro fato impor~nte a ser assinalado e
promulgagã~t no
dia 13 do corrente, da primeira Constituição do Estado_ de.' ~ato
" Grosso do Sul. Esse fato é bastante significati"o~ púis. a i.nartiJ;
de 13 de junho de 1979, Mato Grosso do Sul. o mais jovem Ê$tadO
da Federação Btasileira, já possuirá sua: própria Carta '-_~ IL
reger-lhe os destinos, carta essa elabo.ra..da pelos represe "ntes
do povo daquela pujante e espera~, Estado de Mato ,osso

!8Iàr.

sr.

p.

°

a

~~.'

.'

'.!

Através dos ~seus legítimos representantes, 01; Srs. Deput"ados
Estaduais, levo ao povo_ e â população de Mato·(~rOsso do Sul os
efusivos parabéns pelO notável acontecimento~ .~~ é, a promulgação da primeira Constituição Estadual. .. :,,-,,-;~.'
Por último,_ Sr. Presidente. Srs. sena~_.,
. :·clesejo, mais uma
vez, lamentar um fato- negativo, isto é;'
ut;ar-se trab~os•
quaisquer que sejam, na Amazônia e esqu f-se de Mato q,rpSS(}.
Estava naquNe meu Estado, Sr. Presidente, Elrs. Senadqr~$,_ e
vi com surpresa; -a noticia na imprensa da constituição ~I ':,IDl
Grupo de Trabalho com a finalidade de formular uma p.;.'tica
Florestal para a Amazônia Brasileira., e a não inclusão de nenJl,um
órgão de Mato Grosso no referi.do Grupo.
'
.
É assim Sr, Presidente, Srs. Senado'res, marginalizadO o noSSO
Mato Gross~ nos estudos dos probl~ alllazônlcos. Será que O
Governo Federal Já se esqueceu ou nã(}~~brou ([ue Mato Gros~,
por lei, é totalmente amazônico? Será que o Governo Federá!: nãO
se recorda do "Proj~to Aripuanã", co.or~de~ado e ,~o~a~dado ;pela
Secretaria de ;PlaneJamento da Presldencla da Bepubhca, "que
tem como uma das metas o estudo da grande floresta da ár,~ ~a.
Amazônia a fim de se atingir uma Política Florelital Ama~ca,?
É do conhecimento públiCO que a Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) já tem trabalhos específicos sobre assunto,
no entanto, não é crível que Mato Grosso não esteja presente nO
referido Grupo de Trabalho. pelo_ menos atrayés;l(i'a Universidade'
Federal.
Ainda há poucos dias. na reunião da OPI sot1re a Ama~~ja.
nesta Casa, ouvi do Dr. José Cândido de Melo Carvalho. Presiil~te
da Fundação BraSileira. para a Conservação da N:ltU'U'l.a.. as! _~e-.
lhores referênciasi à Universidade Federal de Mato Grosso, qdanto
aos trabalhos referentes à Amazônia.
Daí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estar eu aqui, da ;~ais
alta tribuna dest~ Brasil, assinalando, para lamentar, mai.s. uma.
vez o esqueCimento, agora do poder Executivo, de Mato G~sso,
como Estado, emi',nootemente amazônico.
Não se concebC, não se admite mais em noSso Estado 9t1~ ~(~
fale, que se estude algo a respeito da Amazônia sen:\ a parti~lp;~ao
efetiva de Mato Groà$o.
!
Peço ao Poder Executivo, lamentando o equívOCO, que é 'Ium
fato inerente à pessoa humana, que reti.fique, corrigindo o ~~.ro,
incluindo no Grupo de. Trabalho que vai formular uma Política
Florestal para a Amazônia Brasileira, um represent~nte ou vjtiJlS·
representantes do gigantesco Estado amazônico que e Mato'-G~~,
ainda o terceiro Estado em tamanho da FederaçfLo Brasileira, e
ainda mais, todo ele, legalmente, da Região Amazônica .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemO
:
O SR. I'RElSIVENTE(Jorge KaLume) - coneedo a ll~ra
ao nobre Senador:Cunha.- Uma.
. i I
"

°
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o SR. CUNHA LIMA (MDB ~ PB. Pronuncia o seguinte discurso.1 - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No dia 25 de abdl- próximo passado, ocupei a tribuna do
Senado para reclamáty.y~tes providências das autoridades federais. especialmente do tNettA, com relação ao grave problema
social criado no Municipio de. Pedras de Fogo, Estado da Paraiba,
com o despejo de 74 famílias de posseiros das propriedades denominadas Coqueirinho, Cachordnho e Açude Arrombado.
Volto a ~lamar em favor daqueles pobres agricultores paraibanos, pois o assunto ainda não mereceu a devida atenção por
parte dos setores do Governo ligados ao problema.
Agora, Sr. Presidente, com data de 27 de maio último, estou
recebendo carta do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Pitimbu, também na Paraíba. o agricultor -João Trajano da Silva.
É uma outra mensagem de angústia, que demonstra o quanto
é urg-ente uma tomada de_ posição objetiva e séria em favor dos
camponeses sem terra do nosso Pais.
Cinqüenta e cinco famílias que sob o sistema de arrendamento trabalhavam há muitos anos na. Fazenda Tabu, povoação
de Taquara,' no Município de Pitimbu, vêm sendo forçadas a
abandonar . .suas lavouras,
Em algumas áreas da propriedade, o administrador jã chegou a auwrizar, a invasão de máquinas e tratores sobre os roçados.
Trata-se de um verdadeiro crime cometido contra homens
simples e, pacatos que lutam pela sobrevivéncia de suas famílias
com os maiores sacrifícios.
O Sindicato Rural de Pitimbu apelou para o INCHA e as
gestões foram infrutífera,:;;. Os ",representantes daquele órg'âo não
ofereceram alternativas que resolvessem as pendências entre os
agricultores e a Fazenda Tabu, r€sultando a indefínição em mais
um foco de inquiet~ção social no interior do Estado da Paraíba.
Não ê possível~ Sr. Presidente, voltamos a r,epetír, que. num
País de vocação agríCOla CClffiO o nosso. e numa fase de tanta
ênfase em relação à agricultura, os problemas rurais e especialmente o direito dos agricultores continuem indefinidos e relegado.'5 a planos secundários.
Esperamos que o Sr. Ministro da Agricultura e os dirigentes
do INCRA analisem e solucionem· com urgência os problemas dos
posseiros de Coqueírjnho. Cachorrlnho e Açude Arrombado, em
Pedras de Fogo, e igualmente a situação dos agricultores foreiros
da Fazenda Tabu, no MuniCípio de Pitimbu.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE 'Jolile Kalume) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA. (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hélio Guerreiro, Assistente de Relações Públicas do Instituto
Brasileü'o do Cafe, em Nova Iorque, tem realizado trabalho dos
mais meritórios em favor do nosso mais importante produto de
exportação - o café. procedendo de form'a eficiente e de excepcional zelo na defesa dos interesses brasileiros. Vem realizando
excelente trabalho que o torna merecedor de exaltação por parte
daqueles que, como eu. dele tomaram conhecimento, por casualidade.
Em setembro de 1977, sabedor de que a American Health
Foundation e sua filiada Dana Institute - ligadas à Ford Foundation - iriam realizar estudos· sobre a influência Ou não do
café na etiologia das doenças cardiovasculares, sentiu que o simples anúncio dessa pesquisa bastaria para produzir equívocos que
indisporiam a opinião pública contra
consumo de café.
É de se notar ter essa organização. v-oltada para 'a medicina
preventiva de grande conceito nos Estados Unidos e em todo o
mundo, liderado, anos atrás, grande campanha pública de esclarecimento contra os perigos do tabaco, que alcançou enormes resultados em todo o mundo.
Percebendo. portanto, a importância do assunto, o Sr. Hélio
Guerreiro, no exemplar cumprimento de seu dever, inteirou-se de
todo o problema, constatando que o estudo daquela organização
concluíra que "o grande consumo de café não desempenha papel
significante na etiologia das doenças cardiovasculares e no enfarte do miocárdio, em particular", o que pôs fim a especulações
despropositadas há muito feitas sobre.o café. resultado este altamente favorável ao produto. Com zelo, acompanhou o assunto,
com o interesse que merece e visando evitar o vasamento de
informações especulativas ou esparsas que, uma vez divulgadas,
poderiam repercutir de forma a mais desfavorável sobre o público. O simples anúncio da realização do estudo poderia dar a impressão de que o café era fator de doenças cardíacas, o que f01
de ímedi8.ito compreendido pelo dIligente assistente de relações
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pUblicas do IBC. dai seu inteligente e hábil acompanhamento
do assunto.
Pouco depois a American Health Foundation decidia realizar
estudos para examinar possiveis efeitos cancerígenos do café no
organismo humano, como parte de estudos mais amplos sobre
câncer e dieta. Majs uma vez o assistente de relações. públicas
agiu com notável diligência, entrando em contato com dirigentes
da organização e impedindo a divulgação de notícias que poderiam
ser prejudiciais pelo temor qHe causaria aos consumidores de
café. Para isso, esteve com o Dr. Ernes-t Wynder, Presidente da
Foundation. expondo-lhe a importância do café para a economia
brasileira e de outros paises produtores.
ba eficiência com que se tem conduzido na defesa de nossos
interesses, como relação ao café, O Sr. Hélio Guerreiro veio a
tornar-se conhecido em circulas científicos e convidado a ingressar na Friends of the American Health Foundation, posição. que
lhe permite melhor vigilância na defesa de legitimos interesses
brasileiros nos Estados Unidos. no que diz respeito à repartição
a que pertence.
Inteirado desse magnífico trabalho, fruto da competéncia e
do zelo patriótico de um brasileiro que trabalha em Nova Iorque,
no Brazilian Coffee lnstitute, aqui exponho sua atuação, congratulando-me com esse diligente funcionário e objetivando estimulá-lo a agir sempre em defesa de nossos interesses, para isso
não medindo e.sforços. não se limitando a tarefas meramente
burocráticas.
É o que ora faço, apontando o Sr. Hélio Guerreiro como exemplo, de -quem sabe. vem servJr ao Brasil no Exterior, nunca se
esquecendo dos deveres patrióticos que tem Com o país de que
ê filho.
Esta é a comunicação que queria fazer, referente a um servidor que cumpre patrioticamente seu dever para com o Brasil.
Era o que tinha a dizer. (Muito bemn
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Simol1.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Nação está diante de fatos da maior gravidade, cujo esclarecimento se impõe, de modo a satisfazê-la por completo. pelo que
retomamos o tema de nossa última presença na tribuna do SenadO.
I

Referimo-nos ao recente projeto. e origem governamental, que
diz objetivar a revogação do 477 e do 228 - instrumentos medievais qUe por anos e anos submeteram a juventUde brasileira a um
incruento regime de opressão.
A proposta do Governo. que se afirma redemocratizadora,
um grande engodo, disseram-nas estudantes em Porto Alegre.

e

É que, efetivamente, revoga o que revogado estava. Os artigos 38 e 39 da Lei nO 5.540. cuja revogação também é proposta,
agora. se combinados com o art. 58 da mesma lei. já haviam anulado, há mais de um decênio. o Decreto-lei n. O 228 de 1967.

Igualmente o 477, que era o AI-5 para os universitários brasileiros. foi concebido a partir daquele ato arbitrário e somente com
os poderes dados por ele pÔde Ser imposto à juventude estudantil.
Parece-nos que a revogação da excepcionalidade do AI-5 revogou
implicitamente o 477.
Restam, portanto. as discutíveis razôes e meios adotados pelo
Governo, no sentído de reorganizar a vida dos jovens. a nivel secundário e universitário.
O ponto crítico dessa reorganização, no entanto, assenta-se na
capacidade governamental de acreditar na juventude. criando condições para Que eles possam estabelecer órgão nacional e órgãos
estaduais de representação. sem a necessidade de ultrapassar as
regras do jogo oficial.
Esse voto de confiança deve estar no bojo da nova ordenação
legal, ou, então, caberá à sociedade brasileira o ônus de mais um
desafio, que se agravará COm as normas regulamentares a ser fixadas pelo Ministério da Educação, uma vez concluído, nos termos
do projeto, o trabalho legislativo.
Posta a questão dessa confiança, prevalecem, portanto, as nossas ràzões para dizer Que O Governo, ao contrário do que anuncia,
põe em curso mais uma mistificação dos seus verdadeiros -propósitos.
Terá chegado a vez dos estudantes, dos jovens brasileiros. E
sem ouvi-los, não buscando manter mesmo um debate superficial
com os moços. o Governo envia ao Congresso Um projeto que resume em seus artigos e parágrafos a grande mentira da sua discutível vocação democrática.
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Nos tempos do 477 e do 228, o Governo, pela máquina publicitária de que dispunha. enfatizava sempre o 477. deixando o 228
a margem. esquecido das críticas.
No entanto. se e possível escolher o pior dos piores, seria precjsamente o 228 o grande vencedor. Nele - todos sabem - estão
inscritos os elementos globais -do arbítrio, concebidos pelos tecnocratas. na conjura firmada com a burocracia.
Certamente. nossos filhos cometeram erros.
Nós, os mais velhos. mais experientes, mais curtidos na escola
da vida. quantas vezes, porém, temos errada, inclusive. como eles.
sempre na crença de que estamos com a boa causa?
Mas a chamada Revolução, paradoxalmente, sem condiçóes
de aceitar o novo. não teve condições de admitir essa possibilidade. Não teve condições de admitir o erro dos jovens. como não
teve capacidade para o discernimento entre seus tantos acertos e
esses poucos erros cometidos. na síntese das atitudes sempre claramente tomadas com desassombro. com verticalidade, com a clarividência dos propósitos.
Até parece - e isto nos assusta - que esses juízes inflexíveis
da juventude jamais foram jovens. nunca passaram por essa idade
maravilhosa. essencialmente de formação. quando é tão difícil conviver com velho, para. no fim de tudo. fundirmos conceitos novos
e antigos, no mesmo crisol de experiências.
Nós repetimos sempre que somos otimistas.
Repetimos sempre nossa crença no futuro, pelo povo que temos.
Um povo bom, laborioso. capaz e digno de suportar tudo quanto
tem suportado. por exemplo. nesses últimos 15 anos, sem se desviar dos caminhos democráticos da paz social.
'
Se tanta ê a nossa crença no povo brasileiro, justificando nossO otimismo pelo futuro. apesar do caos presente, a parte mais
firme e mais forte da nossa crença está. precisamente, firmada
na juventude.
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Nós a vimos atravessar o opróbrio do 228 e do 411 sem desesperar nunca, mas, também, sem nunca calar, por maiores que
fossem as pressões do arbítrio.
. Nossos jovens ·são exemplos de verticalidade, diante da recusa
ínjustificâvel dos poderosos, negando-lhes horizontes, nesse injusto
quadro da vida nacional.
A chamada revolução tem esquecido que saber e fazer só podem ser eficazes para a mocidade se as controvérsias forem livres.
podendo livremente manifestar-se.
Pelo contrário, porem, os donos do poder têm procurado COffipartimentarizar o conhecimento e as experiênCias, impedindo que
os jovens retirem da própria vida, no seu· todo, as experiências a
que têm direito.
Esse, certamente, não é o tipo de convívi.o social, capaz de
gerar bens físicos e espirituais que possam ser tomados como alicerces do futuro.
Por que, afinal, os governantes brasileiros, de 64 aos nossos
dias, votaram essa desconfiança contra os moços?
Por que, afinal, esses governos sem autoridade politico-democrática neg'arn à Universidade a sua missão mais expressiva, ela
mesma gestando o projeto cultural do amanhã?
Aí reside a quebra. do diálogo essencial, que tem levado a
Juventude a manifestar a cada passo a sua inconformidade, de
modo desafiador para os padrões tão clássicos quanto ultrapassados da convivência humana.
É um vício de comportamento, do qual precisam libertar-se
esses senhores donos de todas as verdades.
Fomos estudantes numa época em que se afirmava a incap-acid,ade brasileira para a produção de eletricidade. Essa prOdução
deveria ficar em mãos de celebérrima empresa canadense, que
espantava os homens do nosso tempo de jovem, com a sua potencialidade.
Quando íamos para as ruas, em defesa do futuro, pedir a
encampação dessa empresa Que nos dava eletricidade ao custo
de uma colonizadora explanação, éramos caçados pela repressão
policial.
Hoje, pouco mais de 20 anos passados, será que progredimos
tanto em tão reduzido tempo, ou será que não produzíamos nossa
própria. eletricidade porque não nos deixavam, seja por descrença
dOs mais velhos no valor do homem brasileiro Ou por submissão
deles ao capital estrangeiro?
O Brasil dos nossos dias tem mais de 20 milhões de crianças
soltas e desamparadas nas grandes cidades.
Como vão crescer essas crianças sem pais, sem família, sem
Pátria?
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Se.;á. culpa delas se atingirem a idade adult:a. trazendo· a revolta na alma? 'E incapacitá das para dar uma contrlb~ção pOsitiva ao futuro?
Sabemos que não.
A culpa é di;! nossa estrutura política, historlcamen~e.
sada por um arcaísmo que manifesta todos os dias sua re ulsa- '
pelo novo.
- .
~
. ~.
Mas O que significa a modernização reclamada pela noss~ juventude e que os poderosos do dia confundem com contesta~~o? .
Eles apenas pedem a incorporação dos brasilE~iros. sem 4i~iD'
ções odiosas ao convívio dos brasileiros. Eles apenas não s~' ico'nformam - nem nós - que esta Nação de 120 milhões tenl,t$ -em
seu bojo 70% de zeros económicos, completamente margina~ados
de uma transmissão cultural coletiva e justa.
; \.
Nós sabemos que tal situação. dentro dos qU~ldros conserlvantistas vigentes, tão a gosto dos tecnocratas e dos burocratas,! teJ11
adeptos fervorosos e enganosas razões para não mudar.
.
No entanto, Senhor Presidente e Senhores Senadores, ~mos
um entendimento diametralmente oposto. Para nós, é indls~ensá
vel abrirmos um :amplo crédito à juventude brasileira, aplaU:dindo·
seus acertos, compreendendo-a e orientando-a em seus· erros) bara
que esse processo de esvaziamento do futuro não prossiga.' r
Não concordamos nunca, portanto, nem com o 477, nem com
o 228, que a chamada revolução impôs como um garrote :i"'famante. estrangulando os ímpetos libertários dos moços.
I
Enquanto eles eram aplicados, o. movimento de 1964, por seus
pró-homens, esqueceu de repensar o ensino no País, deixando que
sua qualidade caísse aos mais baixos níveis.
Importamos cultura, como temos feito com bens matetiais,
que antes produzíamos, enquanto nossos mestres não puderam seguir nas universidades brasileiras e hoje ensinam no estrangeiro. '
Estamos invadidos - dominação em curso - por um reprovável
monolitismo cultural, que tudo objetiva compactar.
Esqueceram os senhores do arbítrio que integrar, dentro do
conceito de Nação, num País como o nosso, é pr1l'n:eiro que tudo,
somar nossas ricas diversidades regionaIs. para não deixarmos ã.
margem da tran$missão cultural brasileira - como a cha~ada
Revolução vem fazendo - ponderáveis frações populacionais~ puja
resultante há de ser uma regressão q)le nos amarI'ará por an;os às
carências do presente.
.I
É do professor e enciclopedist~ Antônio Houa:iss esta adr~a-
ção, que temos como da maior importância: "A defesa da nossa
soberania e da nossa qualidade de vida, presente e futura, de_o
pende da nossa cultura nacional". ~
.
~sim como se proclamava urgente a defesa ec~ológica da vida
material e social, podemos dizer que essa defesa também é priQritária para a vida cultural brasileira.
.
Voltamos ao pensamento de Houaiss: «Enquanto não com.
preendermos a dialética da unidade na diversidade e da diversi··
dade na unidade, iremos incorrer em graves erros de perspectiva.
O fenômeno cultural, sem diversificação, que che&,le até a estUis·
tíca individual, ê um fenômeno truncado. A unidade tem .ç!e ~om
portar até um matiz personalíssimo, sem o que ela não é I "ma
unidade; é uma uníformidade".

"frau-

Segundo o nosso pensamento, Senhor presidente e Senhores'
Senadores, a juventude brasileira é tão diferenciada - horizóntal
e verticalmente diferenciada --- que ela não pode receber a meSma
·conceituação legal, principalmente, cominando pen.as que a prendem e sufocam, impedindo a natural expansão das, suas pote!l~la..
lidades.
.
j

M'as antes de pensar em proibir aos jovens o exercício poiJ.~ico
- escola magnífica de aprendizado para as responsabilidades Ique
serão deles, bem logo - nossos governantes deveriam. atentar)~ara
o fato de que ma1s da metade das crianças brasHeiras em ~de
escolar são subnutridas, não recebendo a alimentação protéica
d.e~vid!l' falta qu~ aC!lrreta.. no enten<;!.er dos biólog.os, um.a inspnCleneIa neurológIca msanavel, que vao carregar por toda a Vlda,
como uma condenação.

tec-

Esse erro não é deles, jovens; é da,s elitçs dirigentes, dos
nocratas, dos burocratas e de quantos a eles vil,em associados,
tep?o como dividendo de suas ações anti democráticas a perfaneCI;a::

:::e;~rém, não há nenhuma expedição llUnitiva. N~J..

Tantas crianças desassistidas não podem ter CQndiNWd&'
conduzir a Naçã<\ ao désenvolvimento que tantos repetem; : :.~

., I

•

O

voto direto, secret.o e universal, que seria a maneira de jUr~
los, é permitido ao_ povo, pelo arsenal de casuísm'DS da Challlfld. a
revolução.
"I '
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maior sonho dos autores e leitores da biografia da capitulação.
escrita de 1964 até os dias de hoje.

Com esse risco. os chamados revolucionários encaminham as
soluções dos problemas brasileiros, na área da. juventud~.
~ um intercondicíonamentp conflitante com as parcelas rcals
da sociedade, que querem liberar suas potenci~lidades e. da forma
mais harmônica possível, pelo diálogo esclarecedor e construtivo.
receber os jovens, no coração do pensamento comum da Nação.
Foi com estas reflexões que chegamos ao final da leitura do
Projeto governamental qUe diz extinguir o 477 e o 228.

A melhor alternativa ao Projeto do governo. porém, não está
em pequenas emendas: seria preferível emendar o 228 e o 477.
O espírito do Projeto governamental é transferir os mecanismos de
controle e repressão para o âmbito das escolas.

Ora, isto impUca na liquidação dos limites e garantias que,
bem ou mal. estão assegurados por um decreto que diz por exemplo. que a representação discent.e. dos estudantes nos órgãos co-

legiados das Univers"idadcs. é eleita diretamente e não como entenda o Reitor X ou Y.
Transferir o regime disciplinar das Escolas para os regimentos internos é um passo atrás; e servirá para isolar em "gueto:)"
o movimento estudantil mais dinâmico. nas capitais e grandes
centros. principalmente. onde os estudantes já organizados têm
oonsiderável força de pressão.
A questão aguda é justamente estender as conquistas destes "guetos" ao nível geral de todos os estudantes do Pais e para
isto é necessârio institucionalizar a nível fedet-aJ as conquistas
alcançadas e garantias obtidas.
Sem a institucionalização destas garantias, permitindo âs
Eseol?s estábclecerem scu~, limites, o Governo isolará os milhares
de estudantes ainda não atingidos pejas vitórias dos colegas das
capitais e que, todavia. são alvo de todo tipo de autoritarismo e
paternalismo.

De qualquer maneira, há algumas modificações prementes no
projeto e que significaria passos importantes na instituciona1ização
das, verdadeiras garantias de que se ressente o movimento estudantil.

Assim. apresentei algumas emendas, cujos textos incorporo

a este pronunciamento. visando, juntamente com ilustres' Colegas,
aprimorar o projeto, adaptando-o aos reclamos dos estudantes.
e à realidade do ensino brasileiro.
"
Estas emendas. portanto, são aquelas que julgamos de nosso
·dever, na tentativa de fazer o projeto do governo menos ruim.
menos fantasma do 477 e do 228.
Desgraçadamente. porém, avançamos pouco.
Em especial, porque continua vigente o voto de desconfiança.
que o movimento de 64 votou contra a juventude brasileira. marcando-a com o estigma infamante da falta de capacidade e valor.
Assim procedendo, porém, coloca-se o movimento de 64 também no banco dos réus. Os jovens de hoje serão seus jurados, porque a eles caberá, mais cedo ou mais tarde, escrever a HistóIia
do Brasil dos nossos dias e, ao fazê-lo, emitir o juíz final .sobre a
chamada revolução.
Emenda ao Projeto de Lei n.o 7, de 1979 (CN), que dispõe as relações entre o corpo discente e a instituição de
ensino superior e dá .outras providências.
Aa

Art. L° -

Paragrafo único

Onde se lê:
"vedadas atividades de natureza político-partidaria."'
Leia-se:

"vedadas as vinculações com partidos políticos:'

Emenda ao Projeto de Lei n.O 7, de 1979 <CN), quec
dispõe sobre as relações entre o corpo discente e a instituição de ensino superior. e dá outras providências.

Ao Art. 2.°
Dê-se a seguinte ·redação:
"Art. 2,° São órgãos legais da representação estudantil. com atribuições definidas em seus estatutos, obedecida esta Lei:
a) a União Nacional dos Estudantes;
b) as Uniões Estaduais dos Estudantes:
c) o Diretório Central dos Estudantes, da Universidade, da Federação das Escolas e de estabelecimentos isolados
de ensino superior;
d) os Diretórios e Centros Acadêmicos, em unidades
de ensino dos estabelecimentos mencionados, na letra c.
Justificação
A presente emenda visa, atender aos reclamos dos universitarios do país e, sobretudo, fazer cOm que os seus órgãos maiores derepresentação estejam novamente na Lei.
O momento é de abertura. Que ela. se estenda também ao
meio universitário.
Quanto à supressão do paragrafo único a razão está no fato
de que é inadmissível vedar aos estudantes a participação, através
de suas entidades, em organismos €' movimentos que buscam a
partícípação de todos os setores da sociedade. Do Projeto Rondon
aos Movimentos Patrióticos e como os de Defesa da Amazônia.
Da Ecologia, da Economia. do Ensino, do Solo Pátrio e dos Direitos Humanos.
Sala das Sessões.
de j unho de 1979. - Pedro Sirnon, Senador.

Emenda ao Projeto de Lei n. O 7, de 1979 <CN), quedispõe sobre as relações entre o corpo discente e a instituição de ensino superior e dá outras providências.

Ao Art. 3.°

Dê-se ao Art. 3.° a seguinte redação:
"Art. 3.° Caberá ao Diretório indicar. através de eleições diretas, a representação estudantil nos órgãos colegiados das Esoolas e Universidades."
Justificação
A. providência já é adotada atualmente.· Apenas o presente
projeto omitiu-se a respeito.

SaJa das Sessões,

A presente emenda visa restabelecer ao corpo discente o acesso a discussão dos problemas nacionais, à promoção do seu debate,
unicamente no interesse nacional, desvinculados dos partidas poUticos, não cerceando. todavia, aos estudantes o direito de discutir,
debater e sugerir, oferecendo, subsídio ao governo, à classe política
e aos vários segmentos da sociedade. soluções, pretensões e reivindicações. como parte integrante e significativa da Nação.
Sala das Sessões.
de junho de 1979. _ Pedro Simon, Sena-

dor.

Pedro Simon, Senado!'.

Emenda ao Projeto de Lei n.u 7, de 1979 <CN), qUe
dispõe as relações entre Q corpo discente e a insti~ição
de ensifico superior e dá outras providências.

Ao Art 4.°
Dê-se a seguinte redação:
"Art. 4.° O Diretório académico será constituído por
estudantes do estabelecimento de ensino superior. eleitos.
por voto direto, pelo corpo discente.
Parágrafo único: A eleição do Diretório Acadêmico,
sera regulada em seus estatutos. atendidas as seguintes
normas:
a) Registro prévio de candidatos ou chapas-, sendo
elegível apenas o estudante regularmente, matriculado em
série ou em disciplina pelo regime de créditos;

bJ Identificação do votante, mediante confronto com
a lista nominal fornecida pelo estabelecimento de ensino;
c)

Justificação

de j unho de 1979. -

Garantia e sigilo de voto e a inviolabilidade da

urna.
J ustificaçâo

O Art. 4.0 do Projeto governamental é o que mais atinge a

autonomia estudanti1. Priva os estudantes de qualquer garantia
contra o arbítrio, em certos casos. das Escolas. As cansequêncÍas
disto podem não ser muito sérias na UFRGS, mas serão um desastre onde os' estudantes nào estiverem tão organizados. lt preciSO
consagrar, em lei federal, garantias minimas, válidas no Rio Grande do Sul ou no Piauí.
Sala das Sessões.
de junho de 1979. - Pedro Simon, Senador.
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Emenda ao Projeto de Lei n.o 7, de 1979 <CN), que
as reJaçge..$- ~tre () corpo discente e a instituiçãQ
de ensino superior, e dá outras providências.
dis~

Ao art. 8.°
Dê-se a seguinte redação ao art. 8.°:
"Art. 8.° São órgãos da representação estudantil do
ensino de 1.0 e 2.0 Graus, com atribuições definidas em
seus estatutos. obedecida esta Lei:
a) a União Estadual dos Estudantes Secundários;
b) a União Municipal de Estudantes Secundários:
c) os Grêmios Estudantis.
Parágrafo único. A eleição para os Corpos, Dirigentes
dos órgãos de representação mencionadas neste artigo
será feita por eleições diretas, obedecidas as exigências
do art. 4.0 desta Lei. ada.ptadas ao ensino de 1.0 e 2.° Graus
e suas atividades serão reguladas assegurando finalidades
que visem o seu desenvolvimento social, cultural, político
e desportivo. vedadas as vinculações a partidos políticos."
Justificação

Nada mais racional e legal que se dê, principalmente aos
estudantes secundários, a mesma medida legal que se oferece aos
estudantes universitários. A partiCipação efetiva estud,antil na
vida nacional. como futuros titulares dirigentes da Nação ou forças vivas dela. deve se iniciar exatamente no curso medio, o que
possibilita uma liderança mais lastreada quando o estudante secundário atingir o nível universitário. O seu universo de conhecimen to da problemática do ensino e da realidade nacional será
bem maior.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEl'i'TE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra
aQ nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o seguinte dIscurso.' - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em recente estudo realizadO pelo BNDE, afirma-se que 80°;':)
do setor mineral, no País, é controlado pelo Estado e os restante.!:; 20(/(_ estão distríbuíctos com o capital privado nacional (5"(.-,)
e capital privado estrangeiro t15'k,),
Apresentado nestes termos, tem-se a impressão de quase total
estatização do setor de mineração no País. A verdade é outra, no
entanto, se destes númeroS extraIrmos a participação do Estado
no minério de ferro e no petróleo.
.
Nos subsetores de minerais metálicos não-ferrosos e dos nãometalicos, não há como falar em iniciativa estatal, pois os números estão a indicar-nos justamente o contrário.
Nos minérJos ferrosos - ferro e manganês - no ano ~ 1977,
a participação do capital plivado estrangeiro foi de 26,9% nas
vendas, 34.1 r;~ nos lucros' líquidos e 21 'l, do patrimônio líquidO.
O capital privado' nacional teve participação de 1 (/r), 0,7'3t e 0,5%.
respectiva'mente. O capital estatal de 72.1 % nas vendas, 6'5,2°,{,
nos lucros líquidos e 78,5(1<) no patrimônio líquido. Este é, portanto. um setor eminentemente estatizado, não no caso do minério de manganês. mas no de minério de ferro.
O mesmo. todavia. não ocorre com os não-ferrosos, responsáveis, juntamente com os não-metálicos, por nos.sa elev.ada de,pendência ao subsolo estrangeiro. já que importamos 70 nf,! de
nossas nec~ssidddes.
No caso dos não-ferrosos, eis a participação:
Vendas
%
1, Capital estrangeiro

2. Capital Privado naco

3. Capital estatal

61
38,1
0.9

Lucros
líquidos
m
u,

75,6
23,7
0,7

Património
liquido
(?rI

58
40,8
1,2

o mesmo ocorre com os não-metálicos, com absoluto predomínio do capital estrangeiro:
Vendas
%

1. Capital estrangeiro
2. Capital privado naco
3. C.p't'l estatal

84.9
11,7
3.4

Lucro
liquido
%

77.1
13,5
9,4

Patrimônio
liquidO
%
73.8
21,2

5
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Eis a realidade que precisa ser eonheei<la, quase 80% <los
gerados pelas atividades econômicas no netor de não-fere não-metálicos foram auferidos pejas 'lIl~llt1nacionais, responsáveis por pouco ma.i.s de 60% do patrlmÔlllo liquido do $etor.
O restante ficou quase inteiramente com o capital privado ,nacfo':'
nal, já que os investimentos estatais têm sido insignifi~~te.s,
ainda.
Cons,titui, portanto, um contrasenso inexplicável falar~ _' ~m
privatizar um setor que já se encontra quase inteiramente entregue à ação, s~m maiores controles, das empresas multinaclQnab,
necessitando dei maiores investimentos do Estad.o em pesqi.11sas,
prospecções e ]a:'vra.
'
Apresentadas como foram os nú_meros que indicam a! ,ar_ttcipação do Estado no. setor. incluidOs- --o ferre! e o pettôU», na
verdad.., constituem tentativa de m~ção da, opinião p~bHca,
duping da consciência nacional para à~amada polltica de !"privatização" do Governo Federal.
d que não se diz é que justamente os grupos dos não-ferrosos
e dos não-metáilicos foram responsáveis pelo d,~tleit elevado de
nosso balanço mineral em 1977. atingindo cifra sUlperlor a 1 bilhão
de dólares.
_;
Afirma-se qUe, de 1971 a 1975, o prOà~'
..,nineral brasileiro
cresceu à proporção de 26% ao ano, ma.~r.~
'tm diz que O :fettO
e o petróleo representaram 62% do totar -, onsáveis por este
aumento pela elevação do preço do último e qu,~ os não-ferrooos
tiveram aumento altamente reduzido.

Não se diz, ainda, que nos últimos 3 anos as multinacio~ dO
setor não tiveram o min,imo interesse em investir no Br~~ já
que o campo sempre esteve aberto à sua disposiç:ão, com t;Odp,! (aS
incentivos, facilidades e garantias oferecidos pelO Governº. O
caso da U.S. Steel com os minérios de Carajás ,é bastante f$ignificativo.
'
No que diz respeito aos minerais fJS,va-tégicos e indispensáveis
ao nosso desenv61vimento~ nossa depet1tR}ncia ele'ra-se ao qt1adrado - entregamos nosso subsolo às multinaciona.is que, por su~ vez,
à procura de maiores lucratividades, canalizam seus investimentos para outros paises, aumentando nossa depençlência ao subsolo
estrangeiro, pelO aumento de nossas importações. Empresas transnacionais que são, com interesses em dezenas dé~ países, desviam
seus recursos econômicos para onde os riscos s_iW menores e' m~or .
a lucratividade, pondo em lisco a segurànKCional e aumentando nossa dependência à tecnologia es-tra
T2~.
'
Divulgado pelo Ministério das Minas e Energia, o "Balanço Mineral Brasileiro, 78", elaborado pela CPRM - Companhia de Pes·
quísa de Recursos Minerais, em prOjeção para 1987, estabelece
nosso déficit para aquele ano enl 2., bilhões de dólares para o grupo dos não-ferrosos e 500 milhões de dólares para o grupo dos
não-metálicos.
'
Dos 31 bllhões de dólares gastos peW1>aís c(lm a importação
dos minerais, nos últimos 4 anos, mais de 14 bilhões fizeram-Se
com as importações de não-ferrosos e não-metálil~os, o que está a
demonstrar nossa crescente dependência extema no setor.
'
I

Sabe-se, por ,outro lado, que são seriís.simos os obstáculo~ p~a
que empresas privadas nacionais incrementem o setor de mt;rteração, quer pelos elevados investhnentos necessarios, quer pelQS riscos oferecidos, quer pela relativamente baixa lucratividade, em
relação aos demais setores da economia.
Geonoticias. jornal dos geólogos da Bahia. publica, em seu editorial da edição ll.o 4, o seguinte:
. "Ora, considerando que somente 30% da demanda brasil~tra.
de bens minerais e atendida pelo mercado interno, e ainda, observando a legislaçao financeira francamente favorável ao empresário, ve-sê que a anemia dos investimentos privadOS nacionais no
setor mineral não se deve à falta d,e mercado nem tão pou~o à
falta de jazidas e condições financeiras e, sim, à nxistência de .setores econômicos onde a rentabilidade dos investimentos é maior f
com riscos menores e retornos mais rápidos".
Mais adian te:
"Por que insistimos tanto na oposição entre .Estado e e~presa
estrangeira, se o propósito governamental é apena.s o de priv~tizar
o setor? Exatamente -porque ja se assentou - e o debate exi.$tente
podera comprová-lo, sem qualquer pala.vra em contrario dos ;elllpresários brasileiros, que as empresas nacionais não dispõeJn de
recursos nem de experiência para se int-eressarem na aquisiçãb~ das
companhias estatais. O epis~io da compra da LJght aindl1, iestá.
na lembrança de todos: empresários brasileiros :se interessaram,
sim, na sua aquisição. Mas -punham como condição indispensável a
obtenção de emp~éstimos estrangeiros com o aval do Estado ..".
Cito ainda a1gun~ trechos de manifesto pUblicado pela Associação de Geólog-os da Amazônial com') o apoio dos geólogos dos
"
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Estados de São Paulo, Goiãs, Rio de Janeiro e Bahia. Diz o referido manifesto:
"As últimas declarações dos íe~ponsáveis pela elaboração das
diretrizes básicas da Política MineraL Brasileira têm deixado em
sobressalto todo o setor. face às linhàs mestras anunciadas, a se
destacar a privatização das empresas estatais de mineração."
"O que é essa privatização? Haveria grupos nacionais suficientemente capazes para substituir as companhias estata,is? Caminharia esta privatização para um processo de maior desnacionalizaçào? Estariam os grupos privados nacionais QU multínàcionnis
intE'ressados em assumir os altos custos e riscos dos programas da
Amazônia? Os projetos basicos e de exploração mineral. atualmente €'m desenvolvimento, definidos em função das necessidades do
País, teriam a atenção necessária. daqueles grupos? Seriam esses
programas colocados à margem?"

•

"Diante desse Quadro a Associação Profissional dos Geólogos da
Amazónia, em Assembléia Geral no dia 7-3-79. deliberou vir de
público externar suas preocupações e alertar para as possíveis
conseqüências, por achar Que seus representados. envolvidos diretamente no setor, têm a responsabilidade de se manifestar e o
direito de serem ouvidos, na elaboracão da Politica Mineral do
Pais."
.
E. mais adiante:

"Uma privatização do setor mineral, encontrando o empresário
nacional sem condições de absorvê-lo, fatalmente promoverá uma
corrida das multinacionais. que sempre estão dispostas a assumir
esse setor, orientando seu desenvolvimento em função de selis interesses de ,mercado, que nem sempre.coincidem com os verdadoiros
interesses e as necessidades básicas do Brasil."
Também a CONAGE _ Coordenação Nacional de Geólogos,
por seu presidente, geólogo EImer Salomão, tem manifestado sua
apreensão com a anunciada 'cqrrida privativista. o que tem levado
a sérios transtornos as empre&,1ilS estataís que se dedicam à pe:lquisa e â prospecção minerais. ,
Não apenas as geólogos bul.siJeiros participam desta opinião.
As lideranças empresariais nacionais também têm se manifestado
no sentido da necessidade da presença do Estado neste setor da
economia nacional.
O industrial Geraldo Guerra, vice-presidente do Grupo parkin,
afirmou:
.
"Ele (o Estado I permitiu O ,avanço maior da empresa privada
nacional no setor - a outra opção era o capital estrangeiro - e
assegurou o controle nacional dos empreendimentos."
- Pensamento idêntico é o do professor Luiz G.onzaga Balluzo.
da UNICAMP:
"A pretendida privatização das empresas estatais e viável só
no ca&o de algumas subsidiárias, cuja atração extravasam o
campo de atividades das empresas estatais. em virtude de um
certo descontrole. Isso significa que o processo terá Que ser limitado. pois· as empresas estatais têm representado. ao longo de várias décadas, u. abertura de oportunidades para novos investimentos -do setor privado. principalmente para os insumos básicos
e de bens de capital.·'
No setor de mineração, então, sem dúvida a presença do Estado é essencial à segurança nacional, o que se deve realizar pela elaboração democrática de uma política mineral consentânea com os
nossos ínteresses de desenvolvimento sem dependência.
'Não é o Que vem ocorrendo, no entanto. Da fase discursiva, o
Ministério das Minas e Energia passou aos atos e iniciou seu processo de ampliar espaço para a atuação das multinacionais pela
desativação da DOCEGEO - Rio Doce Geologia e Mineração SI A.,
pela demissão inexplicável, de seu qualificado corpo técnico. A
DOCEGEQ é uma subsidiária sob controle integral da Cia. Vale do
Rio Doce, fundada em 1971 com o objetivo básico de prospecção,
pesquisa e lavra de substãncias minerais.
Recursos públícos foram investidos. nestes seus 8 anos de
existência, na instalação de suas regionais da Amazônia (Belém),
do Centro-Oeste (Goiânia). do Centro-Leste (Belo Horizonte), do
Leste (Salvado!'" do Sudeste (São Paulo) e os escritórios de Brasília, Cachoeira do Itapemírim, Patos de Minas, Caçapava do Sul
e Porto Alegre.
Instalou laboratórios de pesquisas minerais em Belo Horizonte,
Belém e Caçapava do Sul e unjdade volante para. análise geoquímica, na Bahia. Suas atividades concentram-se na prospecção e
pesquisa de metais básicos, fosfatos e insumos básicos para a indústria siderúrgica nacion/al.
.
Entre os principais resultados obtidos pela DOCEGEO, encontram-se a descoberta de jazidas de bauxita em Paragominas, PA,
com reservas já cubadas de 450 milhões de toneladas; a descoberta de depósitos de baux.ita em Almerim, PA, com potencial de 200
milhões de toneladas de bauxita metalúrgica e 10 milhóes de to-
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neladas para a indústria refratária; a avaliação e cubagem de 20
milhões de toneladas de níquel, em São João do Piauí. M jazidas de
fosfato. titânio e nióbio das Chamjnes Alcalinas de Tapira e salitre.
em MG; a descoberta de jazidas de fosfato em Bebedouro. município de Pat-Os de Minas; a descoberta de jazidas de ouro de Andorinhas, PA, e Arad. BA; de cassiterita em Roraima. Pará e Goiás. de
cobre de Carajás,'bem como a descoberta de significativas ocorrências em vários pontos do t.erritório nacionaL
No decorre; dos últimos 8 anos, a DOCEGEO empregou pouco
mais de 80 milhões de dólares e montou uma das mais eficazes estruturas voltadas para a prospecção mineral no País. É preciso considerar Que o Pais. até então, apresentava apenas esforços esparsos no sentido de descobrir iazidas, sem haver um trabalho realmente sistemático neste senÜdo, mesmo com o campo totalmenteaberto às empresas multinacionaís. Os recursos aplicados em prospecção mineral. absolutamente indispensáveis à descoberta de novas jazidas, constituem investimentos de altos riscos e de retorno
tardio. Apenas começa a apresentar rentabilidade após vários
anos.
Aplicando recursos nacionais. a DOCEGEO conseguiu desenvolver e adaptar tecnologia de prospecção para as condições brasileiras. formar uma selecionada equipe técnica - verdadeira massa
critica de inteligência -- e estabelecer programas de prospecção
que, agora, começam a dar resultados palpáveiS.
A partir de 1971, na Amazônia, das 19 descobertas minerais
mais importantes, 16 foram realízadas por empresas estatais e,
destas, oito pela DOCEGEO, o que evidencia sua importãncia para
o desenvolvimento deste importante setor da economia.
Sua equipe técnica acumulou, nestes anos, know how de extraordinária importáncia para o Brasil. Desativá-la constitui crime contra os interesses nacionais, sobretudo, quando se sabe, pelas
últimas declarações do Ministro das Minas e Energia, que se admitirá o ,capital estrangeiro na exploração das jazidas descobertas t'
cubadas.

Dos 85 geólogos que compõem sua equipe, 45 já receberam aviso
de demissão criando seriissimos problemas. quando se conhece a
saturação do mercado de trabalho para os profissionais de Geologia.
com centenas de jovens recém-formados desempregados, de nossas
Universidades, evidenciando o claro paradoxo de um País rico em
minérios e sem política mineral adequada,
A Gazeta Mercantil, edição de 31-5-79, pUblicou declarações
do I:iretor de Planejamento da Cia. Vale do Rio Doce. segundo as
quais "a prioridade será. somente para o projeto Carajás.
A
situação financeira da CVRD pode ser considerada crítica, já que
existem acumulados 900 milhões de dólares em dívidas.. É preciso
preparar a empresa para dar lucro".
A DOGEGEO, no entanto. não é apenas uma "subsidiária da
Vale do Rio Doce que não dá lucro": mas uma das esperanças de
que nossa dependência externa, no setor mineral, se reduza a
médio prazo, que, como jã afirmei, só em 1977, representou déficit
superior a 1 bilhão de dólares excluindo-se o petróleo. em nosso
balanço de pagamentos. Sua desativação estará apenas eliminando
alguns empecilhos à maior desnacionalização deste estratégico
setor de nossa economia.
'Cito trecho de editorial da Revista Minérios, edição de abril
do corrente ano. Assim expressou-se o editorialista:
"Para a remoção de algumas distorções não basta revestir-se,
simplisticamente, de uma férrea vontade de prlvatização consubstanciando-a em uma fria decisão de extinçâo da DOCEGEO. Antes
de tudo. cabe perguntar se existe alguma estrutura na condição de
assumir os encargos e dar continuidade a um trabalho de pesquisa que já consumiu cerca de 100 milhões de dólares em pouco
mais de oito anos. A resposta pode até ser positiva. Contudo, nesta
hipótese, ê absoluta a certeza concernente à incapacidade do capital nacional privado para assumir quaisquer insignificantes 5f'!t
de uma eventual transferência. Por conseguinte subsistirá O desequilíbrio, só que para um outro lado da balança. obviamente. bem
menos interessante para o País."

Em O Liberal, diário da capital do Pará, .0 jornalista Lúcio
Flávio Pinto eSCreveu:
"A venda de algumas empresas de economia mista, sobretudo a
DOCEGEO, subsidiária da Vale do Rio Doce, nâo é apenas uma
perda: na verdade, é um. crime contra a economia mineral desta
região e do Pais. Um crime que ainda é possível evitar."
Sem dúvida, é um crime contra os interesses nacionais que
ainda ê possível evitar. Apelo ao Ministro das Minas e Energia que
reformule sua decisão de demitir a maioria da equipe técnica desta
empresa, principalmente pelos recursos públicos que nela já foram
aplicados, constituindo-se, portanto, patrimônio nacional.
Não se pode permitir que modificações. privatização ou qualquer outra forma de alienação do patrimônio de empresas que per-
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tencem a todo O povo brasileiro sejam definidas através de "pacotes" fechados, elaborados em gabinetes ministeriais e sem um
prévio chamado à participação da sociedade de um modo ou de
outro, representada pelo Congresso Nacional.
Cabe ao governo buscar o debate no Congresso Nacional antes
de apresentar à Nação suas decisôes como definitivas. O povo não
mais aceitará a manutenção de política econômica entreguista.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução fi.o 29, de 1979. da Comissão Diretora, que regulamenta a
aplicação. na administração do Senado Federal, dos Sistemas de
Ascensão e Frogressão Funcionais e do Aumento por Mérito.
Ao projeto foram oferecidas emendas que vão ser lidas pelO Sr.
1.°-secretário.
São lidas as seguintes

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇAO N." 29, DE 1979

EMENDA NY 1·
Inclua-se onde couber:
"Art.
-- Obedecidas as disposições do art. 34. na
execução desta Resolução tRrá caráter prioritário O atendimento do dispost.o na ReSOlução n.o J06, de 1976, em relação as vagUS existentes nas diversas Classes da carreira.
de A.·.:;shif..ent.c L<..'t?;islaUvo."
Justificaçãu

Quando da aplicação da Resolução n.') _106/76, muitos Assistentes de Plenitrios deixaram de ser enquadrados nos Lermos daquela Resolução. Ê de Justiça corrigir essa anomalia,
Sala das Sessões, 6 de j unho de 1.979. - Franco Montoro
Nelson Carneiro - Tancredo Neves - Dirceu Cardoso.
LEGISLAÇAO CITADA
RESOLUÇAO N." 106, DE 1976
Redistribui. sem aument.o da lotação ideal, os atuais
integrantes da Categoria, dE: Assistentt! de Plenárius nas
vag'as existentes nas classes da (~a.tegoria de As.."iistente 'Le·
gilativo, e dá outras providências.

Art. 1.0 Os atuais ocupantes dos cargos que integram as classes da categoria funcional de Assistente de Plenários !'>"'Crão rustribuídos pelas vagas cxistcnt~s nas classes da categoria funcional
de Assistente LegiSlativo.
Parágrafo único. Para o atendimento ao disposto neste artigo será. respeitado o ordenam<mto const.ante das listug'ens do
Anexo 1- do Ato n.o 4, de 1975, da Comissão Diretora. obedecidos
Os seguintes critérios:
1 ~ proceder-sc-â a um remanejamento nas classes de careeira de Assistente Legislativo, sem aumento da lotação ideal. a
fim de atender ao d-isposto nas alineas seguintes:
a) os atuais ocupantes da classe "d" de Assistente de Plenários
passarão a integrar a classe "c" da carreira de Assistente Legislativo. completando-se as vagas necessárias com as da classe "a"
da mesma carreira;
b) os atuais ocupantes da classe "c" de Assistente de Plenários passarão a integrar a classe "b" da carreira de Assistente
Legislativo. sendo completado o número de vag'as necessárias com
O remanejame-nto das existentes na classe "a" da mesma carreira:
c) as vagas restantes da classe "a" da carreira de AssistenteLegislativo serão ocupadas pelos primeiros ocupantes da classe"b" de Assistente de Plenários.
II - Os demais ocupantes da classe "b" de Assistente de Plenários serão djstríbuidos pelas ~Iasses "d" c "c" da nwsma carrei·
ra. obedecida a ordem de precedência mencionada no parágrafo
único e o número de vagas fixado pelo citado Ato n.o 4. de 1975.
Art. 2.u Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal. 4 de dezembro de 1976. - Senador José de
Magalhães Pinto, Presidente.
EMENDA NY 2

art. 41, passa a ter a seguInte redação:
"Art, 41,
Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo. podera o servidor enquadrado na Categoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe "C". concorrer à progressão para a Categoria de Técnico Legislativo, dispen·

O parágrafo único do
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sado d3,~ exigências do paragrafo único do art. 15 desta
Resolução, cresge que c.'iteja cursando, efetivamente, ~urso superior."
Justificação

O objetivo do Projeto de Resolução ".u 2!r17IJ;"''ê''de eswnder
aos servidores do Senado Federal, o .instituto dá- progressão luncional e aumento por mérito, jã existentes nos outros Pode*Et& da
República.
,i
Trata por excelência de fazer justiça nos seIvidores da ~ Casa,
inclusive. dispensando, na primeira aplicação cios sistemaS de
Progressão Funcional e Aumento por Mérito . .requisitos insti~ídós
em lei, entretantlo, não está r<.oconhecendo como portador d~ nível
superior, o servidor que está, efetivamente, matrlcul.'tdo em ;'Q-nfSO
de nível superior.
"i
Ora. se são dispensados outros rC<j'tliSitos bási.cos, na sup.: pd':
meira aplicação, não vejo porque ~- contemplarmos os que estão prestes a -terminar os estudos dti_.-_paU' univ~~rsitário.
O aproveita~ento dos que estão ~-;.iasse "C·' da Categoria
Funcional de Assistente Legislativo, que é cargo d.e nível superior,
consoante a Resolução n.O 13/75. aprovada por es,ta Casa. SÓ, virá
a estimular ainda mais o aperfeiçoamento do 'servidor. ganhandO
com isso o Senado Federal.

Deve-se levar em -consideração, também. o distanciamç.níO que
separará as duas Categorias.
'
,

",1,;.-"?~,

Os Tribunais Superiores, como o Trlbunat.~ior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. me<lJl!llli!; a tos anexos à
presente emenda, em ("..ará ter excepcional ja 'ttdotaram medida
idêntica a que se objetiva com a pres€"nte emenda.
Os Assistentes Legislativos Classe "C", que já exercem atividades de nível superior, e este direito de conco,rret à Catetc?ria
de Técnico -Legis,lativo que também é de nível superior, e m~férla
pacífica no Tribunal Federal de Recursos. conforme Mandad:o de
Segurança n." 297-M, publicado no Diário da Ju.stiça de 2~~-71,
página 3. 623, an~xo à presente.
.
Com o reagrupamento dos TécnicOtb.LegisIativos na -Classe:"c":
refercncias 51. 52 e 53, respectivamentef"a diferel,}ça para o Aissi!>t.ente Legislativo' Classe "C", referência 41 é de lI) (dez) ref~rén
das. e em espécie é de exatamente o dobr{;} do.' valor do vencimento dessa Categoria.
Creio que, cdm a acolhida da presente ~entfP:i6a será. sanada li.
anomalia. que será criada com a aprovaç~_ projeto como se
encontra.
JOn.·.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1979. - Murilo Bad.ó-· Luiz Ca.valcante _ Dirceu Cardoso - José Richa, _ M.auro'Bene~
vides _ José Lins.

LEGISLAÇAO CITADA

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos dO ar-t..
52, inciso 29, do 'Regimento Interno. e eú. Magalhães Pinto;' pre--

sidente. promulgo a seguinte

RESQLUÇAO N."

..

1~~;'1E

1975

Altera a composição de classes da categoria funciona1
de Assistente Legislativo do grupo Atividades de Apoio
Leg"Íslativo, de que trata a ReSOlução n.o 18, de 1973, e dá
outras providências.
Art. 1.0 As classes integrantes da catétforia funcional de
Assistente Legislativo, Código SF-AL-012, do grupo Atividades de
Apoio Legislativo. são distribuídas pelas escalas de níveis de que
trata o art. 2.° da ReSOlução n.O 18, de 1973, na forma do tln~x:o.
Art. 2.0 O nível 5 da escala a que se refere o artigo anterior
é acrescido,. in fine, das seguintes expressões:
"lI) Atividades de pesquisa e assistência legislativas de
níve~

superior."

Art. 3Y Na aplicação do disposto nesta resolu·~ão, serão 4~sel"
vadas. integralmente, as normas constantes da Resolução ll~ 18t
de 1973, que estruturou o grupo Atividades de Apoio Legislativo:
Art, 4.0 A Oomissão Diretora redistribuirá. :j;em aumento, a
10t..'1';5.o ideal da categoria de Assistente Legislativo tendo em' \lista
.a nova estrutura estabelecida peja. presente resolução.
.
Ar!.. 5.0 Está resolução entrará em vig'Or TIa data de sua, publicação.
-, !

Revogam-s~ as diSpOsições em cOl1tl~árío. .:: t;::-~L~J>'.
Pin~,e;~~~id~~' ~ de maio de 1975. - José de.~$~-.
Art. 6.0

'-~~~>-".'

:- '. '. c,iÇ't~.
.

",'-

_-___ .0.,. j

I

.

2504 QlIÍJlta-feíra 7

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sooção lI)

ANEXO

(Art. 1.0)
Quadro de Pessoal - Parte permanen te
". i''flargos Efetivos
GRUPO ATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
Código: SF-AL-OI0
CATEGORIAS FUNCIONAIS
Nível

Assistente Legislativo

SF-AL-012

Assistente Legislativo C
assistente Legislativo B
Assistente Legislativo A

SF-AL-012.5
SF-AL-012.4
SF-AL-012.3

8
7
6

5
4

3
2
1
DON, 21

Ijl~io

1975, seção 2.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR EM SUA
.roSTmCAçAO

Tribunal Superior do Trabalho
RESOLUÇAO ADMINISTRATIVA N.o 82/76
C<lrtifico e dou fé que o, Egrégio Tribunal, em Sessão Plena
Ordinária, hoje realizada, -POr maioria, vencidos os Excelentissimos Senhores Ministros MQ~art Victor Russomano, Orlando Coutinho e LOmba Ferraz, e, louvando-se nas informações constante5
do processo TST-13.983/78, resolveu:
1. dÚipensaf, excepcionalmente, a escolaridade para os atuais
integrantes da categoria funcional de Auxiliar Judiciário com
vistas à progressã(J ,.para Técnico Judiciário;
2. destinar, excepcionalmente, para progressão funcional as
vagas de Técnico Judiciário endereçadas a concurso e
3. elevar, mediante progressão funcional, os atuais 27 (vinte
e sete) Auxiliares Judiciários para o mesmo número de cargos va~
gos na referência 43. classe "A'!, de Técnico Judiciário.
Sala das Sessões. 30 de outubro de 1978. - Regler .rosé Horta
Barbosa, Secretário do Tribunal Pleno.
(Diârio da Justiça. de 1.0 -11-78, página n. O 8679, La. coluna.)
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS
Em, 5 de outubro de 1978
Ex.mo Sr. Ministro Presidente:
Como é do conhecimento de V. Ex.a existem 29 (vinte e nove)
cargos na Categoria Funcional de Técnico Judiciário do Quadro
de Pessoal da Secretaria d~ta Corte.
Tais cargos, em sua metade, são Objeto de progressão funcional dos ora integrantes da Categoria Funcional de Auxiliar
Judiciário, consoante comandos do Ato n." 126/73.
Dita Categoria é composta neste Tribunal por 30 (trinta)
cargos, dos quais, apenas, 27 (vinte e sete) estão ocupados.
Logo, cristalino que os vinte e sete atuais Auxiliares .rudiciários preencheriam o mesmo número de cargos vagos da Categoria. de Técnico Judiciário, Classe "A", referência 43, com sobra
de 2 (dais) cargos ainda.
"
"
Referida proposta ensejaria, de imediato, o aproveitamento
de 30 <trinta) vagas na Categoria Funcional de Auxiliar Judie
ciário, através do previsto acesso dos servidores que compõem as
• Categorias de Atendente Judiciário, Agente de Segurança Judiciária e Datilógrafo.
Indubitável que a medida pegou e traria amplos benefícios
ao Quadro de Pessoal deste Tribunal, não só no que diz respeito
ao estimulo que animaria os integrantes das citadas carreiras,
mas, também com reflexo no bom andamento das tarefas cotidianamente levadas a efeito nesta Casa.
Não pode ser olvidado que a idéia aqui vindicada está isenta
-ete aumento de despesa, pois não supera a criação de cargos e,
SIm, o provimento de cargos vagos previstos na lotação por antigos e leais servidores desta secretaria.

J unho de 1979

Cabe frisar que o assunto vertente teve um esforço de deslinde na forma ela Resolução Administrativa n.o 9/78, que autorizara o saudoso Ministro Renato Machado a encontrar fórmulas
que conciliassem os interesses dos funcionários.
Mencionadas fórmulas materializaram-se através de mensagem
de lei endereçada ao Poder Executivo. com propostas de reestruturação do Quadro de Pessoal desta Corte.
"Todavia, recente Resolução Administrativa determinou a devolução do aludido anteprojeto, em conseqüéncia, não pennitindo
a,solução do problema versado por esta via.
A guisa de ilustração junto à presente cópia de Resolução
Administrativa do Egrégio TRT da 1.8. Região que adotou a medida postulada no momento, ou seja, "dispensou a exigência da
escolaridade para as progressões ou ascensões funcionais dos
atuais ocupantes de cargos de Auxiliar Judiciário, "em exercício
quando da implantação do Plano de Classificação de Cargos, as~
segurado o direito de preferência aos que, em igualdade de condições, foram portadores de diploma de Bacharel em Direito".
Considerando ainda medidas adót~das pelo Tribunal de Contas da União, Tribunal Federal de Recursos, Tribunais Regionais
do Trabalho e por esta Egrégia Corte, quando da Reavaliação
dos seus Agentes de Portaria e recentemente dos Motoristas.
Esclareço a V. Ex. a que o solicitado reveste-se de dois aspectos problemáticos, o primeiro, acima explicitado, diz respeito à
falta de escolaridade de alguns Auxiliares Judiciários e o segundo, refere-se a que, apenas metade das vagas são disponíveis
para progresso funcional .
Assim, Sr. Presidente, com o intuito de agilizar as diversas
categorias direta e indiretamente interessadas na matéria em
causa, bem como de reconhecer os méritos e anos de serviço expendidos em prol da Justiça do Trabalho por tais servidores, solicito que seja submetido ao Egrégio Tribunal Pleno o seguinte:
1 - dispensar, excepcionalmente. a escolaridade para os
atuais integrantes da categària Funcional de Auxiliar Judiciário com vistas à progressão para Técnico" Judiciário.
2 - destinar, excepcionalmente, para progressão funCÍonal as
vagas de Técnico Judiciário enderaçadas a concurso; e
3 - elevar, mediante progressão funciona!, os atuais (27'
Auxiliares Judi"iários para o mesmo número de cargos vagos na
referência 43, classe "A". de Técnico Judiciário.
Sendo o que se lapresenta, e certo da diligente acolhida Que
V. Ex. a dará à matéria, renovo protestos de estima e apreço.
Geraldo Starling Soares, Presidenté da Comissão de Progressão e Acesso.
RESOLUÇAO ADMINISTRATIVA N.o 3, DE 1977
TRT
Certifico e dou fé que o Egrégio Tribunal, em Sessão plcn:.
Administrativa, realizada nesta data, resolveu, por maioria de vutos, dispensar a exigência da escolaridade para as progressões ou
ascensões funcionais dos atuais ocupantes de cargos de Auxiliar
JudicIário, em exercício quandO da implantação do Plano de Classificação de Cargos, assegurado o direito de preferência aos qUi
em igualdade de condições, forem portadores de diplonw de Bacharel em Direito. Ficou vencido o Sr. Juiz Amaro Barreto. coerente com o voto vencido que proferiu, quando do julgamento do
processo TRT-PA-530-76. Sala de Sessões. 14 de julho dto 1070
Alcides Ferreira, Secretário do Tribunal. .
MANDADO DE SEGURANÇA
N." 297-M
Impetrante: Juarez Filgueiras Carneiro
Advogado: Dr. Saint-Clair Martins Souto.
Impetrado: Diretor da Divisão Administrativa do Instituto.
do Açúcar e do Alcool e outro.
Vistos, etc .
Juarez Filg1.leiras Carneiro, brasileiro, casado, funciQl1ario publico, residente nesta Capital, por seu advogado, com fundamento no art. 97 da Constituição Federal e no art. 1.0 da Lei n." 1.53351, impetrou o presente mandado de segurança, contra ato:; do
Diretor da Divisão Administrativa do Instituto do Açúcar e do
Alcool e do Coordenador de Recrutamento e Seleção do DASP.
alegando, em síntese que:
1.0) O Diário Oficial publicou o Edital "IAA/l. estabelecendo
as normas para o provimento de cargos da cla.·';sc "A" da ~érie
de classes de Fiscal de Tributos de Açücar e Álcool e, dentre os
requÍ'sitos exigidos para a inscrição, foi incluído o da letra ,·ct" que
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dispõe: "apresentar comprovante de conclusão de curso· ou habilitação legal para o exercício das profissões de nível superior de
administração. economia, ciências contâbeis ou atuariais ou direitD··;

2.'l! o impetr;:lI1tc está cursando o terceíro ano de economia,
3/), a exigenda do Edital e inconstitucional porque exige um
requisito que nenhuma lei criou ou estabeleceu;
4.() I a legislação do Instituto do Açucar e do Alcool não impõe COI}10 requisito a exigência. da retra ··d" do Edital;
5.U I
.• o Impetrante desempenha no Tribunal de' Contas
da União função em cargo de Oficial Instrutivo que, em razão da
Resolu<;ão 103, é privativo de portadores de diploma de nível superior ou equivalente. Ocupa, pois um cargo privativo de nivel
superior e a ele chegou por concurso público de provas.
6.1.) l o Tribunal Federal de Recursos, julgando casos substancialmente idênticos ao dos autos, de Técnicos de- Tributação, con-cedeu as segura.nças.
Pediu a liminar e a concessão definitiva da segurança '·para
O fim (Í(" pôr cobro â ilegaHdade cometida, mandando o Diretor
da. Divisão Administrativa do IAA e o Coordenador de Recrutamento {' Seleção do DASP a inscrever o impetrante. estabelecendo-se,. ~\~sim, íntegro o seu direito".
Juntou os documentos de fls. 8 a 26.
Concedida a liminar (Desp. de fls. 27), solicitadas, vieram as
informações, tendo a autoridade coato.ra alegado, em resumo, Que:
1YI "Todo ato do Governo. especialmente o Administrativo,
obrigaLoriamentc. traz em si uma dose de arbítrio, que varíará
de intensidade. de acordo com o seu objetivo, ou época da sua
-emissão e vigência·';
2.0) os três Poderes da União podem baixar normas e exigências na seleção dos candidatos para os variados cargos;
3.'" "'Qualquer ato administrativo, com o regulamento precitado, pode e deve, atendendo às necessidades de bem servir ao
Governo c à coletividade .. fazer inserir nas exigências da inscrjção do candidato a qualquer concurso, em que julgar in dispensá"'leis ao bom exercício futuro do cargo";
4.° I a exigência do título é prevista na própria Constituição
-e o termo lei, foi usado no sentido genériCO de lei, decreto-lei,
decreto. regulamento. portaria e uma simples ordem de serviço
de um c.hefe Administrativo;
5.')' no Judiciário cabe tão-somente examinar a legitimidade
ou não do ato c '·se o texto constitucional admite expressamente
que o concurso seja de provas e títulos, nada impede que estes
sejam exigidas em carâter obrigatório";
6.0 I ê necessário que se faça uma prê-seleção na fase de inscrição dos candidat.os para diminuir o número de incompetentes:
7.") t'xige-s€' a instrução superior par~~ o bom desempenhO
das tardas inerentes ao cargo de Fiscal de Tributos do Açúcar e
Alcool. sendo necessários conhecimentos de Contabilidade Geral
e Industrial: legislaçâo do IAA. Direito Constitucional, Administrativo. Tributário, Civil e Comercial.
A douta Procuradoria da República levantou a preJiminar de
incompetência dos Juízes Federais de Brasília, apontando os Juízes Federais da Guanabara como competentes e no mérito. se r·eportou às informações prestadâs pela autoridade coatora.

Vieram os autos conclusos para a sentença em 15-7-71 (fls. 52>.
o relatório.
Isto posto. decido:
Nâo assiste razão â. douta Procuradoria da República em sua
preliminar. A competência para julgar o presente mandado de
seguranca é também nossa, face os termos claros e insofísmávcis do artigo 125, § 1.0 da Constituição FederaL
Mérito
O art. 97, caput, da Emenda Constitucional n.O 1, de 17-10-69,
determina que ··OS cargos públicos serão acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (grifamos).
A palavra lei é usada no artigo citado, no sentido técnico e
material, como norma elaborada e votada pelo Poder Legislativo
e sancionada pelo Presidente da República.
É

O exímio Pontes de Miranda, nos seus Comentários ã Constituição de 1967 - TOmo !lI. esclarece Que:
·'A palavra lei, no art. 168 da Constituição de 1934. no
art. 122, 3. da Constituição de 1937, e nos textos de 1946 e
de 1967, como no art. 128 da Constituição de Vaimar, é lei.

no sentido material, e não só no sentido formaL Todavia,
sempre sera preciso que se cogite de lei no sentidu for, mal, não bastará qualquer fonte de dlreif;o, pois só () Po;::. :~:,/der Legislativo tem autoridade para isso. rft,tava..-se, a. .
. , ' peito, a el<plicibude do texto de 1937: "Jels,~ 1'egUIanrentos".
Dcsde 19j!6, o de 1967. só a lei poder dIibI' ' Inar, S~1algo
se deixa;à regulamentação, que devesse :;er. lei. há tele-gação le!fislatlva (art. 6.°, parágrafo únieo)." (pág.· 45).

"'5-

O sentido do1-t:.ermo lei do text-o Constitucional ora em enme,
não pode ser toniadO como significando regulamento, portarillS ou
de 'fila simples Ordem de Serviço de um Chefe Adnolnistll'ativo simplesmente porque regulamento, portaria e Ordem dé Serviço n~ foram elaborados em forma de lei~ não emanam do Poder
sla..
Uva. Os prelSuP\>Stos, "" requiSitos devem obrigatorkun
' ser
estabelecidos em !Lei e não por simples atos administrativos', . JllO
se depreende facilmente do enunciado na Súmula n,o 14 do lirégio Supremo Tribunal Federal, verbiSt· ~
..

iLe

"Não: é admissível, por at6'-ministrativo, restringir.
. em razão; da idade, jnscrição em concurso para cargo público."
A lei e somen.te a lei pode limitar o acesso a.DS cargos PÚbli ...
cos.
.
Ensina Ponte~ de Miranda, ob. cit que:
; ..
"A íg(taldade (l, ,que se refere o texto é,, S\ÜIP,'
,",1I~~ postu,lado
de igual aptidãO, apagadas, entre os
quaisquer
distinções de sexo, de procedência,'· -m.turaIldade, de
estado ci~i1. A União pode legislar sob'
t[uisitos de C'lpacidade p~a o exercício de profissões. De modo que o ~~r..
cicio de qualquer profissão é livre~ mas observados os: requisitos d~ capacidade e outros l que a lei estabelecer (pág.

iliiIU'oo,

445).

•'

. ,

,'

No caso sub Judi(le não existe" .~enhuma lei lestabeIece~do' a
existência de ap~entação de "comp~j;é de conclusão de cur.so ou habilitaçã(j legal para O exeréi.~ profissões de nivel
superior de admini~traçiID.' economia,
eias cont,ibeis ou al/UlI.
riais Ou dir~ito" , um simples Edital não pode re,stringir. limitar
e impedir inscrição em concurso para o cargo públli.~o. Não se po ..
de exigir como condição para o concurso aquilo qult não faz par..te de lei. Se as tarefas inererites ao cargo aspirado pelO impetrante exigir conhecimento de Contabilidade,,,JJlreito Constitucional, Administr;ativo, Tributário, Civil, Càiilttcial, etc, o que
a autoridade coatora deve fazer é exigir taà~nhecimentos na/!
provas e não obrigar a apresentação de títulos universitârio~ iCO'"
:mo condição parra a. inscrição. Realizado o concurso de pt1)vas.
poderá a autoridade coatora, no concurso de titulos, atribui. !va..
lores diferentes a' este ou àquele titula. mas nunl~a ex.jgir~ ~mo
pressuposto para O concurso de provas.. a apresentação pelos oCan~
didatos de comprovante de conclusão.de curso e habilitação para
o exercício de profissão de nível universitário.
O Egrégio Tríbunal Federal de Recursus, proferiu a seguinte
decisão no Agrava em Mandado de Segurança n.o ·B7. 018 - Relator Eminente Ministro Moacir Catunda:
"Para a inscrição no concurso aberto para Té*~ieo
de Tributaçáo dQ Ministério da Fazenda II lei não !~evê
a prova de conclusão de curso superior nem a do e rei..
cio de. prDfissão de nível universitáriQ. "A exigênci. f do
curso sUP~l'ior, que a autoridade impetrada aplica ej-. fde-,
fende, com base nas normas de concurso, sem amparpl n.a
lei. viola ós princípios de direito dos cidadãos, eonstl\nte.s
da igualdade de todos perante a lei e da não obrigat(Jfiedade de fazer aquilo que a lei não determina".
'
Ressaltando-se -ainda,' ter sido a aludida decisã'J por una~W ...
dade,

,

Também no Agravo em Mandado de Segurança n.O 67 .153~P.
Relator o Eminente 'Ministro Jarbas Nobre, aquela Egrégia COrte
de Justiça, decidiu:
"Concurso - Técnico de Tributacão _.' O Decre~;'lei
11.° 788-69, que instituiu o cargo não impôs como ~ui...
sito a candidato ao concurso, ter concluído curso un~r
sitário ou i provisionamento legal em ativid.ades profiMionais do rriesmo nível. Tal exigência decorre do Edi~; de
Concurso que, por este modo, não tem assento na Constituição e na Lei. Segurança concedida".
Frise-se ainda que o Impetrante ocupa o cargo de Oficial !Instrutivo, símbolo Te-6, do Quadro da Secretaria Geral do Trlb1lnal de Contas da União, tendo ingressado no mesmo por co~JlI''''
so público de provas (Doc.' fls. 17l. Para o desempenho do ctlrgo
de Oficial Instrutivo, exige-se conhecimentos, em nível superior,
de Administraç.ão, Contabilidade, Direito' ou Economia, etc. e é ele
privativo de portadores de- diploma de nivel superior QU equiva.lente, confoIime .se constata· ·na Resolução n.O 103, de 9 de março
deste ano <Doc. fls. 17-18L

2506

Quinta-feira 7

DlARIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seção

Além do mais. o impetrante ja está cursando o terceiro ano
de economia.
Conclui-se que. ;ls··exigências contidas na letra. "d", do Edital

não encontram. a~'.ne:tn na Constit.tüção nem na lei e vão de
encontro aos principias <:te -icualdade de todos perante a lei e o
de igual aces..';;:ibifida.de aos . cargos pÚblic9S, em evidente violação
dos direitos subjetivos do impetrante.
Assim sendo,

Concedo a segurança para o. fim de wrnar efetiva a inscrição do impetrante e determinar seja ele submetido 'ao concurso,
sem a exigência de apresentação de diploma de conclusão de
curso ou habilitação legal para O exercício das profissões' de- nível sup{'ríor, a que Se refere a letra "d" do EdítaL

Custas ex lege.
Recorro de ofício para a Egrégia Superior Instância.
P.R.!.

Brasília, 1-6 de julho de 1971. -- Jacy Gar("ia, \'ieira. Juiz h-deral Subs. da 2.n Vara.
(Díario da Justiça d(~ 20-7-71, pá!?'. 3623.)
EMENDA N." 3

Acrescente-se, onde coubE'r. o seguinte artigo:
"Art,.
São a.ss('g-urados aos funcionarias da Secretaria do Seriado Federa! - desde que a eles já faziam jus.
antes da vigência da Resolução n.o 18, de 1973 - nos niveis outorgados pela Resolução nY 6. de ]946, "ex vi" Constituição FederaL do mesmo ano:'
Justifica('ão
Vil,

Essa emenda é totalmente pertinent.e à Reforma Admínjstratiaqui instituída pela Resolução n.o 18/73. como tambem - e

especialmente - aos Sistemas de 'Ascensão e Progressão Ftmcionais e- do Aumento por Merit.o. Em todos eles está ratificado o
princípio. da antiguidade como parâmetro para aferimento de
valores. atraves de vantagens pccuniarías em forma de adicionais
por tempo de serviço. ou como falar para desempates - nas Categoria, Referencia. no Senado, Serviço Público etc., para pro-

moções. ,
Em qualquer desses casos é-stã

{~iracterizado

e meridianamen-

te evidente o .. stat·us" derivado do fator ·'tempo dedicado pelo

servidor à administração publica", como valor conversível em
moeda corrente. inconfundível.
A emenda não altera o Í)Jdjce de adicional por qüinqüênio 5% (cinco por cento) - milS apenas resguarda, sem lesão constitucional.. o direito previamente adquirido. há mais dE' 30 (trinta)
anos por velhos servidores desta Secretaria, com o apoio da Constituição Federal di" 1946.
A emenda, alem de absolutamente pertinente, prima pela sua
constitucionalidade e juridicidade e também pela conveniência,
de vez que este e o momen to mais que oportuno e adequado para
sua apre~cntação e aprovação.
A Resolução fi.O 18/73 não extinguiu explicitamente esse lídimo direito; o 'pagament.o. nos níveis anteriores àquele diploma legal é que ficou sobrestado até deci.5ão oportuna; por quem de djreito -~, neste caso. o Plenário soberano.
R, como tem sido norma desta Casa acatar a intangibilidade
do preceito constitucional do direito adquirido, do ato jurídico
perfeito e acabado, não temos dúvída do êxito da nossa proposição.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1979. Badaró _ José Richa.

José' Lins -

Murilo

EMENDA N" 4

1

Inclua-se, nas DjsposiSõ€s Transitôrias. o seguinte ar-

ligo:
" Art.
Os funcionários já aposentados até a presente data, terào a SUa situação ajustada à dos servidores

em 'atividade- ocupantes de cargos que eles ocupariam
se estivessem em atividade, na forma do disposto no art.
4'.°, da Lei n.o 5.903. de 9 de julho de 1973, a partir de

março de 1979".
I1 - O art. 43 passa a vigorar com a seguinte redaçã9:
"Art. 43. Esta Resolução entra em vigor a partir de
I." de março de 1979".

A Lei

11.°

m

Junho de 191t

5.903, de 9 de julho de 1973, em seu artigo 4.°, dis-

põe:

"Os inativos farão jus.a revisão de proventos com ba~
se nos valores de vencimentos fixados no Plano d(" Retribuição para os cargos correspondentes aqueles em que se
tenham aposentado de ~cordo com o disposto no art. 10
da Lei n.1) 4,245. de 26 de junho de 1964."
Com base nesse dispositivo. e apoiada em diversos pareeere.s
do Consult.or Geral do Senado. a Comissão Diretora, através dt'
numerosos atos. amparou devidamente os aposent..'1.dos do &'11ado, dando-lhes, em relacâo aos proventos, uma sit.uaçâo equívn ...
ltmt('; à que teria Se ainda estivesse em atividade,
A referida Lei n." 5.903 colocou os servidores aposentados des~
ta Casa em sit.uação idéntica â dos 'militares, passandó o Senado Fl"'deral a wguir. na ('spécie, uma orient.ação que agora, segundo anuncia o Diretor do DASP pelos jornais. será tambem seg'uida na ârca exeeutiva.
A inclusâo do dispositivo em apreço atende, pois, 'à jurisprudência firmada pela Comissâo Diretora, com base na lei acima
mencionada, e ~vHará Que. amanhã, os aposentados apr{;!jcntem
avalanches de requerimentos pleiteando aquilo a que já t(~m di~
reito.
Sala das Sessôes, 6 de junho de 1979. - Dinarte Mariz.
O SR. PR"~SIDENTE (Jorge Kalume) - A matéria sr-ra des~
pachada às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,
para exam'e do projeto E:' das emendas e a Comissão Diretora para
o exame' das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo a
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a prôxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
n.o 104, de 1977. do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a
doação de terras aos ex-combatentes da FEB, t.endo
PARECERES. sob D.O' 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979.
das Comissões:
de Const.ituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela cons~
titucionalidade, juridicidade e aprovação:
2.0 pronunciamento: favorável ao projeto e à Emenda n.o ] de plenário:
de Finanças - 1.° pronunciamento: contrário; 2. 0 pronunciamento: contrário ao projeto e à Emenda n. o 1 de plenário.

-2Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n.O 65.
de 1976 (n. O 1.066/75, na Casa de origem,. que dispõe sobre causa
de especia1 aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administração PúbUca, praticados por ocupantes de Cargos em Comis~
são da Ad111inistração Direta e Indireta, regula a forma de seu
procedimento, e dá outras providências. tendo
PARECERES, sob n,oo 225 e 226, de 1979. das Comissões:
- de, Constitui(~ão e Justiça, favorável. com a Emenda
n.O l-CCJ, que apresenta: e
- de Sen'iço PÜblico Civil, contrário.

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.o 47.
de 1979 - Complementar, do Senador Franco .Montoro, que alterá
a Lei Complementar n.o 25, de 2 de julho de 1975, para permitir
o pagamento da verba, de representação aos Presidentes das Câ~
maras Municipais, tendo
PARECER, sob n.o 240, de 1979, da Comissão:
de C()Dstituição e Justiça. pela constitucionalidade e jurldi-

cidaQe e, no mérito, favoraveL

_4_
Discussão, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado
n.o 106. de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o artigo
134, incjso lI. do Côdjgo Civil Brasileiro. tendo
PARECER, sob D.o 237, de 1979, da Comissão:
de' Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, 00 mérito, -favorável

Justificação

-5-

A inclusão de um artigo no Proje-to de Resolução n.O 29, de
1979, é atendendo a situação dos aposentados, uma necessidade.

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constituciona1idade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
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Projeto de Lei do Senado nY 72, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, que isenta do Imposto de Renda o 13.0 Salário, tendo /
PARECER, sob n.o 239. de 1979, da Comissão:
-
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de Constituição e JU!oitiça. pela inconstitucionalidade.
~Jorge Kalume)
- Está eq.cerrada a

O SR. PRESIDENTE

sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
DiSCURSO PRONUNCiADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA SESSÃO DE 24-5-79 E QUE, ENTREGUE Ã REViSÃO DO ORADOR. SERiA PUBLiCADO POSTERiORMENTE.

O SR. DIRCEU CARDOSO ~ MDB - ES. Pronuncia o seguinte discurso. I - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há fatos e acontecimentos nesta Casa que, não fora alguns
Senadores mais pesquisadores, passariam despercebidos a todos
os Senadores que trabalham nesta Casa.
.
Na semana passada aposentou-se, no Instituto de Aposentadoria dos Congressistas. aquela qüe foi o braço direito que sustentou a luta do Instituto desele sua primeira hora até quando
se aposentou, É uma funcionária. magnífica do Senado, Dona Zélia da Silva Oliveira. Conhcci-a porque fui um dos fundadores
do Instituto, juntamente com o saudoso Padre Arruda Câmara.
Fui Dírdor-TesolH'eiro nos seus primeiros passos: hoje sou VicePresidente daquela Casa. Acompanhei a dedicação e OS serviços
imensos prestados ao Instituto por Dona Zélia de Oliveira. l!: uma
funcionária que foi Datilôgrafa. depois, promovida por merecimento, foi Oficial Legislativo. Alcançou os graus dessa categoria
sempre por merecimento. Em primeiro de junho de 1963. Dona
Zé1ia da Silva Oliveira foi posta à disposição do Instituto de Previdência dos Congressistas.
Desde a criação do Instituto. ela foi Chefe do Setor de Benefíc:os. Foi quem. com o MOllsenhor Arruda Câmara, balizou
os rumos desse órgão. c até a sua aposentadoria, todos os dias,
prestava serviços relevantes àquele Instituto.
Sr. Presidente. é com grande emoção que falo da aposentadoria de D. Zélia e da falta imensa que vai fazer àquele órgão,
O Sr. Lcnoir Vargas (ARENA - SC) - Permite V. Ex. a um
aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO '.MDB- ESJ -

Com muito pra-

zer, nobre Senador.
/;.....
O Sr. unoir Vargas IARENA - SC) .- V. Ex.a está praticando um ato de inteira justiça. E que. em determinadas organizações,
há elementos que Lrabalham em sua infra-estrutura, e pela sua
identificacao com o tral)alho, pela sua assiduidade, pertinácia e
permanên'cia. sc transformam. quase em um símbolo de atuação
da entidade. E V. Ex. faz muita justiça a eSSa funcionária. Dona
Zélia, que. e.feUvamentc. desde o inicio da constituição do IPC Instituto de previdência dos Congressistas - com amor. não só
com eficiência, mas com amor pela organização, dedicou t-Odas
as suas horas a esse admiravel trabalho, que naturalmente muito
contribuiu para o êxito dessa entidade, que é a única em que
podemos ter - digamos assim .- algum respaldo, depois de terminarmos. de concluirmos o tempo que temos de cumprir nos
mandatos que nos têm sido confiados. Cumprimento V. Ex.a por
não ter deixado passar sem um registro essa circunstãncia.
Q

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ESJ -

Agradeço o aparte

do nobre Senador Lenoir Vargas. que nos enche de satisfação,
ao trazer a sua palavra de assoC!iação à homenagem que estamos
prestando.
Sr. Presidente. Dona Zélia foi incansável batalhadora do Instituto e defendia o Instituto contra as incursões daqueles que não
tinham muito direito, encarniçadamente. como se o Instituto fosse dela. Herdou isso do nosso saudOSO Monsenhor Arruda Câmara. Portanto. foram duas figuras que, naquele tempo, prestaram
relevantíssimos serviços ao Instituto de Previdência dos Congressistas.
Sr. Presidente, eu levei o corpo do Monsenhor Arruda Câmara,
que foi sepultado no cemitério de Recife; acompanhei o seu corpo até lá. em nome do Instituto. Hoje presto esta homenagem a
Dona Zélia, que se aposentou -- graças a Deus apenas se aposentou - , porque foram duas figuras centraís do Instituto. Duas figuras inesquecíveis para os Que ali lutaram e viveram.
Isto no passado. Sr. Presidente, mas na fase moderna há um
nome que ressalta na minha admiração, e no meu reconhecimento, como se Josse escrito em ouro. O Instituto deve a ele; mais
do que o Instituto, nós todos devemos a ele uma gratidão de que
nunca podemos nos esquecer. Este nome ê Henríque de La Rocque.
O Sr, Aderbal Jurema (ARENA-- PEI - Permite V. 'Ex.a. um
aparte?

Q SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ESJ -

250'

Pois não.

O Sr. Aderb'a'r Jurema (ARENA -

PE) - Permita, nobre Senador. que a Bancada de ,Pernambuco se associe ás palavras _de
V. Ex:a, sobretudo emocionada com a' referência~ que V ~_ Ex.R faz
ao grande parlamentar. brasileiro, Monsenhor Arruda Câmara.
e à sua- funcionária, que deU tanta' hnportância ao seu tr#aJh9.·
D. Zélia. Queremos juntar nossas palavras às SUU.5 palavi'a~'I<: ~'.:"".
O SR. I)IRCEU CARI)OSO (MDB -

ESI -

llgl'adeço o, párte

do nobre Senador Aderbal Jurema. que trouxe a palavra , 'Pernambuco, numa: homenagem que prestamos à j'ígura iriol dávél
de M.onsenhor Arruda CAmaTa.
1
...
r_.' .
Dizia eu. Sr. Presidente. D. Zélia colaborou no Inst. te ';é
ajudou a, institucionalizá-lo. Muito Senador que ~!stá por a~ , -que
ouve estas palavras como se fossem apenas palavras. náp 'sabe
que Isto tem uma significação profunda, a significação d4 jtO,dO"S '
aqueIes que um dia .,vão deixar esta Casa; alguns, aqui tnesmo,
nestas bancadas, que não voltarão na 'próxima eleição, vão busca,
no Instituto qtíe fundamos, há tantos anos atrás, desde, 1964~
recursos, às vez~s, que terão como meio único de sobl'eviver. Não
somente SenadQres; 11las Deputados e funcionários que são
sociados do Instítuto e que são beneficiados pela sua a;t~~ão
benemerente e protetora.
LI
Isso foi um sonho realizado por Monsenhol' Arruda C§.i1lal:-a
e por um grupo: que teve em D. Zêlia uma colaboradora ef~ente.
diuturna. encar:tüçada, entranhada, na obra do Instituto, qlle deve
muito a ela.
I
Devo, Sr. Presidente, reconhecer a situação atual dos~ S€nll.dores. dos parlamentares, de todos'os outros que vão rec'ebilf' uma
contribuição grandiosa do Instituto, na sua aposentadQi'ia~ Todos nós tivemos a colaboração da parte de um Senad011, i _hoje,
que foi seu Presidente e que deixou há poucos dias a prest4êncla
daquela organização. Esse Senadoi é um homem humi1~. _um
homem crístãQ, um homem sumido, dentro da sua bondqde. e
de sua grandeza; homem de olhoS -fixos, desses olhos f tios de
quem sonha, desses olhos nevoentos "de quem ama; este homem
é o Senador Henrique de La Rocque, A ele nás: muito devemos.
Os que são moços, ,no vigor da vida, podem ach.ar que esta comunicação não' tenha expressã0. Para eles, i:;'t6 não significa·
nada. Mas Significa paf8 mjm que vou dejxar '0-::: Senado, daqui
a três anos, e não tenho onde cair morto. Não sou latifundiário
nem lotefundiário; não tenl,1o recursos financeiros; fuí .s~mpre
Uma cigarra. quando deveria ter sido uma formiga e can-te~, mas
não ameaJhei nada: nos fim dos meus dias can~;ados, da;; 'minhas
mãos vazias, só tenho o resto de sonhos, de gr.andes son~QS que
sonhei. mais nada.
.
-I,
.

as-

Em nome desses.- nobre sen.~dor Henrique de La Roc~ue, é
que eu exalto a sua pessoa, Quando eu estiver longe. nq meu
_Estado, longe do rumor e do burburinho desta Casa, lohge dO
recôncavo destas luzes. da abóbOda iluminada d,este plenâl'io. ba:.,
verei de me recordar sempre da sua' figura rnagnifica e· do quan-to V. Ex.fI. fez. ,Nâo pelo Instituto: fez pelos Parlanlcntares •. que
aqui e lá se esqueceram da sua família; dand.o~s,e à sua luta, pela
política c pela 'vida pública. Em nome de nossas fa.mílias· ,é que
estou usando.a palavra.
'
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - V. Ex. Q permite. nobre Senador?
O SR. DIRCEU CAIWOSO (MDB -

ES I -

Ilust.re SaÍMor e

amigo, V. Ex.!\- não tem que dizer nada. que apartear nadlt:, porque o estou homenageando. V, Ex. a tem que oU'Ijr sozinho,; ~ não.
dizer mais nada a mim. Perdõe-me. não posso aceitar o: 4parte
de V, Ex. a Vai me perdoar, mas não aceito o aparte de V, Ex.Agora. sÓ lhe cabe ouvir.
Sr. Presidente .. em vinte anos de vida parlamentar eu hunca
fiz isto, Quebrei Ullla velha praxe. mas não posso aceitaI' :0- seu
aparte.
Sr. Presidente, é este homem, esta cabeça pensativa. aqui do
plenário, que só vive pensarido. nas horas que tem que e<)mparecer às barras' dos tl'íbunais para _buscar com os habeas' eorpus
famosos. Sr. Presidente. aqueles tambêm que precisavam dessa
porta de saída para a sua vida. ~ ele. Foi Presidente do Instituto,
Sr, Presidente, ~e teve essa obra magnífica, ele'vou os tetds das
pensões de todos. Ê ele.
Sr. Presidente. esta frase é que nós deveríamos
gabinete de Henrique de La Rocque: pensou mais na
lia do que nós mesmoS. Esta ê a eloqüência ce nossa
Desculpe ter a veleidade· em pretender que fO.'3se es
do seu gabinete esta .sentença imorredoura: penso
•
sa família do ~ue nós próprios.
Portanto. 110bl'e Senador, do fundo do m
estou sentindd: um :sal que já v-ai longe e
perto, eu, que, ~aqui a três ano's me despeç
há Uma cabeça ipensativa" neste plenário.
bondada. Nunc~ Vi um ato de luta, um
",40-

i
I
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V. Ex. a , nunca vi! Nem no gesto, nem no olhar. nem na postura,

nem na palavra. V. Ex.a. é um exemplo.
O SR. ADERBAL JUREMA (ARENA - PE) - Permite V. Ex,'
um aparte? (Assentimento do orador). Segundo as palavras de
V. Ex. a , porque o Senador Henrique La Rocque me parece a fi·,
gura do bom samaritano transformado em parlamentar; A sua
atuação à frente do Instituto V. Ex. a já assinalou, mas há também aquela atuação que teve com os parlamentares que não po ..
diam continuar a ser parlamentares. V. Ex. a sabe da atuação
admirável, silenciosa e dedicada do Senador Henrique de La
Rocque.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o aparte
de V. Ex. a
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Permite-me V. Ex. a
um aparte? A mim V. Ex. a vai eonceder, não é?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) Só não concedo a
ele.
o Sr. Lomanto ;Júnior (ARENA - BA) - Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex.a , com este grande coração. Com esta alma
nobre que todos nós admiramos, com quem tenho o privilégio
de conviver há tanto tempo, nas nossas lutas municipalistas, V.
Ex. a presta hoje uma justa homenagem a uma funcionária de·,
dicada do IPC, D. Zélia, que sempre atendeu com carinho, com
atenção e com desvelo quantos tiveram a oportunidade de pro ..
curá-la. E estende esta homenagem a um co1eg-a dos. mais queridos desta -Casa, o Senador Henrique de La Rocque, que presidiu aquela entidade com dinamismo e com uma eficiência que
deixou marcada, defínitivamente, a sua passagem pela direção
do nosso Instituto. E V. Ex.a diz bem, é. sem dúvida alguma,
uma figura que tem urna aura de simpatia, que desperta simpatia.
e da uma sensação de tranqüilidade a quantos dele .-se aproximam.
Quero associar-me às palavras de V. Ex. a , tão oportunas, a respeito deste colega. É lamentável que ele esteja presente. Sei que
estamos ferindo a sua· modéstia. Mas que se fira a sua modéstia,
fazendo justiça. Queria juntar as minhas tosca.s palavras.· desarrumadas palavras, ao brilhante pronunciamento de V. Ex.~
fazendo justiça à D. Zélia e à figura admirâvel deste colega que e
o Senador Henrique de La Rocque.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o aparte
de V. Ex. a
O Sr, Lenoir Vargas <ARENA - sei Permite v.. Ex.B. um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Com praze"
O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - É qUe tendo a primeira parte do discurso de V. Ex. a sido deç!,icada â. homenag~m .a
uma funcionaria, pela fatalidade da justiça V. EX. 8 chegou a fI··
gura impressionante do nosso nobre colega, Henrique de La Rocque. De maneira que, como um dos representantes de Santa Catarina, não quero deixar de acrescentar. como V. Ex. a acrescentou também a palavra de admiração, respeito a esse ilustre com-o
pa~heiro. É que- nesta Casa, nesses ultimas tempos vemos que a
representação se divide entre aqueles que estão_ na metade da
montanha para cima e aqueles que já estão descendo ...
O SR. DiRCEU CARDOSO (MDB - ESI - Eu já desci, ia
estou na planície. do outro lado.
O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - se I - De modo que a percepção, a sensibilidade do Senador Henrique de La Rocque se fez
muito mais presente àqueles que estão a descer a montanha do
que àqueles que começam a subi-la. Por esta razão, quero dizer
que a homenagem que V. Ex. a presta, nessa segunda parte, ao
Senador Henrique de La Rocque. creio, é o consenso do Senado
e da Câmara, porque por lá passou S. Ex.a e por lá tamb~m dei··
xou a admiração e o reconhecimento dos seus companheuos.
O SR. DIRCEU CARDO~O (MDB - ES) - Agradeço, profundamente o aparte magnífico de V. Ex.a, aparte que também
doura essa figura par-:j nós tão terna, tão suave. tão amiga, tão
fraterna, tão humanitária.
Poucos sabem d'as resistências que S. Ex. a venceu para levar
avante o projeto da elevação dos níveis com que, amanhã, poderão contar os Parlamentares. Poucos sabem! E não sÓ a resistência junto ao Congresso, ma-s fi resistência do próprio Pre~i
dente da Republica; uns estão alheios, não sabem de nada, nao
pensam ~ e nem querem pensar nisso.
Mas nós, como já disse. Sr. Presidente. nós, que já sentimos
longe o sol da vida e resistimos as sombras que j á vem perto,
vamos organizar um almoço, nós Senadores, e oferecê-lo ao nosso
ex-Presidente e Presidente Honorário Henrique de La Rocque _.
o maior amigo de todos os parlamentares.
Assim, Sr. Presidente, as homenagens que desejava registrar
para Dona Zélia, funcionaria magnífica dos primeiros tempos
.... tê os dias que correm, e a este Presidente magnífico que foi
"ique de La Rocque.
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Com estas palavras ê que, no fim de nossa sessão, prestamos
a nossa homenagem a dois vultos que nunca esqueceremos. E,
oportunamente. correrei a lista de adesÓes para o banquete que
nós vamos oferecer a Henrique de La Rocque. essa figura magnífica que encheu os nossos dias de hoje, e transformou a noite
de todas as agonias em uma aurora de esperança.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDOSO NA SESSAO DE 1°-6-79 E QUE. ENTREGUE A
REVISA O DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. DIRCEU CARDOSO 'MDB - ES) - Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. Senadora Eunice Micheles, 51'S. Senadores.
Nem a rosa mais rara, nem a corça brava, nem o lirio, nem
a abelha, nem a morena, nem o sábio mais eminente. nem a vida
mais ilustre. nem a existência mais apagada, nada, Sr. presidente,
nada pode fugir à força do destino. As estrelas do nosso destino
são como as estrelas do ceu, nos iluminam na escuridão da noite.
Ilustre Senadora, um dia São Paulo mandou para a misteriosa Amazônia uma prOfessora inquieta: o tempo transcorreu e depois a Amazônia enigmãtica devolveu ao Brasil sua primeira Se-o
nadara.
Tinha que ser, portanto, da Amazõnía; da Amazônia. Srs. Senadores. que a mitologia do rio nos conta que as mulheres cavaleiras, que as mulheres que galopavam nos seus ardegos cavalos.
na beira do rio, nas suas fainas de guerra, chamaram a atenção
de Orellana que, por causa delas. deu ao rio onome de rio das
Amazonas.

Tinha que ser das marge!1s daquele rio, da maior corda potâmica que joga nos mares do mundo lD'.i(. da água doce que os
oceanos 'recebem dos continentes. tinha que ser da Amazônia. nobre Senadora, onde Os índios à beira do rio assistiam perplexos
subir do fundo das águas e na fímbria da floresta a estrela nova
que iluminava as suas vidas c indicava os seus destinos.
Tinha que ser da Amazônia essa mulher que. rompendo 150
anos de tradição desta Casa. 150 anos de tradição do Senado do
Brasil, viesse aqui, COm a estrela nova que descesse neste plenario, descesse desta cúpula iluminada e pudesse espargir luz entre
tantas luzes.
Tinha que ser. portanto, da Amazônia, como foi de fato da
Amazônia :1 nossa primeira. Senadora.
Sr. Presidente, lamentando a ausência daquele que a morte
nos roubou. mas sentindo a satisfação c a glória de co-participar
conosco deste Plenario a primeira Senadora do Brasil, não temos
outras indagações nem vamos perquirir O fundo das coisas. só nos
resta olhar para o céu e notar ·acima da fluidez etérea deste espaço "que, em reticências trêmulas. sorri a ironia longínqua das
estrelas .. "
Sra. Senadora. os cavalos do destino correm na escuridão da
noite. Chega V. Ex. a , neste Plenário, que deveria ser festívo, numa
sessão especial.
O Sr. Evandro Caneira {MDB ~ AMI ~'Muito bem!
O SR. DIRCEU CARDOSO 'MDB - ESI em que deveriam ser ouvidos os Líderes dos Paridos, Sr. Presidentc. porque se
quebra uma tradição de cento e cinqüenta anos. Tinha, portanto.
que ser solene, festivo, sonoro, o registro de quem, nos 1.50 anos
da vida do Senado Federal neste País. pela primeira vez pisa na
velha soleira, desgastada. desta Casa de 150 anos, com seu passo
grácil, ágil e elegante da mulher de nosso País.

Sr. Presidente. Sra. Senadora. foi por isso que, vencendo as
barreiras partidárias, eu do lado de cá. no meu Partido. e V. Ex.a
integrando a Bancada da ARENA. do lado de lá, rompo esse solene
compromisso partidál'io, fazendo inclinar a bandeira do meu Partido, que V. Ex. a combateu no seu Amazonas. para prestal'-lhe
esta homenagem. Não em meu nome. nem em nome do meu Partido, mas, sim. em nome de todos os Senadores Que já viveram
nesta Casa desde o 1823 longínquo até_ os dias que correm.
O Sr. Lornanto Júnior (ARENA - BAI _ Permite V. Ex. a. um
aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ESI -- Pois não.
O Sr. Lornanto Jiinior (ARENA - BA) - Ninguém melhor do
que V. Ex. a , Senador Dirceu Cardoso, para interpretar os sentimentos desta Casa nesta festa do coração, nesta homenagem do
espírito, nesta recepção. para nós profundamente enternecedora.
Ninguém melhor, repito. do que V. Ex.a, para ser o intérprete do'i
nossos sentimentos. R.ecebe o Senado Federal com muito orgulho
e com muita honra a primeira representante do sexo feminino .
Abre-se,. sem dúvida alguma, uma nova era, que todos nós dest"-
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jamos, de que as mulheres participem mais ativamente da vida
pública do País. Ontem, a Academia Brasileira de Letras recebia
Racquel de Queiroz: hoje. o Senado Federal recebe a Senadora
Eunice Michíles. É uma demonstração que nos sensibiliza profundamente. por verificar qUe a mulher. ingressando na polltka. participando da. grande representação popular, virá. sem duvida
alguma, trazer uma grande contribui cão ao desenvolvimento de
nosso País. É que além do talento, alem da inteligência, do privilégio e da beleza que Deus lhe concedeu, ela aninha no seu coração
este sentimento profundo, que é o sentimento da bondade. Nossa
Casa tem razão de receber Eunice Michiles com essa alegria que a
todos nos contagia. Particularmente, eu queria relatar um episódio
da sua vida. que me é muito grato. como baiano. porque foi ali na
terra onde naSCeu o Brasil. bem próximo de Porto Seguro, que.
Eunice freqüentou a escola primária. seu pai, pastor evangélico.
buscou as terras do sul da Bahia, para ali se radicar -- o velho
Teófilo Berger. em cujo solo baiano está sepultada sua inesquecível figura. Nesta hora. nós que somos homens de espírito. nos
páramos onde realmente ele se encontra - homem que durante
a vida pregou o Evangelho de Cristo - por certo está no lugar
reservado. contemplando, lá de cima. com o seu coração paterno,
inundado de felicidade, por verificar que a sua filha ingressou na
História do País. marcando a presença da primeira mulher. no
Senado da República. Pois bem, nossa ilustre Senadora, viveu
os dias da sua infância na querida, para mim profundamente
querida. Cidade de Itabuna. bem perto da terra onde nasceu o
Brasil. Porto Seguro. Isso é. sem dúvida alguma um fato para nós
baianos, auspicioso. Por isso que deleguei a V. Ex. a , como todos
nós lhe delegamos, o direito e a perrogativa de falar em nosso
nome. Queria. também. acrescentar estas modestas palavras, desarrumadas palavras. desataviadas palavrs ao brilhante discurso de
V. Ex. a , dizendo que a Bahia, como o grande Amazonas e como São
Paulo. onde S. Ex. a nasceu. a Bahia. tambem se sente rejubilada,
ela que lhe ensinou as primeiras letras. a Bahia que ensinou aS.primeiras letras ao próprio Brasil. Com este aparte quero cumprimentar V. Ex. a , ratificando desta tribuna a delegação que lhe
demos, todos nós. para que V. Ex. a interpretasse. com esse ·imenso
coração que possui, os sentimentos. a alegria e a honra do Senado
em receber sua Senadora Eunice Michiles. Que S. Ex. a seja mu~to
feliz e 'lue possa. aqui, emprestar, com a sua inteligência. com
a sua beleza. com o seu coração e, sobretudo, com este espírito de
sensibilidade que possui. a colaboração de que o Senado tanto
necessita. e que o Amazonas espera de sua primeira representante. Isso significa. para nós. motivo de enternecimento, de alegria
e, sobretudo, de muita honra.
O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ESI - Nobre Senador Lomanto Júnior. agradeço o m.agnífico aparte aue V. Ex. a deu ao
meu pronunciamento. trazendo, da doce terra da Bahia, a homenagem tambem à nossa Senadora. Nas suas palavras sonoras, elegantes. benfazejas. V. Ex. a recorda, muito bem, a terra baiana,
a terra onde Paraguaçu morreu de amores e os eCOS falam de
Moema ainda. Agradeço o aparte de V, Ex. a
Mas, quero dizer à nossa ilustre colega. a primeira Senadora.
que a sua estada em nosso plenário e a sua participação nos trabalhos desta Casa. não é apenas de S. Ex. a ; é a luta da mulher,
que no mundo está pontificando: lá na Asia, com Madame Bandaranaike, no Ceilão; e Indira Gandi, na índia; na Inglaterra, com
Elizabeth 'II e Margareth Thatcher; em Israel pontificou com
GoIda Meir; na Revolução Francesa com Madame RoIIand e Char10tte Corday. E, também aqui. na nossa terra e no nosso chão
brasileiro. a luta da mulher que nós vemos todos os dias, nas
ruas, de vassoura em punho. lutando pela sobrevivência e pelo
pão sagrado de cada día; é a luta da mulher nas câmaras municipais do nosso imenso Território. lutando também em benefício
do povo que as elegeu: e a mulher perfeita, que luta na administração dos nossos municípios pela felicidade e bem-estar
de suas populações
O Sr. Arnon de Mello (ARENA - ALI - Dá V. Ex.a licença
para um aparte. nobre Senador?
O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ES) - Pois não.
O Sr. Arnon de Mello IARENA - AL) - V. Ex.a. é emoção ..
O SR. DIRCEU CARDOSO IMDB - ES) - Pois é, estava
encandeado de emoção.
O Sr. Arnon de Mello tARENA ~ AL) mas pode ter certeza, a julgar pelo aparte que ouviu. agora, do nobre Senador
Lomanto Júnior, que V. Ex. a fala também pela inteligência, fala
tambem por todos nós, pelo Senado Federal, pelo povo brasileiro.
Estava eu distante deste plenário. estava no meu gabinete, quando
ouvi V. Ex. a prestando esta homenagem à nossa Senadora. Então
decidir vir aqui para pessoalmente dar este aparte ao pronunciamento de V. Ex.a A Senf:.dora que assumiu ontem o seu mandato é uma senhora nacional, porque, tendo nascido em São Paulo,
foi educada na Bahia, e fez sua vida pública no maior e menor
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Estado do Brasil, que é o Amazonas, la no Norte, onde foi trabalhar pela grandeza deste País.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ESI - Muito bem!
O Sr. Arnon de Mello' I ARENA - ALI - V. Ex.">p!"es~ando
esta homenagem à nossa Senadora, presta homenagem ria' realidade, à mulher ,b. l'asileira, porque nós somos a metade homi
.. os. e,
a metade mulhetes no Brasil, e temos a fortuna de verifiC'. .que
as mulheres também querem participar da vida publica, t
hélb.
querem assumir os seus deveres. Estamos numa hora de dtteiWt
e deveres; ouvimps muito falar em direitos humanos, e a Se~o~,
que aqui chega. vem trabalhar como autêntica militante do nossodesenvolvimento; Chamo a atenção de V. Ex. a para os pronunciamentos que ela tem feito, admiráveis do ponto de vi$till do
eqUilíbriO, do bom senso, da inteligência construtwa e da CJ#~ura
...
Nobre Senador DirceU Cardoso, V. Ex. a sabe que me tem
um ~_
seu grande admirador que, agora, é maior ainda, quando vê VI. !!Z.a
deixar a sua Bancada'para pr.estar esta justa homenagem à nossa-_
Senadora que representa, neste plenário, a muEler 'brasileira, A
senhora Eunice Michíles é a prímeira Senadora a ter assento nesta.·
Casa adulta. de: mais de 150 anos. E temos certeza de Q*_._~.~a.
representa bem o sexo feminino, representa bem a mulher ~'.~
amor ao Brasil e na sua grandeza de mulher. Muito obrigadq; Senador Dirceu Cardoso.

c0JfJ:p

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ESI ~- Nobre Se"ador
Arnon de Mello, sou eu quem agradece a V. Ex:').. que trau~e- na
sua palavra a manifestação também do homem que esta Casa
admira através de tantos anos e que presta também sua homenagem à primeira ,Senadora do Brasil. Portanto, ag'radeço, o aparte
que V. Ex.!! acaba de me dar; honrando e ilustra:ndo meu pronun",
ciamento.
Sr, Presidente, dizíamos que é a mulher que .presta serviços
nas prefeituras dos municípios brasileiros. que Eunice Mi~hi1es
aqui representa e ~ímboliza. É a mulher que, d€:ixando seqs afazeres de casa. vai para as tribunas das Assembleias Legi~Yll$
dos Estados brasileiros lutar denodadamente em beneficio ~ povo e em defesa dos anseios das suas legítimas reivindiç,qôes;
V. Ex. a foi uma: representante na Assembléia Leg'jslatjva dq Amazonas e uma digna ·representante da mulher brasileira. É'~ mulher, ainda, que pontilhou ali do nosso lado. na outra' eMa do
C(mgresso. com quatro representantes condign~Ls, uma do 'Pará,
outra de Pernambuco, outra de Minas Gerais e outra do ij.i-o de
Janeiro. É a mulher lutando na mesma trincheira nas unlrversidades. nas funções de assessoramento. no lar e na escola, 'na fábrica e nos hospitaiS, com, a afirmaÇão da sua l:oragem, dos. seus
deveres e do seu patriotismo. Mas e, sobretudo. ~I mulher que galgou, na linha da nossa vida Judiciáría, as promotorias, que palpita na barra dos tribunais e .pontifica na vida judicatura, dando
e repartindo justiça pOl" este País inteiro. É a mulher que i.~IgoU.
pelo seu mérito a Academia Brasiliense de LI!tras. com!.l)Ulah
Silveira de Qu~irós; é a mulher que, pela sua mteligênCia ·lft· valores. conquiStou um lugar permanente na imortalidade, ig;arantindo com RacheI de Queirós um lugar na Academia Brasileira.
de Letras, Mas, ,como coroamento de tudo, nobre Senadora, Vi. Ex.·,
ocupando uma cadeira e repre.sentando a. mulher brasileíraiuo'Senado da República, representa as mulheres de~;te país, QUe, nas
ruas, nos comicios, nas Assembléias. na Câmara, no JudiÇiário.
na administração. na Universidade e nas fábricas, no lar ,e 'nas.
indústrias, nos laboratórios e no campo, lutandc conosco, não por
nossa benevolência, mas pela afirmação de seu valor. Representa,
V. Ex. a mulheres como Anita Garibaldi e Ana Neri, que escreveram seus nomes nas páginas de nossa história como a Pt:inoosa
Isabel, com seu ato de redenção de uma raça inteira, eomo a
mulher de minha terra, Maria Ortiz. que lutou contra OS holandeses, couo a mulher de minha e de outras terras, Benta P~reira.J
Rosa da Fonseca, como todas as mulheres que deram no passado
a contribuição do seu sacrifício em holocausto à Pátria que 'as viu
nascer.
É esta, ilustre Senadora. a homenagem que o Senad.o está
prestando a V. Ex.9.;-·e nós que sabemos que a alma e a inteügência da mulher estão no seu coração; e nós que já lemos ~:tn dia
nas páginas do Alcorão, que quando a mulhe:~ passa a :~ensar;
começa a haver agitação no reino. nós vamos registrar :que de
hoJe e_m diante, Sr. Presidente, esta casa. vai ter tamb~ maiS
agItaçao, mas no bom sentido, no sentido construtivo, harntônico
de preparação das leis no trabalho febril de uma ativídade~ legis:
ferante.
.

Ilustre.Senadora. esta' e a minha homenagern. Saúdo a V. Ex.a
como Senadora, como a representante da terra do Amazonas,. COm? representante da. mulher brasileira, como representante da
mmha esposa e das minhas filhas, que se simbolizam nai pessoa
de V. Ex. a E se não for veleidade, a pretensão em nome de todas.
as nossas es~osas saudo V. ~x.a, e não só V. EX,a; Sr. P~esidente.
como o BraSIl novo que esta nascendo. Era o que tinha ,a dizer.
O SI'. José Lins (ARENA - CE) _ Permite V. EX,R'um ~~~~':

-<.'.'

..~i_

2510

o

SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

acabado, mas para V.
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EX,a

ES) -

Pois não. Havia

eu nunca termi.no.

O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

Nobre Senador Dirceu Car-

dOSO, não sei, com sinceridade, o que admirar mais: se a presença
da Senadora Eunice Michiles entre nós, se este belo discurso, de
fulgurante inteligência e do mais belo sentimento, com que V. Ex.a
recebe a nossa novel colega. Peço a V. Ex. a, nobre Senador, que

faça de seu discurso o buquê de rosas que nos falta para receber
a Senadora Eunice Michiles. por intermédio de V. EX,a peço, tam-

bém, a Eunice Michiles que tr.aga do seu lar e dos nossos lares
=lue ela representa - COmo bem disse V. Ex.a. -aquele sentimento de amor, aquela grandeza com que a mulher brasileira se dedica aos filhos desta Pátria.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) _ Nobre Senador Jo-

sé Lins, a palavra do Ceará honra, ilustra e autentica. o nosso
discurso. Esse Ceará que, ainda na semana passada, num debate
com V. Ex. a, eu recordava Nilo Peçanha, o grande chefe da reação republicana, fazendo o seu discurso em Fortaleza, declarava: "Se Deus tivesse feito do Brasil um corpo humano, teria colocado o coração no Ceará". V. Ex. a , hoje é todo coração, ao
prestar com as suas rosas e suas pétalas a homenagem que muito
be,m merece a ilustre Senadora Eunice Michiles.
O Sr. Almir Pinto (ARENA -

CE) -

Permite V.Ex· um

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -ES) -

Nobre Senador.

tenho que responde-r e vou responder a V. Ex.a também com uma
quadra. Não min'ha. de autor cujo nome não me vem â. memória
neste instante, mas para retribuir â. mimosa homenagem que
V. Ex.a prestou à nossa Senadora. É recitando, emocionado. esta
Quadra que, também, é uma homenagem à mulher:
"Se o imenso mar que rebrama
fosse amor não água fria,
chamar-se-ia mulher
,e não mar como se chama."
(Muito bem! Palmas.)
ATA DA 79." SESSÃO, REALIZADA EM 28-5-79
(Publicada no nCN (Seção 11), de 29-5-79)
RETIFICAÇÕES

No Projeto de Lei da Câmara n.o 26, de 1979, que acrescenta
parágrafo ao art. 10 da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, que

alterou a legislação da previdência social:
Na pág. 2117, l.a coluna, no art. 1.0 do projeto,

aparte? (Assentimento do orador.)
Onde se lê:
Nobre Senador, eu, na verdade, notei logo de inicio Que o noArt. 1.° .. :' o seguinte arâgrafo.
bre Senador José Lins desejava aparteá-Io. Porém, eu estava tão
enternecido, tão encantado com o pronunciamento de V. Ex.a•
Lei:iL-se:
que fiz um sinal para que S. Ex. a não o interrompesse. Mas depois, o ilustre Representante da Bahia, meu nobre e estimado
Art. 1.0 "', Q seguinte parágrafo.
colega, o Sr. Senador Lomanto JúnioP, tinha uma razão de falar,
No Projeto de Lei da Câmara n.O 30, de 1979 (n.D 5.795, na
porque a nobre Senadora teve os seus pais nascidos em Porto Seguro. Recebi, há pouco, um bilhete da Mesa: achavam que eu não Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
devia ficar caJado. Eu respondia: já ontem, modesta e simples- que autoriza a Comissão de Financiamento da Producão - CFP a
.
mente, fiz uma insignificante saudação a nossa querida Senadora, alienar o imóvel que menciona:
que já conhecia de Fortaleza, onde esteve como Deputada EstaNa
pág.
2123, 2.a coluna, n.o art. 1.0 do projeto.
dual, quando da inauguração do novo prédio da Assembléia Legislativa do Ceará. Tenho, então, que encaminhar para S. Ex.a ,
Onde se lê:
porque quando V. Ex.o. falou,' eu me lembrei de que esta Casa sesArt. 1.0 Fica a. Comissão de Financiamento da Produção -quicentenária está i'nferíor à outra, porque a outra já tem três
representantes do sexo feminino, ornando aquele plenário que, autorizada 'a alienar à Companhia Brasileira de -Armazenamento
na verdade, é muito buliçoso, mais impetuoso, talvez, do que o . _CFP, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Agricultura.
CIBRAZEM ....
nosso, pelo elevado -número de representantes do Brasil naquela
Casa. E eu dava, ontem, à Senadora, uma quadrinha simples:, Que
Leia-se:
~Hzía justamente isto:
"O Senado sesQuicentão
Art. 1.0 Fica a Comissão de Financiamento da Produção Agora está como quer;
CFP, Autarquia Federal vinculada ao 'Ministério da Agricultura,
A exemplo da outra Casa,
autorizada a alienar à Companhia Brasileira de Armazenamento
Tem na Casa uma mulher.'·
- CIBRAZEM ..

/
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'lC)col, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo II - Ramais 621

,.

,.

ARE "A
1. José Guiomord
2. lona Outro
3. t~ndito Canelas
lfo.oocyr 00110

MOS
1. Itamar Franco
2. Láz:oro Barboza
3. Adolberto Seno
Mauro Benevides

Titulares

COMPOSIÇÀO
P,,"idente! Mendes Canale
Vice-Presidente: Ao.nor Mario

.

COMPOSIÇ~()

2. Ifamar hanc:o
3-. Mdrc:os' Freire
,... Pedro Simon

r. 10$8 Richa
2. Or.,tes Quercio
3. Toncutdo N.VfU

fi
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Assistenl.: Doniel Reis d~ Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-f.iras. às 10:30 horas
locol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramaisó21 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

(CEC)

1. Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barteto

MOS
1. Nelson Carneiro
2. Marco, frei,..·

COMPOSiÇÃO

Titular.s

MOS
I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

Assistente: AntÔnio Cartas de N.ogueira - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 11,00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

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

Suplent••
COMPOSiÇÃO

ARENA
1. JOM Lins

1. Joao Calmon
2. Torso Dutra
3. Jutahy MagolhOlls

... Aloysio Chaves

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS)
(7 membros)

Presidente: Amon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

2. Arnon d. Mello
3. Jorge Kalume

COMPOSiÇÃO

... Pedro P,dróssian
TItulares

,. Aderbal Jurema
6. José Sarney
MOS

1. Marcol Frei,.

1. Adolberto Seno
2. Ev.lá.io Vieira
3. Franco Montoro

2. Gilvan Rocha'

Assistente: Sónia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuni6ft1 Quintos-feiros, ôi 10:00 horas

Locol: Sala "Clóvis Bevilácqua" - AMa0 II - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF)
(17 membros)

1. Luiz Cavalcante
2. Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4. Arnon de Mello
1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Suplentes
ARENA
1. AHonso Camargo
2. J060 Calmon
3. Jutahy Magalh6es

MOS
1. GilYOn Rocha
2. Roberto Saturnino

Assistente: Ronaldo Poch«:o de Oliveira - Ramal 306
Reuni6es1 Quarta..feiras, Os 11100 horas
local: Anexo "8" - Sala ao lodo do Gab. do Sr. Senador
Joào Bosco - Ramal 484

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR)
(5 ......bra.)

Presidente: ·Cunha Lima
Vice-Presidente: Toncredo ~ves
Titula ....
1. Raimundo Parente
2. José Guiomord
3. Arnon de Mello
4. Lomonto JJnior
5. Affonso Camargo
6. Vicente Vuolo
7. Alberto Silvq
8. Amoral furlan
9. Jorge Kalume
10. Jutahy Mogalh6es

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de Lo Roeque
3. Jessé freire
4. José Sarney
5. Milton Cabral

6.

1. Cunha Lima
2. Tar\Credo Ne-#es
3. Roberto Sotvrnino
Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mouro Benevides

••

MOS
1. Paulo 8rossord
2. Marcos Freire
3. Lózaro BClrbozo
4. José Richa

Ássis1ent.: António Càrlt» d. Nogueira - Ramal 675
Reuniõ-.: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramol 623

Titulares
1. Lenoir Vargas

2. Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Dallo
Hef!rique de La Rocque
Aloysio Chav.s

Suplentes
>,RENA
1. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
J. JodoCalmon
aenedito Canelas

••

1. Lomonto JJnior

2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. JOM Guiomard

1. GUvQnRoch.
2.....nrique Santillo
3. Joison larreto

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

MOS
1. JOIé Rici'lo
2. Adalherto Seno

COMISSÁO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN)
(7 membros)

Presiden'" Dirceu Cardoso
Vice-~ Adalb.rto Seno

COMPOSiÇÃO
TItulares

I. Tono Outra
2. Saldanha o.rzi
3. Mendes Canale

Suplentes
_NA
I. Jo60 Calmon
2. Murilo Badaró
3. JOM Sarney
MOS
1. Hugo Romos

Assistente: Mario Thereza MogalhOes Motto Reuniões, Quintas-feiras, às 12:00 horas
local, Saio "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES (lS membros)

Presidente: Jorge KaJume
Vice·Presidente: Mauro Benevides
Titulares

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

COMPOSiÇÃO

I. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badoró
4. Benedito Ferreiro
I. Mauro Benevides
2. Agenor Mario
3. Hugo Ramos

• Titulares

1. Tarso Dutra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha Oerzi
Lomanto Júnior
••5. Mendes
Canate

6. Adlltrbal Jurema
7. Almir Pinto
8. lenoir Vargas
9. José Sarney

Suplentes
ARENA
I. Aloysio Chaves
2. Pedro Pedrossian
3. Henrique de la'Rocque
4 . José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6.

Suplentes
ARENA
I. Raimundo Parente
2. Amoral Furtan
3. José Guiomard

MOS
I. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Anist.nte: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuni6es: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621. 716

Presidente: Tarso Dutra
19.Vice·Presidente: Saldanha Derzi
2q ·Vite-Presidente: tomonto Júnior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)
(9 membros)
COMPOSiÇÃO
Presidente: Helvídio Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vargas

Titulores

COMPOSiÇÃO

I. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

11. Mendes Canale

Presidente: GHvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiros, às 10:30 horas
Local~ Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSiÇÃO

3.
4.
5.
6.

I. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
~. José Richa
5. Amoral Peixo10
6. Tancredo Neves

.

Assistente: Daniel Reis de 5o'.l1Q - Ramal 675
Reuniõesl Quintas·feiros, às 11100 horas
Local: Sala "Clóvis Beví!ótqua" - Anexo 11 - Ramal 623

P,esid.nte: Jo6o Colmon
Vice-Presidente: Juklhy Magalh6es

Junho de 1979

11)

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC)
(7 membros)

COMPOSiÇÃO
Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente, Humberto Lucena
Suplentes
ARENA
. I. AHoMo Como,.o
Roimundo Parente
Henrique deLa Rocqve
2. Pedro Pedronion
Bernardino Viana
3. Aderbol Juremo
Alberto Silvo

Titulares
1.
2.
3.
4.

Quinta-feira 7 21i13
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B) SERVIÇO DE COMISSOES AUSToI,S. ESPECIAIS
E DE INQUERI1'O

Supl.ntes

J. qresfws OWrcia
2. Evelósio Vieira

1. Evandro Carr~ra
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

ARENA

Anistente, sania Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões, Quintas-feiras, às 9,30 noras
Local, Sala "Ruy Barbosa" - Anexa 11 - Ramais 621 e 716

Comissões Temporárias

1. Passos pôrto .
2. Lamanto Júnior
3. Alberto Silva

1. Benedito Ferreira

2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedronian
4. Affonso Camargo

Chefe: Ruth de Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
.
1) Comissões Temporárias para Prc'jetos do CongreSso Nadanai
2) Comissões Temporárias para Apr.ttiaçãci de.v.tó~ I
3) Comissões E$pedais e de Inqué~ikl, "
:i.
.4) Comissão Mista do Projeto de lui Orçam.nlt1~i;r .. l)Q

MOB
1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barbosa
3. Orestes Qu~rcia

COMISSÃO DE TRANSPORTES. COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
(7 membros)

t,,;;.

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistentes d. Comissões: Haro'do-_~~$erna;'d.s - Ra·
, mal 674; Alfeu de Oliveira ~
C/eide Maria 8. f.
Cruz - Rama1'598; MaurQ.~;$á - Ramal ~l!O; Leito
Lei~s FerroColta - RomQI

COMPOSIÇÀO

Raftuij:&"-4;

Anistente, Ronaldo Pacheco de Oli ....ira - Ramal 306
Reuniões, Terças-feiras, às 10:oohora$
local: Sala "RIJY Barbosa" ~Anexo 11- RamQis 62J e716

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

_ ' " ' i: .

do Regim.nto Comum).

'III'!"'-

SERVIÇO DE COMISSÕES pr:R.'!ANENTEp
HOMaro DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEIl:·1ANENTES' DO SENIIDO FEDErulL,
';,);t...-'1:

l'[d~JI.

O i',NO DE 1979

:-

;, i

HO~"'\.s

,

TERÇIl
C.T.

S 11 L 11 S
RUY nb.RBOSl\
Rurnaís-621 e 716

ASSISTENTE

QUINIrIl

QuARTA

CLÓVIS BEVIL~CQUII
Ramal - 623
S A L A S

GUILHERHE

C.S.N.

C.C.J.

CLOVIS

BEVI~CQUA

Ramal - G23

10:00

GUILHERME

,

RUY Il1IRBOSA
Ramais-62~ e 716

MNIA

C.E.C

CLOVIS BEVI~CQUA
Raméll - 623

SÓNIA

RUY BARBOSII
Ramais-621 e 716

RONALDO

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GUILIIERHE

SONIII

RUY BARBOSA
Ramais'621 e 7H

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

ANTONIO
CARLOS

C.M.E.

ANEXO
"B"
Ramal - 484

RONALDO

C.E.

RUY

10:00
C.D.F~

MARIA
HELENA

'M'

;'

ASS:

DIIRBOSA
Ramais-621 e 716

C.A.
10:30

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

"

C.S.P.C.

, ,

09:30

.L

';:~

;:.~<
~~.!

l1[VTr'"''''

Ramal - 623

09:30
C .11. R.

S 11 L .~S , , ' ..L.,~o

CL<~VIS

C.F.

RONIILDO

10:00

HORllS

HORAS

'

10:30

C.S.

,

' ,

\

, !

, '

I

11 :00

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILJ\CQUA
Ramal - 623

fIARIA

' !

,

11: 00

..'.i
,

i'i
l'

LEGISLAÇÃO ELEITORAL
E PARTIÓ-ARI~
(obra elaborada pela Subsecretaria de! Edições Técnicas)
-

Lei OrgAnica dos Partidos Pollticos (e suas altereções);

-

Código Eleitoral (e suas alterações);

-

Sublegendas;

-

Inelegibilidades (Leis Complementares n 9S 5/70 8 18/74) ;

-

Colégio Eleitoral (Presidente da Rep'ública e GOvernadores);

-

Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral;

-

Resolução do Tribunal de Contas da União
(prestação de contas dos partidos políticos);

-

•

.

,

!

Lei do transporte gratuito em dias de eleição
(Lei n 9 6.091, de 15-8-1974).

Edição: Setembro de 197.4
340 páginas
Preço: Cr$ 20,00
SUPLEMENTO 197~
(com adendo de maio de 1978)
I

Preço: Cr$ 20,00.
À VENDA NO SENADO FEDERAL. SUBSECRETARIA DE EDIÇOES
, Os pedidos de publiceçlo deverlo .er dirigido. 6
SUBSECRETARIA DE EDíçOES

/

TtCNIC~S.~)
/

T~CNICAS DO SENADO FEDERAL - 8RAS~ -

DF -

acompanhados de cheque nominal. visado. pagAvel em Brullie e elllkido a favor do
CENTRO·GRÁFICO DO SENADO FEDERAL.

ou pelo sistema de Reembolso Postal..

701180

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasilia - DF

...

\

.

-"

-~

.----

EDlÇÃODEHO

. 32PÁGINAS

[

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00
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SEXTA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 1979

CONGRESSO NACIONAL
..

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1. 9 , da Constituição, e eu,
Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEQISLATIVO N9 35,

~E

~.

19'79

n"

Aprova O texto do Decreto-lei
I. 669, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencim~
e salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribunal: de Contas da União, E! dá ouU-.
I·
providênciasJI•

Artigo uruco. É aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.669, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta; 95
vencimentos e salários dos servidores da Secretaria-Geral do Tribuna! de Contas da União, e dã outtaa
providências".
Senado Federal, 7 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana, Presiderrte.
..

SENADO FEDERAL
SUMARIO
. I ..

I _

A:rA DA 89." SESSAO. EM 7 DE JUNHO DE 1979

1.1 - ABERTURA
1.2 _ EXPEDIENTE
1.2. J - Mensagem do Senhor Presidente da RepÚblica
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende

de

sua prévia aquiescência:

- N.o 94/79 (n. 169/19, na origem), referente à escolha do
GeneraJ-de-Exercito José Fragomenj para exercer o cargo de
Ministro dO Superior TJibunaJ Militar, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro-de-Exército Rodrigo Octávio Jordão
Ramos.
O

1.2.2 -

Ofício do Sr. I.°-Secretário da Câmara dos Depu-

tados
Encaminhando à r:evisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

- Projeto de Lei da Câmara n." 31/79 (n.o 2.153/7a, na
Casa de origem), que altera dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pejo Decreto-lei n.a 5.452, de

],0

de

maio de 1943.
'- Projeto de Lei da Cámara D.o 32/79 (n.O 2.300/76, na Casa de origem). que altera o ~ 2.° do art. 82 da Lei n.o 3.807, de
]%0 -- Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências.

- Projeto de Lei ela Câmara n.O 33/79 (n." 2.415/76 l1a
Casa de origem), que dá nova redação ao parágrafo único 'do
art. 27 do Decreto-lei n.· 7.841, de 8 de agosto de 1945 - Código de Aguas Milierais.
.
.
- Projeto de Lei da Cámara n.· 34/79 (n." 000/75, na CII$
de origem), que altera a legislação previdenciári'l ·relativa ao
ex-combatente.
- Projeto d~ Decreto Legislativo n." 10/79 >In." 9/79'j..
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de.A zade, Cooperação: e Comércio entre o Governo da Repúb .

Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da Repúb
Federal da Nigéria, assinado em Brasília. a 10 de jaJOeiro de 19. $.'
- Projeto de. DeCreto Legislativo n.O 11/19 (lO." 10/79, 9!1,
Câmara dos DeputadQS), que aprova o texto dO .,\cordo so1lre
a Criação de um'l Comissão Mista de Coordenação entre o G0,verno da RepÚblica Fe<leratlva do Brasil e o Gm'emo MilitRir
Federal da República Federal da Nlgéria, assirul.do em Brasília,
a 10 de janeiro de 1979.
1. 2.3 -

Pare""" ...

Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Resolução n.O 29/79, que regulamenta a apncação na ad-ministração do Senado Federal dos sil,emas de ascenção e progres.são funcio~,ç -do
. aumento JlOX.w.érito. .
.~~:

mZ'{mlOO(1)IlA\OO JúJooa~@
.. .J •..
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1.2.4 -

Comunicação da lJderança da ARENA

- De substituições' nas comissões" pennarientes, em virtude
do falecimento do Sr. Senador João Bosco.
1. Z. 5 _ Requerimento
~ N.o
nado qu

'.de: d,çsarquivamentÇl de projeto .de lei do Se..

. fi

1'.2.6 --

Lei das colitra,.veqções
pecuniãria J'.1!.l.~'yista.

1.2.7 -

rojeto·
Senado n.o, 168/79,. de autoria do Sr.
ue introdliz aJteraçãá no .art. 42 da
ais, para o J~m de aumentar a multa
i

·mlSCursos'pp-Expediente

Junho de 1978

- Requerimento n.o 179/79. de autoria do Sr. Senador Benedito Canelas, solicitando o desarquivamento do p.rojeto de
Lei do Senado n,o 243/77, do Sr. Senador Itallvio Coelho, que
dispõe sobre a hora legal para todo O Territódo da República
Federativa do Brasil. Aprovado.

- Projeto de Lei do Senado 0.0 34/78, de autoria do sr.
Senador Itamar Franco" que proíbe aplicações financeiras, peJas
pessoas jurídicas de' direito público, de recursos obtidos com
a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de inte..
resse da respectiva a~ministração. Aprovado, em primeiro turno.
_ Projeto de Lei do Senado n.o 48/79, de autoria do Sr.
SenadQr Lázaro Barb9Za, qu~ acre:scenta. parágI'B:!o ü'i'\iC9 ao
art. 2.° do Decreton.o 24,150, de 20 de. abril de 1934. Apf9vado,
em primeiro turno, após usar da palavra no encaminhámento
de sUa 'votação o Sr. Sena401' I,ázaro Bat»oza,

.

SENADOR FRAf/i'iTMONTORO - Transcurso da data mun.,.
dial da ecolagia: _A~1t> aos vereadores de todo o País, -em favor
- Projeto de Resolução n.o 25/79, que suspende a exeeução
da criação, em suãs Câmaras Municipais, de comissão pennando .art. 2~?, parágrafo 'único e art. _3.0 da Lei n.O 882, de 24 de
te de defes'a do meio ambiente.
.
-'.
' . setembro de'"1973, e do' art. 3.0 da Lei n.o 900, de 10 de dezem. bro de 1973, amb"" do Município de Itaqui, Rio Grande do
SENADOR HELVtDIO NUNES - Defesa da premência dos .SuL Discussão adiada; para reexame da ComisSão de Constituipropósitos enunciados pelo Presidente João Baptista Figueireção e Justiça', nos tennas ,do Requerimento n.o 183/79.
do, com vistas ao fortalecimento do _federalismo brasileiro, reduzindo a tutela do Guverno Federal sobre 00 Estados e Munl1.4 ~ DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
c í p i o s ' S E N A D Ó R H U M B E R T O ÚJCENA -Reiterando apelo em
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Saudação a Delegaçáo da
favor do reingresso de profe8Sores da rede de ensino oficial do

Cruz Vennelha Internacional ora em visita ao Senado Fed'eral.
SENADOR MARCOS. FREIRE _ ApelQ ao Sr, Ministro da
Justiça, em favor de providências que visem apurar os atos de
terrorismo e intimidação, pràtic'ados' contra a realização de
espetáculo promovido em Brasília pelajartista Ruth Escobar.

Distrito Federal, afastados de suas funções por haverem pa:rticipado de movimento reivindicatório deflagrado nesta Capital.
"SENADOR ITAMAR FRANCO _ Justificando requerimento,
que encaminha à Mesa, de infonnaçàes à Compánhia Vale do
Rio Doce _ eVRD.

SENADOR ORESTES QUtRCIA _ Considerações sobre a
proposta de emenda à. Constituição por S. Ex.a- encaminhada à

SENADOR LAZARO BARBOZA Homenagem ao Pro!.
Francisco -Soares Arruda, Assessor Legislativo do Senado Federal, ao eflSejo de su~ aposentadoria.

Mesa, que restabelece as eleições diretas para SenadOlreS, Govemadores e Vic'e-Govemadores de ~tado e Presidente e VicePresidente da República.
l. Z. 8 -

Requerimentos

N.o 185/79, de urgência, para o Projeto de Lei do Senado
n.o 247/77, que.dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo
de Participação dO$ Municípios, ,e. dá outras providências.
- . N.-o 186/79, de ~rgêncfa,. para 'o Projeto de Resolução

n.o 17/79.
1.2.9 -

-

Comunicação da Presidência'

COnv~ação de 'sessâo extraordinária a realiza.r-se hoje.

às 18 ·l).oras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.2.10 -

Requerimento

_, N.o 187/79, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz e

outros Srs. Senadores, solicitando seja realizada sessão especial
no mês de agosto, para homenagear a memória do General
Orlando Geisel, ex-Ministro do Exérc.ito. Aprovado.
1.3 - ORDEM DO DIA
_ projeto de Lei da Câmara n,O 6~/77 Ú,.O 1.161/75, na Casa
de origem), que altera o' Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei n.o 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação ferrov.iária Guarapuava-PrudentópoILs-Ipiranga, Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei da Câmara D.O 24/78 (n.o 287/75, na Casa
de origem), que dâ nova redação a alinea "e", do art. 2,0, do
Decreto-lei n.O 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina
obrigatória, ~os sistemas de ensino do País, e dá outras providências. Aprovado. À sanção.
- Requerimento n,o 180/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea "c",
do Regimento Interno, urgênCia para o Projeto de Lei do· Senado n.O 155, de 1976, do Sr. Senador Marcos Freire, que dctermina a revisão trimestraJ do' salário mínimo, e dá outras providências. Rejeitado, após usarem da palavra os Srs. Senadores
Dirceu Cardoso e Jarbas Passarinho.
_ Requerimento n.-O 172/79, de autoria do Sr. senador Orestes Quércia, solicitando o desarquiv-amento do Projeto de Lei
do Senado n.O 257/76, de sua autoria, que dá nova redação ao
§ 1.0 do art. 457' do Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943
(Consolidação das Leis do Trabalho). Aprovado.

SENADOR ORESTES QUÉRCIA - Apreensão da classe política face a indecisão do Governo no encaminhamento do processo de refoMna política.
.
SENADOR MAURO BENEVIDES -

Instalaçao, em FortaIe-

za, 'da Academia Cearense de Retórica.
SENADOR JARBAS PASSIIRINHO _ Congratulando-se com
a direção da Rede Tupi de Televisão, pela exibiç.ão de fUmes

estrangeiros com legenda em português, em sua programação
semanal, antecipando-se à regulamentação, pelo Ministério das
Comunicações, da Lei n. o 6.6D6/78.
SENADOR GASTA0 MVLLER _ Reiterando apelo ao Governo Federal, através do Ministério .das Minas e Energia, ·em
favor ,de garimpeiros das regiões norte e leste de Mato Grosso.
tendo em vista a atuação de empresas multinacionais naquelas
áreas. Memorial subscrito pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Diamantina - MT, sobre o assunto.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA _
LançamentQ, pela
FUNARTE, dos primeiros volumes da coleção "A Arte Brasileira
Contemporânea",
SENADOR NELSON CARNEIRO - Declarações atribuidas
ao Dr. Carlos Brandão. presidente do Banco Central, veiculada..c;
em -';loticiário da Imprensa, referente à extinção do PIS-PASEP.
SENADOR JAISON BAR}l.ETO _ Criaçáo, em Camboriú _
SC, de uma agência do INAMPS.

1.5 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSAO, ENCERRAMENTO
2 _ ATA DA 90,' SESSAO, EM 7 DE JUNHO DE 1979
%.1 __ ABERTURA

2.2 _

EXPEDIENTE

2.2.1 - Leitura de projeto
_ Projeto de Lei do Senado n.o 169/79, de autoria do Sr.

Senador Franco Montaro, que determina a revisão semestral do
salário mínimo, sempre que se verificar, no período, elevação
de custo de vida superior a 10 o/f), alterando o artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho.
2.2.2 _ Comunicação
- Do Sr. Senador Mendes Canale, que por deliberação da
Comissão de Assuntos RegiÓTIais. o Sr. senador Agenor Maria

"....------------'
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foi designado para participar da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE. realizada nos dias 31 de maio e 1.0 de junho
do corrente ano.
2.3 - ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem 0.° 82/79 10.° 146/79. na orig'em), peJa qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. Doutor Jorgc Alberto Romeiro, Juiz do Tribunal
de Alçada do Rio de Janeiro. para. exercer o carg:o de Ministro
do Superior Tribunal Militar. em vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Waldemar Torres da Costa. Apreciado em
sessão secreta.
2.4 - DESIGNA«AO DA ORDEM DO DIA DA PRóXIMA
SESSAO. ENCERRAMENTO.

3 -

4 _

-
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ATOS DA COMISSAO DIRETORA

N.os 25 e 26, de 1979.
ATO DO PRESIDENTE

N.o 15, de 1979.

5 _ GRUPO
MENTAR

-

Seda-feira 8

BRASIl.EIRO

DA

D'iTERPARM. UNIAO
:

Ata de reunião da Comlssão Diretora. (ReJ~blieação')

6 -

MESA DIRETORA

7 -

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

8 -

COMPO$IÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 89. a SESSÃO, EM. 7 DE JUNHO DE 1979
f.a Sessão Legislativa Ordinária, da 9.a Legislatura
PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, ALEXANDRE COSTA,
LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume "_ Aloysio Chaves - Jarbas
passarinho - Alexandre Costa. - Henrique de La Rocque - José
Sarney - Bernardino Viana _.- Helvidio Nunes - José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Humberto Lucena - Milton Cabral - Nilo Coelho _ Arnon de Mello - Luiz
Cavalcante - Teotônio Vilela - Luiz Viana _ Dirceu Cardoso Moacyr DaUa - Amaral Peixoto -- Hugo Ramos - Nelson Carneiro
- Roberto Satumino -- Itamar Franco --- Murilo Badará - Tancredo Neves -- Franco Montoro -:- Orestes Quércia -- Gastão Müller .-. Mendes Canale -~ Saldanha Derzi .,_ Pedro Simon.
O SR. PRE.~IDENTE (Luiz Viana ') _ A lista de presença acusa
o comparecimento de 35 81'S. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
O Sr. l.°-Secretário procedera à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República. submetendo ao Senado
a escolha de nome í71dicado-para cargo cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N." 94, DE 1979
(n." 169/79, na origem)
Excelentíssirnos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos dos art3. 42, item lII. e 128 da Constituição, tenho a
honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do GeneraJ-de-Exêrcito Josê Fragomeni para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal Militar. na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro General-de-Exército ROdrigo Octávio
'Jordão Ramos.
Os mêritos daquele Oficial General, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo. constam do anexo
"Curriculum Vítae".

Brasilia. 6 de junho de 1979. - João B. de Figueiredo.
DADOS BIOGRÁFICOS
1. Posto e nome: Ocn. Ex. José Fragomeni
2. Função atual: Comandante do 11 Exército
3. Data de NascImento: 16 de março de 1914
4. Filiação:
4. Filiação: Pai: Jerônimo Fragomeni _ Mãe: Helena Avancini Fragomel"!i
5. Datas de praça e de promoçõeS:
Praça em 15 de março de 1933
Asp. a Of. em
2.tl -Ten. em 3 de janeiro de 1936
l.o-Ten. em 24 de maio de 1937

Capo em 25 de dezembro de 1944
Ma;. em 25 ~e julho de 1951, merecimento
Ten.-Cel. em 25 de . abril de 1957, merecimento
Cel. em 25 de dezembro de 1963, merecimento
Gen. Bda. em 25 de março de 1968
Gen. Div. em,25 de ÍlÇ)ve!llbro de 1973
Gen. Ex. em 25 de novembro de 1977
6. Arma de orlgem-: Cavalaria
7. Condecorações:
a) Nacionais: Ordem' do Mérito MlIltar - GrãoMestre· Ordem
do Mérito Aeronáutico -" Grande Oficial; Medalh:. de 4() 'anos de
Bons Serviços ~ Ouro eYPassador de Platina; Medalha do PlIcltlcador; Medalha do Mérito Santos Dumont - Prata; Medalhá Ma":
rechal. Hermes; Aplicação e Estudo. em Prata Dourada c/2 cQtila.s·
Medalha do Mérito Tamandaré; Ordem do Rio Branco - Grã Cruz!
Ordem do Mérito Naval ~ Grande Oficial.
'
b) Estrangeiras: Mestre de Equitação do Paraguai; Medalha
Honorifica de Cavalaria ~ Paraguai; Ordem do Mêrito Militar _
Oficial - Paraguai; Sertiços Distintos do Paraguai; Medalhli dO
Mérito Militar de 1." Classe - Portugal.
8. Funções mais importantes: Instrutor Chefe do Curso de
Cavalaria da AMAN;" Instrutor da ECEME; Comandante do 12.0
Regimento de Cavalaria; Missão Militar Brasileira de Instrução nQ
Paraguai - EME'; Che(e da Divisão de Gabinete do Ministro do
ExérCito; Adjunto da 3." Seção do EME; Estagiário da ESG; Cmt.
do 1.0 Regimento de Cavalaria de Guardas; Chefe do EM e Agente
Diretor da DB; Assistente do Subchefe do Exército do J!lMFA'
Chefe da 4." Seção do EMFA; Subchefe do Gabinete do MinlstrG
do. Exercito; Cmt~ da Artilharia Divisionária da 0.& DI; cmt: da.
1.11. Divisão de Cavalaria; Diretor de Administraltão Finandelra'
Cl!lt. da AMAN; Diretor Interino da Diretoria de Formação e Aper~
felçoamento; Subchefe do Estado-Maior do Exército; Diretor i(}e ...
r~l de Economia ~ Finanças; Comandante da 2." Divisão de ExérCIto; Comandante da Escola Superior de Guerra' 'Comanâanté do
II Exército.
~
,

Cursos Milltares:
a) No Brasil: Escola Militar do Realengo, c'av. Reg. 1929;.Es"
cola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Escola de Comando e EstadoMaior do Exército; Escola Superior de Guerra - Comando e Estado-Malor das Forças Armadas.
9.

b) No Exterior: EscoÍa de Cavalaria dos Estados UnidOS.
10. Operações de Campanha:

Ou tros dados:
Esposa: Sr. a Eunice Plzarro Fragomeni
Filhos: Ana Helena Pizarro Fragomeni - José Carlos Pizarro
Fragomeni - LuiZ" Fernando Pízarro Fragomenl - Antônio Sérgio
- Pizarro Fragomeni - paulo l-toberto Pizarro Fragomeni - Vera
Maria Pizarro Fragomeni..
(A Comissão·déCOnstituição e JWJtiÇ".)
11.

•
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OFICIOS
Do Sr. l.D-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhan-
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10(;? (dez por cento) até 50% (cinqüenta por cento) do valor do
dêbito.

do à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA

(n.

CA~IARA

N." 31, Dt: 1979

Altera dispositivo da, Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452. de 1." de maio de
1943.

O Cong'resso Nacional.:decreta:
Art. LO O art, 296 da Consolidação da.s Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.O 5.452. de 1.0 de maio de 1943, passa a vigorar Com a seguinte redação:
"Art. 296. A remuneração da . hora prorrogada será, no
minimo, trinta por cento superior à da hora normal e deverá constar do acordo Ou do contrato coletivo de trabalho."
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação"
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário"
LEGISLAÇiiO CITADA
CONSOLlDAÇAO -DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N.o 5.452, DE 1.0 DE MAIO DE 1943
TITULO In
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

,.'

..... ..... ... :.
,

§ 2.° Caberá recurso das multas que tiverem condição de graduação e circunstâncias capazes de" atenuarem sua gravidade.

2. 1531i6, na Casa de origem,

O

"

,","

.. , . , ....... ..
"

".,

..... , ... .

CAPíTULO I
Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de Trabalho
D()

SEÇAO X
Trabalho em Minas e" Subsolo

Art. 296, A"remuneração da hora prorrogada será no mínimo
25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou
.contrato coletivo de trabalho.

Art. 8-3. Da decisão que julgar procedente o débito ou impuser multa passível de revisão caberá recurso voluntário para a
Junta de Recursos da Previdência Social.
(Ã Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N." 33, DÉ 1979

(n.o 2.415/76, na ,Casa de origem)
Ui n.ova redação ao parágrafo único do art. 27 do 'Decreto-lei n.O 7.841, de 8 de a.gosto de 1945 >- Código de
Aguas Minerais.
o Cong"resso Nacional decreta:
Art. 1.0 O parágrafo único do art. 27 do Decreto-lei D. O 7 841.
de 8 de agosto de 1945, passa a ,ter a seguinte redação:
Art. 27.

Parágrafo único. Em relação às Qualidades higiênicas das fontes serão exigidos, no mínimo, Quatro exames
bacteriológicos por ano, a cada trimestre, podendo, entretanto. a repartição fiscalizadora exigir as análises bacteriológicas que julgar necessárias para garantir a pureza
da água da fonte e da água engarrafada ou embalada em
plastico ""
Art. 2.° Esta lel entrara em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇiiO CITADA
DECRETO-LEI N,o 7.841, DE 8 DE AGOSTO DE 1945
CÓDIGO DE AGUAS MINERAIS
O Presidente da República, usando da atribuição Que lhe confere o art." 180 da "Constituição, decreta:

CÓDIGO DE AGUAS MINERAIS
(Â Comissão de Legislação Social.;

PROJ,ETO DE LEI DACAMARA N." 32, DE 1979

(N.o 2.300/76, na Casa de origem)
~

2.0 do art. 82 da 'Lei n. o 3. 807, de 26 de agosLei Orgãnica da Previdência Social. e dá
outras providências.
Altera o

to de 1960 _

O Congresso Nacional decreta:
Art. L° O § 2.° do art. 82 da Lei n. O 3 807, de 26 de agosto de
1960, com a redação da Lei n.o 5.890. de 8 de junho de 1973, passa'

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 82.
§ 1.0

§ 2.Q Caberá recurso para a instância administrativa
superior dos atos que importem no reconhecimento de
qualquer infração à presente lei, inclusive dos que resultem
em aplicação de multas."
"
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇiiO CITADA
LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
«()otn as alterações introduzidas pela legislação posterior)

LEI ORGANICA DA PREVIDENClASOCIAL
TiTULO IV

Do Custeio
CAPíTULO III
Dal

~ão,

!do Recolhimento de Contribuições
e das Penalidades

Art. 82. A falta do recolhimento, na época própria, de contribuições ou de Quaisquer outras Quantias devidas à previdência
social SUjeitará os responsáveis ao juro moratório de 1 % (um por
cento) ao mês e à correção monetária, além da multa. variável de

CAPíTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1.0 Águas minerais são aquelas provenientes de fontes
naturais ou de fontes artificialmente captadas Que possuam composição química ou propriedades físicas ou fisico-quimicas distintas
das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação
medicamentosa.
§ 1.0 A presente 1ei estabelece nos Capítulos VII e VIII os característícos de composição e propriedades para classificação como
água mineral pela imediata atribuição de ac;ão medicamentosa.
§ 2.° Poct·erão ser, também, classificadas comO minerais, águas
que, mesmo sem atingir os limites da classificação estabelecida nos
Capitulos VII e VIII possuam in conteste e comprovada ação medicamentosa.
~ 3.0
A ação medicamentosa referida no parágrafo anterior
das águas que não atinjam os limites da classificação estabelecida
nos Capítulos VII e VIII deverá ser comprovada no local, mediante
observações repetidas, estatisticas completas. documentos de ordem
clínica e de laboratório, a cargo de médicos crenologistas, sujeita..')
às observaçõe..s, à fiscalização e aprovação da. Comissão PermanentE'
de Crenologia definida no art. 2.° desta lei.
Art. 2.° Para colaborar no fiel cumprimento desta lei, fica
criada a Comissão Permanente de Crenologia., diretamente subordinada ao Ministro da Agricultura.
~ 1.0 A Comissão Permanente de Crenologia terá a Presidência do Diretor-Geral do Departamento NaCional da Produção Mineral e se comporá de quatro especialistas no assunto, de livre escolha do Presidente da República; um dos membros será escolhido
entre o pessoal do órgão técnico especializado do DNPM.
§ 2.° O regimento da Comissão Permanente de Crenologia, as
atribuições e direitos de seus membros serão fixados posterionnente por portaria do Ministro da Agricultura e leis subseqüentes.
Art. 3. 0 Serão denominadas "'águas potáveis de mesa" as
águas de composição normal provenientes de fontes naturais Ou
de fontes artificialmente captadas que preencham tão-somente as
condições de potabilidade para a região.
Parágrafo único. O Ministro da Agricultura, em portaria, estabelecerá os limites de potabilidade, de acordo com os dados fornecidos pelo DNPM.

/
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Art. 4.° O aproveitamento comercial das fontes de águas minerais ou de mesa, quer situadas em terrenos de domínio público,
quer do domínio particular, far-se-á pelo regime de autorizações
sucessivas de pesquisas e lavra instituído pelo Código de Minas.
observa.das as disposições especiais da presente lei.
Parágrafo único. O aproveitamento comercial das águas de
mesa é reservado aos proprietárias do solo.

CAPITULO 11
Da Autorização de Pesquisa
Art. 5.° A pesquisa de água mineral, termal, gasosa, de mesa
ou destinada a fins balneários. será regulada pelo disposto no
Capítulo 11 do Código de Minas, ressalvadas as disposições espe~iais desta lei.
Art. 6.0 Por pesquisa de urna fonte de água mineral, termal.
gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários, entendemse todos os trabalhos necessârios ao conhecimento do valor econômico da fonte e de seu valor terapêutico. quando existente, abrangendo, no mínimo:
I. O estudo geológico da emergência, compreendendo uma
área' cuja extensão seja suficiente para esclarecer as relações existentes entre llS fontes e os acidentes geológicos locais, permitindo
formar-se juízo sobre aos condições de emergência no- sentido de
ser fixado criteriosamente o plano racional de captação.
lI. O estudo analitico das águas e dos seus gases espontâneos,
quando existentes, do ponto de vista de suas características químicas, físico-químicas e bacteriológicas.
Parágrafo único
O estudo das águas constará no mínimo
dos seguintes dados:
1. Pressão esmótica c grau criscópico, condutividade elétrica,
concentração iõnica e hidrogênio. teor em radônío e torônio da
água dos gases espontâneos; temperatura evasão.
li. Análise química completa da água e dos gases dissolvidos,
assim como sua classificação de acordo com as normais adotadas
na presente lei.
UI, Análise bacteriológica. compre~ndendo ·'t-este" de suspeição, confirmatório e completo para o grupo coli-aerogêneo, assim como con tagem global em 24 horas a 73° C e em 48 horas a 20°
C"executado este exame de acordo com técnica a ser àdotada oficialmente: será desde logo considerada poluída e imprópria para
() consumo toda a âgua que apresentar o grupo coli-aerogêneo
presente em dez mil.
IV. Análise e vasão dos gases espontâneos.
Art. 7.0 As. análi.5es Químicas e determinações dos demais dados a que se refere o artigo precedente serão repetidas em análises completas ou de elementos característicos no mínimo duas vezes num ano, ou tantas vezes quantas o DNPM julgar conveniente.
até ficar comprovado possuir a água da fonte uma composição
química regularmente definida, antes de se poder considerar satisfatoriamente terminada a pesquisa autorizada.

e

CAPITULO III
Da Autorização de Lavra

Art. 8.° A lavra de uma fonte de água mineral termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários sera regulada
pelo disposto no Capítulo III do Códígo de Minas, ressalvadas as
disposições especiais da presente lei.
Art. 9.° Por lavra de uma fonte de agua mineral. termal,
ga.so.sa, potável de mesa ou destinada a fins balneários, entendemse todos os trabalhos e atividades de captação, condução, distribuição e aproveitamento das águas.
Art. 10. A lavra de uma fonte de água mineral, termal, gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários, será solicitada
ao Ministro da Agricultura em requerimento, no qual. além da
observação dos dispositivos do Capítulo IH do Código de Minas,
figure:

I, Certificado de análise química, física, físico-quimica e bacteriológica da água. firmado pelo órgão técnico do DNPM e certidão da aprovação do seu relatório de pesquisa.
II. No caso das águas minerais que não atingirem os limites
constantes dos Capitulos VIl e VIII da presente lei. além dos dados mencionados na alínea anterior, relação dos trabalhos submetidos à aprovação da Comissão Permanente de Cernologia sobre as
propriedades terapeuticas da âgua proveniente da fonte, bem como certidão do parecer favorável desta Comissão para sua classificação como mineral.
UI. Uma planta em duas vias indicando a situação exata
das fontes e o esboço geológico dos arredores, com os necesáríos
eortes geológicos, esclarecendo as condições de emergência das
fontes.

IV- -' Plantas e desenhos compl~mentares, em duas vias, com
memória justifica.tiva dos planos e processo adotados para captação e proteção das fontes, condução~ e distribuição das águas :além
de dados sobre vasão e temperat.ura das fontes.
V. Plantas ,e desenhos complementares, em duas vias, relativas ao projeto de instalação para utilização das águas, em~ todas
as suas modalidades, incluindo reservatório, maquInaria, apat~lha
mento balneário,e hidroterático. etc.
Art. 11. O PNPM, ao processar um pedido de autorlzaç~o de
lavra de fonte, poderá ouvir, quando ju'lgar conveniente, a <NInis.são permanente de C.r:enologia.
,,: :
Art. 12. As fontes de água. minerl;l.l, termal ou gasosa, ~-ex
pIor ação regula.r;, poderá ser assinalado, por decreto, um petíme--.
tro de proteção, sujeito a modificações posteriores se novas circunstâncias o exigirem.
Art. 13. Nenhuma. sondagem ou qualquer outro trabalho: subterrâneo poderá ser praticado no perimetro de proteção de: uma
fonte, sem autoriazção pr~_via do DNPM.
§ 1.0 No Ca$O dê fossas. cisternas. pequenas galerias P8f~ extração de material e outros fins, fundações de casas e outro~ trabalhos a céu aberto, o decreto que fixar o perímetro de prP(.eção
incorporará aos proprletãrios a obrig'ação de obterem, COrlll "ma
antecedência de 90 dias, ·uma autorização do DNPM para tal fim.
§ 2.° Os trabalhos empreendidos no perímetro de proteç~o de
uma fonte poderão ser interditados pelo DNPM mediante sdl1CitQ.-·
ção do concessionário, quando forem julgadas procedentes ás alegações.
Art. 14. O 'DNPM, ,a; pedido do concessionário e após exame
pericial realizado por técnicos que designar, poderá determinar a
suspensão de sondagens ou trabalhos subterrâneos executaqqs fora do perímetro de proteção, desde Que sejam eles julgadOS st1$eetíveis de prejudicar uma fonte.
..~ .

Art. 15.

Quan(\o a ocupaçãD de um terreno empreetídl(\O

num perímetro de proteção privar o proprietário de seu U$6 por
períOdO superior a um mês, ou quando, depois dos trabalh~.' .ex.e;..
cutados, o terreno se tentar impróprio para o usO ao qual e~ destinado anteriormente. poderá o seu proprietáriO exigIr do ~p.ees
sionario da fon~. pelo terreno oc-upado ou desnaturado, !lma ~:de
nização que será regulada nas formas previstas em lei.
,; - ~
ParágrafO único. As indenizações devidas pelo conce$-Stonârio da fonte não ,poderão exceder o montante dos prejuizos ,materi~ que O sofret. o proprietáriO dO terreno, assim como o pre~o dos
trabalhos inutilizados, acrescido da importância necessári-a. p;ara. O
restabelecimento das cóndi~ões primitivaS, acrescentada uma,: pa.rcela correspondente aos lucros cessantes.
Art. 16 _ A -;çlestruição ou a execução dos tra,balhos em, terrenos de outrem (lara proteção da fonte só poderá ter início depois,
de prestação de ,uma caução, cujo montante sera fixado pela áuooridade competente, mediante arbitramento ou acordo entre as partes; essa Quantia servirá de garantia para o paga.mento das indenizações devidas',
I
.
Art. 17. Em caso de oposição do órgão técnico competente' O
DNPM, o concessionário só poderá realizar trabalhos nas fonteS
após introduzir em seus projetos as alterações juH~adas necessárias.
Parágrafo- único. Na falta de decisão do DNPM por perjodo
superior a três meses, o concessionário poderá executar os "trabalhos projetados independente de autorização, depois de comunicação àquele Departamento.
'
Art. 18. Quando o aproveitamento de uma fonte estiv$t sen- .
do feito de modo a comprometê-Ia, ou estiver em desacordo ~@m.as
condições técnicas e higiênicas estabelecidas na presente l~., po~
derá ela ser interditada, até que sejam restabelecidas cou(lições
satisfatórias de exploração.
·CAPITULo IV
Das Estâncias
Exploram Aguas Minerais e elas Organitaç~
que Explor-am Aguas Potáveis de M'~a
Art. 19. A instalação ou funcionamento de uma estãncia btdromineral, por parte de um titular de lavra de fonte, exige ia satisfação dos seguintes requisitos mínimos, a critério do órgão :COinj

4\Je

petente do DNPM.

L Montagem de instalações crenoterápicas convenien~s~ de
acordo com a natureza das águas.
II. Construção ou existência de hotéis ou sanatóriQf); com
instalações higiênicas- convenientes,· providas de serviço cuUnâ.rio
apto a atender às- indicro;ões dietéticas.
lU. Contrato de médico especialista encarregado da orien-tação do tratamento e facilidades gerais de trntamento ~ ~-; _,'
tência médico-farmacêt1~f!3 .. ,
.
~:':J
IV. Existência de 1aporatôrio para realização de é ,_ ,_, _ 'i)tW";"
teria lógicos. periódicos para; yeriticação da pureza das águaS'
"exI

'

:_:-_,"'_:"{-

i
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ploração ou contrato de tais serviços com organizações idôneas, a
juizo do DNPM.
V. Existência de um posto meteorológico destinado a obtenção das condições climáticas locais.
VI. Organização das fichas sanitárias dos funcionários da'S
estâncla.s e 'dos hotéis, renovadas pelo menos cada seis meses.
VII. No caso de a água ser entregue engarrafada ao consumo.
além dos requisitos especiais determinados para cada caso pelo órgão competente da DNP,M•.-será no mínimo exigida, na instalação
de engarrafamento. a.. existência de' uma máquina engarrafadora
automática ou semi-automática e de uma máquina ou dispositivo
destinado à.lavagem do vasilhame, durante o tempo necessário, com
'uma solução de. soda cáustica 'a.. 10° Baumé aquecida a 600 C ou um
outro processo ou dispositivo aprovado pelo DNPM. que assegure
esterilização do vasilhaItle.
Art. 20. As empresas que exploram água potável de mesa ou
engarrafam ágUa:? minerais serão aplicadas as exigências das alineas IV, VI e VII do- artigo, precedente.
Art. 21. As empresas que aproveitam as águas minerais parapreparo de sais medicinais estarão sujeitas a todas as exigências
gerais desta lei e mais às prescrições específicas que ·a Comissão
Permanente de Crenologia determinar para cada caso.
Art. 22. As estâncias serão classificadas pela Comissão Permanente de Crenologia em três grupos, segundo a qualidade de
suas instalações.
CAPtJ1ULO V
Da ,Fiscalização das Estâncias que Exploram .Agua Mineral
e das Organizações que Exploram Aguas ,Potáveis de Mesa

ou 'destinadas ;a fins balneários
Art. 23. A fiscalização da exploração, em todos os seus aspectos de -águas minerais, termais . gasosas e potáveis de mesa,
engarrafadas ou destinadas a fins balneários, será exercida pelo
DNPM; através do seu órgão téenico especializado.
Art. 24. As autoridades sanitárias e-' administrativas federais,
estaduais e municipais deverão auxiliar e assistir o DNPM, em
tudo que for necessário ao fiel 'cumprimento desta lei.
Parágrafo único. O DNPM comunicará às autoridades estaduais e municipais qualquer decisão que for tomada relativamente
ao funcionamento de uma fonte situada em sua jurisdição.
CAPíTULO VI
Do Comércio da Agua Mineral, Termal, .Gasosa, de Mesa
ou destinada- a fins balneários

Art. 25. Só será pennitida a exploração comercial de água
(mineral, termal, gasosa,-potável de mesa-ou destinada a fins balneários) quando previamente analisada no DNPM e após expe<tiC;ão do decreto de autorização de lavra.
Art. 26. Não _poderão ser exploradas comercialmente, para.
quaisquer fios, as fontes sujeitas a influências de águas superficiais e por conseguinte suscetíveis de poluição.
Art. 27. Em cada fonte em exploração regular. além da determinação mensal da descarga e de certas propriedades físicas
e fÍSico-quimicas, será exigida a realização de análises químiCas
periódicas, parciais ou completas, _e, no mínimo, uma análise completa de três em três anos, para verificação de sua composição.
ParágrafO único. Em relação às qualidades higiênicas das
fontes serão exigidos, no minimo, dois exames bacteriOlógicos por
·ano, um na estação chuvosa e outra na estiagem, podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exi!;!r as análises bacteriológicas
que julgar necessárias para garantir a pureza da água da fonte ou
da água engarrafada.
Art. 28. Uma vez classificada a água pelo DNPM, será proibido o emprego no comércio ou na pubUcidade da água, de, qualquer designação 'suscetrvel de ~·áusar confusão ao consumidor,
quanto à fonte ou precedência, sob pena ~e interdição.

Art. 29. Fica criado o rótulo-padrão sujeito 'à aprovação do
DNPM, devendo as águas engarrafa.das indicar no mesmo:
I - Nome da fonte.
li - Natureza da água.
III - Localidade.
IV - Data e número da concessão.
V - Nome do concessionário.
VI - Constantes físico-química.s; composição nalitica e classifieação, segundo o DNPM.
VII - Volume do conteúdo.
VITI - CarimbO com ano e mês de engarrafamento.

§ 1.0 As águas minerais carbogasosas naturais, quando engarrafadas, deverão declarar no rótulo em local visível "água mineral carbogasosa natural".
§ 2.° É obrigatória a notificação da adição de gás carbônico
às águas engarrafadas, quando este não provenha da fonte; essas
águas estão sujeitas às seguintes especificações, sem prejuízo das
outras exigências constantes desta lei:
I - As águas minerais deverão declarar no rótulo e;n local visivel "água mineral gaseificada artificialmente".
II - As águas pútáveis de mesa deverão declarar no rótulo, em
local visível, "Água potável de mesa gaseificada artificialmente".
§ .3.0 Nenhuma designação relativa às características ou propriedades terapêuticas. das fontes poderá constar dos rótulos, a
menos que seja autorizada pela Comissão Permanente de ,Crenologia.
Art. 30. Os recipientes destinados ao engarrafamento da água
para o consumo deverão ser de vidro transparente, de paredes internas lisas, fundo plano e ângulos internos arredondados, e com
fecho inviolá.vel, resistente a choques, aprovados pelo DNPM.
Art. 31. Constituirá motivo para interdição, apreensão do estoque e multa, além de qualquer infração aos dispositivos da presente lei:
I - Expor à venda, ao consumo ou à utilização, água, cuja
exploração não tenha sido legalmente autorizada por decreto -de
lavra.
II - Utilizar rótulo com dizeres diversos dos aprovados pelo
DNPM.
III - Expor à venda água originária de outra fonte.
"-IV - Expor à venda ou utilizar água em condiçÕ1fs higiênicas
imprórias para o consumo.
. '
§ 1.0 Para e.feito da interdição, apreensão e multa de q-ue
trata o presente artigo, o órgão técnico competente do PNPM
poderá, ,a seu critério, tomar as seguintes medidas, além de' outras
previstas na presente Lei:
._'
I - Apreensão e inutilização do estoque da água engarrafada.
li - Inabilitação do concessionário para adquirir selos de
con~umo enquanto durar a interdição.
11I - Apreensao de guias e selos de consumo, em poder do
interessado no momento da int-erdição que serão conservados em
custódia até a regularização da situação, para abertura da fonte
ou interdição definitiva.
§ 2.° A multa a que se refere este artigo será de Cr$ 5.000,00
a 20.000,00, sendo o infrator intimado a recolher aos cofres públicos a importância respectiva, que será elevada ao dobro no caso
de reincidência, sem- prejuízo do cumprimento das demais exigências deste artigo.
Art. 32. As disposições da presente lei aplicam-se igualmente à.s águas nacionais utilizadas dentro do País e às que devam ser
exportadas.
Art. 33. As águas minerais de procedência estrangeira só
poderão ser expostas ao consumo, após cumprimento, no que lhes
for aplicável a juízo do DNPM, das disposIções sobre comércio das
águas minerais nacionais estabelecidas na presente Lei.
Art. 34. As soluções salinas artificiais, quando vendidas em
garrafas ou outros vasilhames, deverão trazer sobre o rõtulo em
lugar bem ví.Sivel, a denominação "solução salina artificial".

CAPíTULO VII
Da Classificação Química das Aguas Minerais

Art. 35. As águas minerais serão classificadas, quanto à composição química em:
I - Oligominerais. quando, apesar de não atingirem_ 6s limites estabelecidos neste artigo, forem cl'assíficadas como '-minerais
pelo.disposto nos §_§ 2.° e 3.~' do a~t. 1.0 qa, pr~septe Lei.
II _ Radíferas, quando contivere_ffi substância}; radiativas dissolvidas que lhes atribuam radiatividade- permanente. .
~II Alcalino-bicarbonataçias, as que contiverem, por litro,
uma quantidade de compostos alcalinos eqUivalente, no mínimo, a
0,200 g de bicarbonato de sódio.
IV - Alcalino-terrosas as que contiverem, por litro, uma
quantidade de compostos alcalino-terrosos equivalente no mínimo
a 0,120 g do carbonato de cálcio, distinguindo-se:
a) alcalino-terrosas cálcicas" as que contiverem, por litro. no
mínimo, 0,048 g de cationte éá. sob a forma do bicarbonato de'
cálcio;
b) alcalino-terrosas ma.gnesianas, as que contiverem, por litro, no mínimo, 0,30 g de cationte Mg, sob ~ forma de bicarbonato
de magnésio.
.
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v - Sulfatadas, as que contiverem, por litro, no mínimo 0,100 g
de aniante 80, combinado
cationtes Na, K e Mg.
VI - Sulfurosas, as que contiverem, por litro, no minimo
0,001 g do anionte S.
VII - Nitratadas, as que contiverem, por litro, no mínimo
0,100 g do aniante NO, de origem mineral.
VIII - Cloretadas, as que contiverem, por litro, no mínimo
0,500 g do CNA (cloreto de sódio).
IX - Ferruginosas, as que contiverem, por litro, no mínimo
0,500 g do cationte Fe.
x - Radiativas, as que contiverem radônio em dissolução, obedecendo aos seguintes limites:
a) fracamente radiativas, as que apresentarem, no mínimo,
um teor em ra.dônio compreendida entre cinco e dez -unidades Maehe, por litro, a 20° C e 760 mm de Hg de pressão;
b) radiativas, as que apresentarem um teor em radônio compreendido entre dez e 50 unidades Mache por litro, a 20° C e
7.60 mm de Hg de pressão;
c) fortemente radiativas, as que possuírem um teor em radônio superior a .50 unidades Mache, por litro, a 20° C e 760 mm de
Hg de pressão.
XI - Toriativas, as que possuírem um teor em torânio em
dissolução, equivalente, em unidades eletrosta~icas. a duas unidades Mache por litro. no mínimo.

ao,
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§ 1.0 As águas potáveis de mesa, gaseificadas artificialmente
ou não, pagarão sempre, no mínimo, o duplo- dós tributos federais
devidos pelas águas minerais, não se aplicando "às mesmas o limite
máximo-de 8% previsto no -art. 68 do Código de Minas.
§ 2.° As soluções salinas arti-fic1aIs recolherão ,1.0 Tesouro Nacional como taxa de prOdução efetiva, contribuição correspondente
a 20% do valor da produção.

CAP1'l1ULO X

Disposições Gerais e Transitórias
Art. 38. Logo após a promulgação da presente Lei, todas: as
que ~xploram água mineral, termal, gasosa, potável de
mesa ou destinada a fins balneários, deverão reali~jar novos estudos de suas f~mtes, os quais deverão estar terminados no prazo
máximo de dois anos.

empr~sas

Parágrafo único. Estes estudos serão realizados segundo oS
dispositivos da presente Lei, pelo órgão técnico competente" do
DNPM, de acordo com .as normas estabelecidas pelO regimento em
vigor..
Art. 39. Tod~s as empresas que exploram água mineral, -:~r
mal, gasosa, de mesa ou destinada a fins: balneáriO:; deverão, dentro do prazo de um ano de vigência desta lei, estar ri'gidamente,
enquadradas nos seus dispositivos e nos do CÓdigo de Minas. "

XII - Carbogasosas, as que contiverem, por litro, 200 ml de
gás oarbônico livre dissolvido, a 20° C e 760 mm de Hg de pressão.

Art. 40. O DNPM deverá proceder, de acordo com os dispositivos desta Lei, às c1assifi~ação de todas as fontes em exploração,
no prazo máximo de' dois anos, prorrogável a juízo do Ministro da
AgriCUltura.
"

§ 1.0 As águas minerais deverão ser classIficadas pelo DNPM
de acordo com o elemento predominante, podendo ter classificação
mista as que acusarem na sua composição mais de um elemento
.wgno de nota, bam como as que contiverem iontes ou substâncias
raras dignas de notas (águas iadadas, arseniadas, litinadas etc.'.
§ 2.°
As águas das classes VI (nitratadas) e VII (cloretada.s)
só ser-ão consideradas minerais quando possuírem uma ação medicamentosa definida, comprovada eonforme o § 3.0 do art. 1.° da
presen te Lei.
CA?rruLO VIII
Da Classificação das Fontes de Agua Mineral
Art. 36. As fontes de água mineral serão classificadas, além
do critério químico, pelo seguinte:
1.°) Quanto aos gases:
I __ Fontes radiativas:
a) fracamente radiativas, as que apresentarem, na mínimo,
uma vazão gasosa de um litro por minuto O.p.m.) com um teor
em radônio compreendido entre cinco e dez unidades Mache, por
litro de gás espontâneo, a 20° C e 760 mm de Hg de pressão;
b) radiativas, as que apresentarem, no mínimo, urna vazão
-gasosa de 1 l.p.m., com um teor compreendido entre dez e 50 unidades Mache, por litro de gás espontâneo, a 200 C e 760 mm de Hg
de pressão;
c) fortemente radioativtLS, as que apresentarem, no mínimo,
uma vazão gasosa de 1 l.p.m., com teor em radônio superior a 50
unidades Mache, por litro de gás espontâneo, a 20° C e 760 mm de
Hg de pressão.
II - Fontes toriativas as que apresentarem, no mínimo, uma
vazão gasosa de 1 l.p;m., com um teor em torônl0 na emergênCia
equivalente em unidades eletrostáticas a duas unidades Mache por
litro.
lU Fontes sulfurosas as que possuírem na emergência desprendimento definido de gás sulfídrico.
2.°) Quanto à temperatura:
I - Fontes frias, quando sua temperatura for inferior a 2,5° C.
n - Fontes hipotermais, quando sua temperatura estiver compreendida entre 25 e 33° C.
III - Fontes mesotermais, quando sua temperatura estiver
eompreendida entre 33 e 36°C.
IV ---. Fontes isotermals, quando sua temperatura estiver compreendida entre 36 e 38° C.
V - Fontes hipertermais, quando sua "temperatura for superior a 38°C.
CAPITULO IX
Da Tributação
Art. 37. O conjunto dos tributos que recairem sobre as fontes
e aguas minerais está sujeito ao limite máximo de 8% da produção efetiva, calculado de acordo com o art. 68 do Código de Minas .

Parágrafo único. Será mantida a classificação de mineral
para as águas -em exploração regular diante do Código de Millws
e cujos característicos químicos e físico-químicos satisfaçam OOS
limites de composição estabelecidos n~ legislação anterior.
Art. 41. O GOverno expedirá oportunamente uma lei concedendO favores às e:stâncias hidromineraís.
Parágrafo único. Dentro de seis meses, a partir da publica..
ção desta Lei o DNPM apresentará ao Governo um anteprojeto regulando o assunto e as no'rmas para classificação da.s estâncias ,segundo a qualidade de suas instalações.
Art. 42. Até que a. Comissão Permanente de Crenologia organize um regulamento geral para explora.ção das estâncias,
nhuma pessoa poderá fazer uso continuado das fontes hIdrominerais, 8..inda mesmo a título de repouso ou de turismo sem a devlda
autorização médica.
Art. 4:3. Fica proibido o uso endovenoso de água mineral, em
natureza, enquanto ,não ficar provada, em cada caso, a sua ino..
cuidade para os pacientes, a juízo da Comissão Jlermanente de
Cr~nologia.
'
Art. 44. Ao órgão técnico especializado do DNPM competirá:
I ~ Além das atribuições já fixadas em lei, manter os laboratórios e gabinetes técnicos e cientificos necess~~rios ao estudo'
das águas minerais sob seu aspecto químico, físico, físico-químlCo~
farmaco-dinâmico e dos demais elementos terapêuticos para orientação científica das suas aplicações clinicas.
"
II ~ Fixar, mediante ampla colaboração com os intereSSados,
os mêtodos de análises químicas e bacteriológicas, tendo em vlsta
a uniformiza"ção dos resultados.
111 - Promover arti~ulação com os órgãos técnicos e admi-"
nistrativos competentes, no sentido de estabelecer íntima coln.boração com os Estados e Municípios, para a coor'tlenação de esforços na organização e execução dos planos de aparelhamento e
defesa das estâncias e na fiscalização do comércio dl~ águas.
IV - Propor padrões regionais de potabilidade.
Art. 45. A requisição do concessionário, ou desde que ,ieja
julgada de interesse público, o DNPM poderá pre~;tar assis"t~néta
têcnica aos trabalhos previstos nos capítulos II e 111 desta Lei,
mediante indenização pelas despesas, relativas à ru:;sistência n~es
tada ou pagamento de uma importância acordada previamen~.
Art. 46. Dentro de seis meses a partir da data de sua eri~
tituição, a Comissão Permanente de Crenologia propora ao à,ov:erno a regulamentação da presente Lei.
"
Parágrafo único. Os assuntos tratados no art. 29 e seus, parágrafos e no art. 30 poderão ser objeto de modiflcação pela""re':"
gulamentação a ser expedida oportunamente.
Art. 47. Fica incluída na clas~e XI de que tra.ta o art. 3.d 'do"
Código de Minas, a cate"gorl~ de águas de mesa.
Art. 48. Esta Lei consolida todos os dispositivos legais .sobre"
águas minerais e águas potáveIs de ,mesa.
Art. 49, Esta Lei entra em vigor ,na data da l>ubUcação. ,"I ':"

•
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Art. 50. Ficam revogadll.'! li.'! dlspoaiçóe.s em contrário.
Rio de JlUle1ro, 8 de agosto de 1945; 124.° da Independência e
57.° da.República. - GETúLIO VARGAS _ Apolônio Sales.
(A. Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.)

Art. 6.° Fica ressalvado o direito do ex-combatente que, na
data em que entrar em vigor esta. Lei, tiver preenchido 08 requiSitos na legislação ora revogada para a concessão da aposen, tadorla por tempo de serviço nas condições então vigentes, observado, porém, nos futuros reajustamentos, o disposto no art. 5.0
Parágrafo único. Nas mesmas condições deste artigo, fica
!'ROIETO DE LEI DA CAMI\RA N.o 34, DE 1979
ressalvado direito à pensão dos dependentes de ex-combatentes.
(N.o 660/75, na Casa de origem)
Art. 7.0 Ressalvada a hipótese do art. 6.° no caso de exAltera. a. l~gis.lação previdenciária. relativa. ao ex,-eom,combatente vir contribuindo de acordo com a legislação ora revobatente.
gada, sobre salário superior a 10 (dez) vezes o maior salário mlnimo vigente no Pais, não será computada, para qualquer efeito,
.) Congresso Nacional decreta:
a parcela da contribuição que corresponda ao excedente daquele
Art. 1.0 A' contribuição do segurado ex-combatente Incidirá limite, a qual será restituída, a pedido.
sobre a remuneração efetivamente recebida, não lhe sendo apliArt. 8.° Esta Lei entrárá em vigor na data de sua publicação,
cável o diSposto na Lei n.o 3.807, de 26 de agesto de 1960 Lei
revogadas as Leis n."" 1.756, de 5 de dezembrg de 1952 e 4.297,
Orgânica Í!a previdência Social.
'
de 23 de dezembro de 1963, e demais dispoSições em contrário.
Art. 2,° O Inciso II do art. 1.0 da Lei n.o 5.698, de 31 de
BrasiHa, 31 de agosto de 1971; 150.0 da independência e 83.°
agosto de 1911, que dispõe sobre as prestações devidas ao ex-combatente segurado da Previdência Social, passa a vlger com a se- da República. - EMfLlO G. M1'lDICI - Júlio Barata.
guinte redação:
.
CONSTI'IlÚIÇAO DA REPOBLICA
"Art. 1.° ............................................... .
FEDERATIVA DO BRASIL
1 - .......... : ........................................ ..
EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1
DE 17 DE ,OUTUBRO DE 1969
n - à renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria
de qualquer' espécie, que será 'igual a cem por cento do
salário de benefício definido na legislação comum da PreTiTULO lU
vidência Social, não se lhe aplicando qualquer Hmitação."
Da
Ordem
Econômica e Sooial
Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

°

•

Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário e especialmente ós arts. 5.° e 7.0 da Lei n.O 5.698, de 31 de agosto de 1971.
LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.o 5.698, DE 31 DE AGOSTO DE 1971
Dispõe 1IOb... as prestações devidas '" ex-cômbatentes
segurados à Previdência Social, e dá outras proyidências.
Art. 1.0 O ex-combatente segurado da Previdência Social e
seus dependentes terão direito às prestações previdenciárias, concedidas, mantidas e reajustadas de conformidade com o regime
geral da legislação orgânica de Previdência Social, salvo quanto:
I - ao tempo de serviço para aqUisição do direito à aposentadoria por tempo de sersviço ou ao abono de permanênCia em serviço, que será de 25. (vinte e cinco) anos;
II - a renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria
de qualquer espéCie, que será Igual a 100% (cem por cento) do
salárlo-de-benefíclo, definído e delimitado na legislação comum
da Previdência Social.
Parágrafo único. Será computado como temPO de serviço,
para QS efeitos desta Lei, o período de serviço mIHtar prestado
durante a guerra de 1939' a 1945.
Art. 2.° Çonsidera-se ex-combatente, para os efeitOs desta
Lei, o definido como tal na Lei n.O 5.315, de 12 de setembro de
1967, bem como o Integrante da Marinha Mercante Nacional que,
entre 22 de março de 1941 e 8 de maio de 1945, tenha participado
de pelo menos duas viagens em zona de ataques submarinos.
Parágrafo único. Consideram-se ainda, ex-combatentes, paraOs efeitos desta Lei, os pilotos civis que, no periodo referido
neste artigo, tenham comprovadamente participado, por solicitação de autoridade militar, de patrulhamento, busca, vigilância,
Ioca11zação de navios torpedeados e assistência aOS náufragos.
Art. 3P O ex-combatente já aposentado de acordo com o
regime comum da legislação orgânica da Previdência Social terá
d1reito à revisão do cálculo da renda mensal de seti benefício, para que ela seja ajustada ao valor estabelecido no item II do
art. 1.0, com efeitos financeiros a contar da data do pedido de

revisão.
Parágrafo único. Poderá igualmente ser revisto a pedido, nas
'condições deste artigo, o valor da aposentadoria que tiver servido
de base para o cálculo de pensão concedida a dependentes de
ex~combatentes.

Art. 4. 0 O valor do beneficio em manutenção de ex-combatente 'ou de seus dependentes, que atualmente seja superior a 10
(dez') vezes' o maior salário mínimo mensal vigente no Pais, não
sofrerá redução em decorrência desta Lei.
ParágrafO único. Para os efeitos do dísposto neste artigo,
incorporaram-se aos benefícios da Previdência Social as vantagens
concedidas com fundamento'na Lei n.o 1.'158, de 5 de dezembro
de 1952.
Art. 5.° Os futuros reajustamentos do benefício do segurado
ex-combatente não incidirão sobre a parcela excedente de 10 (dez)
vezes' o valor do maior salário mín1mo mensal vigente no País.
>
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Art. 165. A Constituição assegura aos trabàlhadores 08 seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à
melhoria de sua condição social:
••' ••••••• o •••• ,."
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XVI - Previdência social nos casos de doenças, velhice, invalidez e morte, seguro, desemprego, seguro contra acidentes do
trabalho e proteção da maternidade, mediante contribuição da
União, do empregador e do empregado;
.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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!Parágrafo único. Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício compreendidos na Previdência Social será cria.da, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio
total.
................................................
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............. .

TiTULO V
Disposições Gerais ~ Transitórias
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Art. 197. Ao civil, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, que tenha participado efetívamente em operações bélicas da
Força Expedicionária Brasileira, da Marinha, da Força Aérea Brasileira, da Marinha Mercante ou de Força do Exército, são assegurados os seguintes direitos:
a) estabIHdade, se funcionário público;
b) aproveitamento no servíço públiCO sem a exigênCia do disposto no § L" do art. 97;
c) aposentadoria com proventos Integrais aos vinte e cinco
anos de serviço efetivo, se funcionário público da admiflistração
direta ou Indireta ou contribuinte da Previdência Social; e
d) assistência médica, hospitalar'e educacional, se carente de
recursos.
LEI )i.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Com as modificações introduzidas pela \Lei ",-o 5.890,
de 8 de junho de 1973.
Dispõe sobre ~ Lei Orgânica. da Previdência SoeiaL
TiTULO IV
Do Custeio

CAP1'I.1ULO II
Do Salári& de Contribuição
Art. 76. Entende-se por salário de contribuição:
I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer titulo,
para os segurados referidos nos itens I e II do art. 5.° atê (>
limite de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
País;
n - o salário-base para os trabalhadores autônomos e para
os segurados facultativos;
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IH - o salario-base para os empregadores, a.ssim definidos
no item III do art. 5.0
(As Comissões de Legislação Social e de Finanças.}

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." lO, DE 1979
(n. o 9/79, na Câmara dos Deputados)
Aprova, o texto do Acordo de Amizade, C,ooperação e
Comercio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da
Nigéria, assinado em Brasilia, a 10 de Janeiro de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. LO Fica aprovado o texto do Acordo de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasília, a 10 de janeiro de 1979.
Art. 2.° Este decreto legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N." 88, DE 1979

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I. da
Constituição Federal. tenho a honra de submeter à elevada Consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Minjstro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar
Federal da República Federa] da Nigéria, assinado, em Brasília.
a 10 de janeiro de 1979.
Brasília, 3 de abril de 1979'. _ João Baptista Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAI/DAF/-I/13/830 (846/ (A56/, DE
29 DE MARÇO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo.
Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo texto do Acordo de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Brasil e a Nigêria, assinado em Brasília, a 10 de
janeiro do ano em curso, por ocaslão da visita. ao Brasil, do VicePresidente da Nigéria, Brigadeiro Shehu M. Yar'Adua.
2. As relações entre o Brasil e a Nigéria vêm conhecendo considerável desenvolvimento no decorrer dos últimos anos. Este desenvolvimento é fruto da política de aproximação do Brasil com os
países africanos em geral. No caso da Nigêria, em particular, à
êxito das iniciativas de aproximação bilateral decorreu, entre ou. tros fatores, da receptividade daquele pais à absorção de serviços
e de tecnologia desenvolvidos pelo Brasil, circunstância qu'e transformou a Nigéria no maior mercado para exportações brasileiras de
bens e serviços na Africa Sub-Saárica.
3. O intercâmbio bilateral total, nos dois sentidos, que, em
1973. era de US$ 9.400.000.00, elevou-se para US$ 205.680.000,00, em
.1977. As estatísticas existentes indicam que no período de janeiro
a setembro de 1978 o Brasil exportou mercadorias na, valor de
US$ 158.578.000.00 para a Nigéria, havendo importado ......... .
US$ 67.234.000,00. É significativo notar que 83.4t;-;) das exporta-

ções brasileiras para a Nigéria se compõem de produtos industrializados. Nos anos de 1976 e 1977, a balança comercial foi favorável
ao Brasil, havendo sido contabilizados saldos positivos da ordem
de US$ 8.855.000,00 e US$ 24.806.000,00, respectivamente. Estas cifras não incluem os valores relativos à exportação de serviços, ítem
em que o' Brasil apresenta; face à Nigéria, posição amplamente su-

peravitária, comprovada pela presença, naquele país, de cerca de
vinte empresas braslleiras do setor.
4. Para acompanhar e facilitar o crescimento das relações
..econômico-comerciais brasileiras, o Banco do Brasil- abriu em Lagos,
em dezembro de 1976, seu primeiro escritório de representação na
Afrlca Sub-Saárica.
5. No setor de transporte, a VARIG - empresa que já.. mantinha, desde 1976, um vôo diário para a Nigéria destinado ao
transporte de carne congelada, exportada peja INTERBRAS inaugurou, em 1977, uma Unha aérea de passageiros entre o Rio
de Janeiro e Lagos. Por outro lado, o "Loydd Brasileiro", que tem
ngência em Lagos, concluiu Acordo de Fretes com a "Nigerbrás
Shipping Line".
6. No plano das telecomunicações, há contratos superiores 3
US$ 100 milhões entre o Governo nigeriano e diversas firmas bra-

sileiras.

7. O grande número de personalidades rlíg·erianas que VISltaram o Brasil, nos últimos anos, comprova o nível de intensidade
a que atingiu a çooperaç,ão' bilater:al, cuja intimídade cr~ente_
ressalta uma vasta gama de interesses comuns que, assenta4<ts em
bases sólidas, só tende a se reforçar.
!: I
"
8. Todos este"s-ratos indicaram a conveniência de trá:dut~r em,' '
realizaçóes concretas no plano político os resultadOS fav1f,l'eis
alcançados nas: ~reas do relacionamento econômico-comeJ.~aJ e
de cooperação.
'
"I
.' ,
9. ·0 Acordp de Amizade, Comércio e Coopel~ação Brasut-N'igéria traduz a intenção de ambos os Governos d.e confígur* um
arcabouço juridiço-instítucíonal capaz de ordenar e crescen~f'ente estimular o relacioqm1umto bilateraL
;.1_" '-:
" .. .
: 1''10. Lançam-se no :Acordo bases para amplo prograrnâ.de
cooperação mútua, tendente a expandir as relações políticaS., .(ÍCó;.:
nômicas. comerciais, culturais e cientificas entre os dois pai$es e
cria-se, 'como ponto foqal para estas atividades de cooper~~o. 3
Comissão Mista de Coordenação Brasi1ei~o-Nigt!riana.
f·
11. O Acordo iIlaugura, assim, nova fase nru:i relações b~rat.e
,rajs entre o Brasil e a Nigéria, permitindo a imJ:ilementaçã~1 acelerada das inúmeras possibilidadeS de cooperação abertas pt.ta -98
dois países.
!
Aproveito a oportunidade' para renovar a Vossa Excei~nCia.
Senhor Presidente. os protestos do meu mais profundo re$.,eito.
- R. S. Guerreiro.
'

COM~:RCIO E~

ACORDO DE AMIZADE, COOPERAÇAO E
O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 111 i O
GOVERNO MILITAR FEDERAL DA REPÚBLICA
;
FEDERAL DA NIGltRIA
,;.
O Governo da República Federativa dO Brasil

e
O Governo Militar federal da

I

~epública

Federal da Nigéria,
INSPIRADOS pelO propósito de afirmar, em 'solene documento,
Os fraternos laços que unem o Brasil e a Nigéria,
TENDO EM VISTA a tradicional identidade de posições do

Brasil e da Nigéria na defesa dos princípios de respeito à soberania, da autodete~mínação dos povos, da igualdade juridica dOS Es. tados, da iguald:ade .entre os individuas, sem distinção de. raça.,
sexo língua ou religião,
TENDO PRESENTE que, diante do desafio dCl desenvolviinen-

to, torna-se cada vez mais urgente e necessário incrementar (eI, tornar mais operativa a cooperação entre os paíse~. em deseUVolvimento em todos os campos,

.

,

!

CERTOS de que, para a completa realização dos prlnciPi<1'i aci-

ma enunciados' e, para o' desenvolvImento integral e auronol1,lq dos
dois países, seria jmportante estabelecer mecanismos que tq~nas
sem mais efetivos e concretos os la~os que unem o Brasil e: ~ NJgéria,
'
DECIDIDOS' a estabelecer um programa de t:ooperação I ~ntre
os dois países, com o objetivo de expandir as relaçôes politlca$,i econômicas, comercIais, culturais e científicas,
.I
RESOLVEM celebrar o seguinte Acordo de Amizade. COóperaçãQ

e Comércio:

.
Artigo I

As Altas partes Contratantes convêm em cooperar e t~cá.r
informações sobre assúntos bilaterais ou multilate'rais de in~"esse
comum.
Artigo 11

A cooperaçãq,. e -a troca de informações a que se refere o Artiprqc-essar-~,...á ,por via diplomática ou através da Co~lss~
Mi~ta de coordenação Brasileiro-Niger!ana, instituída pelo pt~sen~ instrumento ~m seu Artigo UI.
I

go I

Artigo lU
:i
A Comissão ·,Mi~ta de Coordenação Brasileiro-Nigerlaná i~erá
instituida Com o~ objetivos de fortalecer a cooperação entre~ doIS
países, de analis~r questões de interesse comum e de proJ)Ólt aos
respectivos Govetnos lIS medidas que julgar perUnentes.
'I
Artigo IV
O Brasil e a Nígéria dedicarão máximos esfo!~ços com viJta a
lograr a progressiva ampl.iação e diversificação de seu intercâmbio

comercial. mediante a utilização adequada dass ::~~';~:~'~:~~:S~;3i~:
se apresentarem. Para tal fim, as Altas Partes (
põem a empregar todos Os recursos legais com
entraves ao comérc~o entre -os dois países, levando em
seus compromisslils in~acionais, de âmbito bilateral.
multilateral, ·pr-ev~amê.nte assumidos.

,.
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Al'tigo V

As Altas Partes Contratantes estimularão, num contexto de
eoparticipação e de conformidade com suas respectivas legislações
nacionais. investimentos destinados a impulsionar a cooperação
~onõmica mútua.
Artigo VI

A fim de cooperar com os planos de desenvOlvimento da Nigérla, o Governo da República Federativa do Brasil estudará as
possibilidades de estender il Nigéria linhas de crédito para a Im-

portação de produtos manufaturados brasileiros.

Uvos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo sobre a Criação de uma Comissão Mista de Coordenação
entre o Governo da República- Federativa do Brasil e o Governo
M!litar Federal da República Federal da Nigéria. assinado. em
Brasília, a 10 de janeiro de 1979.
Brasília, 3 de abril de 1979. - João Baptista FigueiredO.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DAF-I/14800 (B46J (A56). DE 29 DE
MARço DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
RELAÇõES EXTERIORES
A

Sua Excelência o Senhor

João Baptista de Oliveira Figueiredo.

Artigo VII

A fim de promover o comêrcio recíproco, Brasil e Nigéria estudarão, conjuntamente. 'medidas necessárias ao incremento das
.comunicações e dos transportes entre os dois países.
Artigo VIII
As Altas Partes Contratantes analisarão as formas mais efi-

eazes de ampliar a cooperação bilateral nos campos da educação,
<Ia ciência e da cultura.
Artigo IX

As Altas Partes Contratantes, reconhecendo as vantagens re~
cíprocas de ampla e bem ordenada cooperação científica e técnica,
comprometem-se a estimulá-Ias por todos os meios adequados.
Para tanto, as Altas partes Contratantes convêm em promover a
realização conjunta e cordenada de programas de pesquisas e de
desenvolvimento; a criação e operação de instituições de pesquisa
ou de centros de treinamento e produção experimental; e, igualmente, a organização de seminários e conferênc!as, intercâmbio
de informações e documentação e estabelecimento de canais de comunicação.
Artigo X

Além dos instrumentos internacionais mencionados no pregente Acordo e, de acordo com o espírito Que o inspira, as Altas
Partes Contratantes celebrarão, sempre que julgado conveniente,
protocolos adicionais ou quaisquer outros atos internacionais sobre
assuntos de interesse comum.
Artigo XI
O presente Acordo entrara em vigor, provisoriamente, na data
da assinatura e, definitivamente,_ na data da troca de notas, con-

firmando a ratificação do mesmo por ambos OS Governos, de acordo
com os seus respectivos procedimentos constitucionais.
Artigo XII
O presente Acordo terá vigência ilimitada. Todavia, cada Par-

te Contratante poderá notificar, '8. qualquer momento e por escrito,

sua decisão de denunciá-lo. Nesse caso, o presente Acordo deixará

de vigorar seis meses após o recebimento daquela t:t0tificação.

EM ~ DO QUE. os abaixo asinados, devidamente autórizaiios por seus respectivos Governos, assinam o presente Acordo.
Feito em Brasília, aos dez dias do- mês de janeiro de 1979, em
1101s originais, nos idiomas português e inglês, sendo ambos os
textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:' Antonio F.
Azeredo da Silveira.
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.

Pelo Governo Militar Federal da República _Federal da Nigéria:
Shehu Musa Yar'Adua.
(As Comissões de Relações Exteriores, de Econoinia e
de Educação e Cultura.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N." 11, DE 1979
(0. 0 10/79, -na Câmara dos Deputados
Aprova. o texto do Acordo sobre a Criação de uma
Comissão Mista de Coordenação entre o Governo da. República - Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal
da RepÚblica Federal da Nigéria, assinado em Brasília., a
10 de janeiro de 1979.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica aprovado o texto do Acordo sobre a Criação de
uma Comissão Mista de Coordenação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal da República
Federal da Nigéria, assinado em Brasília, a 10 de jane~ro de 1979.
Art. 2.° Este decreto legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N.o 89. DE 1979

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo 44, 'inciso l, da
Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de ExpOSição de Mo-

Presidente da República.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração ,de Vos.sa
Excelência o anexo texto do Acordo .sobre a criação de uma Co~
missão Mista de Coordenação Brasll-Nigéria, assinado em Brasilia.
a 10 de janeiro do corrente ano, por ocasião da visita, ao Brasil.
do Vice-Presidente da Nigéria, Brigadeiro Shehu M. Yar'Adua.
'2. O Acordo constitutivo da Comissão Mista de Coordenação

vem de encontro ao desejo dos Governos brasileiro e nigeriano d(~
promover, diversificar e ampliar a cooperação bilateral. Sua assi~
natura dá imediata implementsção ao disposto no "Acordo de
Amizade. Cooperação e Comércio", criando condições para que os
altos propósitos enunciados em seu texto encontrem meios de
expressão prática.
3. À Comissão Mista caberá o exame de todos os assuntos
relativos à. cooperação entre o Brasil e a Nigéría. assegurando e
orientando a implementação dos instrumentos bilaterais nos campos de cooperação eeonõmica, industrial, técnica, comercial, científica e cultural.
4. O Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e o Ministério Federal do Desenvolvimento da República Federal da Nigéria foram designados, respectivamente.
pelo Governo brasileiro e pelo Governo nígeriano, como órgãos
competentes para implementar o Acordo.
S. A Comissão reunir-se-á anualmente. em seSsões ordiná~
rias, em Brasília e em Lagos, e terá dois Co-Presidentes. cada um
exercendo suas funções por um períodO de um anO. A primeira
reunião da Comissão Mista está prevista para <> primeiro semestre
de 1979, em Lagos.

Aproveito a oportunida_de para renovar a Vossa Excelência.
Senhor Presidente, os protestos do -meu mais profundo respeito. Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO SOBRE A CRIAÇAO DE UMA COMISSAO MISTA DE
COORDENAÇAO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO MILITAR
FEDERAL DA REPÚBLICA FEDERAL DA NIOERIA
O Governo da RepúbUca Federativa do Brasil e o Governo
Militar Federal da República Federal da Nigéria (doravante referidos corno "Partes Contratantes"),
ANIMADOS do desejo de promover, diversific·ar e ampliar a
cooperação entre os dois Países no mais alto grau possível.

CONCORDAM no seguinte:
Artigo I

A fim de assegurar a implementação de todos os acordos.
protocolos e contratos celebrados pelos Governos dos dois Paises
nos campos da cooperação econômica, industrial. técnica, COll1erelaI, científica e cultural, cria-se por este instrumento a Comissão
Mista de Coordenação Brasileiro-Nigeriana. doravante referida
corno"Comissão".
Artigo II

A Comissão será responsável por todos OS assuntos relativos ã
cooperação entre as Partes.
Artigo IH

Os principais objetivos da Comissão são os seguintes:

a) exame da implementação de decisões e recomendações -adotadas por ocasião de visitas de alto nível e à luz de acordos de
cooperação existentes entre os dois Países nas áreas econômica.
comercial, cientifica, técnica e cultural, bem como de outras decisões adotadas pela Comissão;
b) promoção de atiVidades que visem à cooperação técnica,
econômica. comercial, científica e cultural entre as duas partes
Contratantes, com base tanto em acordos celebrados a nível governamental. Quanto em propostas de colaboração e cooperação
apresentadas pelos Ministérios, organizações econômicas e outros
organismos oficiais de ambos oS Países;
c, identificação de novas áreas para o permanente desenvol't'imento da cooperação econômica, industrial. técnica, comercial.
científica e cultural entre os dois Paises;
.

d) estudos de novas vias para o incremento das relações comerciais entre os dois Países, visando ao benefício mútuo;
e) intercâmbio de informacQes sobre assuntos de natureza
econômica. industrial. técnica, comercial, científica e cultural de
interesse mútuo:
fI adoção de recomendações concernentes ao progressivo desenvolvimento da coopctação entre os 'dois Paises nos campos econômico. industrial. técnico. comercial, científico e cultural e sobre
questões relativas ao intercâmbio entre os dois' Países. assim como
no que diz respeito à continuada implementação dessas medidas e
rC'comendações.
.
Artigo IV

ParágrafO Primeiro: A Comissão terá dois Co-Presidentes,
cada un~ exercendo snas funções por um período de um ano. ficando estabelecido que o primeiro Presidente sera o Chefe da Purte
Nigeriari~ ..,
'
Parágra.>fo Segundo: Haverã também dois Co-Secretários. além
de membros designados por cada uma das Partes. Os 'dois Co-Secretãrios coordenarão as atividades da Comissão. em nome das
Partes Contratantes.
Parágrafo Terceiro: Durante as deliberações da Comissão. conselheiros. especialistas, representantes de empresas e pessoal técDiCO dependendo da natureza e da importiincía das questões a
Stfem estudadas - poderão também dela participar.
Parágrafo Quarto: Cada Parte dará ciência a outra, em seu
deVido tempo. da lista dos nomes de seus representantes em cada
reunião de trabalho.
Artigo V
Parágrafo Primeiro: A Comissão reunir-se-a em sessões ordinátias. alternadamente em Brasília e Lagos.
Parágrafo Segundo: A data de cada sessão e a agenda dos assuntos a' serem discutidos serão estabelecfdos conjuntamente, à
luz das propostas apresentadas por ambas as Partes.
Parágrafo Terceiro: Sessões extraordinárias da Comissão poderão ser realizadas. medíant.e solicitação de qualquer das Partes.
com a anuência da outra Parte.
Parágrafo Quarto: Solicitações para sessões extraordinarias
da Comissão, deveráo ser feitas por escrito, pelo menos sessenta
dias antes da data proposta para 3. reunião.
Artigo VI.

Em suas
jncluídos na
que poderão
-agenda, com
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sessões de trabalho. a Comissão estudará os temas
agenda preestabelecida. assim como outros assuntos
ser subseqüentemente propostos para inclusão na
o consentimento dos Chefes das duas Partes.
Artigo VII

Parágrafo Primeiro: .4s recomendações e decisões da ComiSsão serão registradas em Atas.
Parágrafo Segundo: Cada Chefe de delegação apresentara
rdatória sobre a implementação das decisões da Comissão em seu
país.
Parágrafo Terceiro: Os Qhefes das duas Partes da Comissão
poderão conjuntamente fazer recomendações sobre assuntos urgentes durante o período intersessional. Tais decisões e recomen-dações serão incluídas na Ata da sessão seguinte.
Parágrafo Quarto: As Atas das sessões da Comissão deverão
ser preparadas em dois originais. nos idiomas português e inglês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Artigo VIU
Parágrafo Primeiro: A Comissão poderá criar ôrgaos de trabalho. subcomitês. grupos de trabalho e grupos mistos de estudo
compostos de peritos, os quais trabalharão sob a supervisão da comissão. ,
Parágrafo Segundo: Os órgãos de trabalho da Comissão apresentarão.. relatório de suas atívidades durante as deliberações da
Comissão.
Artigo IX
Cabe à Parte Contratante a responsabilidade pela organização,
coordenação e implementação das recomendações e decisões.
Artigo X
Parágrafo Primeiro: O pais anfitrião respondera pelas despesas necessarias à realização das sessões de trabalho.
Parágrafo Segundo: As despesas de . transporte internacional,
de alimentação e de alojamento dos participantes das sessões serão arcadas por cada Parte.

Artigo XI
Parágrafo Primeiro: O Governo da Repúblic:a Fedétativa do
Brasil e o Governo Militar Federal da República, Federa] da Nigéria designa'm. :respectivamente. o Ministério das Relações' Exteriores e o Mini.stério Federal do Desenvolvimento EconQmicor1!Omo
órgãos competentes para implementar este Acordo e coordenar outros assuntos a e:1e relativos..
~-i
~Parágrafô Segundo: Todos os assuntos relativ-Ds a este"fdO.
que incluam Pl'~.jetos específiCOS apresentados pelas .repa,· ée:.,.1) ..
ce cada Parte, serão canalizados 'por meio de órgãos devíd
~
aesignados pelas: duas part~s.
i I .

!llil.).~rtig~ XI~
, ~{, ..
Qualquer -questão 'Oil,.disputa. que possa surgir·em decOrt~a.
da implementação do ,presente Acordo sera solucionada amigQ>.;.
velmente por ambas as Part.es <}3 Comissão.
!.'.< .Artjgo XIII
1 j
O presente ACOI'dO poderá. ser' modificado. me'diante cgDlS;~ti';
menta escrito de, ambas as Fartes.
1".:
Artigo XlV
i
Parágrafo Primeiro: Est~ Acordo será valido por um lJétiodO
de cinco anos, a partir da.data de su~ entrada definitiva em~igor~
f? será automaticamen~e 1'.enovado por períodos sucessivos dfJ- um.
ano, a menos qqe uma das Partes notifique a outra, por esbrlto.
pela menos seis :meses antes da data de seu tér;nino. ou de SUá
prorrogação, da decisão de denunciar o Acordo.
, ".
Parágrafo Segundo: f'J. denúncia deste Acordo não afetará:.J
lIdade ou a duração de quaisquer ajustes estabelecidos soh1 sua
égide.
Artigo XV

va-

. .

_

.

.

.f

Nada no presente ACordo afetara outros aJu.stes 'de cOO"Qeração cientifica e ~cnológica entre os dois Governo~;, nem deniogar~
qualquer obrigiação inwnacional assumida pelas Partes -CQ~~~;..
tantes.
,
'.'
j'j ._.,
Artigo XVI
. ·,),1·;···.

·<·

O presente Acordo entrará em vigor, provisoriamente. na.
da assinatura e, Qefinit~vamente, na data da troc,a de notas!

~at~

fon-

firmanfio a aprovação do mesmo pelas autoridades compe~ntes
de cada p a i s . ,
':/ EM FE DO QUE. ()s~ ab'àixo assinados, devidamente autt>~
dos por seus respectivos Governos, assinam o presente Acortl.p. .
FEITO em Brasília. aos dez dias do mês de janeiro dei ~979.
em dois originais. nos idiomas português e .inglês, sendo ambqs OS
textos igualme:nt~ autênt!cos.
.: "
Pelo GovernO da República Federativa do Brasil: Antô..-o F,
Aze ..edo da SiIve~ra.
I
Pelo Governo Militar' ·Federal da República F'ederaJ da :Nigéria: Shehu Musa: Var'Adua.
(Ãs Comissões' de Relações Exteriores, de Economia e
de Educação e Cultura.)

PARECERES
.. PARECERES
N.oS 24(; e 24.7, de 1979
Sobr~ o Projeto de Resolução n.O 29, de 1979. que ;"re·
gula menta. a aplic,ação na. administração do Senado Fe-'
deral doS! 'sistemas de ascensão e progres!;ão funcionais e
do a.umento por mérito",

PARECER NY 246, DE 1979

Da :Corniss~? de Constituição e JustiSà
Relator: Senador Helvídio Nunes
1\ proposição ~obre a qual somos chamados a o;;Jinar
ria da douta Comissão Diretol'a e tem por objeto ir;:,~l:~~j'!tl~~~.
serviços administrativos do Senado Federal os sist~emas de
são e progressão funcio~t'tts e o de aumento por mérit-o.
Na ampla e substanciosa justificação do projet.o merecem
taque. dentre outros. os seguintes trechos:
I
"Desejambs frisar, antes de mais nada. o cl,üdado aueTtllv,,mos de jamais perder de vista, na elaboração do
as realidades legislativas do país, em particular
SenadQ Federal.
Evidentemente,
linhas mestras da
pessoal devem ser aS me,'linll.'i para todo o
servidol'e~ do Legislativo,tI,,,_tivo
--":-- 'estatutârips ou celetistas. l i

as'

!

.J
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Enfatizam, ainda, que na fixação das condições para avaliação
do mérito do serVidor da-se primazia ao concurso público de provas ou de provas e títulos, por se tratar de exigência constitucional.
além de se constituir na única maneira de se universalizar o acesso do cidadão aos cargos públicos.
Ao concluir, acentuam seus eminentes autores o objetivo de
oferecer à Casa trabalho equitativo e justo, baseado nos princípios
fixados para a administração em geral, adequado, no entanto, às
realidades legislativas.

Deflui do exposto que a providência ora sugerida visa a complementar o conjunto legislativo editado com vistas à implantação
da reforma administrativa preconizada pelo Decreto-lei n.o 200/87.
pela Lei n.o 5.645/70 e pela Lei Complementar n.o 10/71, em aten-

dimento aos dispositivos constitucionais que determinaram a paridade.

Ressalta, ainda. do exame do projeto o cuidado com que o
mesmo foi elaborado, sendo digna de encômios a preocupação de
seus eminentes autores em dar aos servidores do Senado um tratamento Condigno, sem se desviarem, todavia, dos parâmetros traçados por outros órgãos, ao adotarem providências do mesmo teor,
tais como o Supremo Tribilllal Federal, o Tribunal de Contas da
União, e das normas especificas do DASP.
Ao projeto foram apresentadas 4 emendas que passamos a
apreciar separadamen te: .
A de n. O I, de autoria do ilustre Senhor Senador Franco Montoro e outros Srs. Senadores determina que em relação às vagas
existentes na carreira de Assistente Legislativo seja atendido o preceituado na Resolução n,o 106/76.
Entendemos, em que pese os altos propósitos de seus nobres
autores. deve a emenda ser rejeitada peLos seguintes motivos: primeiro, por tratar de matéria que nada tem a ver com os objet'Ivos
da prdposição sob exame. sendo. portanto. impertinente: e, segundo, por referir-se a ,ReSOlução <n.o 106/761 de caráter eminentemente temporário, cujas finalidades se exauriram quando de sua aplicação à época, não existinqo, assim. razões para invocá-la nesta
oportunidade.

Vale salientar, ainda que, além dos inconvenientes apresentados, a emenda fatalmente acarretará aumento de despesa, o que
colide frontalmente com a alínea. b do parágrafO único do art. 57
da Constituição Federal.
A de n. O 2 é dO'ilustre Senador Murilo Badaró e outros Srs. Se-

nadores e visa permitir aos Assistentes Legislativos Clas.se "C" o
direito de concorrerem à progressão para a categoria de Técnico
Legislativo, dispensadas as prescrições do paragrafo único do art.
15 da Resolução.
A emenda, no nosso entender. é injurídica, pois contraria toda

a sistemática da reforma administrativa implantada pelo Decretolei n.o 200/67 e todo o complexo legal que a instituiu com vistas à

valorização do servidor público, baseada, justamente, nos seus conhecimentos, no seu grau de escolaridade. Ora. dispensar um funcionario da exigência de nível superior sob o argumento de estar o
mesmo lutando por aquele Objetivo seria uma fórmula sumária de
abolir totalmente a exigênCia da comprovação de conclusão do
mencionado curso, a nosso ver inadmissível.
Quanto à Emenda R.O 3, de autoria do preclaro Senador José
Lins e outros Srs. Senadores, que pretende sejam os adicionais por
tempo de serviço contados na base dos percentuais vigentes ante~
ríormente à Reforma Adminístra:tiva, devemos realçar que, apesar
do seu caráter humanitârio e da repercussão benéfica que acarretará para os funcionários' da Casa do ponto de vista remunerativo.
não podemos, lamentavelmente, aceitá-la, por implicar em evidente aumento de despesa contrariando o preceituado nas disposições
constitucionais anteriormente mencionadas (alínea b, parágrafO
único do art. 57).
A Emenda n.O .. foi apresentada pelo preclaro Senador Dinarte
Mariz e objetiva estender aos aposentados todas as vantagens decorrentes do projeto a partir de março de 1979.
Devemos reconhecer que a emenda sob análise consubstancía
princípios dos mais justos, qual seja o de dar ao servidor aposentado situação equivalente a de seu colega na atividade.
Acontece, todavia, em que pese a seus indiscutíveis méritos.
que a alteração nela contida não pode ser aceita por implicar em
aumento de despesa. (Art. 57, paragrafo único, alínea bJ

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto sob o aspecto
jurídico-constitucional e contrários às Emendas de n.os 1, -3 e 4, por
inconstitucionais, e à de n.O 2, por injuridica.
Sala das Comissões, 7 de j unho de 1979. - Henrique de La.
Rocque, Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Aloysio Chaves -:Moacyr Dalla _

-

Cunha Lima _

Tancredo Neves _

Aderbal Jurema _ Raimundo Parente Amaral Furtan - Nelson Carneiro.

Murilo Badaró

Bernardino Viana -
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PARECER N." 247, DE 1979
Da Comissão de Financ:as
Relator; Senador Raimundo Parente

O projeto ora submetido ao nosso exame foi apresentado pela
douta Comissão Diretora e tem por escopo ultimar providências
complementares à implantação da reforma administrativa institUÍda pelo Decreto-lei nY 200/67 e adotada pelo Senado Federal. tendo em vista os dispositivos constitucionais que determinaram a
paridade (arts. 98 e 108. ~ 1.0, da Constituição Federal!.
A matéria vem acompanhada de ampla justificação. na qual
seus eminentes autores acentuam a preocupação em dar o melhor
tratamento possível aos servidores da Casa. sem. no entanto, descurarem dos principias normativos editados pelo DASP e do procedimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de
Contas da União, merecendo destaque os seguintes trechos:
·'Devido a uma série de eventos acontecidos no Senado,
procedeu-se em algumas ocasiões. nesta Casa. a alterações
administrativas. relativas ao pessoal, excessivamente generosas. as quais igualaram "por baixo·', criando. desse modo.
enormes dificuldades aos diversos órgãos da Casa. e. também. aos Senadores.
A valorização do servidor com grau de escolaridade superior, que con.stitui um estímulo à culturizacão do funcionário. só pOderá melhorar o nivel dos serviços do Senado.
Outra preocupação que tivemos foi a de evitar distanciamentos muito grandes entre as categorias funcionais e entre os servidores. nas classes -ou nas referências."
Do exposto. verifica-se Que o Projeto foi elaborado em atendimento aos preceitos constitucionais e legais determinantes da paridade de tratamento entre os servidores dos três poderes da. República, estando as despesas dele decorrentes plenamen,te justificadas,
À proposição foram apresentadas emendas, as quais. no entanto. foram inquínada.s de inconstitucionalidade 13 f e de injundicidade (1 \ pela_ douta Comissão de Constituição e Justiça. Tal
decisão deve. à luz do Regimento. I art. 296 f. ser examinada pelo
Plenário da Casa. motivo pejo qual nos escusamos. antes disso. dt'
apreciá-las.
Manifestamo-nos. assim. pela aprovação do projeto. ficando
nosso julgamento sobre as emendas condicionado à apreciação do
Senado a respeito do parecer da douta Comissão de Constituição f'
Justiça.

Sa.la das Comissões. 7 de junho de 1979. - Cunha Lima, Presidente - Raimundo Il'arente, Relator _ Mauro Benevides - Tancredo Neves - Amaral Peixoto - Pedro Simon - Jutahv Magalhães - Vicente Vuolo - Amaral Furlan _ :\.rnon de Mello.
o SR. PRESID'ENTE /Luiz Viana) - O Expediente lido vai a.
publicação. Sobre a mesa, comunicação Que será lida pelo Sr.
l.°-Secretário.
É

lida a seguinte

6 de junho de 197!l

Sr. Presidente.
Nos terIl10s do art. 86 do Regim'ento Interno, comunico a Vossa
ExcelênCia que, em virtude do falecimento do Senhor Senador João
Bosco, as Comissões Permanentes outrora por ele ocupadas, passam a ser assim constituídas:
Comi.ssão de Assuntos Regionais: Passa a ocupar a vaga de
Titular, Senadora Eunice Michiles;
Comissão de Constituição e Justiça: Passa a ocupar a Suplência, o Senador João Calmon;
comissão do Distrito Federal: Passa a. ocupar a vaga de Titular, o Senador José Sarney;
Comissão de Educação e Cultura: Substitui-se o Senador José
Sarney. pela Senadora Eunice Michiles, como Titular;
Comissão de Legislação Social: Substitui-se o Senador João
Calmon, pela Senadora Eunice Michiles. como Suplente.
Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência
a reiteração de meu grande apreço. - Jarbas Passarinho, Líder
da Maioria.
'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana I - Serão feitas as substituições soU citá das.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. l.°-Secretário.
É lido o seguinte
REQUERlME."ITO N,o 184, DE 1979

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n. O 164/78,
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-de minha autoria, que acrescenta alínea ao art. 2.° do Decreto-lei
n.o 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre a inclusão da
Educação Moral e Cívica. como disciplina obrigatória nos sistemas
de ensino no País, e dá outras providências". solicitando seja feita
a reconstituição do processo se necessária.
Sala das sessões, 7 de j unho de 1979. - Lãzaro Barboza.
O SR. PRESIDENTf; (Luiz Viana) - O requerimento que vem
de ser lido será publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos
regimentais.
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.°-secretario.
g lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N." 168, DE 1979
Introduz alteração no :art. 42 da !Lei das Contravenções
Penais, para o fim de .aumentar ,a multa pecuniã.ria b.li

prevista.
O Congresso Nacional decreta:

Art. LO O art. 42 da Lei das Contravenções Penais (Decretolei n.O 3.688, de 3 de outubro de 1941 i passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 42.

Pena

~

prisão simples, de quinze dias a três· meses.

Ou multa, de dez a vinte salários de referência."

Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
Art. 3.0 Re'vOgam-se· as disposições em contrário.
Justificação
A perturbação do trabalho ou do sossego alheios. sendo ato

ilícito menos importante do que o crime, encontra-se capitulada no
art. 42 da Lei das Contravenções Penais.
O que se procura. com dita capitulação, é impedir que certas
pessoas possam, mediante procedimentos extravagantemente algazarrosos, barulhentos. prejudicar o silêncio a que têm direito
outras pessoas para bem desempenhar .D seu trabalho.
Contudo, a experiência demonstra que a legislação contravencional em vigor não tem conseguida, via. de regra, atingir o seu
objetivo profilático e nem mesmo expiatôrio. E a razão disso certa·mente está na insignificância do valor da pena pecuniária prevísta
no referido art. 42, em que geralmente se transforma a pena privativa de liberdade por causa da benevolência de magistrados Ou
por causa da primariedade dos contra ventares.
De fato, sujeitar-se a uma multa Que varia entre vinte centavos e dois cruzeiros, conforme valor atualizado da moeda (ou
entre duzentos mil réis e dois contos de réis. conforme o texto originaI da Lei das Contravenções), sobre ~nvolver quantias realmente irrisôrias, chega a ser estimulante para Quantos mostrem
incltnação para a contravenção.
O nosso projeto vista, po!s, tão-somente, atualizar o ~vaIor da
pena pecuniária prevista no sempre' mencionado art. 42 da Lei
das Contravenções, para que os contraventores em potencial, no
caso da perturbação do trabalho ou sossego de outrem. tenham
uma expectativa de eficácia na condenação ou, então, no caso de
serem condenados, que a pena seja sentida economicamente.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1979. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO-LEI N.o 3.688. DE 3 DE OUTUBRD DE 1941
Lei das Contravenções penais

Perturbação do trabalho ou do sossego :alheios

Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios:
I - com gritaria ou algazarra;
II - exercendo profissão incõmoda ou ruidosa, em desacordo
cOm as prescrições legais;
liI - abusando de instrume~tos sonoros ou sinais acústicos;
IV _ provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que tem a guarda.
Pena - prisão simples. de quinze dias a três meses, ou multa,
de duzentos mil réis a dois contos de réis.
ArL 42,

(Às Comissões de Constituição e Justiça.)

o SR. PRFASIDENTE (Luiz Viana' - O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores mscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Mon~~~.~
O SR. FRANCO MONTORO (MDB SP. Lê o seguintediscursoJ,
- Sr, Presidente ~ Srs. Senadores:
.: I .... _
A data de 5 de junho marca em todo o mundo o Dia dofo·l\teio
Ambiente. No amplo movimento que hoje se desenvolve para ~;;
oin:-.
bater a devastação da natureza é importante destacar o
~
fundamental que' cabe aos Municípios, como comunidade de: .ase
de nossa vida p.ública .
É certo que temos, na esfera federal, como órttâo coordenador:
da política nacionaJ de meio ambiente, a Secretaria Especial do'
Meio --Ambiente. Entretanto, a luta pela defesa do patrimônio
natural não é da, competência privativa dos ôrgãos públicos fede...
rais ou, estaduais .. Pelo contrário, esse combate ,~onstitui d;ifeito
e dever permanente de todos os homens. principalmente daqq.wes
que, como os vereadores, carregam a grave responsabilida,,~.de
representantes da comunidade.
i -i
Dada a grande extensão territorial do Pajs, é necessári~1 qu~
em cada município haja um núcJeo capaz de promover a ptElser-.
vação da natureza e sustentar a luta pela ecologia, E nenhuma
entidade é mais indicada para abrigar esse órgão do que a Câmara
Municipal. eleita pelo voto direto de toda a população.
Dirijo-me. por isso, da tribuna do Senado Federal, no, Dia
Mundial da Ecologia, um apelo aos vereadores de todo 'd iPais
para que criem, em cada uma de nossas Quat;~o mil Câmaras
Municipais, uma' Comissão Permanente de Defesa do MeiO! iAm...
biente. Essa Comissão poderá ter, ent-re .outras, as seguinte~. ~tribuições:
I
].0 - Estudar os problemas do meio iupbiente no terriitótlo
do município.
2.° Promover ou indicar medidas em defesa do saneamento ecolôgico.
3.0 Dar parecer em todas as proposições sobre m~~rias
relacionadas, direta ou indiretamente, com o meio ambie~...
4.° - Receber e investigar denúncias sobre casos de pOlUição
ou outras espéCies de deterioração ambientaL
5.° - Eritender-se com as demais entidadefi conservaciOnistas e praticar qlUaisquer outros atos ligados à defesa da Ecolofi gia.
Para faciUtar a criação dessas Comissões, oferecemO§., bomo
cooperação aos nossos Vereadores, um modelo de proj~~ 'r,esolução elab'orado sobre o assunto pela Assessor.ia do CoJljgll.'esso
Nacional. Esse modelo é do seguinte teor:
;I

fi."

'i

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o
DE
DE 1979
Cria uma Comissão Permanente de Defesa d-i 1~ei8
i
Ambiente.

A Câmara Municipal"l'esolve:
Art. 1.0 - :s criada a Comissão de Defesa do Meio Amb:iente
que terá caráter perPlanente e será constituida de três ou cinco
membros.
Art. 2.0 - São atribuições da Comissão:
1 - estudar' os prOblemas do meio ambiente no territóriO' do
município;
II promover ou indicar medidas que se destinem li eon~
servação da natureza e melhoria do meio ambiente;
III - dar parecer em todas as proposiçõe;s sobre m$.iérias
-relacionadas, direta ou indiretamente, com o meio ambiente;
IV - receber e investigar denúncias sobre (:RSos de poluição
ou outras espécies de deterioração ambiental;
V relacionar~se com as entidades conservacionistas,
tomar outras providências destinadas à defesa E! preservaq&.o do
meio ambiente ~o município;
Art. 3.° - A Olmissão Permanente de Defe'sa do Meio!·:t\in:-'
biente funcionará em· conformidade com as disposições regi,mentais que disciplinam a atuação das demais comlf5sões perml)nenteso
Art. 4.° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação. reyogadas as disposições em contrário.
I

e

Justificação
O Município deve..ser

o centro de defesa do· meio ambiente

e do patrimônio da comunidade.
'I
Lembramos que a pOluição dos rios e das praias, a ~-:.
ção da natureza, a contaminação do ar· e outras for~nas.~· de-
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teriorização do meio ambiente constituem~ hoje, um dos problemas mais graves que a população brasileira preciSa enfrentar.
Basta citar alguns exemplos: inúmeros parques e reservas
florestais vêm sendo destruídos. A poluição atmosférica ameaça
as cidades. As águas de nossos rios estão sendo progressivamente
envenenadas, com o extermínio da pesca e a destruição da vegetação.

Recentemente, o Secretário Nacional do Meio Ambiente anunciou que 200 toneladas de lixívia negra - mistura de sotIa cáustica e enxofre, resultantes do cozimento da madeira destinada à
fabricação de celulose e papel - estavam na iminência de escorrer para as águas do rio Tibagi, que corre do Paraná para
São Paulo. O desastre foi evitado mas, ao defender-se. o diretor
da empresa alegou - são palavras do seu depoimento - "todas
as fábricas de papel e de celulose, hoje funcionando no Brasil,
são poluidoras'T.
IEm São Paulo, a AjinoJIloto Indústria e Comércio, com licença de funcionamento concedida a título precário pelas autoridades competentes provocou, com o lançamento de resíduos no
rio Jaguari, a paralisaçâp do abastecimento de água à cidade
de Americana.
O jornalista José Casado fez recentemente impressionante
levantamento de dezenas de casos de poluição ambiental em todos os pontos do território nacional.
A Companhia Brasileira de Chumbo vem despejando, há dez
anos, cargas diárias de cádmio e chumbo no rio Suapés, no in.·
terior da Bahia. Em conseqüência, a população local está sofrendo de problemas ósseos crônicos.
Ao longo do rio Tietê, em São Paulo, a.s usinas de açúcar, as
fábricas de papel e celulose~ de prensados de madeira, de têxteis,
curtumes e químicas, jogam diariamente nas águas grandes quantidades de sais 'de potássio, enxofrel cálcio, nitrogênio, magnéSio
e fósforo, eliminanq.o completamente a fauna aquática.
O mesmo destino atinge também os rios Sorocaba, Jundiai,
Capivaria e Piracicaba. Os tios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande, são
permanentemente contaminados pelos despejos de mais de 200
indústrias. Apenas uma delas, a Champion Papel e Celulose, despejou, numa só descarga, 90 mil metros cúbicos de lixÍvia, eliminando a atividade pesqueira da região.
A população brasileira não assistirá resignada. e :passivamente a essa destruição d~ nossos recursos e a deterioração da
qualidade de vida de noss~ municípios. É preciso unir toda a
população do País na luta em defesa dos nossos rios, das nossas
matas, das nossas praias e de todo o meio ambiente.
E a lyta pela defesa do meio ambiente deve ser exercida,
como dlS'sêmos, i.undamentalmente pela população que reside no
próprio município.
Daí o projeto de resolução que, em sintese, apresentamos e
cuja justificação se inclui nesta sugestão que fazemos às câ··
maras muniCipais de todo o País. Será uma forma de toda a população brasileira, através da sua representação autêntica nas
Câmaras Municipais, participar da luta em defesa do meio ambiente.

Sr. Presidente, dentro das comemorações que se realizam em
todo o Brasil, por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, a
Comissão de. Defesa do Patrimônio da Comunidade, que se constituiu em São Paulo, por iniciativa de algumas comunidades do
interior, mas que recebeu imediatamente a colaboração e o apoio
de mais de uma centena de entidades como: Associações de Geógrafos, de Agrônomos, Associação Cívica Feminina, Associação
dos Advogados, ASSOCiações de Moradores de Bairros; esta Comissão que já tem prestado relevantes serviços na defesa do meio
ambiente _ e entre esses serviços é importante t:!::stacar a defesa do interesse da população de São Paulo, com relação à floresta e às reservas mananciais de Cancaia do Alto, onde se pretendeu instalar o aeroporto metrDpolitano - pela atuação desta
Comissão se propôs uma ação popular, que recebeu de um dos
juízes de maior respeito do Estado de São Paulo e do País uma
decisão liminar que impediu ao Governo do Estado e ao Governo
Federal a continuidade daquele desmatamento que se havia ini. dado.
O Sr. Mauro Benevides (MDB -

CE:) -

Permite V. E:x." um

aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) Com prazer.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Recordo que, no ano

passado, todos nós, Senadores, recebemos expedientes dessa Comissão, defendendo a preservação daquela área do território do
Estado de São Paulo. Isso significa a conscientização daquela
gente para um problema de real magnitude, como o da defesa
do meio ambiente.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB -

brança de V. Ex.a.

SP) -

Agradeço alem··
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Essa entidade é daquelas que realmente merecem ser· apontadas como exemplo às demais entidades conservacionistas de
todo o pais, porque nascendo humildemente de uma cidade do
interior é, hoje, uma organização que fala com inteira autoridade
em nome de todos aqueles que, em São Paulo e no Brasil lutam
pelo meio ambiente.
'
Essa Comissão, Sr. Presidente, acaba de lançar um manifesto,
breve mais incisivo, que nos permitimos ler neste momento para
que ele. fique fazendo parte integrante de nosso pronunciamento
e assim inserto nos Anais do Senado Federal.
Diz o manifesto:
"Doente e agonizante está a sociedade contemporânea.
Não porque a enfermidade seja decorrência natural de
padrões de conforto e bem-estar. Mas, sim, porque a moléstia origina-se em fonte deletéria de ganância, e cupidez, plena de egoísmo sórdido e criminoso. Na era préindustrial, as desigualdades não martirizavam a criatura
humana: havia par~eria, a meação, até o compadrio, e,
não rarilt, a união familiar entre as diferentes classes
sociais. ESse viver singelo, saudável, está sendo destruído
pela sociedade de consumo. Centenas de milhares de
anos comportaram, de forma harmônica e descomprometida, toda a população do nosso Globo. Pouco mais de
um século, entretanto de inventos industriais, para produção em massa, acumularam tanta sorte de destruição,
que o caminho regenerativo não nos abrirá vias de saída, senão através de muito sofrimento, angústias e mortes. Multiplicam-se fontes produtivas, pesquisa-se e inventam-se, a cada dia, mais processos de alta rentabi\ !idade - direcionados todos - à conceituação do que se
denomina "o avanço tecnológico", o "progresso" e o aumenta da renda per capita, que propiciarão ao homem
a soma total de "conforto e felicidade". Vemos, ao invés
disto, crescerem geometricamente enfermidades gerando
amarguras em nossos breves dias de passagem pela Terra. Dir-se-ia ter havido (e realmente houve) o rompi··
mento de uma aliança fraterna entre o homem e natureza. Basta abrirmos os olhos, se realmente quisermos
ver que este caminho, o da depredação, agressão e exaus··
tão dos recursos naturais deste Planeta, aliado aO sofisma tecnoburocrata da "necessidade em crescermos economicamente de forma ilimitada", em meio de toda a
sorte de poluição que nos levará, infalivelmente, ao caos
generalizado. Toda a sabedoria, ciência e religiosidade
náo lograram, ainda, conjugar esforços no sentido de
um grande basta à intervenção destruidora do homem
sobre o meio. Aos apelos de humanistas, voltam eles
sempre as costas acreditando, indefinidamente, no milagre da especialização e da técnica. O solo cansado, erodido e comprometido; o ar contaminado com gases asfixiantes letais, a paisagem aviltada; os alimentos envenenados, Os oceanos conspurcados e suas espécies agredidas até a extinção; a água, já impura - são aspectos
parciais do quadfo chocante que nos é apresentadO nos
dias atuais. O apocalipse da Sociedade de Consumo chega ao auge! Conseguiremos deter a marcha implacável
da ocorrência destes fenômenos perturbadores, retornando ao judicioso atalho com a certeza de encontrarmos o
elo perdido? O Dia Mundial do Meio Ambiente, com a
sua filosofia de Desenvolvimento sem Destruição, pode
testar a capaCidade da raça humana, porque estamos
diante do dilema: ou a humanidade se regenera, OU sucumbe. Depende do grau de responsabilidade de cada
um."
Seguem-se as assinaturas d.e mais de cem entidades conservacionistas, que integram a Comissão de Defesa do Patrimônio
da Comunidade.
O Sr. Agenor Maria (MDB _ Rí-n - Permite V. Ex.a. um
aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB -

SP) -

Ouço com prazer,

o nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

çongratulo-me com V .

Ex.a. pelo assunto que traz à tribuna na tarde de hoje. O proble-

ma é que a responsabilidade não 'cabe à humanidade. Hoje, no
Brasil. há. uma conscientização dos nossos prOblemas e da nossa
responsabilidade. A responsabilidade recai em meia dúzia que faz
do lucro fácil o seu caminho e por conta dele lutam em detrlmenti<> da humanidade. O que precisamos é que acima do interesse subalterno paire o interesse dos povos, o interesse das Nações, enfim, o interesse da Pátria. Mais uma vez congratulo-me
com V. Ex.a porque acredito que o tema é de significativa importância, de máxima importância para o futuro, não só do
Brasil, como da. humanidade. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO (MDB -

laboração de V. Ex.a

SPJ -

Agradeço a co-
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Continuo. Sr. Presidente:
CONFEDERACAO NACIONAL DAS ENTIDADES
CONSERV ACIONISTAS

Atualment.e. em todo o território nacional. centenas. ou talvez milhares de entidades. associações e organizaçõc.'). compostas
por membros de diferentes setores da sociedade bra-slleira, vêm
empreendendo corajosa batalha em defesa do nosso patrimônio
natural.
Com o propósito de fortalecer eSSa luta. e apoiando manifestações que temos recebido, sugerimos as entidades empenhadas
na defesa do meio ambiente entendimentos para a instituição
de uma Confederação ou entidade de âmbit() nacional das associações conservacioníst.as.
O objetivo desta Confederação sera o de conjugar esforços no
sentido de se constituir uma poderosa. frente de batalha em de·
fesa do nosso meio ambiente.
As denúncias que as associações conservacionistas vêm fazendo dos riscos que atingem ou ameaçar toda a população estão fazendo surgir no Pais uma consciência ecológica que reclama profundas mOdificações em nosso comportamento político.
cconômlco e social.
Daí. Sr. Presidente e Srs. Senadores. ao comemorarmos o Dia
Mundial da Ecologia, fazemos três sugestões_ A primeira. de que.
em todas as Câmaras Municipais. se constitua uma Comissão
Permanente de Defesa do Meio Ambiente; a segunda é a divulgação deste manifesto da Comissão de Defesa do Patr!mônio da
Comunidade. e a terceira. essa sugestão. que fica lançada nesta
Semana da Ecologia. para a meditação das entidades conserva ..
cionistas. a necessidade de um entendimento entre todas essas
associaçôcs para uma organização nacional. em que a própria
comunidade assuma a defesa de um interesse que é fundamentalmente da população brasileira.
O movimento ecológico. 81'. Presidente, vem denunciando as
diversas modalidades de poluição ambiental que atingem direta.
ou indiretamente todos os set.ores da natureza. De forma sintética.
-podemos falar nas seguintes espécies de poluição, que constituem
o objetivo da luta comum das entidades conservacionistas:
1 _ A poluição das águas. que pode atingtr rios. lagos, mares e praias. Devido às suas matas, o Brasil e hoje. uma das regiões mais bem servidas de água doce. o reCllrso natural mais
importante e talvez mais escasso do planeta. Porém. esse potencial esta hoje ameaçado pela derrubada das matas e a contaminação provocada por indústrias poluidoras.
2 - A poluição do ar. que inclui a contaminação da atmosfera e a challlada poluição sonora. Com mais de 1 milhão de automóveis e 30 mil indústrias. São Paulo apresenta, durante a
maior parte do ano. uma taxa de monóxido de carbono acima do
limite fixado pela Organização Mundial da Saúde.
3 - A poluição do solo, representada-..pela erosão, o desmatamento, a criação de desertos. O Instituto Agronômico de Campinas calcula que o Brasil perde anualmente, devido â erosão, 500
milhões de toneladas de solo fêrtil. todos os anos.
4 A poluição da flora. promovida pelos desmatamentos,
queimadas e utilização de poluentes que destróem as espêcies
veget.ais. Do Descobrimento até hoje. o Brasil já perdeu 40% de
sua cobertura florestal. E continuamos derrubando mais de 1
milhão de árvores por dia!
5 - A poluição da fuana. que atinge os peixes, os pássaros, a
baleia. c outras espécies animais. Um de seus aspectos mais graves é' a destruição da fa una marítima... provocada pelas enormes
manchas de óleo, causadas pelo vazamento de petroleiros.
Mas, a essas modalidades geralmente citadas. é preciso acrescentar duas outras. de importáncia fundamental. lembradas na
recente Campanha da Fraternidade. promovida pela CNBB em
todo o Brasil:
6 -- A poluição da miséria. que é a falta de condições mínimas para uma vida humana, como a fome. a favela. a promiscuidade, a sujeira. a falta de higiene e de saneamento básico. No
Brasil, a terra pode alimentar facilmente o dobro da população,
mas, de cada 10 pessoas, 6 estão passando fome. "milhares de irmãos nossos vivem como bichos, em verdadeiros chiqueiros humanos". lembra ainda um dos documentos da mencionada campanha da CNBB sobre a ecologia ("por um mundo mais humano".
"preservE' o que é de todos". audio\Ísual sobre a Ecologia I:
7 - "Contrastando com a poluiçâo da miséria e dela se alimentando. temos. no extremo oposto, sua causa determinante,
que é a poluição da riqueza", observa o mesmo documento. São
as fábricas gigantescas infestando os ares com fumaça e gaseS
intoxicantes. contaminando rios: esp~culaçâo imobiliaria: automóveis (' aviões provocando poluiç~o 'atmosférica e sonora; fer-

tilizantes químiCOS e inseticidas envenenando planl:as e alimentos:
indústria de armamentos. usinas nucleares e explJJsívOS atômicos.
Finalmente, Sr. Presideatê.--.,a import.ância e a gravidade do
problema ecológi<:o não poderiam- deixar de impressionar a: seot'
sibilidade dos nossos artistas.. Integrando a Semana da EcolÓgid,
em várias cidades do Brasil se ·fize.ram manifeshtr diverso~ grUpos ligados ao movÍmento de- arte ecológica, Há hoje, no PaÍS, um
intenso movimento. artí$tIco centrado no problema ambieó,tat.
estendendo-se aos campos da literatura, da poesia, da música, do
desenho, da pintura) dO teatro, do cinema, do rádio e da telev~sãa..
Concluímos, Sr. presidente e Srs. Senadores, m~mcionando14nas
amostras desse. mo. vimento nas poesias de WaJdemar Martin~·,J..e~
traídas do livro Ecologia e Sociedade. publicado pelo Grupo~'fCÔ- .
lógico da cidade de Santos...

' . ',I.'

'e'

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - ALI - V. 1~.a permitc:.um
aparte, nõbre Senador?
O SR. l<'1UNCO MONTORO (MDB - SPJ - Com prazer,:· ~uço
o aparte de V. Ele,a.
O Sr. Luiz Cavalcant~ <ARENA - AL) Costumava dizer 'O: exMinistro Reis VeUoso que a pior forma de poluiç.ão é a po~r~za;
mas, hoje, a poluição; ela própria, está assumindo carac~~~ti
cas tais que dentro de pouco tempo se inverterá a frase
~ Ministro Reis Velloso, para dizer-se. então. que a pior foI'1ll~ de
pobreza é a polu~ção. Com este aparte, associo-me às consU:1,erações de V. Ex. a Muito obrigado.
"

d,

!

O SR. FRANCO ~IONTORO (MDB - SPJ - Agradeço a ,qportuna observação '-de -V. Ex.a , que retrata precisamente. e em' sua
dimensão humana, a gravidade do prOblema da poluição_
!
Estava a concluir. Sr. "Presidente, lembrando que a pt4pr~a
sensibilidade de nossos artistas e, hoje, um dos grandes i'óstr-umentos da luta pelo meio ambiente.
.
Leio dois versos, de Waldemar Vale MartiOli, publicadb~ no
livro Ecologia e 'Sociedade:
Antes ..

.

ciluva.
; j'-

Os rios deslizam, alimentados pelas águas da

O canoeiro atravessa-o de margem â margem C00mó a
estender o lenç.ol das aguas, de ponta a ponta, atjé -os
limites.
I

,

Ao quebrarem-se nas pedras, as águas coam a. lua,
colorindo os peixes. saltimbancos.
Depois ...
Despejam-se, no rio. os detritos da Í1l.dústria.
O rio entra em estertor c cobre-se I~om o lençq1 da

morte.

Morrem os peixes nas águas envenenadas.
O pescador recolhe a espuma da agonia.
Não :há mais luz filtrada nas águas límpidas,
poças estagnadas.

• • •

Busco um tempo paralelo para fugir ao homem
dra, que se aproxima.

~~

pe-.

Urbanização
A in,dústria chamou o homem à cidade.

A ci9ade cresceu.
Os Q.omens aglomeraram-se.

Umas casas subiram até os céus.
Choupanas' emergiram dos pântanos.
A ctdade entumesceu.
Os tratores aplainam a terra para o loteamento. Caem
as árvores, esmagam-se as relvas, fogem os anim~. '
I
Faz..,se um tabuleiro de terra ressequIda.
A chuva provoca erosão. abrindo gargantas disrJrmes
no solo.
.
Então, o homem fincou um mastro e penduro-úJ' u-.na
placa: "Compre um lote no Jardim Para.íso".
',_

!

•••

Sentiu nas narinas o cheiro da hum.anidade, eRalado
peJos poros dos edif.~CiO. s. apinhados, pe. las ruas .f.ebit.·
i..tau
. .. _",,0:
.~t .-'..
tes, atapetadas de lixo e sem a sombra de uma á

~ntão,

~h~

o home. _l!l.:: lembrou que há anos atrãsf . . .
sentldo o perfume &t~3 flor.
" .-.,:;!):;"
Era o que tinha a dize_r~~-$~>Presidente. (Muito bemn~

>rt::;'...

~'I

.. : ;."':"

f

ri.1

I

2530

Sexta-feira 8

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre costa) -

Concedo a pala-

vra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELV1DIO NUNES (ARENA - PI. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
De certo tempo a esta parte, sobretudo após a edição constitucional de 17 de outubro de 1969, vem sendo duramente atingido o principio fedarativo em nosso País. É que federação, no
conceito clássico, pressupõe aliança, convergência de interesses e
divisão de atribuições e de competências.
Ferido o princípio, a conseqüência imediata e inevitável seria a redução da autonomia dos Estados e dos Municípios, como
atualmente ocorre, de tal sorte que a cada dia que passa mais
aumenta a dependência das unidades federadas e municipaís ao
Poder Executivo da União, central e centralizador.
Exatamente porque ascendente a subordinação, impõem-se
urgentes medidas para estancá-la e reduzi-la aoS limites naturais, sob pena de chegarmos, na prática, ao E3tado unitário, ainda
que rotulado de federação.
Várias têm sido as providências legislativas, no Congresso
Nacional, com o objetivo de fortalecimento dos laços federativos.
A última de que participei, na terceira semana de maio próximo pretérito, visava a devolver aos Estados a competência exclusiva para, segundo as peculiaridades locais, legislarem sobre a
criação de municípios.
Refiro à proposição do Deputado gaÚCho a título ilustrativo
pois que outras tramitaram ou tramitam com propósitos semelhantes. -

Na verdade, todas elas enfocam aspectos importantes, diria
mais apropriadamente, valendo-me de noções civilistas, úteis e,
algumas mesmo, suntuárias.
O problema, realmente, é prE;locupante. Não- exagerarei ~e
qualificá-lo no superlativo de grave. E o pior é que todos sabem,
todos estão convencidos da gravidade, mas não se tomam medi~
das realísticas, concretas para corrigir a distnrção legal.
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referência torna-se impossível. na prática. o êxito de qualquer
projeto de modificação.
Abro um ligeiro parêntese para deixar claro que não advogo
o primado do econômico sobre o espírito. Ao contrário, este é que
comanda aquele. Tem o País, porém, o seu ordenamento jurídicoconstitucional, que está longe de ser perfeito, mas que comanda e
sustenta um estado de direito.
É exatamente esse quadro legal, na ·sua parte estrutural, que
reclama urgentes substituições" para que a partir delas defIuam.
naturalmente, os demais aperfeiçoamentos que se impõem.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA -

PA) _

Permite V. Ex.a um

aparte?
O SR. HELVíDIO NUNES U\RENA -

PIl -

Com muito pra-

zer, eminente Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloysio- Chaves (ARENA - PA) - Nobre Senador Helvidia Nunes, o tema de V. Ex. R é atual e um dos mais prioritários
para o Brasil, neste momento. Temos ouvido, no Senado, repetidos
pronunciamentos a respeito. não só do MuniCipalismo como, também, das medidas que são indispensaveis ao fortalecimento da
Federação brasileira, hoje tão combalida. Recordo-me de que lendo
uma obra _que reunia os pensamentos desse grande homem pUblico
que foi Milton Campos, dizia ele, numa conferência, que a Federação no Brasil, hoje "é uma saudade". É preciso, efetivamente,
fortalecer os municipios e, com base na unidade municipal) fortalecer os Estados como o único meio de manter perfeita e íntegra
a Federação. Sustento essas idéias há muitos anos. Ainda ontem.
aqui no Senado, o eminente colega, Senador Lomanto Júnior, fez
um primoroso discurso a respeito da importância do Município
como a célula vital de toda a Nação, SObretudo a nossa Federação.
O pronunciamento de V. Ex.a , técnico e baseado· em sólidos argumentos de natureza política e jurídica, vem mais uma vez confirmar que há necessidade de se fazer uma revisão profunda na relação entre os Estados-membros e a Federação. Folgamos todos em
saber que esta também é uma das diretrizes do eminente Presidente João Baptista li'igueiredo, já anunciada em pronunciamentos. inclusive nO Rio Grande do Sul, quando defendeu um.a
politica municipalista de fortalecimento dos municípios brasileiros,
objetivo que vamos alcançar através de sucessivas medidas que
já estão sendo estudadas e acredito sobretudo, com uma reformulação profunda do sistema tributário nacional. Muito obrigado
a V. Ex. a

O próprio Presidente da República - João Baptista Figueiredo - na primeira reunião ministerial, depois de afirmar que
"a ação do Governo visará à melhoria da qualidade de vida do
homem brasileiro e a sua valorização, através do aumento de
O SR. HELVíDIO NUNES (ARENA - PIl - Eminente Lider.
renda; de sua melhor distribuição, entre regiões e indivíduos;
Senador Aloysio Chaves, sou eu que agradeço a lúcida intervenção
e da democratização das oportunidades", enfatizou que "abertura de V. Ex. a que traz, sem sombra de dúvidas, uma colaboração
política significa menos tutela do Estado sobre os cidadãos, e, no inest.imável à tese que defendo na tarde hoje. no plenário do
pla.no administrativo, C!O Governo Federal sobre os Estados e mu- Senado Federal.
nicípios".
V. Ex. R é um jurista respeitado, um administrador experimenDi.r-se-a que, em muitas casos, a iniciativa pertence, privati- tado, enfim um homem que, através de suas intervenções nos
vamente, ao Poder Executivo. É certo, mas também é induvidoso, discursos que aqui se proferem, sempre colabora, sempre traz achepor outro lado, que ainda não bouve uma. tomada de posição. um gas inestimáveis aos pronunciamentos aqui feitos. Muito obrigado
trabalho em conjunto de toda a Nação, ao menos uma tentativa pela participação de V. Ex. R
de conscientização, com vista à identificação e definição das proAgora encerro o parênte.se e pergunto: que fazer?
vidências necessárias e indispensáveis.
Em. primeiro lugar, é imprescindível infundir na consciência
Sei que a tarefa não é pequena, muito menos fácil. :É que, nacional a necessidade de que não basta, apenas, () engajamenoo
paradoxalmente, o que melhor caracteriza a homogeneidade bra- teórico, mas é imperioso que todos reclamem, pelos m.eios de que
sileira, representada pela ident:dade de língua. usos, custumes e dispõem, medidas efetivas em favor do fortalecimento do prinsentimentos, inclusive religiosos, é a heterogeneidade de interesses, cípio federativo.
locais ou regionais, decorrentes, talvez, da continentalidade terAliás, até mesmo alguns dos grandes Estados já começam a
ritorial.
";dar sinais de exaustão. Assim é que, recentemente, o Rio de
pelo seu Governador, defendeu "a inadiável necessidade de
Daí as disparidades e os desníveis existentes, de tal forma Janeiro,
uma
reformulação
que dê aos Estados e municípios mais
que ao lado do Centro-Sul relativamente próspero convive o Nor- recursos, para que tributária
possam resolver os seus problemas de orçate-Nordeste subdesenvolvido. É a cada ano que passa, doloroso é mento".
proclamar, aumenta o fosso existente, ll.ois que mais elevados 05
E logo em seguida enfatizou: "Hoje os municípios estão com 8%
índices de crescimento daquela área em relação aOs desta.
ou menos da arrecadação, a União com 73% e os Estados com 19%.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. Retomo o tema principal deso sistema tributário estabelecido pela lei logo após a Revote pronunciamento: a fragilidade do federalú:imo brasileiro.
lução trouxe uma arrecadação maior, trouxe contribuições vãlidas.
Tenho para mim que as medidas indispensáveis ao fortaleci- como o WM, que é uma cópia do TVA francêS, mas concentrou
mento do princípio federativo podem ser agrupadas em estru- muito a arrecadação nas mãos da União. Tanto assim é que a
Constituição previu um repasse que se chamou de Fundo de Partiturais e superestruturais.
cipação dos Estados e dos Municípios para suplement~r um pouca.
Nas que denomino de superestrutura incluo as que devolvem a arrecadação dos Estados e dos Municípios, Mas, mesmo com
aos Estados a cQ.mpetência para dispor, com exclusividade, eobre isso hoje esses Estados e Municípios ... têm sua vida impossível a
a criação de municípios e as que visam a restaurar ·as eleições dicurto prazo se não houver uma revisão da destinações de recursos
retas para as prefeituras dos municípios que, por outras vias. e se não houver uma melhor distribuição desses meios". (Jornal do
escolham os respectivos prefeitos, apenas para exemplificar.
Brasi~16-5-79, pág. 23.1
No campo das providências que tacha de estruturais, muitas
Mas não basta simplesmente reclamá-las. Importa. antes, elede competência concomitante, desconheço qualquer propOSição em gê-las, vale dizer, definir prioridades, pois que avantajado o númeandamento no Congresso Nacional, mas sei que a representação ro de alterações que precisam de ser feitas.
nordestina, através de simpÓSiOS, seminários e discursos, nos dois
De minha parte, vez que a validade da crítica está na razão
plenários, não se tem descuidado de tão importante matéria.
direta das soluções apontadas, começo por sustentar a necessidade
da reformulação do Capítulo V, Título I, da Constituição (artiÉ certo que por meio de emenda à Constituição tal objetivo
poderia ser atingido, mas precisamente pela anomalia a que fiz go 18 a 26).
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Em outras palavras, as mOdificações devem incidir sobre o
sÜ!tema tributário nacional.
Essas modificações que defendo, todavia, não abarcam o tQdo,

t!voe;j@cia-se como que um dlgladlar de forças uma luta de prest,giO entre 05 Estadós, para ver se cada um dele'; !4õsegura aquela
importância necessária para a realização de obrá.!:teputadas Indispensáveis. E tudo Isso, nobre Sendor, inexlStitla se os Estados
mesmo porque não caberiam no bojo deste pronunciamento, mas tivessem
realmente aquela consisténcla financeirií qúe lhes permiversam sabr,e aspectos essenciais da matéria.
tisse a realização dos seuS planos de trabalho. Levo a V. Ex.a, com
Deixando de parte o Imposto Territorial Rural destInado aos este aparte, a reiteração da minha admiração pela sua luta em
Municípios, mas apensado de contribuições e taxas que Ihe decuplifavor da reformulação' tributária. E mais mna V'ez um apelo, um
cam o valor, refiro, de início, ·que o Fundo de Participação dos protesto, contra esse mQdelo centralista que vem Imperan(\o n.o
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, que era de 20%.· País.
segundo a Emenda Constitucional n.O 18, de 6de dezembro de 19&5,
O SR. lIELVIDIO NUNES (ARENA - PIJ -- Multo ebrigado .
hoje fixado em 18%, consoante a Emenda Constitucional D.o 5,
pela p.artlcipação de V. Ex.', eminente Senador Mauro Bei'li!es, .
de 28 de junho de 1975, foi extendido também aos Territórios.
Superados os efeitos do graduaIlsmo Imposto em 1976, 1977 e que tanto quanto eu, - dizendo melhor: com certeza m' s. do
1978, e em que pese a existência do Fundo Especial, certo é que não que eu - tem sido. um batalhador nesta Casa em fa . ~IIS
se justifica a inclusão dos Territórios no rol das entidades bene- g-:andes teses nacionais, sobretudo com repercUl~São no Ngrdes.te :
e: no Norte, a fim de que possamos crescer com o;; mesmos i11dlces
ficiárias.
da Regiãe Centro-Sul do Pais.
.
Com efeito, dispondo de Estatuto próprio, diretamente admiMuito
obrigado,
mais
uma
vez,
eminente
Senador
Mauro;Benenistrados pela União, que neles podem aplicar recur.sos provenientes
'
de todas as suas fontes de receita, não se compreende que os vides.
Territórios desfrutem, também, dos recursos gerados pelo Impo'sto
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) (Fazendo soar a campa4llha.)
de Renda e Imposto sobre Produtos IndustlUalizados, dizendo _ O tempo de V. ELa) infelizmente, está se não esgotado, e~gQ
mais claramente, da parcela desses Impostos destinada aos Estados, tando-se.
MunicípiOs e Distrito Federal.
Pediria a V. Ex.a: para concluir o seu pronunciamento.
O Sr. Henrique de La Roeque (ARENA - MA) - V. Ex." me
O SR. HELvtDlO NUNES (ARENA - PI) _. Multo obrigado
permite um aparte?
pela adverténcia de V. Ex."
.
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Pois não.
O elastecimento, pois, do dispositivo da Lei Maior para cOntemO Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Nobre Senador
plar os Territórios representa substancial desfalq',e para os EstaHelvídio Nunes, costumo afirmar que é um privilégio sempre dos e Distrito Federa.l, sero que se possa, ao menos, encontrar justirenovado ouví-Io. ~ que V. Ex.&. expondo temáticas da maior rele- ficação plausivel para o fato.
vância, o faz de forma sempre segura, de modo que nós outros só
Mas não é só. A ~xarcerbação te~nocrática de até bem. pouco,
temos razão para, louvando-o, felicitá-lo pelos seus brilhantes e
precisos pronunciamentos. 'Hoje V. Ex.&. chama a atenção para a e que agora ingressa ~m fase, que desejo acelerada, de agonlcldade,
Imponência, cada vez maior, da Corte. Il o Poder Central tirando alterou a redação dos parágrafos primeiro e segundo do art. 21,
de nossos Estados muito daquilo que nos pertence, dando cunho da prefalada Emenda Constitucional n.O 18, que mandava Ciue li.
permannete do avigoramento do Poder Central, que tantas vezes aplicí'ção dos FPEM fosse regulada por lei complementar, efetuanchega às raias da humilhação. V. Ex." faz muito bem pregando do-se a entrega, mensalmente, através dos.estabelecimen!Os oficiais
que não basta o formalismo federativo, é indispensável a realidade de crédito, com a exclusiva obrigatoriedade de aplicaçao de. cinda Federação. E é essa realidade da Federação que se vai diluindo, qüenta por cento dos recursos, pelo menos, no orçamento de ce.pitat
desaparecendo, e se amesquinhando. É contra tudo isSO que V. Ex.&.,
O ~lgente texto constitucional, porém, alterou profundamente a
com o brilho de s.empre, ocupa a tribuna do Senado para, trazen- matéria. Assim é que, entre outros aspectos relevan~es, subordina
do-nos mais uma contribuição altamente válida, chamar a atenção a entrega do Fundo a quatro requisitos: "a) aprovaçao de progrado Poder Central porque carecemos de outro tratamento, de outra
mas de aplicação elaborados pelos Estados, D!ntrito Feperai e
assistência e de outras concepções. Felicito' V. Ex.&. pelo enfoque Municípios, com base nas diretrizes e prioridaà.es estabeleeldM
de problemática tão importante, sobretudo para quem, como nós, pelo Poder Execu.tivo Federal; b) vinculação de recursos prôprlos,
velo lá do Nordeste, e sente a necessidade, imperiosa, de que esse pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelOS Munil,ípi?s, para ~xe
tratamento seja radicalmente mOdificado. Muito obrigado a V. Ex.' cução dos programas citados na letra a; c) transferencia e(etlva,
para os Estados, o Distrito Federal e os lI!Iunlcipios, de encargos
O SR. HELVIDlO NUNES (ARENA - PI) - Eminente Senador
Henrique de La Rocque, há muitos anos tendo o prazer e a honra executivos da União; d) recolhimep.to dos lm'postos federais :~l're
de conviver com V. Ex.&., não sei o que mais distinguir .na sua cadados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Mun!cip~oa,
marcante personalidade, se a sinceridade ou a amizade. Na dúvida., e da liquidação das dívidas dessas entidades ou de. seusórgaos
agradeço as palavras com que V. Ex.&. me honrou e a sinceridade de administração Indireta, para com a União, incluslve as. oriun.
das suas convicções, profundamente democráticas e munic1paf" das de prestação de gara:n~a."
listas, no aparte com que me distinguiu.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - V. :~x." me pe~lte
um rápidO aparte, Ex.R ?
Muito obrigadO, nobre Senador Henrique de La Rocque.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex." 'um
O SR. HELViDIO NUNES (ARENA - PI) - A Mesa vem sendo
aparte, Senador Helvidio Nunes?
tão magnânima que açredito não impedirá que V. EX.&. me honre
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Com muita honra, com a sua participação.
eminente Senador Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Que seja um breve aparte.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Eminente Senador, a
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Senador Helvídio
exemplo do nobre Senador Henrique de La Rocque faço questão Nunes o aparte é curto e apenas significará a minha inte.sral
de inserir-me entre aqueles que ouvem sempre, com 'a maior aten- solidariedade ao brilhante pronunciamento de V. Ex." AInda
ção, todos os pronunciamentos de V. Ex.&., quer sejam neste Ple- ontem manifestei aqui o meu pensamento e quero, nesta hora,
nário, quer sejam nas Comissões Técnicas da Casa. Recordo-me parab~nizar V. EX~&. por' este pronunciamento tão oportuno, ~ruto
de que, nos primeiros instantes da Legislatura de 1975, quando eu de sua larga experiênCia. Tenha, portanto, V. Ex.a , a minha llltechegava aO Senado Federal, eleito pelo povo cearense, aqui assisti gral solidariedade ao seu pronunciamento que, sem dúvida alguma,
V. Ex.&., enfocar com brilho excepcional, o problema da reformué uma grande contribuição que V. Ex.&. está dando para o aperfeilação tributária, apontando ao conhecirQ.ento da Nação aquelas çoamento da Federação brasileira, com o fortalecimento, sobredistorções registradas nos critérios de cobrança do Imposto sobre tudo, dos Municípios. Muito obrigado.
.
Circulação de Mercadorias. Em outras ocasiões, V. EX.&. voltou ao
O SR. lIELVíDIO NUNES (ARENA - PI). - Agradeço o; seu
tema. ·sempre com a mesma percuciência e lucidez. Mas, lamentavelmente, até hoje não se constatou, por parte do Governo Fe- aparte, nobre e eminente Senador Lomanto ~unlor ·que, na reail.:deral, a menor inclinação para acolher os instantes apelos reite- dade, constitui um incentivo para o prossegulmento d,essa luta, a
rados por V. Ex." e também por !lustres Colegas desta Casa. Em frente da qual V. Ex. a está há muitos ano_s, luta que nos dese1?;vol,relação a este modelo centralista, nobre Senador Helvídio Nunes, vemos em favor de uma melhor distribuiçao de renda e consequentemente da criação daqueles requisitos mínimos para que os Estaeu teria um dado a ajuntar ao discurso de V. Ex.a na tarde de boje.
d~ e os"Municípios realmente tenham a autonomia de que necesOs Estados, pela carência de recursos com que se defrontam, lutam
agora para obter do Governo Federal aquela autorização, aquele
sitam.
'
pedido a ser encaminhado ao Senado Federal para obtenção de
,Concluindo,
Sr.
Presidente
e
Srs.
Senadores:
empréstimos externos. Pelo que se sabe - esta informação é meraRessalta à primei):'a vista que de tais exigências, por óbvio,
mente oficiosa - o Sr. Ministro do Planejamento, que engloba
as prerrogativas da decisão em torno desse assunto, teria estabe- foram dispensados os Territórios, omissão que, examinada de outro
lecido que todas estas solicitações teriam que se circunscrever lado, reforça a tese que sustento, isto é, a da exclusão dos Territónum teto de 165 milhões de dólares. Ora, as solicitações das uni- rios Como partíCipes dos Fundos atribuídos aos Estados e l)l~~rito
dades federadas são em número bem maior do que eSse quantitaFederal.
'
I
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De outra parte, se as programações estaduais e municipais, em
principio, devem ser compatibilizadas' com a federal, até para evitar superposição de recursos destinados às mesmas finalidades, não
se pode esquecer que são avultadas, em um País com profundos
desníveis regionais e inter-regionais, as pecuE1'!,ridades estaduais e
municipais.

.

Basta a obrigatoriedade da programação, marcada pela obediência às diretrizes e prioridades fixadas' pelo poder Central, para comprometer a autonomia dos Estados e dos Municípios.
Sei, mesmo porque todos sabem, que o País não pode- prescindir de um planejamento global; sei que o Governo Federal está
preparado, estruturalmente, parp. realizar esse planejamento; mas
fiei também que um planejamento de tal espécie, sob pena de se
perder nas malhas do casuísmo ou do irreal, não pode colher todas as necessidades, muito menos atender a todas as peculiaridades dos Estados, sobretudo dos quase quatro mil municípios existentes.
Passando por cima da vinculação de recursos próprios para a
execução de programas, elaborados segundo as recomendações do
Executivo federal, detenho-me no requisito relativo à transferência de encargos da União.
.
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ciaI e gradualmente, quando a situação dos Estados e dos Municí~
pios se mostrou insustentáveL
Como explicar o silêncio do Centro-Sul? A resposta é simples.
Enquanto o Fundo de Participação, que é distribuído aos Estados e
Municípios proporcionalmente à população e ao inverso da renda
"per capita", significa cerca de 0,5% (meio por cento) para o orIçamento de São Paulo, representa quase 50% (cinqüenta ,por cento) para os orçamentos de Sergipe e do Piauí.
Por último, Senhor pres'idente e Senhores Senadores, ainda no
capítulo do sistema tributário, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias.
Concebido como veículo para alcançar um autêntico federalismo de cooperação. mas na prática ·elltista, pois que só atende aos
interesses dos que mais têm, urge a modificação da sistemática de
sua distribuição do lCM. responsavel maior, no elenco da competência tributária estabelecida na Constituição, pelo empobrecimento dos Estados e dos Municípios.
Imposto não cumulatívo, plurifá.sico e indireto, entrega-o a lei
vigente, quase que por inteiro, ao Estado produtor.
A realidade expressa no quadro anexo, que peço integre este
pronunciamento, dispensa quaisquer comentários ~bre a crueza
da situação provocada pelo mecanismo de distribuiçao do leM.

Partindo, na melhor das hipóteses, do pressuposto de que a
transferência implica etn mútua concordância, pois que a unilateOs Governos anteriores identificaram e afirmaram a injustiça.
ral importaria em inominável violêncja, tem-se que a exígência é, O último chegou mesmo a esboçar,- uma fórmula capaz de reduzi-la.
pelo menos, inócua. Na pratica, entretanto, funciona como meio, Q atual Presidente, de modo mais objetivo e abrangente, já na pride pressão, como imposição descabida, verdadeiro ardil para realimeira ,reunião do Ministério, não temeu ao retratar a realidade
Ea.r, com recursos de outrer;n, os encargos que lhes são próprios, ". '. abertura poUtica significa menos tutela do Estado sobre os
Senhor Presidente e Senhores Senadores. As imperfeições apon- cidadãos, e, no plano administrativo, do Governo Federal sobre Os
tadas podem e devem ser vistas, ainda, de outro ângulo. Creio não Estados e Municípios".
eiicandalizar ninguém Se disser que se dir.igem, primordialmente,
O País aguarda com ansiedade, pois, a materialização dos proàs regiões Norte e Nordeste.
.
pósitos enunciadas. E sem desprezar a colaboração do Congresso
Nacional, ao contrário, é necessário exaltá-la e espera' mais do
De fato, jamais o Centro-Sul teve uma palavra, um gesto conExecutrvo, exatamente o Poder que detêm a maior soma de poderes.
trário ao sistema do Fundo de Participação. Reduziram-no à meEra o que' tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.',
tade para cobrir o deficit orçamentário; restabeleceram-no, par. DOCUlIfENTO A QUE SE REFERE O SR. HELVIDIO NUNE;> EM SEU DISCURSO
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) ~ Concedo a palavra ao representatidó .a Bevista do Henfil,. na: Escola-Parque da Supernobre Senador Dirceu Cardoso para uma comunicação.
quadl1l'SUI·S08;
impOssibilitada de iniciar o seU espetáculo,
em,!~"da loca'llzação, naquele recinto, de dois artefatos exploO Sft. DIROEU OARDOSO (MDB - ES. Para uma comunisivo$~ -Imedíatametlte, Sr. Presidente e Srs. Senadores. dtrigimocação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nos' àquele local ~, juntamente com vârios Srs. Deputados. FeEsta Casa tem-se honrado com visitas ilustres, com homens
derais de diversos ':Estados da Federação brasileíra, lá compar€ce~
eminentes, fora das nossas fronteiras' e dentro do nosso chão,
mos. Encontr-amos'-Agentes da Policia Federal no local, entrej Q5 ,
que aqui têm, vindo nos visitar. Hoje, ha uma visita que nos- enche quais, o Diretor -d.·':Itistitl.too de Criminalística, que nos levo~-t~·-,
de honra e de satisfação. O Senado Federal se orgulha de rec~ber
local em que o,:;'bt)l»bOS'l1aviam .sido guardadas. Tivemos a
aqui no seu plenário, as figuras mais eminentes da Cruz V~nle
tunidade de examitn"fJJ.'··os.'.:rereridos artefatos. OS propnos age
lha Internacional, desta. institui~ão ~m que os homens. não' ,reda lei ignoravam qu~l' 'a .dimens~o e po~ência dos referidos:: .~..: ;
presentam apenas a sua pessoa, representam um poten.jial_ de . tardos e ficaram·<te tlurante o dIa de.hoJe, procederem a ana ,f:je .:
bondade, de humanidade e de assistência como nenhum outra :~~ e investigações devidas para que pudessem, não apenas delin1;1!,
humano pode se orgulhaT disso.
a extensão do pefigo por' que Ipassou uma enorr.rle assistên ~
..
Sr. Presidente, recebemos a viSita do eminente Ministro T.
mas tentar, sobret,pd.6. localizar a origem, a procedência da ~ :
Adefarasin. Presidente do Supremo Tribunal da Nig'éria e Presibricação re~pectiv~.
.
t"
dente da Liga de Sociedades de Cruz Vermelha. (Palmas.) O Dr.
R.ealmente, . Sr i Presidente, assistimos a um E:spetâcuIo ,q1;J.e
Alexandre Hay, Presidente do Comitê Internacional da Cruz Verpoderia paracer iJmentável. mas de ;,tàdas aquel8.s .0corrênCia.s,·
melha. (Palmas.) O eminente ex-Ministro, Embaixador Vasco Leisaímos de lá orguilosos do povo brasileiro. A sala 0:0 teatro esta..
tão da Cunha, do Conselho Diretor Nacional da Cruz Vermelba va repleta de espe~:tadores. Os assisteD;t;es lã permaneceram, ape ..
Brasileira. (Palmas.) Eminente patrícia, Dona Mavy A.A. Ha-rmon. sar de devidament\e informados da descoberta daquelas bombas
Presidente da Cruz Vermelha Brasileira. (Palmas.' Dr. Henrik
explosivas. A atriz I Ruth Escobar e a. B\)a ·Compan:hia tiveram a
Beer, Secretário-Geral da Liga e seus Assessores. (Palmas.'
honestidade de of$-ecer a restituição ·.'dos ingressos para ,\,Q.ueles
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a Cruz Vermelha que, ainda
que não quisessem, permanecer no r.eeinto, E, ao final, O espe~
há poucos meses, 8.ssistiu as populações flageladas pelas inuntáculo maior foi oferecido pela assistêttéUl que, apesar de tom,ar
dações no. Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais €
conhecimento do perigo que corria, permaneceu toda ela coesa.
na Bahia, com 130 toneladas de alimentos e medicamentos. müs- para prestigiar O grupo e a peça teatral que. só teria início n1.~m
tra.ndo a sua atuação benfazeja na assistência às populações flahorário bem mais tarde' do que o estabelecido.
'
geladas.
Sr. Presidente,·: trazemos ~sta comunicação para dizer que se
O Sr. Murilo Bailaró (ARENA - MG) - Permite V. Ex. a um
o Governo tomou providências de liberaç'ão da cen:;ura, lnclu~tve'
aparte?
no que se refere- ao. setor específico do· teatro, é :necessário que
tome providências,J também, para cercear, agora atividades. d~
O SIt. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não.
grupos radicais, dei grupos extremistas que não sa,bem con~er
O Sr. Murilo Badará (ARENA ~ MO) - E .apenas para dizer
com
o diálogo e ni\9.. SabJlm. respeitar .po. &ições . politic"" difer!l.rt..•~.'
ao erriinente Senador Dirceu CardOSO que a Bancada da ARENA
das suas, Já na v$pera.~, n;.t Escola·Farque durantl~ o e~JO~I~~
se solidariza com as homenagens que, creio, todo o Senado presapresentação da m;~sma Revista. do Henfil; levadO a efe·1io
ta' aos membros da Cruz Vermelha Internacional.
Ruth Escobar, c?l.?c~ltam 'pregoS e outros objetos. c~rtantes no I _
da rua, para dlfIcqltar a presença dos automovels daqueleS' ~
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES.) - J\gndeço o aparte
foram ao teatro. Ap .m.esmo tempo, foi distribuído urna série!.e
de V. Ex. a Nesta chispante saudação, quero, Sr. Presídente, depanfletos, ca1unianQo e difamando os integrantes da Companh(Ia,·'
monstrar a Dona Mavy Harmon, Presidente da CrUZ Verm.elha Brasileira que, na hora de angústia e de sofrimento da nossa poE, ontem, todas ess~s atividades culminaram com a tentativa. <Jije
pulação, representou a Cruz Vermelha Brasileira na assistêncip.
poderia teJ; resultados lutuosos, ·se ~s artefatos tlves&em explodi~o.
maciça a essas populações flageladas, quero demonstrar a nOSsa
Portanto, Sr. p],les~dente e Srs. Senadores. não poderíamos .l.gratidão.
nós que,' solicitadosJ çomparecemos ao local e ali pl~rmaneceIIlO:s,
A Cruz Vermelha. Srs. Senadores, não está presente apenas
até o término do espetáculo para, com a nOssa presenç.a, darn'l0S
a nossa solidariedade e. portanto, arrostar com as 'X>llseqüênc1as
na hora festiva: é ela que vai ao... campos de batalha socorrer e
assistir os soldados feridos. por cima das fronteiras que nos dique' pudessem advir: daquele atentado - não poderíamos, repit~
videm, por cima das bandeiras de nossas pátrias, num sentimento
se, deixar de chamar a atenção da Casa e fazer um apelo ao sr.·
Ministro da Justiça~ no' sentido de que sejam tomadas medi4ss
de humanidade que só eles encarnam.
rigorosas para identificar aqueles que têm, sistematic:amentf!, pto- .
Portanto, nós nos honramos. Sr. Presidente. como V. Ex. fl
curado conturbar a}ida do País.
... .
que recebeu condignamente. em seu gabinete, visitas tão hon~
rosas, nós também nes honramos, porque a solidariedade humaOs artistas ocuparam um lugar muito importante na luta de
na, entre as coisas que passam, nunca passa.
resist€ncia democrá~ca e, portanto, agota, que se ar:runcia o PtQcesso de abertura, não é possivel que grupos clandestinos, agentes - .
Era O que Unha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.J
da conturbação e do caos, procurem impedir a livre :üividacle .
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptistaj - Concedo a paladaqueles que, nas tu~ fronteiras próprias, procuram defendeI .
vra ao nobre Senador Marcas Freire, para uma comunieação. idéias democráticas.:
,O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para uma comunica-o
E!ita, a comunidLção que julgava de nosso dever fazer à Casa
ção.J - Sr. Presidente. Srs. Senadores:
e à Nação. (Muito bem!} ,
Houve época em que, muitas e muitas vezes, solicitamos a
o SR, PRESIDF;NTE (Lourival Baptista) ~ Concedo a paipalavra para protestar contra cerceamentos reiterados às várias
lavra ao nobre Sen~dor Orestes Quérda, para uma ·wmunicaçâQ,
formas de manifestação de arte e do livre pansamento no Brasil
O SR. ORESTE~ QW..ReIA (MDB - SP. Para uma comuni;Eram inúmeras as violências que,,se praticavam nesse camcação.) - Sr. Pre.si~ e ,Srs. Senadores:
po, sobremodo no que dizia respeito à liberdade de imprensa, que
Rápidas palavraf tão..semente para anunciar à Casa que en)..
se encontrava submetida a prévia e rígida censura. Não eram . caminhamos,
hoje, Sécretarià-Geral da Mesa propo8ta de ement
poucos os órgãos de comunicação que não podiam exercer, na sua
da constitucional qUe tntroduz diversas modificações na Carta
plenitude. a sua missão de bem informar ao público, a exemplo
outorgada de nosso iP~.is, rest.abelecendo eleições diretas para ~.i
do que ocorria com opinão, com política, com versus, Com movie Vice.,.F,residêhcia da República. para Governadore
mento, com a Tribuna da Imprensa do valoroso Hélio Fernandes ePresidéncia
Vice~Governadores,de~Estado e para todos os cargos de Senad~:.
e até mesmo com O Estado de S. Paulo, que tinha que recorrer
Nossa propOSição, Sr. presidente, é ·a seguinte:
1·
a Camões, trazendo assim, dos arquivos, aqueles versos mundialmente conhecidos.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTlTUIQAO N.O .... , DE 1979
o mesmo ocorria noutros campos da atividade humana. AsRestabelece ·as -eleições diretas para Senadores, Gove~+
sim~ o Chico Buarque não podia, muitas vezes, cantar a SUa püenadores e Vice-Oovernadores de Estado, e Presidente, ~
sia; o plinio Marcos não podia representar as suas peças. E cheVice-Presidentes da República.
gou-se até ao grotesco de se tentar proibir as pintun\s eróticas
As
Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no:$.
de Picasso.
termos do art. 49 da ConstituiçãO, promulgam a segllÍnte Emenda ao texto Constitucional.:.
Mas, Sr. Presidente. Srs. Senadores, a repressão Como qUf.'
amainou na sua fúria, pelo menos, no setor da cultura.
Art. V) Imprima-se ao § 2:.0 do art. 13, a redação infra.:
'Por isso mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi com sur"I 2.0 A eleição dQ~EVêrnador e do Vlce_Gover~l
presa que, ontem à noite, cerca das 22 horas, fomos cientifi<;:a.do.s
dor de Estado, para
de quatro anos, far-se-á
por telefonema de que a atriz Ruth Escobar, que se encontrava
sufrágio uniVersal e ~QtQ.
to e secreto"
,,' - ~
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Art. 2.° Reescreva-se o art. 41 nos termos abaixo:
«Art. 41. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, eleitos por voto direto e secreto, entre cidadãos maiores de trinta e cinco anos no exercício
dos direitos políticos.
§ 1.0 Cada Estado elegerá três Senadores, com mandatos de oito anos, renovando-se a representáção de quatro em quatro anos, alternadamente por um e dois terços.
§- 2. 0 Cada Senador será eleito com um suplente."
Art. 3,0 Revogados o art. 75 e o § 1.0 do art. 77, reescreva-se
o art. 74 na forma que se segue:
"Art. 74, A' eleição fio Presidente e do Vice-Presidente da República far-se-á por sufrágio universal e voto direto e secreto, para mandato de quatro anos, entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos no exercicío dos
direitos políticos,"
Justificação

O restabelecimento de eleições diretas para Presidente e VicePresidente da República, Governadores e Vice-Govrnadores de Estado, e Senadores, constituí imperativo de moralidade públIca. e
imposição eminentemente democrática.
Como falar-se na volta da democracia no Brasil, com a manutenção de Senadores-biônicos, e de Governadores de Esta.do e
Presidentes da República nomeados?
Prossegue a Constituição. logo ~ seu limiar .- § 1.0 da art. ].0
- a determinar. com todas as letras, Que "todo o poder emana
do POVO e em seu nome é exercido". Como admitir-se. então, seja
mantida a eleição indireta para tais cargos, -retirando do Povo
O direito inalienável de escolher seus representantes para integrar os Poderes Legislativo e, Executivo?
A prática da eleição indireta desnatura o regime 'democrático,-' e entre nós vem demonstrando resultados negativos. altamente perniciosos à administração dos valores e bens públicos.
A eleição direta conseqüencia o compromisso legítimo do eleito com os eleitores, propiciando o diálogo democrático entre eles.
que tanto pode concorrer para o aperfeiçoamen to do regime.
Isso posto, passamos a esperar, dos eminentes congressistas
dos quais venha a presente iniciativa necessitar para sua aprovação, a ajuda indispensável. que ora agradecemos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

José Guiomard - Raimundo Parente - Alberto Silva _ Almir Pinto - Jessé Freire - Cunha Lima - Aderbal Jurema Marcos Freire -- Louri't. ai Baptista _ Passos Porto - Lomanto Júnior - João Calmon - Amaral Furlan - Benedito Feneira Henriqué Santil o - Lazaro Barboza - Bened·ito Canellas - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo _ José Richa
- Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE lLourivalBaptista) -

Sobre a mesa. re-

querimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 Secretário.

São lidos os seguin(es
REQUERIMENTO N.O 185, DE 1979

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 371, alínea "c" do -Regimento Interno, urgéncia para o Projeto de Lei do Senado n.D 247/77, que
"dispõe sobre a aplicação dos reCursos do Fundo de Participação
dos Municípios; e dá outras providências".
Sala das Sessões, 7 de junho de 1979. - Mauro Benevides, Vice-Líder do MDB.
REQUERIMENTO N.o 186, DE 1979

Requeremos urgência, nos tennos do art. 371, alínea "c" do
Regimento Interno. para o Projeto de Resolução n. O 17. de 1979.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1979. - Pedro Simon - Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

De acordo com o

disposto no Regimento Interno, os requerimentos figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista, -

Através da Men-

sagem n.o 82, de 1979, de 28 de maio de 1979, o Senhor Presidente
da República submete à. deliberação do Senado a escolha do Sr.
Doutor Jorge Alberto Romeiro, Juiz do Tribunal de Alçada do Rio
de Janeiro, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Waldemar Torres da Costa.

Para a apreciação da matéria, a Presidéncia convoca sessão
extraordinária a realizar-se hoje. às dezoito horas e trinta
mínutos.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Sobre a meSa. re-

querimento que serâ lido pelo Sr. 1.0 Secretário.
E: lido e aUTovadO o seguinte

REQUERIMENTO N.o 187, DE 1979

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que
em agosto seja realizada sessão especial para homenagear a memória do ilustre militar General Orlando Geisel, ex-Ministro do
Exército, recentemente- falecido.
Sala das Sessões. 7 de junho de 1979. ,- Dinarte Mariz -- Jarbas Passarinho - Dirceu Cardoso - Lourival Baptista - Mauro
Benevides - Alexandre costa - Helvidio Nunes - Tarso Dutra
- Nelson C,arneiro - Arnon de Melo - Amaral Peixoto - Bernardino Viana -- Abelardo Jurema - Nilo Coelho - Adalberto
Sena - Alberto Silva _ Hugo Ramos - José Sarney - Saldanha Derzi - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Moacyr Dalla
- José Lins - Benedito Canelas - Mendes Canale -- Vicente
Vuolo - Jorge Kalume - Lomanto Júnior - Eunice Michiles
- MUtilo Badaró - Cunha Lima - José Richa - Gabriel Hermes.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista' .- Passa-se à

ORDEM DO DIA
O Sr. Itamar Franco (MDB - MO I - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Com a palavra.
para uma Questão de ordem, o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO IMDB -

MG, Para uma questão de

crdem. Sem revisão do oradOr) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Queria levantar, respeitosamente. uma questão de ordem pode ser até que haja um engano de minha parte - com referência ao porquê da alteração da Ordem do Dia. Ontem o item 1
da Ordem do Dia foi o Requeriment'J de n. o 180/79:
"Votação em turno único do requerimento n. O 180/79.
do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do
art. 371. alínea c. do Regimento Interno. urgência para
o Projeto de Lei do Senado n. O 155. de 1976, do Senador
Marcos Freire."
Hoje. percebo que a Ordem do Dia é alterada passando, para
primeiro lugar, o Projeto de Lei da Câmara. n. O 64, e o Projeto
de Lei da Cámara, n.o 24 para 2. 0
Gostaria de saber de V. Ex. a qual foi o apoio regimental em
que a Mesa se baseou para fazer essa alteração: é possível até
que tenha me passad0 despercebido o artigo do Regimento.
O SR. l"RESIDENTE (Lourival Baptista) - Informo a V. EX,a
que a Ordem do Dia foi composta, justamente, de acordo com o
art. 188 do Regimento Interno. em todos os seus itens; e outro
qualquer esclarecim·ento depois V. Ex. ll o terá.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -

MG I -

Mas. foi, exata-

mente. se me permite, baseado no art. n. o 188, que eu entendo
que o Requerimento n. o 180 deva figurar em primeiro lugar. na
Ordem do Dia. Talvez, então, seja outro artigo a que V. Ex. 1i
queira se referir.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - De acordo com o
Art. n. O 188. ~ 3.°, Itens b e c, as proposições da Câmara têm prioridade sobre as proposições do Senado.
As duas estão em fase de votação, em turno único. e têm pre- ferência as proposições da Câmara.
O SR. ITAMAR FRANCO IMDB -

MGI -

Sr. Presidente. vou

respeitar as decisões da Mesa,' mas, a priori. permita-me apenas
discordar, também exatamente face ao art. 188.
O SR. PRESIDEN'l'E (Lourival Baptista) - Muito obrigado a
V. EX.R

O SR. PRESIDENTE I Lourival Baptista I _

Item 1:

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 64, de 1977 (n. o 1.161/75, na Casa de origem), que
altera o Plano ·Nacional de Viacão, aprovado pela Lei n.o
5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a ligação ferroviaria Guarapuava-Prudentópolis-Ipiranga, tendo
PARECERES, sob n.'"

176 e 177. de 1979. das Comis-

sões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
favorável; e
- de Finanças, f~vorável. com vota vencido dos Senadores Arnon de Mello, Vicente VUOla e Jutahy Maga-
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lhães, e voto vencido, em separado, do Senador Raimundo
Parente.
A discussão da matéria foi encerrada na sess,ão anterior, sen~
do a votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto.
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria será arquivada e feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 64, DE 1977
(N." 1.161-S/75, na Casa de ori,em)
Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei

n.0 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo a Iipção
ferroviária Guarapuava-Prudentópolis--lpiranga.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica incluida na relação descritiva das ferrovias do
Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n.o 5.911, de 10 de
setembro de 1973. a seguinte ligação ferroviária: "GuarapuavaPrudenwpolis-Ipiranga".
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3,° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 24, de 1978 (n.o 287, de 1975, na Casa de origem),
que dá nova redação à alínea e, do art. 2.°, do Decretolei n.o 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre
a Inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplina
obrigatórla nos sistemas de ensino dQ País, e dá outras
providências", tendo
PARECERES, sob n.O' 232 e 233, de 1919, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicldade; e
- de Educação e Cultura, favorável.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, sen"o a sua votação adiada por falta de quorwn.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer comO
t5e encontram. (pausa.)
Aprovado.
A matéria v.ai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 24, DE 1978
(n? 287 -'C175, na Casa de orirem)
Dá nova redação à alínea e, do art. 2.°, do Decretolei n.0 869, de 12 de setembro de 1969, que "dispõe sobre
a inclu.sã.o da Educação Moral e Cívica, como discipUna
obrigatória, nos sistemas de ensino no Pa6, e dá outras
providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A alínea <; do a'rt. 2.0, do Decreto-lei n.O 869, de 12
de setembro de 1969, será assim redigida:
"Art. 2.° ........................................... .
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral,
na dedicação à comunidade e â família, buscando-se o
fortalecimento desta como núcleo natural e fundamental
da sociedade, a preparação para o. casamento e a preserv;ação do vínculo que o constitui."
Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação..
Art. 3.° Revogam-se as di'sposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 180, de
1979, do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para' o Projeto de Lei do Senado n,o 155, de 1976, do
Senador Marcos Freire, que determina a revisão trimestral do salário mínimo, e dá outras providências.
O requerimento constou da Ordem do Dia da sessão anterior!
tendo a sua votação sido adiada por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
j

Tem a palavra o nobre Senador Dirceu CardmiO, para enca...
minhar a votação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar. a
votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. senadof<)s:
De autoria do nobre Senador Humberto Lucena é o requ~*l
mento que o Senaqo vai apreciar, solicitando! nos t;ermos do
371, urgência para <> Projeto de Lei do senado n. o 1'55/76, do
nador Marcos Freit.e, 'que determina a revisão trimestral do ~. lário mínimo e dá outràs providências.
1
Sr. Presidente,. ~rs. Senadores, antes era até uma temeri~e
requerer-se urgênci~ para' um. assunto como do tl!ajuste do,~!:y
lário mínimo. Hoje~' é uma' medida até oportuna a urgênCia ~ta
esse projeto porqÍl~ os Ministros vêm declarando aos jornalll le.
aqui, o Sr. Ministro do Planejamento atlrmou, antE,ontem, que' o
Governo é susceptível aQ 'Parcelamento mais rápido dos aumentos do salário mínimo anual.
O projeto do 8enadorMarcos Freire, portanto, chega ao S~
nado numa oportuna hora, quando (l Sr. Ministro do Trabalho, .Dr.
Murijlo Macedo, já, se declarou partidárío de um parcelame\ito
dos aumentos para, o salário mínimo. Hoje o Correio Braziliense
estampou, na sua primeira página, esta declaração do Ministro
Murillo Macedo, que vem ao encontro das..,1déias esboçadas no
projeto do ilustre Senador Marcos Freire, um dos lP'andes lutadores pelo reaj uste trimestral do salário mínimo.
Anteontem, O Sr. MiniStro do Planejamento; res:ponsável p~,a.
política econômica e financeira do País, também se mostrou seQsível a um maior parcelamento dos reajustes do sa1ário mínimo.
Todo o Senado ouviu as declarações categóricas de S. Ex.", ali daquela tribuna.
Portanto, Sr. presidente, o projeto do nobre Senador Març!)s
Freire, que estabelece reajuste trimestral, chega ao Senado parll
a sua apreciação, discussão e votação,. numa hora oporturiíssl,*a:
A Bancada da ARE~A tem o respaldo dos Srs. Ministros quel!í
se declararam favoravel aO Projeto Marcos Freire.
"
O Sr. Ministro do Trabalho, hoje, no Correio Braziliense, 'lI<
se declarou favorá~el. O Ministro do Planejamento declaroll.:se
favorável a um par~elamento menor, ISto é, semestral. A tese..~
discutível e aceitável.
.
! •
Portanto, pedirl~ à nOllre Bancada da ARENA (lue tosse 00"
ceptiva ao requerim~nto do nobre Senador Humberto Lucena, pe~
dindo urgênCia para; a dIscussão desse projeto, porq.llt~ o operaria.~
do brasileiro não pQde esperar mais essas medidas.
Disse aqui ao Sr, Mlnlstro e vou repetir: O Gove:mo quer que
o operáriO seja conservado:r, mas não lhe dá nas mã.os nada que
ele possa conservar..
~
Assim, faço este. apelo ao nobre Senador Jarbas Passarinho,
que teve sobre os ombros a responsabilidade da política traba..
lhista da Revolução, num período agitado da vida na"lonal, nunla
hora em que não se podia falar num menor prazo para esses rea...
Justes. Mas, hoje, quando 88 arcas do Governo estão abarrotadas.
de recursos, infladas de dinheiro, porque a arrecadação dos trt ...
butos se faz sentir em todas as áreas, em todas as categorias, ho;,.
rizontal e verticalmente, é possível - como disse o Sr. Ministro _
- é aceitável, é discutível a tese do parcelamento dos reajustes
do salário mínimo.
Que aprovem o requerimento de urgência para " projeto do
nobre senador Marcas Freire, este senador que aqui na Casa tem
sido uma torre sineira, badalando! anunciando e convocando OS
fiéis para eSSa deci.são.
O Sr. Marcos Freire ('MDB - J.'E) - Muito obrigada.
O SR. DIRCEU GARBOSO (MDB - ES) - Esperamos que o
nobre Senador Jarbas Passarinho, homem receptivo, homem que
às vezes rompe até a ~ua condição de Líder para aceit~~r uma idéia
coisa 'Sra nos parlalnentos do mundo, não só do Rrasll. Então.
esperamos que seja f/IVorável, pelo menos, à aprovação do reque_
rimento, para que teIlhamos oportunidade de discutir um proje-,
to justo, humano, a.$sistencial do nobre Senador Ma.rcos Freire,
que pede e quer um !parcelamento menor para o salário mínimQ.
Sr. Presidente, os pobres têm pressa, os pobres nãxl podem esperar. Esperam os que têm recursos, mas os que estãQ morrendo
de fome, andrajosos, >com OS filhos sem alimentação, :;em habitação, sem dinheiro, setn educação, e s~IJl_,I.!!gios de transporte, estes têm pressa e não podeIJ1os"ta-zê-los esperar.
Este é (l apelo que faço. ao nobre Senador Jarbas passarinho,
como torre sineira badalando e conclamando os fiéi:~ para essa
prece ao operariado nacional, para que concorde em que tenhamos oportunidade de estud~r, discutir e votar o projet.o do nobre
Senador Marcos Freire. (Muito bem!)
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PAJ - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminbar a votação.
O SIIi PRESIDENTE (Loúrlvall3aptlsta) - Concedo a palavr
ao nobre senador Jarbas P""",",ltIho, para encaminhar a votatl
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O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

PA. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orádor.> ..,..- Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Atendendo ao chamamento do nobre Senador Dirceu Cardoso.
e ao estado de espírito da nossa Bancada de Maioria, eu gostaria
de caracterizar que a posição nossa é de conciliar os interesses
do Governo. que não estão distantes dos interesses da Oposição,
no que tange a preservar o trabalhador de salario mínimo dos
efeitos de uma erosão de inflação que é o pior imposto que a sociedade paga.
A dificuldade estaria. precisamente, em algumas afirmaUva.s
feitas pelo nobre Senador Dirceu Cardoso. S. Ex. R que é um homem veraz nada afirmaria em que não acreditasse. E não há.
entretanto. um beneplacito por parte do Ministro da Secretaria
do Planejamento que aqui esteve conosco, para correções de natur(>za trimestral.
S.· Ex: R •. respondendo ·3 um' nobre Senador de Oposição que
lhe fazia perguntas, falava na necessidade de fazer a diminuição da periodicidade com o aumento da freqüência desses ,reajustes. especiaJmente. Quando uma inflação estivesse alta como
(~sta nos tempos correntes. na altura de 467r.
Ja me refiri nesta Casa. Sr. Presidente. que lastimei que a
Maioria a Que pertencia derrubasse um projeto aqui de autoria
do nobre Senador Nelson Carneiro. ao qual tive oportunjdade de
apresentar um substitutivo que ja previa. naquela ocasião. um
aumento semestral na dependência do comportamento da inflação.
O fato indiscutível e pouco conhecjdo e Quê salario mínimo não
tem fôrmula. Não hâ. pplítica salarial para o salário mini mo. O
grande equivoco é dizer-ae. inclusive. na prôpria justificação desse
projeto. que a politica salarial tera levado pela utilização das
suas fórmulas. a um descompasso contínuo entre o custo de vida
e o aumento salarial; e não há porque o salario minimo se aumenta por uma decisão arbitraria do Conselho de Desenvolvimento
Económico~

Assiste razão ao nobre Senador Marcos Freire quando nos
mostr.a a queda do sala rio minlmo em termos reais. Eu lastimo
que o documento não venha acompanhada dos pareceres que o
acompanharam antes. Creio que deve ter havido a mão hábil da
Oposição - e não do Senador Marcos Freire - no desentranhamento desses documentos porque um deles muito me serviu aqui:
foi o parecer do nobre Senador Franco Montara. E no parecer em
sustentaç.ão ao projeto do Senador Marcos Freire. enquanto eu
na Comissão de Legislação Social o dizia prejudicado por votar a favor do projeto· Nelson Carneiro, o Senador Franco Montara apoiava
o projeto do seu colega de Bancada e anexava uma série estatística.
uma série histórica relacionada com o saJario mínimo de responsabilidade do DIEESE e não da Fundação Getúlio Vargas. E, nesta
série prova o DIEESE - nem discuto o mérito - que tomando-se pr(>ços constantes de 1977. índice 100 para o ano de 1959.
quando o salário mínimo teve o seu mais alto valor, em 1964,
janeiro. esse índice estava reduzido a 42. Quer dizer, que em
.1959 a 1964. janeiro. o pode·r aqUisitivo do sala rio mínimo caiu
de 100 para 42'/;. O que prova, portanto. que a despeito do interesse de governos papulistas Que estiveram à testa dos destinos do
Brasil aquela época o valor sala rio mínimo foi sempre "achatado".
O salario minimo. se tivesse recebido o tratamento de politica
salarial. não teria tido a perda de substância que hoje se comprova que teve. De modo que o nobre Senador Dirceu Cardoso não
sabia. mas eu me entendi com O prôprlo autor do Projeto, o nobre
Senador Marcos Freire, para que se retirasse o pedido de urgéncia
ou. então, para que essa urgência fosse vencida aqui no Plenario
do Senado Federal. porque. uma vez vencida a urgéncia. nôs teríamos a oportunidade de nos debruçar sobre esse Projeto do
Senador Marcos Freire com a proiridadc - e a Maioria lhe garante isso -- para estudar uma forma substantiva. através da qual
nós possamos chegar a um reajuste com periodicidade diferente,
a qua1 seria de seis· meSes e não de três meses. Já a partir dai.
então, nós - a Maioria e a Minoria - poderemos estar de acordo
na busca de urna solução que não será difícil, porque. como disse
o própriO Ministro do Planejamento, respondendo a uma indagação do Senador Marcos Freire: "a fórmula não é dificil de achar,
o que é difícil é a decisão política". essa decisão política. S. Ex.a
disse atê Que cabia mais a nós. politicos, do Que ao Executivo.
Sr. Presidente, a Bancada da Maioria votara contra a urgéncia
c, votando contra a. urgência. votará a favor da possibilidade de
trabalharmos o Projeto e assim chegar a uma conclusão satisfatôria para o trabalhador brasíleiro. (Muito bem! Palmas.;
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) _ Em votação o requeri-

mento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pa usa.)
.
Rejeitado.
~
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -- Item 4:
Votàção. em turno único. do Requerimento D.O 172, de
1979. do Senador Orestes Quércia. solicitando o desarquivamento do Projet.o de Lei do Senado n.O 257. de ]976, de
sua autoria, que da nova redação ao ~ 1.0 do art. 45'1 do
Decreto-lei n.o 5.452. de 1.° de majo de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Em vota(;ão.
Os Srs. Senadores que. o aprovam queiram permanecer como
estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado voltara a tramitar normalment.e.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5:
Votação, em turno único. do Requerimento n.O 179, de
1979. do Senador Benedito CanelIas. solicitando o desarquivamento do Projeto de· Lei do Senado n.o 243, de 1977.
de autoria do Senador Italivio Coelho. que dispõe sobre
a hora legal para todo o Território da República Federa ...
Uva do Brasil.
Em votação o requerimento.
OS 81'S. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. {Pausa. I
Aprovado.
O projeto de Lei do Senado n.O 243/77 voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana I

-

Item 6:

Votação. em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n.o 34. de 1978, do Senador Itamar Franco. que proíbe aplicações financeiras. pelas pessoas jurídicas de direito
público. de recursos obtidos com a finaJidade de financiar
obras ou empreendimentos de interesse da respectiva administração, tendo
PARECERES. sob n."" 186 a 188. de 1979. das Comls-

.sões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade
e j uridicidade:
- de Economia, favoravel. com voto vencido do Senador Benedito Ferreira; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido. em separado. do Senador Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadores Tancredo Neves e Mauro Benevides.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão do dia 29 de
maio próximo passado. tendo sua votação adiada a .requerimento

do Sr. Senador Itamar Franco .
Em votação o projeto. em primeiro turno.
Os 8rs. Senadores que o aprovam quejram conservar-se como
se acham. IPausa.)
Aprovado.
A materia voltara oportunamente à Ordem do Dia para o
segundo turno regimental.
É

o sCfIlLinle o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 34. DE 1978

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art.. 1.0 Os recursos obtidos pelas pessoas jurídicas de direíto
publico COm a finalidade de financiar obras ou empreendimentos
de interesse da respectiva administração, não poderão, em qualquer hlpôtese, ser objeto de aplicação no mercado financeiro.
Art. 2.° A inobservância do disposto nesta lei SUjeitará o
administrador público responsável à penalidade prevista no artigo
315 do Côdigo Penal.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vIgor na data de sua publicação.
Art. 4.° Ficam revogadas as disposições em contrario.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 7:

Votação. -em primeiro "turno, do Projeto de Lei do Senado 1).0 48, de 1979, do Senador Lázaro Barboza, que acres--
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centa parágrafo único ao art.

·2,0

do Decreto

'll.o

24.150,

de 20 de abril de 1934. tendo

Tem a palavra o nobre Senador Itamar f1ra.nco.
S. Ex.a. desJste' da palavra.

PARECERES. sob n. O 218, de 1979. da Conlissão:
- de Constituição e Jsutiça, pela constitucionalidade

S.

e juridicidade, e no mérito, favorável.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Sr. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana"1 nobre Senador Lázaro Barboza.

Concedo a palavra ao

0_ SR. I.AZARO BARBOZA (MDB - ao. para encaminhar a
votaçao. Sem revisão do oradoLJ - Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:

o projeto ora em apreciação, em realidade, não. inova. Apenas vem facilitar que se evite continuar, a cada dia. a entrada
nos tribunais, de milhares e milhares de petíções, no Brasil inteiro, pedindo que a Justíça declare o direito do locatário na
renovação do contrato, quando a locacào em contratos contínuos.
pela. soma de mais de dois contratos. já tenha perfazido mais
de cmco anos.
A jurisprudência, Sr. Presidente e Srs. Senadores e mansa e
pacífica: ,0 projeto de lei tem apenas por escopo tornar lei aquilo que Ja está assentado numa jurisprudência farta e unânime
de todos Os tribunais do Pais.
Eram as considerações ligeiras que desejava tecer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) ~ Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
O projeto voltará, oportunanmente, à Ordem do Dia. para o
segundo turno regimental.
É o seguínte projeto aprovado

2.0 do Decreto

'O Congresso Nacional decreta:

,Art. 1.0 É acrescentado ao art. 2. 0 do Decreto n. o 24.150, de
20 de abril de 1934 o seguinte parágrafo único:
"Art. 2.0
,.
. .,' ..•...••.....
Parágrafo único. Para os efeitos das alineas b e c' deste
artigo, o locatário terá direito à soma dos prazos dos con·,
tratos anteriores, desde qUe firmados ininterruptamente."
Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) _

E~:;ã: ~;a~~a~:~~:~::::e
S:::::orM::;s:nB::,~~::.' :::~a:~
~res~nte.
#

S. Ex." não está

O Sr. Lázaro Barboza fMDB - GO) palavra para encaminhar a votação.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N." 48, de 1979
Acrescenta parágrafo único ao art.
n.O 24.150, de 20 de abril de 1934.

(pausa.)

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
ll.:o 25, de 1979 (apresentado pela C-omissão de Constituiçao e Justiça como conclusão de seu Parecer n. o 207, de
19791, que suspende a execução do art. 2.0 • parágrafo
único e art. 3.° da Lei n.O 882, de 24 de setembro de 1973,
e do art. 3.° da Lei n.o 900, de 10 de dezembro de 1973,
ambas do Município de ltaqui. Rio Grande do SuJ. (Dependendo da votação do Requerimento n. O 183/79, do Senador Dirceu Cardoso, de adiamento da discussão para
reexame da Comissão de Constituição e Justiça.l
'Em votação o Requerimento fi. O 183, lido na sessão anterior.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da pauta para reexame da Comissão de Constituição 'e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Há~ ainda, oradores
inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador Agenor María. (Pausa.)
S. Ex. a desiste da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex.& não está preseilte.
Tem a palavra o nobre Senador ·Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex. a não está presente.
Tem a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
S. EX,a desiste da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador Ma;.:cos F'1rei·re. (Pausa.)
S. Ex.a. desiste da palavra.

Tem a palavr$. o' ·nobre Senador HumbertQ Lucena.

.. ,

O SR.HUMBli:rerO 'LUCENA (MDB - PB. Pronuncia
guinte discurso.) -+- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

i

o;~, eI

a

Há poucos q1a~, ocupei
tribuna do Senado para tecer a.~u~
mas considerações :SObr.e· o d.:€Sdobramento da ·greve dos prof$
.. , i~O-·
res do Distrito Federal. ."
,.. . tf~·
Tive oportunid&.de~'. então': de salientar que, à "epoc'á ,d~·.~J.8
suspensão, pelo prazo- de 39' dias, a Secretaria de EdJlçá9ãol!i:
solveu diSpensar cerca de 39· professores, alegando que el. e~.. jJ e~.·
fiam os responsáveis pela incitação do movimento reivindi~ ..
rio. Pois bem, desses '39j .voltaram às SUas atividades 36/
que 3 apenas, incl~ve o ·Presidente do Sindicato cios Profe&c;~ es
de Brasília. ficarayfl fora sob- o pretexto de que esta.riam..vin~, '~
dos à, convergência somali.sta e. p.' ortanto, levando .interesse. T ".'
tranhos ao ensino' para debate no seio dos grevistas.
';.,
Naquela ocasíãp.~ Sr~ Pre~idente. fiz a denúncia à Casa e pedia atenção dos Srs.: Senadores para o fato. por se l~ratar de qma
odiosa discriminaçao que, ao meu ver, não deve]\ia. prevale.cer.
Agora. os fatos se' agravam: 16 professores do Di.strito Fedetal
procuraram, há dias passados, a Sr.a Secret~1a ·õ.e Educaç~o, e ..
Cultura para lhe fazer a entrega de um memôMfil" em que recla~ .
ma vamo mais uma: vez, o atendime.ntQ de suas reivindicações I .p.~
área do ensino e,' ao· mesmo tempo. ·solicitavam I:> reexame I ~a
questão relativa à punição daqu.eles· três colegas ,tlue· contin~~
vam, como continuam, afastados do exercício de suas furi.ÇÕ~J '.
Es.sa Comissão~" éi).tretanto. ao qúe, ~me lnfOJ.:ma.ram, ,não,: toj':
recebida pela Sra.: Secretária de EdÚ~ão que, ao inv~s di.::i$o...:
solicitou ao seu Chefe de' Gabinete que::&.esse com qu&.. os Ilr0~
fessores presentes colocassem a sua assina"ttra no documento' que,
depois de devidam~nte· subscrito, chegaria às suas· mão::; parai o .
competente exame. ,E. Sr. Presidente, qual não f.oi a surpre$3
desses professores, ~quando começaram a ser intimados pela ~
legacia de Ordem Politica e Social para prestarem esclareei~n.~·
tos em torno de sl1as at~vidades, girando sempre as inqUil'li-'
sobre o memorial en.tregue, com as suas assinaturas, à Sra.·
-::,.'
cretária de Educação e CUltura. E todos eles, Sr. Presidente;· fS.
Senadores, estão sendo.. desde, logo, notificados de ·Clue serão .,*~...
quadrados em dispositivo da Lei de Segurança Na,~ional, ' .... ' li.':,,;

S-iO

.,:

Em face 'disso, ;VOIto a esta, tribuna para recolocar o p~i·!·!·
ma perante ·os meus. nObres. Pares, solicitando novaB providên ~ '.....
da nobre Comissão 'do Distrito" Federal, no sentido de uma" ge
.
junto à Secretaria ide Educação e Cultura, visando à re3.$Sun :'r'Q
dos: três professores que 'contínuavam afastados, e bem assi~.J4é
um contato com o' DOJl$ para tomar conhecimento do proe$fO
que ali está sendo! movido contra esses 16 professores que .',0'..
foram recebidos pela Secretária de Educação.
.. !
ai
O Sr. Jarbas passarinho (ARENA - PA) - pe:~ite V.
um aparte?

Ex.

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB -

PB) -

Ouço o.

ap,.rte

do nobre Líder, Senador Jarbas Passarinho.

.

O Sr. Jarbas Passarinho (AIRENA -

Nobre Sena4,!>1

PAi -

Humberto Lucena, ,não conheço especificamente o caso, a llijO
ser no envoltório genériCO desse problema. Posso, ent,retanto, ~..
mar a V. Ex.a, desde.logo, que conheço·perfeitamen1;;:: bem a Pt~ ...
fessora Eurides Brito da Silva, que é Secretária dE! Educaçãd leCultura do Distrito 'Federal, e, pelo comportamento de S. S.B, <t~tf
foi, durante o meu tempo de Ministro da Educaçào e Cult~
Diretora do Departamento de Ensino Fundamental, sei que e~a
jamais se recusaria' a receber a quem quer que fosse que, dentto ..
d3.3 normas que regiem o relaciona.mento de uma Sc!cretária c9"·
os professores, lhe fosse, ou lhe tivesse sido solicitado. Posso an""
tecipar também a V~ Ex.8 t ,desde logo, Q.ue o problema relaCiOn!.
com os dois professor.<:s a que V. Ex.a. se refere, ultrapassa o ní"V. I
de .decisão da Secretária de E;.ducação do Distrito Federal. Aí s
tenho conhecimento um pquco mais minucioso das questões que
foram envolvendo os proféssores, a Secretária e o Distrito ~~.
dera!. A greve que se processou aqui no Distrito Federal, àq~elB
altura,·e que teve dois grupos distintos, um, dirigido pelo prõpti!o
Presidente do Sindicato, Profesor Olímpio, e que passou a
hostilizado por um outro grupo considerado mais nervoso, m
.
radicalizado. Isto conduziu à completa dificuldade e quase p
ticamentc ao impasse nas ,negoCiações entre a Secretária e ,esses
grupos.
Tivemos oportunidade de. ·ver aqui, na rampa C.O
e V. Ex.a talvez tenha teste~hado - ocasiões
parte dos professores que pert&llcia a esse ·grupo
Professor .olímpio, quando se dirigia aos seus coleg<õls,

.I.r
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e, mais ainda, esSa parte ainda foi chamada de traidora da sua
classe. Por ai V. Ex. 8 vê o tipo de animus injurl_andi que ja havia

por parte de. um grupO mais exaltado e que 'não buscava propriamente uma solução, mas ao contrario - no meu entender _.
buscava complicar soluções viáveis e possíveis. Estou lhe dando
esse testemunho porque, na dupla Qualidade, de Líder do Governo e amigo pessoal da Profe.;sora Eurides Brito da Silva, sei
Que o assunto. na medida em que fosse o discurso de V. Ex. 8 tomado ao pé da letra, como uma exortação, uma solicitação rum apelo â. Secretaria, estaria fadado ao insucesso. Porque
insisto junto a V. Ex. a - o problema ultrapasfoil o- limite de
decisão cta Secretaria de educação.
O SR. HUMBERTO LUCENA IMDB -

PBI -

Pois não, no-

bre Senador Jarbas Passarinho. Creio que O assunto comporta
dois aspectos,· quanto aos fatos remanescentes. Em primeiro lugar. ha ('ssc caso a que V. Ex. 8 se refere. não de dois mas de três
prOfessores que ainda estão afastados. Dois - segundo me foi
dito - sob o argumento de que estariam envolvidos com a C0nvergéncia Socialista. e o terceiro que é o prôprio Presidente do
Sindicato dos Professores de Brasilia. e que a meu ver, suspensa
a greve como foi, jâ deveria ter voltado às suas funções de dirigente sindical. como fez o Governo Federal. através do 8r. Ministro do Trabalho. no caso -9-0S metalúrgIcos do ABC.
O Sr. Jarbas Passarinho 'ARENA - PA, - Foi o próprio
Governo Federal que também interveio aqui. A intervenção foi
feita pelo Ministro do Trabalho.
O SR, HUMBERTO LUCENA IMDB - PB. - Perfeitamente
Mas. estou fazendo um novo apelo -à Comissão do Distrito Fe-

dera]. para que Se entendam com o Governo local no sentido, não
so de reapreciar a questão do afastamen to desses três professores. cumo da volta do Presidente do Sindicato às funções. e também já. a.gora - e aí é ortd€ está o outro aspecto -. o caso desses deZfS~e!S professores que indo ao gabinete da Secretaria. não
foram recebídos e, la, teriam assinado um documento a seu pedido. por intermédio do Chefe de Gabinete. os quais. como já
denunde~, estão sendo convocados ao DOPS para prestarem depoimento.. ,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA, - Se V. Ex.& me
permite. foi nesse passo que lhe pedi a indulgência de aceitar
o meu aparte.'
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB -

PBI -

Ouço nova-

mente V. Ex. a
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA I - pois percebi que
havia uma correlação muito sutil. mas havia. entre os dezesseis
nomes que teriam sido firmados no gabinete da Secretaria e em
seguida, o inquérito sobre cada um desses nomes. Daí, dizer a
V. Ex. a que. conhecendo Gomo _conheço a educadora que é a professora Eurides, ela nenhum tipo de relacionamento com o caso
de DOPS teria, nessa situação, pelo fato de terem ido professores
até sua sala e deixado seus nomes. O que conviria, também, deixaI' claro ê que nem sempre esses pedidos de audiência a uma
autoridade são feitos com um minimo de tempo prêvio para que
eles possam ser concedidos. V. Ex.1\- é um homem experimentado
na vida. um dos homens brilhantes deste Parlamento. Sabe que,
muitas vezes, se chega a uma ante-sala de uma autoridade querendo falar com ela íncontinenti e pode encontrar a autoridade
atendendo outras pessoas com problemas de urgência e não podera interromper para atender. Então. não se deve inferir que
tivesse havido um repudio da professora em relação aos professores que a procuraram no sentido de não desejar recebê-los. E.
mais ainda, que houvesse qualquel~ ligação, qualquer nexo causal
entre a ida deles â. Secretaria e a sua ida posterior ao DOPS. a
que V. Ex. R se referiu.
O SR. HUMBERTO LUCENA IMDB -

PBI -

Eu sei, nobre

Senador Jarbas Passarinho. Inclusive alguns desses 16 professores, hoje ppla manhã. estiveram aqui no Senado Federal. e infelizmente. não encontraram V. Ex.'"
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA I - Eu estava aqui.
O SR. HUMBERTO LUCENA IMDB -- PBI -

Eles tentaram

um contato pessoal com V. Ex. a . sabendo - segundo me disseram - das suas ligações pessoais com a Secretaria de Educação.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Só quero defender-me. dizendo a V. Ex. a que só sai daqui às 13 horas e 10 minutos.
O SR, HUMBERTO LUCENA (MDB -
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PBI -

Foi a infocma-

ção que recebi.
Mas o que causou estranheza a todos eles foi o fato de O documento que subscreveram no Gabinete da Secretária. de Educação ter ido parar no DOPS, para servir justamente de hase às
inquirições que ali são feitas.
O Sr. Jarbas Pa5S?.;rinho (ARENA - PA) - Nobre Senador
Humberto Lucena, nós também que temos algum conhecimento
<ie coisas parecidas, ou seja. momentos em que _já sofremos as

nossas perseguições, temos condições de concluir certos fatos. Por
exemplo. seria absolutamente. a mim me parece, inverossimel
que se pudesse relacionar 16 nomes para submeter a um inquérito no Departamento de Ordem Política e _~iaL porque esse:)
16 nomes estão grafados na sala da Secretaria de Educação do
Distrit.o Federal. Isso não tem nenhum cabimento. Qual era o
crime praticado?O SR, HUMBERTO LUCENA (MDB - PBJ - Ainda bem que
V. Ex. 8 falou em perseguições. Mas o que quero dizer a V. Ex.a é
Que taJvez o que esteja em marcha - é uma presunção - seja um

processo de intimidação; porque a greve.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA _. PA)
sentido. agõra.
O SR, HUMBERTO LUCENA (MDB -

PBI

Mas não teria
' .. segundo di-

Zem os professores, não terminou, foi apenas suspensa. Então.
quem sabe, repito. esses que foram procurar a Secretária de Educação para recolocar na sua mesa um documento que insiste Jlas
reivindicações da classe. não sejam vítimas da ameaça da Instauração de um inquérito para apurar a forma do seu comportamento, visando justamente ao seu recuo na luta.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex. n
que eu ultime esta série de üpartes que V. Ex.a tão gencrosamen te me concede.
O SR, HUMBERTO LUCENA IMDB -

PBI -

Com muita

honra.

o Sr. Jarbas Passarinho IARENA - PA, - Então '<:u fui
oportuno e me congratulo comigo mesmo por ter ouvido o discurso de V. Ex. a nesta parte e pedido O aparte para dar-lhe a
minha opinião. Em primeiro lugar. porque lhe reitero, pelo conhecimento que tenho da PrOfessora Eurides. Que jamais partiria dela uma atitude desta. de relacionar aqueles que tivessem
ido ao seu gabinete e. com isso, instruir um começo de processo
de sindicância ou de inquérito, ou o que fosse. Isso eu estou absolutamente tranqüilo! Segundo. não me parece que nenhum
processo de intimidação qUE'- se faça agora tenha sentido. Acabei
de dizer a V. Ex. fl que a greve terminou por exaustão e por dc- ,
sinteligência de grupos internos: esses grupos foram tão injustos. um em relação ao outro. que. como eu disse a V. Ex. a. alglins
desses professores. que agora estão punidos. formam chamados
de traidores, publicamente. o que não tem sentido. Dizer que a
greve foi apenas transferida e suspensa é um artifício inteligente.
sem dúvida nenhuma, para quem jâ não sustentava a greve, porque ela ja estava sendo -·destruída a partir da periferia para o
centro da cidade e para o Plano Piloto. Permita-me. sintetizando.
dizer-lhe que. conhecendo profundamente a professores Eurides.
faço questão de dizer que ela nâo terá nenhuma vinculação entre
o inicio que V. Ex.lI. cítou. que ê o documento assinado, e a conseqüéncia, que é o inquérito no DOPS...
O SR. HUMBERTO LUCENA /MDB - PB) - Pediria ao nobre Líder da Maioria. Senador Jarbas Passarinho. cujo espírito
democrático proclamo e admiro. que S. Ex. 8 . se possível. desse
também um pouco da sua atenção a esse problema. procurando
reforçar a defesa desses 16 professores que estão sendo chamados,
cada dia. ao DOPS para prestar depoimento.
O SI'. Jarbas Passarinho 'ARENA de V. Ex. a

O Sr. Lázaro Barboza IMDB _
aparte?

PAI -

GOl -

O SR, HUMBERTO LUCENA IMDB -

Estou ao dispor

Permite V. Ex. a um
PBI -

Pois não.

O Sr. Lázaro 8arboza (MDB - GO I - Eminente Senador.
V. Ex. a, com proficiência. aborda o problema dos professores de
Brasília. Esse assunto vem preocupando-nos a todios e de modo
especial a este seu modesto colega. Que, desde a primeira hora da
greve dos professores. acabou sendo designado, juntamente com
dois eminentes 8rs, Senadores da ARENA. para int.egrar uma Comissão que tinha por objetivo manter dialogo entre os )l'ofcssares e o Governo do Distrito Federal. Lamentavelmente. essa Comissão não teve bom êxito e praticamente se dissolveu pf)r si
mesmo. Mas o assunto nos preocupa muito. e a mim. em particular. e já desde a semana anterior que eu, na Comissão do Distrito Fe-Qerak, onde tenho a honra de ter a~'sento, IJretendia
abordar esse problema, inclusive que a Comissão aprov-asse a convocação da ilustre Secretaria da Educação, para. em cont.ato direto com a Comissão do Distrito Federal. discutir esse problema
dos professores de Brasília. principalmente o dos 16 professores
a que V. Ex. a se refere. Lamentavelmente. na semana anterior.
não houve quorum para a reunião da Comissão do Distrito Federal. Ontem à tarde fui obrigado a me ausentar de Brasilia,
numa viagem ao interior de Goias. pretendia aqui chegar na par-.
te da manhâ, mas sô pude faze-lo cerca de uma hora atrás. Daí

.,I
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por que não tive o privilégio de participar da reunião de hoje
daquela. Comissão. Efetivamente, é preciso se buscaI;' u'ma solução

para esse problema. Fala-se em abertura, fala-se DQ reencontro
do País com o Estado de Direito. Logo, não é justo que, a esta
altura dos acontecimentos. dezesseis professores sejâJ11, um por
um, chamados a depor no DQPS, num claro pt:ocessQ -

a meu

ver - de intimidação. exatamente para _, esvaziar o movimento
reivindicatório dos professores, movimento que, na verdade. continua. Eminente Senador. pretendo, na próxima reunião da Comissão do Distrito Federal, ferir este assunto e propor à consideração dos nossos Pares. naquela Comis.são, 'a convocação da Secretária de Educação, a fim de tratarmos do assunto.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Agradeço a
V. Ex. a o aparte.
Além da convocação da Secretária de Educação à Comissão
do Distrito Federal, que me parece uma- providêneia oportuníssima.
-porque sô assim todos os aspectos do àssunto !)erão esclarecidos,
seria de bom alvitre também uma audiência da Mesa Diretora
da Comissão do Distrito Federal com o próprio Governador, porque, ao que me parece. esses fatos estão se sucedendo encadeadamente, de tal sorte que, ou há uma decisão de cima para baixo.
isto é, do própria Governador do Distrito Federal, ou, então, não
terminara esse conflito entre a Secretária de Educação e os pro"fessores do Distrito Federal.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - V. Ex. a tem inteira
razão. Já agora com OS novos elementos que o nobre Líder do
Governo forneceu à Casa. está-evidentemente claro que uma decisão· que resolva de vez o problema terã que vir de cima para
baixo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB - PB) - Sr. Presidente,
eram as palavras que tinha a pronunciar, esperando que '8..Senado
acompanhe de perto essa situação que está afligindo não só de2enas de professores de Brasília como suas respectivas famílias e
toda a comunidade.
Tenho a estranhar - como bem acentua o nobre Senador
Lázaro Barboza - tenho a estranhar que, nO momento em que
toda imprensa só fala em abertura democrática, ainda estejamos
a assistir a expedientes como esse, de processos que são preparados, a meu ver, com a finalidade lndisfarçã,vel de coagir, de
pressionar psicolOgicamente pacatos cidadãos brasileiros cujo único crime é a insistência na defesa de seus legitimos direitos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Itamar Franco.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Sena~~

,

.

Recebi da Associação Profissional Mineira de Geólogos, por
lnterrnêdio de seu Presidente, Cláudio de Castro Magalhães, o
seguinte telex:
Senador Itamar Franco
Senado Federal _ Brasília
A Associação profissional Mineira de Geólogos APMIG - vê com apreensão os fatos que vêm ocorrendo no setor mineral.
Inicialmente veiculou-se a intenção privatizante do
Governo sem antes se fazer um estudo mais amplo da.
situação do setor e dos efeitos que essas medidas trariam.
Hoje, o que se vê. é o desmantelamento puro e simples da subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce.
DOCEGEO, Que promove a prospecção e pesquisa de metais não~ferrosos. metais estes até hoje altamente carentes no País, e responsáveis por boa aparte do deficit de
nossa balança comercial.
Assiste-se a destruição de uma estrutura pública, montada com dinheiro público, sem que este possa ontnar,
através de seus representantes, sobre tal medida. nêve-se
salientar que Os recursos necessários para se manter es ...
truturas desse tipo são extremamente pequenos em relação aos necessários e aplicadOS em outros setores de nos ..·
sa economia.
É necessário dizer que tal medida terá reflexos imediatos. pois levaram à. demissão de parte de uma equipe
bem preparada que levou tempo 'para ser constituída, e
que tem como resultado do seu traballlo a.s recentes descobertas. em um momento em que se sente uma forte recessão no mercado de trabalho do GeÓlogo, o que resultará sem dúvida em desespero.
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A APMlG receia ainda, que em futuro próximo, tais
medidas venham a ser estendidas a outras estruturas .semelhastes, ô que acarretará, sem dúvi<la .al.~.•. o C3,O$. dO
setor mineral, que é uma das peças mais ~jll/ftI!ntes dO
nosso esforço de desenvolvimento, apesar (rti~e-r~'sido s;em. .
pre relegado 'a um segundo plano.
Exort"mos pois ao caro congressista que solicite ~ .es~
tudo do problema pelas Comissões de MimlS e Energljl.! das'
duas Casas do Congresso e promova a dismlSsão amp,~ dO
assunto, ~ntre seus pares..
.
Certa de poder contar' com VO&SO deeididO' apol~'em .
um problema de tão alta irnp&rtlincla par" os destin~. dO
País, a A$sociação Pro!issíonal:MlBe\ra de Geólogos àMtocipa os seus agradecimentos, ·~olocando à dispOSIção
para qualquer. subsidio.
Atenciosas saudações - Cláudio de Castro MAganiã... ,
Presidente da APMIG
APMIG - Rua Timbiras, I. 514, 3.0 ~dar ,S/307
Belo Horizonte - MG.
.. ..•,"

ri. .

Sr. Presidente, essas considerações da

-~OCiaçãO

Profissio...

nal Mineira de Geólogos fazem-me encaminhar a V. Ex.- o~ se...
guinte requerimento de informações, com a sua respecttva~ ~us
ti1icação:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES N.o

DE 1979'

Sr. presidente,
Nos termos regimentais, So~to de V. Ex." as necessárias providências no sentido .~serem Eincaminhadas à
Companhia Vale do Rio Doce S.A. as seguintes questões:
1. Qual O volume de Investimentos d:eflnldos pata a
atuação da CVRD, em 1979, incluindo as empresas CCl>troladas e coligadas?
2. pretende-se alterar o plano de Investimento "revisto para 1979? E no caso afirmativo, Indicar as razões,
3. Quais os atuais critérios estabefHttlos para a atuação . da empresa, considerando também as controladas e
coligadas?
.
4. Há, ~speclficamente na área de pesquisas J!llnerais, qualquer mOdificação da politlca até então se/WldaY
Em caso positivo, quais os motivos que a I:letermlnamrn?
5. Estaria a Direção da Companhia Vale do Rio tIoce,
devido a dificuldades financeiras. cogitando de transferir
a posse de algumas de suas reservas minerais?
6. Quantos são, e onde estão localiza.dos,. os .Qlvarás·_
de pesquisa disponíveis pela Rio Doce Geologia e Mlne- .
ração S.A. - DOCEGEO, e quais os resultados obtidos: nos
últimos t*ês anos pela referida empresa?
7. Os recolhimentos relativos ao Imposto único: sóbre Minerais realizados pela Vale do Rio Doce S.A,' pela
exploração de minério de ferro, no Estado de Minas Ge~
rals, a quanto montaram? Explicitar para os Municípios e
o Estado.
'
I

,

Sr. Presidente, como disse, apresento minha just!f!catlva;
O Relatório da Companhia Vale do Rio Doce S.A.• 'telaUva a 1978, considerou "bastante satlsfatóll"ios" os resultados obtidos pela Empresa.
Por sua v~z, o mesmo documento diz que, durante .1978,
a CVRD prosseguiu realizando projetos "não relacloll$llQII.
diretamente com a sua área de especialização~ porém de
indiscutível necessidade para o País". A a.tuação na: ârea
de reflorestamento, celulose, bauxita, fosfuto, fertillzalttes
e alumínio, mostra .0 Relatório, estaria -ocorrendo .-fisem
prejuízo" da destacada posição da Vale no setor de minério de ferro..
Isto é confirmado, em 1978, péla exportação de cerca
de 42 milhões de toneladas de minério d .. ferro. obtendo
um total de divISaS da ordem de 627 milhões de dóla~es,
Apesar destes resultados, somos surpreendidos ~: in- •
formações, atribuídas à Direção da Vale d" Rio Doce, que
dão canta de uma mudança radical na sua política e ,encerrando uma fase áurea da diversificação das suas 'atividades (.Jornal do Brasil, 31-5-79, Dúvidas Levam Vale il
Reduzir Gastos e Vender Reservas).
EspeCl.·f!Camen. t.e.. SO.h.re pesquisas mlne.rtlls, m. Ulto~
.. bO
...• '
10a destaque ato:lb\lldll ao setor no seu r"latório,
.
até mesmo, em· agão. -um. plano de desat!"~ar o pro
·a

°

. -

-- i:
;

,

,I

I·

;,"4';&"

ri

2540

Sexta-feira 8

DlARIO DO CONGRF.sSO NACIONAL (Seçáo 11 I

de pesquisas da DOCEGEO, COm profundas repercussões.
tanto econômicas quan,t?.&ociais.
Por outro lado. aproveitamos ta.mbém a oportunidade
para solicitar à CVRD uma informação a respeito dos valores globais recolhidos pela Empresa, à guisa de Imposto

único sobre Mineraís. eis que, em. anos. anteriores, era possível obtk;los a partir do Relalórto .da. Empresa, e inexistente no de 1978.

..

Lamentavelmente. Sr. Presidente, não me foi possível obter, no
Relatórió atu.al da Vale do Rio .Doce. as informaç.ões que ora soli-

cito a V. Ex.a
Estou certo de que. após examinar este pedido. V. Ex.a o en-

caminhara ao Chefe do Gabinete Civi1 da Presidência da República, para as solicitações devidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Lãzaro Barboza ...
O SR. LAZARO BARBOZA ·(MDB - GO. Pronuncia ó seguinl€
discurso. Sem revisão do orado\"'.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Senado da República jamais teria o notavel desempenho que
ostenta, não fosse a eficiência do seu quadro de servidores, -do
contínuo ao mais categorizado'--funcionário, aquele que ocupa funções hierárquicas superiores na administração da Casa.
E é num preito de reconhecimento à eficiência da equipe de
servidores· da Casa que ocupo a a. tenção do Plenário, neste fim de
tarde, para tecer aqui lig'eil;as considerações sobre o talento; a
honestidade funcional e a-eultúra de um homem que. completando
quase 40 anos de sez-viço públiCO e mais de 30 deles ao Senado
Federal, ora requer a sua aposentadoria.
Trata-s~ do eminente Professor Francisco Soares Arruda, conhecído de todos os Srs. Senadores; homem que ao longo de mais
de 30 aJ;1.os, com uma eficiência exemplar, desempenhou as altas
funções de ,Assessor Legislativo, tendo ao longo de sua carreira
prestado inestimáveis seZ-Viços, à in.stiJuição, nas suas Comissões
Técnicas, na Assessoria. aos próprios Srs. Senadores, a tantos deles.
O Professor Arruda é um_homem, como ,todos os intelectuais,
modesto por natureza. e que 'agora, depois de prestar tão longo
tempo de serviço à instituIção, desta Casa se afasta. Então, eu não
pod-eria deixar. Sr. Presidente - amigo pessoal e admirador desse
servidor exemplar - de .neste instante registrar o pesar com que
vejo S. s.a afastar-se do Senado, mas, ao mesmo tempo. registro
também a alegria. com que o vejo ainda capaz de prestar .grandes
serviços -ao magistério. ócupação que o empolga há tantos e tantos anOS. E sei que, sem dúvida alguma, S. S.8. vai dispor, agora,
de maior faixa de tcmpo para suas pesquisas. para seus estudos e
para ministral" as suas aulas magistrais, preparando ainda legiões
e legióes" de jovens para uma vida melhor.

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) ~ Permite V. Ex. a um
aparte?
O SR. LAZARO 8ARBOZA (MDB - GOl - Ouço o nobre Se. nadar Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Se na (MDB - AC_I ~ Quero, nobre Senador
Lázaro Barboza, com muita satisfação. associar-me a essa homenagem ju~tíssjma - digo mesmo das mais justas feitas nesta Casa
- ao Professor Soares Arruda, e eu diria melhor, ao meu amigo
Professor Soares Arruda. Devo registrar, aqui, que tenho 16 anos
de exercício do mandato de Senador fOi do Professor Arruda que
recebi o· primeiro assessoramento nesta Casa: daí para cá, não sô
em assessoramento como em contatos vários, tive oportunidade
d-e verificar agora o testemunho neste plenário, o Q.ue foi esse funcionário. O que V. Ex.a. está exaltando não está registrado, apenas,
nos Anais do Senado, está registrado em nossos corações, ou melhor, em nossa melhor das retentivas. que é a memória dos corações. Muito obrigado a V. Ex.a pelo aparte, e peço que registre esta
minha impressão, que se tornou indelével e significativa da brilhante atuação do Professor· Arruda.
O SR. LAZARO 8ARBOZA (MDB - GOl - Agradeço ao nobre Senador Adalberto Sena o testemunho que presta do comportamento exemplar, do tirocínio e da capacidade intelectual do
Professor Francisco Soares Arruda, que ora deixa esta Casa, depois de a ela prestar grandes e relevantes serviços.
O Sr. Helvídio Nunes (ARENA ~ PI) - Pennite V, Ex.a um
aparte?
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB -- GO) - Ouço o Senador
Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes (ARENA -- PI) - Senador Lázaro Bàrboza, informaram-me os Senadores José Lins e Aloysio Chaves.
Líderes da nossa Bancada, que não faz muito, através do eminente Senador Dirceu Cardoso. uma. homenagem foi prestada ao PrQ.-
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fessor Francisco Arruda. Ma!>, faz V. Ex.8. muito bem em exaltar
os méritos daquele que está às vésperas da aposentadoria, como
um dos mais 'eminentes funcionários desta Casa, em exaltar novamente os seus préstimos, como faz na tarde de hoje. E. ausente
naquela primeira manifestação, coma V. Ex. a , quero, através da
sua palavra, solidarizar-me com o discurso de V. Ex.2. e, ao mesmo
tempo. agradecer os serviços, O inestimável trabalho prestado pelo
Professor Arruda em favor e em obséquio da nossa instituição.
particularmente da Casa a q':le pertepcêmos, o Senado Federal.
O SR. LAZARO BARBOZA (MoB - GOl - Agradeço o aparte do eminente Senador Helvídio. Nunes, que Vem evidenciar, Sr.
Presjdente, a estima e o apreço do Senado, como instituição, â.
pessoa desse servidor modelar que é o Dr, FranCisco Soares Arruda.
Na folha de serviços do Pro'fessor Arruda são muitos os elogios que S. S.ft recebeu através do tempo: das inúmeras Comissões
a que assessorou, da própria 'Mesa Diretora do Senado, :já há alguns anos atrás. quando S. S.1l completava.- se não me falha a
memória - 25 anos de serviços prestados ao Senado. De forma que
não seria. justo que, conhecendo-o tão bem como conheço, permitisse que S. S.a. da Casa se ausentasse, para gozar da merecida
aposentadoria, do merecido descanso, sem levar, aquele eminente
servidor, os meus cumprimentos, os agradecimentos da Bancada
da Minoria a um homem que se ligou, durante tantos e tantos
anos. de forma modelar, ao funcionamento e à vida do Senado.
Era o registro que queda- fazer, Sr. Presidente, (Muito bem!
Palmas.,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianat - Antes de da.r prosseguimento à sessão, a Mesa deseja acentua'r que é com satisfação que
se associa às justas palavras proferidas pelo Senador Lázaro 13arboza, sobre um dos melhores funcionários que a Casa tem tido,
ao lon~o da sua história.
Realmente, embora pesarosos por perdermos o concurso de tão
distinto servidor, reconhecemos .que é justo que ele passe a merecer a aposentadoria que requereu, mas que o faz tendo, da parte
de todos o.s Srs. Senadores e da Casa que tão bem serviu. um sincero reconhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Orestes Quércia.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP. pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estamos' aproveitando esse tempo que ainda temos, antes do
encerramento da sessão, para dizer algumas palavras, fazer· alguns cdmentários com respeito a informações que circulam pelO
Congresso Nacional, principalmente nos últimos dias, princípalmente nas últimas' horas.
O jornal O Estado de S. Paulo publica hoje, no seu editorial da
terceira página, um artigu muito interessante, de que leremos
alguns trechos, para depois fazer os comentários a respeito dos
rumores que circulam no Congresso Nacional.
Diz o artigo:
O sentimento de frustração com a timidez da clas.se
politica que o presidente João Baptista Figueiredo expressou, ontem, mais uma vez, não é menor do que aquele que
setores importantes dos doís partidos vêm nutrindo com
respeito à decisão do presidente de manter-se fora do processo de reforma partjdária,
Elogiável, na medida em que reafirma o ingresso do
País numa nova fase, na qual a figura do ordenador intransigente e arbitrário 'vai desaparecendo, silenciosamente, na última fila da cena pelítica, não deixa de provocar
temores a idéia de que esse excesso de escrúpulos presidencial acabe por desgarrar numa perigosa forma de omissão.
Ainda esta semana, no Rio, prestigiosa personalidade
do MDB refletia essa preocupação, ao observar que, se o
governo não estabeleeesse de imediato e com absoluta nitidez seu pensamen,to politico. tr?-çando diretrizes cla.ras. e
leais e indicando quem fala, afinal, em seu nome, acabara
implantando o caos e o tumulto na vida partidária, e mergulhando o País numa perplexidade extremamente perigosa. O senador Dinarte Mariz. da ARENA, manifestou-se no
mesmo sentido.
E mais adiante diz o mesmo artigo:
As vacilaçóes e indecisões do Planalto estão sendo, no
momento, atribuídas à existência de um fato, novo e grave, como a dualidade de grupos que disputam, dentro da
ARENA, a hegemonia na condução do processo de reestruturação partidária. Em vez de solucionados, os problemas
estão-se acumulando.
Os jornaís de hoje, Sr. Presidente, anunciam que o Presidente
José Sarney. da Aliança Renovadora Nacional, em reunião de on-
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tem, esclareceu claramente que teríamos, tão logo no mês de

que

agos~

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP) - Com todo o prazer.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) "Brasilia, 7 de junho de 1979.
Companheiros,
~volumam:-se as notícias e informações sobre o torpe
proposito de esmagar a oposição no BrasiL Além das iniciativas de âmbito nacional promovidas e em organização pela Direção Nacional, cumpre que sem tardança os
Diretórios Regionais, lideranças e Diretórios Municipais
utilizem as tribunas parlamentares e promovam concentrações com filiados, trabalhadores, estudantes, intelectuais, empresários e democratas, ainda que não filiados,
para ampla mobilização da opinião pÚblica contra a nefanda tentativa de eliminar o direito de crítica discordância e fiscalização do Governo, sempre que a' minoria

exercite conSiga a credibilidade popular, a organi-

.zação e a força que a luta sÍ!lcera e sem temor assegura-

to, a extinção dos partidos políticos.
Mas hoje, Sr. presidente, o Senador José Sarney disse que
suas deelara.ções foram deturpadas c mais uma vez S. Ex.a. volta
atrãs nas declarações que fez no dia de ontem, porque no dia de
ontem S. Ex. a voltou atrás nas declarações que fez anteontem e
assim por diante.
A direção da ARENA está completamente desarticulada no que
diz respeito a esse assunto tão importante que é o encaminhamento do processo de abertura estabelecido pela pretensão do Presi-dente da Repúbli~a.
Temos informações de que o encaminhamento da reforma po.líUca por parte do Ministro da Justiça está sofrendo restrições
da parte de muitos Ministros, que têm receio de perder os· seus
cargos, .caso haja uma recomposição de forças políticas. Enquanto isso, o Presidente da República, tudo leva a crer, está realmente se omitindo, deixando de dar uma palavra do Governo a respeito desse assunto. Esse artigo que lemos do O Estado de S. Paulo
traduz bem a realidade dos fatos. O Presidente da República, na
realidade, está-se omitindo no sentido de orientar os seus líderados no caminho que o Governo pretende porque, ao que tudo indica, está havendo divergências no seio do Governo a respeito
desse assunto tão importante.
Enquanto isso, todos nós da classe política, toda a Nação espera uma definição do futuro próximo, que não vem, porque a
ARENA não tem a indicação segura daquele que deveria indicar
qual o caminho que pretende sej a seguido pela ARENA, que é exatamente o Presidente da República.
Qu~remos, neste final de sessão, aproveitar este tempo, embora nao estivéssemos inscritos anteriormente, mas como o assunta é muito importante e oportuno não queríamos deixar eScapar esse pequeno tempo que dispomos, para lavrar, mais uma
vez, a nossa estranheza, o nosso protesto, o nosso descontentamento em razão da forma pela qual O Governo está encaminhando o seu processo de abertura e o seu processo de reformulação
partidária.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) _ Permite-me V. Ex. a
um aparte?
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Com todo prazer.
nobre Senador Lázaro Barboza.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador
'Orestes Quércia, V. Ex.a faz bem em abordar este problema nesta tarde. Em verdade, o que está evidenciado é o receio do 00vem? em face da incapacidade do seu Partido em vencer eleições,
por ISSO ~ Governo \ameaça de extinção os Partidos para, em ver<lade, extinguir o MDB, pensando assim em fracionar a Oposição.
~se risco ainda aí está, ainda persiste, mas quero aproveitar o
dIscurso de V. Ex. a para nele inserir, no aligeirado deste aparte,
uma comunicação ao Senado e ao País: por parte do MDB nós
estamos desempenhando o maior esforço no- sentido de mobilizar
a opinião pública nacional contra a extinção do MDB. Se o Governo preter:tde extinguir o seu Partido é problema do Governo,
é problema mterno do seu Partido, mas o Governo não tem o direito de ameaçar também a -Oposição. Tenho aqui em mãos um
documento que acabei de preparar e que vou levar à consideração
dO' Presidente Ulysses Guimarães, para ser assinado por S. Ex.a e
por mim, ele na condição de Presidente e eu de Secretário-Geral
-em exercício: documento que -vamos mandar ao Pais inteiro, aos
nossos prefeItos, vereadores, deputa-dos estaduais e federais, aos
Diretórios do Pais todo, concitando Os companheiros a se mobilizarem contra o ato de extinção, o ato de arbítrio, porque a verdade é que, embora mesmo sendo um ato votado pelo Congresso
Nacional. votado pela Maioria Governamental não deixará de ser
ar,bítrio porque em nenhum país civilizado do mundo já se viu
exemplo de se extinguir Partido da Oposição. Este documento
en:tinente Senador Orestes Quércia, que é pequeno, peço a per:
mIssão de V. Ex. a para lê-lo.

O
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ram a<> Movimento Democrático Brasileiro. !l: O direlliCl próprio das minorias de sobreviver e atuar iIldependen~c.n
te do consentimento do Governo e da maioria a :-flUé - SIr!
opõem.
.
,I
ROgamos Informar à Direção Nacional as medid,S efe<tivas que torem tomadas em nQme da resistência derpbcrá- .
tica e da sobrevivên.cia do MDB.
~: i

res'.·
tre.....'

Por .ma.is esse indísve. us. ável .serviço político
o reconhecimento dos admiradores. - Deputado . '
"
Guimarães; Presidente - senador Lázaro Barboza, ecretárío-Geral "em E,xercíclo.
,I i
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP) - Agradeço o'~tJ~r
te de V. Ex.a. que, inclusive, trouxe informações a respe1tô --das:
providências' que estão. sendo tomadas ,pelo Diretório Nacion~J
do MDB, com relação ao momento político atuaL
~mbro a V. Ex.& que em São Paulo, por proposta minba, 'o
Diretoria Regional já marcou uma convenção extraordinátiia-para o dia 1.0 de julho, na Assembléia Legislativa de São paulo. Nós,
em São Paulo, querem'os protestar contra o que se anumUa ser
pretensão do Governo de extinguir os Partidos Políticos: e .. em
razão disso, extinguir o MDB. As bases partidárias do MJr)lJ em
Sã.p Paulo estão coesas no sentido de luta, de resistência ;contra
essa pretensão abusiva, absurda e desleal que estamos sentindo'
partir das hostes situacionistas.
.I
O mais grave, nobre Senaqor Lãzaro Barboza, acredi"tio eu,
.seja a Indecisão, porque, há muito- -tempo', se anunciam medidas
leves; medidas graves; medidas violentas, mas o Presidente Nat!ional da ARENA vive mudando as' suas declarações de um dia
para o outro; de 24 em 24 horas. E, agora, o que se anuncia é
que existe uma divergência no Governo. no sentido de que alguns Ministros estão contra o Ministro da Justiça qu~ deseja determinada ação política. e outros Ministros não 'a quereDl~,1 porque receiam perder os seus cargos numa eventual composltjãlO 'política e assim por diante. Não importa as divergências quêi porventura, existam no seio do Governo, mas S. Ex. a o Presi(lente
da República deve cotocar um paradeiro nisto e tomar uma decisão, dar uma indicação aos seus liderados, no sentido dei_ p.ue O
Presidente da ARENA diga coisa com coisa, dê declarações I a Imprensa, que realm'ente, 'sejam conseqüentes, que. rea1méoté. não
p'ossibí1~tem que ele venha, vinte e quatro horas depois, dé$mentu aqmlo que falou'· antes, porque isto gera uma incerteza- na
Nação Brasileira, gera uma incerteza nos quadros políticos~ -gera
uma incerteza ~eral, porque ninguém sabe realmente aqullp que
o -Governo está pretendendo, porque existe um.a indecisão: atrás
de indecisão.
.\
O Sr. José Lins (AliENA CE) - Permite V. Ex." um OIparte?
O SR. ORESTES QumCIA (MDB - SP) -- Pois não.'
O Sr. José· Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador 6reslles
Quércia, V. Ex.a. está evidentemente perplexo com os fatos :novoSl
da democracia. A .palavra do Sr. Presidente da República I -João
Baptista Figueiredo l deve ser interpretada por todos couio um
incentivo à área pOlÍtica, par.a que a.ssuma o verdadeiro papel qué
lhe cabe representar na dinâmica nova da abertura demqc~ática
brasileira. Não há que estranhar-se na palavra de S. Ex~~ esse
.sentido de chamamento da classe política, para a nova ~rdem
do País. Quanto à desorientação que V. Ex.a alega haver no· seio·
de meu partido, a impressâo que tenho é a de que V. Ex.."~ simplesmente, transfere para a ARENA os problemas dO MGB em
cu.ja.s hostes anda reinando um verdadeirQ caos. O diálo~! éntre
,Mmlstros em vez de prejudicar o debate sobre os problenlas nacionais, enriqu~e-o. Torna-se claro que a ,preocupação de !'V, Ex,demoI]-strá, aperlas falta._.d.e ajustam~nto às exigênCias da ~ertu
ra. Nao ha por: que estranhar, a nao ser que V. Ex.a. nãoi· ~eja
acompanhando·fla dinâmica nova, o debate novo sobre a nova democracia brasileira. Muito obrigado a V. Ex. a
O SR. ORESTESQ"UÉRCIA (MDB -

SP)

AgradeçQ+lhe O

ap~rte, com el~ não concordo, mas respeito a posição de ~. Ex.A_ Jn~~rt~za ex~te.· concordo com V. Ex.a, dentro do MDB; 'mas..
n~o

e, so no MDB. porque a incerteza existe em toda a: Nação.
Nmguem sabe o que o Governo quer. O presidente da ARENA se
des~iz à medida que o temP<J passa. a todo dia. a tod" hora.
E,,:tão, ainda não existe uma definição definitiva a r""paUlo daqUllo que o Governo'quer. E por quê? Segundo se diz é Q.Ue há
divergência no seio do Governo, não sei. O que realmente
quIs
aproveitar, Ex. a, nest-e horário vago aqui da tribuna do "nado
era exatamente p~a levantar esta .questão. digamos asSin1:1! rapl':
d~mente, para, maIS uma vez, manIfestar o desagrado, qu"e' acredlto seja o ?esagrado de toda a Nação brasileira, com relação às .
Incertezas, as idas e v~ndas. Em suma: o que é que o GQovernt>·
quer? Ele quer fazer mn i?~o~eto. extinguindo os partldqs;.,.elti._ ,.--/
quer mUdar. os nomes dos .pa.rtldos? O que o ~overno qU~rí':~ "J--;:..":..>' ~i'"
O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - So Deus Sl\b+ · .
.

eu

I
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O SR. ORESTES QUIlRCIA iMDB -- SP I -- O Governo tem
obrigação moral de estabelecer aquilo que ele quer.
O Sr. José Lins (ARENA -- CE ~ - Permite-me V. Ex.lI.?
O SR. ORESTES QÚt:RCIA r MDB .- SP I ~ Pois não.
O Sr. José Lins f ARENA _. CE l O q u e parece estar acontecendo. Senador Orestes Quércia. é que V. Ex. a não sabendo.
realmente. como participar do diálogo. passa a desejar que alguém lhe ajude. tomando as decisões que. segundo pensamos.
devem nascer das discussões A democracia não é isso: ela é.
exatamente, este clima de debate.
() SR. ORESTES QUIlRClA IMDB ~ SPr .- Mas. qual debate'
O Sr. José Lins (ARENA· -- CE ) ~ V. Ex. a pede uma definição co Governo. POr que não procura V. Ex.a encontra-la através
do debate como os seus Pares. em vez pedir ao Governo que forCt" definições de cima para baixo';)
O SR. ORESTES QUIlRCIA r MDB ~ SP r -- Estamos sugerindo que o Governo tome uma atitude e defina o que quer. porque ele. até ag::n·a. não disse o que deseja. Ninguém sabe o quC'
o Governo quer.
O Sr. Lázaro Barboza IMDB ~ GO)
V. Ex. H me permite
uma rápida intervenção?
O Sr. José I..ins í ARENA - CE ~ -- Parece-me que o Governo
não tem que di7,er a V. Ex. a o que deseja. O que deseja é que Vossa
Excelência participe do debate. que traga suas sugestões pára
que- sejam encontrados os caminhos necessários a nova dinâmíea
da democracia brasileira.
O SR. ORESTES QUt:RCIA I MDB ~ SP I ~ Ainda bem que,
as palavras servem para tudo. a qualquer tipo de raciocínio: ainda bem que as palavras servem para isso. não para a realidade.
O Sr. José Lins f ARENA -- CEI .~ Isso para Vossa -Excelência, para mim, não.
O SR. ORESTES QUÉRCIA 'MDB ~ SPl ~ Sem nenhum desrespeito a V. Ex. a . mas acontece que. hoje, veja V. Ex.lI., estamos'
no ar. com relação as convenções piutidárias. É um absurdo. Amanhã. sexta-feira. pela lei que está vigindo neste País, normalmente os Diretórios deveriam fazer as inscrições das chapas. Mas ninguém tem convicção do que vai ocorrer. Pode V. Ex. a justificar
tudo. menos isso. menos essa incerteza, porque amanhã venr.e o
prazo de inscrição para as ('.hapas que vão concorrer aos Diretórios Municipais. Eu recebo ligação telefõnica de todas as cidades
de São Paulo, dos companheiros do interior que querem sabC'r:
vamos registrar as chapas ou não vamos registrá-las.
Ora. um país que realmente quer se desenvolver, que quer progredir. que tenha certo resquício de racionalismo em seu comando. em seu Governo,-não pode admitir que ocorram. dentro de suas
fronteiras geográficas coisas como. esta. Quer dizer. amanhã os
Partidos não sabem. a ARENA não sabe. se deve indicar aos Diretórios Municipais se eles devem indicar chapa ou não. Ninguém
sabe! Nós vivemos num mundO esquisito, num mundo completamente fora daquilo Que devia ser o lógico, fora daquilo que devia ser o bom senso. Por que? Porque nós vivemos num regime
que é de abertura, mas que está cumprindo o arbítrio, não se desacostumou dele: em suma, está desarticulado, não sabe o que
quer. não tem nenhuma definição. E isso é um absurdo, nós não
podemos -concordar com isso!
.
O Sr. Ag-enor .Maria ! MDB ~ RN I
Permite V. Ex. a um
aparte?
O SR. ORESTES QUIlRCIA 'MDB ~ SPl - Com todo o prazer. nobre Senador Agenor Maria.
O 5r . .'\g-cnor !\-Iaria (MDB - RN) - Senador Orestes Quércia,
ante.s. nós viviamos num clima de direito de força. A Nação viveu. por alguns anos. sob a égide da força. não foi sob a égide
da força do direito. foi sob a égide do direito da força, que é completamente diferente da força do direito. Vencida essa fase, entramos agora numa muito mais difícil. porque na outra sabíamos
que vivíamos subjugados ao direito da força. Agora, não. Desapareceu o direito da forca e
direito que esta havendo, hoje, no
Brasil. é o direito maquiavélico. escorregadio,.
() SR. ORESTES QUllRCrA (MDB ~ SP)- Secreto!
O Sr. Ag-enor Maria (MDB --- RN) - ... que ilude, que negaceia e que nos deixa realmente apopléticos. Ninguém sabe. neste
Pais. para onde está indo. Ninguém sabe de nada. Sou um Senador
da República, e tenho responsabilidade par<l com o povo de um
Estado todo. Se chego ao meu F.nStado e me perguntam alguma
coisa .sobre política, eu não sei nada. Em sã consciência, ningué~
sabe nada. Essa instabilidade política gerada pela negaça, pelo
sofisma, cria uma instabilidade de ordem emocional. Resultado:
ninguém pensa a longo nem a médio prazo, neste País; na indústria, no comércio, na agricultura. em nada. Todo mundo está
numa expectativa e ninguém sabe. infelizmente. para onde estamos caminhando. Acredito, Senador Orestes Quércia, que este Governo que está ai. inspirado numa inteligência que ninguém pode
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desconhecer. mas uma inteligência que pode ser nefasta. uma inteligência maquiavélica, podera fazer muito mal a esta geração
e ao futuro desta Nação. Estamos vivendo uma êpoca em que precisamos enfrentar a realidade. custe
que custar. O Governo s6
merecera o respeito do povo brasileiro se realmente enfrentar, de
mangas arregaçadas, a realidade Sou um homem com 53 anos
de idade. lavado em nOVe águas. ninguém me deixa enganar.
e eu estou sentindo que esta é a realidade; e não somente eu sinto. somos todos nós. Aqui não tem ninguém incapaz. Quando se
chega aqui, é porque se tem alguma qualidade. Mas. eu volto a
dizer a V. Ex. a neste breve aparte: o Governo precisa descer/da
sua onipotência. enfrentar a realidade com~ patriotismo. e, acima
de tudo, ter em vista o interesse da Nação e jamais o interesse
de grupos, ou grupelhos, ou interesses subalternos de continuar
no poder. porque o poder maior. nobre Senador Orestes Quércia,
deve ser .0 poder da Pãtria. o poder da Nação. o poder do povo.
Muito obrigado a V. Ex. 3
O SR. ORESTES QUIlRCIA (MDB ~ SP, ~ Agradeço a contribuição de V. Ex. a , nobre Senador Agenor Maria. Realmente, Vossa Excelência concorda comigo e com o nobre Senador· Lázaro
Barboza. em que a Nação inteira está na expectativa de uma unidade de comando no Governo. que não está surgindo. não estâ
âparecendo e ê aquilo que estamos reclamando. Nós queremos uma
definição da ARENA, do que o Governo quer. e não incertezas, não
inseguranças. porque é um -absurdo - repito, mais uma vez --qlle eu- --não tenha. condições de dizer aos Diretôrios Municipais
de São Paulo se amanhã eles devem registrar chapas. ou não. Por
que? Porque o projeto de lei que foi para a Câmara vai voltar
para O Senado e entrará. ainda sem ser aprovado ou rejeitadp.
nos limites de tempo, quando nós deveriamos estar. todos nós, nos
nossos Estados, mobilizando as forças da Oposição e a ARENA as
forças da Situação, para organizar as bases partidarias. E um absurdo que isto esteja ocorrendo neste País.
O Sr. Ag-enor Maria IMDB - RN) - Nobre Senador Orestes
Quêrcia. afirmo a V. Ex. a o seguinte: a ARENA está. como nós do
MDB estamos. sem saber de nada. A ARENA tem homens. realmente. abnegados, de espírito público. mas que se vêem tolhidos
por esta situação Que está aí. A ARENA esta na mesma situação
do MDB, não estâ sabendo de nada; meia dúzia sabe de alguma
coisa, m·as isto não transpira para nós sabermos, porque eu tenho
certeza de que a ARENA. em sã consciéncia. deseja que não exillta a Lei Falcão, deseja que nâo exista prorrogação de mandato,
deseja que haja eleições livres. A ARENA deseja isto. mas está subjugada por uma força maior. E eu posso afirmar a V. Ex.a que,
se dependesse de nós, ARENA e MDB, a situação seria resolvida
normalmente. Muito obrigado a V. Ex. a .
O SR. ORESTES QUIlRCIA 'MDB ~ SP I - Agradeço o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Agenor Maria.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BAl - Permite V. Ex.&' um
aparte?
O SR. ORESTES QUIlRCIA rMDB ~ SPI ~ Com todo o prazer. Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BAJ
Senador Orestes
Quércia, V. Ex. a há de reconhecer que estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento do sistema democrático, compromisso
assumido pelo PreSIdente João Baptista Figueiredo. que é o Chefe do Governo e que vem comandando a Nação com aquela autoridade que nós não podemos negar. mas, sobretudo, com aquele
espirito democrático que vem revelando e que se comprometeu,
perante a-Nação de fazê--a uma Nação democrática. E claro que
se nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, isto implicará
em mudanças, em debates, e o que esta ocorrendo é exatamente
isto: a ARENA tem seus pontos de vísta. o MDB tem os seus, o
Governo quer recolher as opiniões das Lideranças. Às vezes, até
alguns membros do Governo que são políticos· podem manifestar
o seu ponto de vista. Isso não implica, absolutamente, na falta de
comando: ao contrário, o que o Presidente da República tem assegurado, em reiteradas oportunidades, é Que aos políticos compete o debate, a discussão. o oferecimento das idéias, para que
se processe uma reformulação politica como o Pais necessita e
carece, a fim de que possamos chegar ao aperfeiçoamento democrático. Talvez seja esta a estranheza de V. Ex. a , como bem acentuou o meu'nobre colega de Liderança, Senador Jos,~ Lins. É verdade, ha imprensa livre, as greves se realizam e o Governo se
entende; os Ministros deslocam-se.
O SR. ORESTES QUf:RCIA (MDB ~ SP) ~ Através da intervenção nos sindicatos. Isso é liberdade, isso é ampla liberdade, é
democrácia! .
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Através da intervenção dos Sindicatos, sim; é possível que num momento de ilegalidade haja a intervenção nos Sindicatos, mas, ao mesmo tempo,
no melhor dos ob}etivos, elimina, essa intervenção e volta àquela.
mesma direção. tudo obJetivando exatamente o aperfeiçoam.ente>
do sistema democrático. V. Ex. a não pode negar que a Nação esta
realmente numa fase de mudança, de aperfeiçoamento. de deba.:.

°
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te, com a imprensa livre, o Congresso debatendo, os homens públi. cos dos Estados e municípios manifestando suas opiniões, coma a
opinião de V. Ex.a também é tão necessária e não deve ser de estranheza; ao contrário, V. Ex. a deve se aliar a esse debate. O que
seria estranhável é que as coisas tivessem víndo de lá; como
V. Ex.as diriam, antigamente vinha tudo preparado do 'Planalto,
vinha tudo de cima para baixo. Ao contrario, o Presidente quer
recolher a opinião dos homens públicos. dos homens do meu Partido e, por certo, também dos homens do Partido de V. Ex.a., para
que possamos conduzir esta Nação aos destinos que todos nós desejamos, sob o comando dele, do Presidente João Baptista Figueiredo, que, ao lado dessa reformulação política, projeta as sua.s
metas. inicia o seu trabalho, assegura a administração, orienté:1.-a
para o sentido obj-etivo. É isto que V. Ex.a. deve estar estranhando, e não deve estranhar como político que é, com a responsabilidade politica que V. Ex. a tem. Traga, também ~ como agora
está trazendo nesta Casa, e tem realmente manifestado em outras
oportunidades -, a sua opinião, porque ela é necessária, nesta
hora de debate, nesta hora de mudança, mas, sobretudo, nesta
hora de aperfeiçoamento democrático, em que o Presidente quer
escutar, quer ouvir a opinião das Lideranças politicas brasileiras.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - Agradeço o aparte de V. Ex.a., nobre Senador pela Bahia, Lomanto Júnior.
Evidentemente, temos outra idéia a respeito daquilo que ocorre no País, em termos dessas propostas de reformulações políticas.
Acreditamos mais que a ARENA esteja sendo levada, no ·sentido de um faz-de-conta, que a ARENA esteja realmente tomando
decisões. quando, na realidade, elas já vêm tomadas do Palácio
do Planalto. Ocorre que o próprio Palácio do Planalto está indeciso, não tomou decisões, não sabe o que vai decidir. E é por isso
que a ARENA não sabe o que vai decidir, porque ainda não recebeu
ordens de lá, porque a cada dia as ordens vão-se modificando, as
orientações também. E é exatamente por isto que nós. despretenciosamente ..
O Sr. José Lins' (ARENA - CE) ~ Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI neste momento, já que havia um tempo disponível, embora não estivéssemos
inscritos anteriormente, neste espaço de tempo, quisemos aproveitá-lo no sentido de levant.ar, mais uma vez, esta questão, para
reclamar uma definicão, tendo em vista a.s incertezas do Palácio do Planalto a reSpeito de um assunto tão sério quanto este
da reforma partidária ou reforma política.
Ouço o nobre Senador José Lins com o maior prazer.
O Sr: José Lins (ARENA - CE) Nobre Senador Orestes
Quércia, parece-me que V. Ex.a. está realmente desacostumado ao
processo democrático.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - Não só eu. acho
que todo o mundo, não é?
O Sr. José Lins (ARENA -

CE) - V. Ex.a está sentindo falta
de decisões alheias. no exato momento da participação. No exato
momento da busca de um consenso. V. Ex. a não está compreendendo Que este é o momento do consenso. O Presidente da República concita os políticos a assumirem a sua posição. Ele está incentivando a nossa participação. As soluções não devem vir, como
V. Ex. a está desejando, de cima para baixo, devem nascer do consenso. Talvez a estranheza de V. Ex.a. seja natural, mas é importante, e necessário que V. Ex. a assuma uma posição, de iniciativa,
como sugere o Presidente da República, e não de simples expectativa de que as coisas aconteçam de cima para baixo.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - Agradeço e entendo perfeitamente o racíocínio de V. Ex.a . Estou apenas preocupado, exatamente, com o Partido de V. Ex.a, porque o Senador José
Sarney, a cada dia diz uma coisa. Isso é muito ruim para a classe política e, na medida que isso afeta toda a classe politica, o
Presidente 'do maior Partido do Ocidente esta se desdizendo todo
o dia, é muito ruim para todo o mundo; é ruim para o Presidente
do maior Partido do Ocidente, é ruim para o maior Partido do
Ocidente e é ruim para o Partido da Oposição, tambêm.
O Sr. José Lins {ARENA - CEl - Se V. Ex.a me permite, acho
que V. Ex. a tem que tomar um pouco de cuidado.
Se o que O Presidente da ARENA está fazendo não lhe agrada,
ou não agrada ao MDB, isso significa que o trabalho da ARENA
está sendo eficiente, para a ARENA, é claro.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - Desta maneira
não está se sentindo bem.
O Sr. José Lins {ARENA - CEl - Mas é bom ter cuidado.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - O MDB está se
sentindo muito mal, porque todo o Pais está se sentindo mal.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - O Partido poderá ser ultrapassado pelos fatos novos, pela dinâmica nova.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SPI - Agradeço. Quero
encerrar apenas dizendo que lamentamos, realmente, a maneira

~.""
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como vem se proçessando as articulações da ARENA, as' articulações do Governo llesse sentido.
Agradeço os apartes do Senador José LIns e quero crer que
nós aproveitamos este· espaço em branco, da tribiDÍá -do Senado, e fizemos um !debate jmprovjs~do e, quem sabe, até'!com alguma contribuição ao processo político deste Pais.
: .
O Sr. José Li';s (ARENA - CE) - Multo ollll~ado a V. Ele.'-. _.
O SR. ORESTES QmRCIA (MDB - SP) - Era o que tinJ1a a·
dizer, Sr. Presidente. (Muito- bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavlia ao
nobre Senador Mauro Benevides.
.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia O :8eguinte discurso. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente,I.$rs.
Senadores:
'
'
.
No último dia 31 de maio, in.staiQ~~~. \,solenernente, em F9.rtaleza, a Academia Cearense de Retóri~.::(Ia qual s.ão integrantes
vultos de marcante projeção nos circulos Intelectuais do Es~~dQ.
Presidido pelo advogado Itamar Santiago Espindola, o n<ivel
sodalício se propõe a realizar uma intensa programação cultuiral,
que tera, certamente, ressonância em todo o País.
Durante a seSSão inaugural, que contou COMi a presença do
Ministro Gilberto Pessoà, do Tribunal de Contas. da União, do
Magnifico Reitor, em exerciclo, da Universidade Federal do Ceará e outras altas autoridades coube ao escritot':Artur Eduardo
Benevides proferir magistral conferência, ver~(i sobre fiA Palavra, o Homem e o Tempo".
O conferencista dissertou brilhantemente sobre a retórica, ·em
todas a.s épocas, nUm trabalho erúdito, saudado, d€~ pé, por quantos se encontravam presentes no "~uditório Castello Branco1~.lda
Reiwria da UFC..
Empossaram-se, naquela memorável ocasião, ('.omo Acad~~
cos da ACERE os seguintes membros~ num total d,e quarenta:
.
Abdias Lima
Adail Barreto Cavalcante
Airton Silva
André Viana Camurça
Antonio Aguair
Antonio Jurandy Porto Rosa
Artur Eduardo Benevides
Cid Saboia de Carvalho
Dorian Sampaio
Ernando Uchoa .Lima
Francisco Alves de Andrade
Francisco 'Chagas Vasconcelos
Francisco de Ass.is Arruda Furtado
Francisco Fernanao Saraiva Câmara
Francisco ~osé Soares
Francisco Osmunqo Pontes
Itamar de, Santi'lgo Espíndola
Iúna Soares Bulcão
Jesus Xavi~r de Br1w
João Jacques Ferreira Lopes
Joaquim Jorge de' Sousa Filho
José Caminha Alencar Araripe
J osê Carneiro
Jose Corné110 Pimentel
José Deusdedith Sousa
José Feliciano de Carvalho
José Milton Gaspar Brígido·
José Ribamar Vasconcelos
Livino Virginio Pinheiro
Luiz Cruz Vasconcelos
Luis Maia
Manuel Eduardo Campos
Manuel Uma Sdares
Maurício Cabral Benevides
Ocelo Pinheiro
Raimundo Paes de Andrade
Raimundo Teles· Pinheiro
Silvio Braz Peixoto da Silva
•
Waldemar Mach'lcdo
Wanda Rita Ithon Sidou
Sr. Presidente:
Pela sígnificação de que se reveste a Instalação da Academia
Cearense de Retórica para a vida cultural do País, foi que en·
tendi oportuno efetuar o registro desse marcante I~eontecimento
nos Anais do Senado Federal.
Estou convicto de que a recém-criada instituição desenvolverá atividades incessantes em favor do Ceará e do :BrasU, dentro
dos nobres e elevados obj etivos expressamente consignados em
seus Estatutos.
Saudando os novos acadêmíco~J faço votos po:~ que empre ...
endam prOfícuo trabalho, hOnrânúo as glorios9-S tradições do
povo cearense.
.
!
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o SR. PRESIOENTE (Jorge Kalume) ao nobre Senador Jarbas Passarinho..

Concedo a palavra

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -

seguinte' discurso. Sem revisão do orador.) Senadore!':

PA. Pronuncia o
Sr Presidente Srs
. ,
.

.Após dO~s anos de tr~mitação nas duas Casas do Congresso
NacIOnal. fOi t~ansformado na Lei n.o 6.606, de 7 de dezembro
de 1~78, o Projeto de Lei, (te nossa autoria, visando à exibição
de fIlmes estr_angeiros, com· .legenda em português, pelas emissoras de televisao. pelo meno,s: uma vez por semana.
_ O objetiv~ maior c;iaquela ,proposição era reparar uma situa~ao . qu.e se cnou com ·a ~.diç~. do Decreto 0.° 544, de 1962, que
lDstltUlu a dublagem obrlgatOrIa de filmes para televisão. Isto
porque, a dublagem obrigatória, se por um lado representou uma
significativa aj uda aos nossos artistas. pela criação de mais um
mercado de trab~lho, por outro lado, 'privou dos surdos o entendimento dos fIlmes, pela erradicação das legendas.
~nte~ipando-se à regulamentação pelo Ministério das Comumcaçoes,. tomamos. <;.onheC?imento, através da imprensa, que
a Rede TUPI de Televlsao, a 'partir do corrente mês deverá iniciar a exibição de filmes estrangeiros com legenda uma vez por
semana, conforme preceitua- a Lei n.o 6.606/7.8 .. '
<'
Esta iniciativa beneficiará, sobremaneira, os deficientes auditivos do País.
. Ao tempo em que me (!ongratulo com a TV-Tupi pelo pionelrism?,. ex?rto as demais -Redes de Televisão a procederem de
forma ldentlca, nas suas programações semanais.
O SR. PRESIDENTE (J"l1.ge Kalume) -

Concedo a palavra

ao nobre Senador Gastã,o Müller.
.0 SR. GASTA0 MÜLLER fARiElNiA -

gumte dIscurso. Sem revisão do orador) _
Senadores:

MT. Pronuncia o se-

Sr. Presidente Srs.
'

, Mais uma vez venho a esta mais ·alta Tribuna do Brasil, a
_f1!ll .d~ alertar. e apelar, pa.ra -o Governo Federal, através do Minlsteno daS Minas e Energla, no sentido de impedlr que se conc~etiz:e ai.nda m~is do que já esta havendo o domínio das multlnaclOnals na area de pesquisa e lavra de minérios em Mato
Grosso. n.as regiões Leste e Norte de Mato Grosso.
Visitei, faz poucos dias. a ~e~i~ Nor~ de. Mato Grasso, perco.rr~ndo uma dezena ~e MumclplOs ganmpeuos e senti a angustia, o _mal-estar, o panico ~ue .esta. gerando entre os garimpeiros a açao. nefasta das multmacLOnals. Soube por pessoa idônea
que u!!,l geologo de uma dessas firmas estrangeiras, declarou que
a regtao do norte, de Mato Grosso possui já constata-dos garimpos par~ 500 (qumhentos) anos. Se os há, por que não se dar
oport1fmdade a todos? Se já foi concedida a pesquisa e lavra para
as taIs, todas poderosas firmas, permita o Governo através do
ar~. 4-2 do Código de Mineração seja aplicado, isto é, que as áreas
seJam declaradas de bem público, Vamos dividir o pão ou seja,
as regiões diamantiferas de Mato Grosso. tanto do Norte como
do Leste e, já comproya~as, como. ~randes garimpos, sejam' transformadas em bem publIco, perIr..ltIodo que as muItínacionais ao
lado dos garimpeiros modestos ou os garimpeiros mais atualizad~ que trabalham com dragas, convivam com a aparelhagem
.sOfIstlCad~ das mUltínacionais, repito. Vamos dividir o pão, nesse
caso, a nqueza representada pelos diamantes.
~anscrevo, Sr. PresideI).te, Srs. Senadores, o manifesto do
PreSIdente Aparício Valeriano de Siqueíra, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, de Diamantino - MT.
SOLICITAMOS I'ROVIDtNCIAS IMEDIATAS

Diamantino, 13-4-79.
QUEBRA DA TRANQtHLIDADE NiA VIDiA DOS GMUMPEIROS

Liderança Sindical do Norte de Mato Grosso
Na nossa região. aqui no Norte de Mato Grosso" as fainílias
de pequena e média subsistência, em_ grande parte nãD vivem
da prOdução agríCOla. Por aqUi há muita terra em poucas mãos,
poucas terras em muitas mãos e muitíssimas mãos Sem terra
E assim restou a estes trabalhadores ~se dedicarem como última
alternativa à extração mineral. E agora estão sendo perturbadOS
também neste setor. O que será deles?
. É pioneiro deSde o tempo dos bandeirantes a exp'loração de
d.lamante e de ouro. Em nossos dias, com a entrada das grandes
fIrmas, estes pequenos exploradores ,_ de minerais estão seriamente ameaçados. Temos os exemplos dos municípios de Nortelãndia (fazenda Barreirão. onde foram desalojadOS mais de 94
garimpeiros no começo deste ano. Fazenda Camargo Corrêa, que
requereu a autorização de pesquisa e mantém fechado o garimpo), Arenápolis ('Sonho Azul e Marilândia e outras localidades
d? município), Alto Coité e Poxoréo, locais onde OS garlmpeiros
la foram expulsos ou ameaçados de expulsão. E agora o mesmo
acontece com os- trabalhadores do garimpo do Município de Alto

Paraguai e conseqüentemente também os de Diamantino, que são
os municípios pioneiros e de maior riqueza mineral de Mato
Grosso.
Como ja dissemos acima, os garimpeiros desta região, desde
sempre tem trabalhado nes~ se't?r. Estamos juntamente preocupados com este pessoal, nos e vos perguntando o que serã dest~s tra~alhadores, uma vez que não são aptos de outras profiss~es. Nos da Liderança Sindical desta região achamos que os órgaos competentes do Governo têm dado e continua dando autorização de pesquisa para grandes firmas sem averiguar nos locais, a conseqüência social advinda da entrada destas grandes
firmas nacionais ,e estrangeiras, tais _como: PROMISA. BRASCAN
e METAMAT.

.

InClusive achamos que o próprio Governo, por não se tratar
de uma questão nova, já devia ter-se dado conta que isto traz
conseqüências drásticas em mais de um setor humano ,desta população:
a) conseqüências econômicas: inicialmente insegurança total, pois 'sabemos que o desemprego em nosso Pais é muito grand,e. ~omo não se pode ficar parado ape~a-se como último recurso
ao e:x:odo rural, e isto traz consigo a concentração desordenada
na periferia dos grandes centros urbanos, onde essas pessoas com
grau de instrução baixa, díficilménte.- con'Séguirão emprego' e
assim ficarão sem o mínimo suficiente para a sobrevivência. Os
se1fs filhos, por su_a vez, também ficarão à margem da sociedade,
pOlS 'com f,!me nao se aprende. E estas pessoas subnutridas, é
claro, estarao constantemente afligidas e atingidas pela doença.
E os de'mais trabalhadores que permanecerem na região servirão de peões ou serão poSseiros, raramente terão seu p~daço
de terra, pevido a má distribuição da mesma. E estes, -por sua
vez, estarao constantemente ameaçados de expulsão além dos
peões trabalharem por um salãrio nada satisfatórió. A citada
expulsão dos posseiros é feita pelas grileiros e granq,es proprietários, algo crõnico da nossa região. Pensa-se que com a entrada
d~stas firmas, traz-se desenvolvimento para a região, 'mas isto
nao acontece. pois eles não absorvem - a mão-de-obra à dis-posição, porque sua tecnologia é importada e conseqüentemente seus
técnicos o são também;
b) conseqüência social: estes garimpeiros, tanto os que foram para as favelas, como Os que permaneceram na regiâo, devido a sua vida desumana. não poderão fornecer para a sua família estudo, vestuãrio, alimentação, enfim. o mínimo necessário
para um ser humano viver. Então SÓ restará o roubo, contra a
vontade; prática de crimes provenientes da tensão pessoal produzida pelo ambiente em que foi criado e vive; assaltos como
tentativa de sair de SUa situação precária ou então a total resignação frente a vida. E o que se f~z então com estes "criminosos"? Como sabemos, enchem-se deles as cadeias, mata--se alguns, persegue-se outros, em resumo. lida-se apenas com sintomas. Ignora-se que estas pessoas tiveram a sua história, são
frutos de uma situação injusta que os criou e que de forma nenhuma eles optaram pela pobreza e pelo tipo de vida que levam
E estas pessoas infelizmente foram colocadas de lado, e não po~
dem participar na construção da grandeza e economia nacional.
E ,no que tange a nossa cultura, todos nós sabemos que entre
este povo há verdadeiros genios, poetas, pessoas inteligentíssi-.
mas. .. mas que permanecem na margem por serem "marginais".
Função do Movimento Sindical (MS), para o desenvolvimento integral:
O Movimento Sindical visa a sua participação efetiva na
defesa da classe através de seus representantes. O MS quer:
_ a organização consciente dos trabalhadores para a transformação da sua realidade concreta;
_ promover a concretização e observância das condições necessárias para que· haja o desenvolvimento integral;
_ tomar conhecimento da realidade conçreta dos trabalhadores, conscientizando-os para que sejam os verdadeiros defensores de sua própria causa;,
.
_ a conscientização dos garimpeiros para o espírito cooperativist.a. Estimulando a criação de cooperativas de consUlllO e
- djversificadas (mista), devendo as"mesmas fazerem par~e de sistemas cooperativistas: central ou estatal. Isto lhes permítírâ concorrer com o próprio mercado, pOSSibilitando a venda; justa dos
produtos aos associados, bem como condições de crédito, comercif!.lização, obtenção de implementos, etc.;
m~nor carga tributária dos gêneros alimentícios e outros~
_ atingir o sistema síndical que leva a verdadeira justiça
social.
Concluindo, a liderança sindical desta região, lança algumas
sugestões pedindo atenção e apoio dos ór~ãos competen tes do
Governo:

a) área suficiente para que os ga.rimpeiros possam trabalhar
condignamente com sua. família;
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segurança no trabalho;
preço justo na colocação de sua produção;
d) preço justo para o aumento do poder aquisitivo;
e) evitar o aumento de trabalhadores volantes;
í) evitar a desagregação da família;
g) promover o bem-estar social da região (escola. estrada.
saúde) ;
h) conservar o uso e a posse do solo e do subsolo;
b)

c)

i) possibilitar a aquisição de terra o garimpeiro pOr meio de
crédito juntamente com a assistência técnica.
Ademais lembramos o "Código de Mineração e Legislação
Correlativa" art. 42 que diz: HA 'autorização será recusada, se a
lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer
interesses que superem a utilidade da exploração ind\.lstriaJ, ai
juizo do Governo.. ..
Portanto. confiamos no bom senso e interesse de promover a
justiça por parte do 'Governo, contando com o seu- apoio.
Sendo o que reservamO$ para o momento aproveitamos o ellsej o para renovar- a V. Ex.a . em nome dos gari,mpeiros, os -protes-tos de estima e cO,nsiderações, com as nossas.
Saudações sindicais. - Aparicio Valeriano de Siqueira, Presidente do S'DR/Diamantino - MT.
Alerto e conclamo o Sr. Senador Ministro Cesar Cals a tomar
as providências cabíveiS. pois, o mal-estar, a angústia que existe
nas regiões Leste e Norte de Mato Grosso, quanto ao problema,
poderá atingir a uma situação perigosa, com graves agitações
sociais. com conseqüências dolorosas e dramáticas.
Deve-se procurar evitar o mal do que o remediar.

Era o 9ue tinha a dizer.
O SR, 'PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Tem 'a palavra o nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE. Pronuncia o Seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
A FUNARTE lançou os primeiros volumes da coleção A Arte
Brasileira Contemporânea, íniciativa de larga significação artística e, sobretudo, de grande interesse de documentação. Quinze
fascículos. relativos a 15 -artistas participantes de movimentos de
vanguarda. de 1959 até hoje, surgirão na primeira fase do trabalho' -idealizado pela FUN ARTE.
Esses fascículos terão uma tiragem inicial de 3 mil exemplares e todo o trabalho é executado pelo artista, inclusive a diagramação c a edição. Segundo explicaram os organizadores da coleção. de um volume para outro não há uniformidade de colunas
escritas. nem o tamanho das fotos, embora toda a coleção esteja
prevista no formato 18x22. A única parte fixa é a capa, que tem
um fundo preto e um trabalho do artista.
A coleção A -Arte Brasileira Contemporânea começou a ser
realizada a partir de um levantamento de diversos movimentos
(lcorridos depois do neo-concretismo. O objetivo da FUNARTE
é o de documentar o trabalho de alguns artistas que participaram
a-tivamente desse periodo, sem a preocupação de realizar uma
análise exaustiva dos movimentos, nem utilizar uma linguagem
específica. Muitos trabalhos tendem, por sua natureza, ao desaparecimento, daí a importância da documentação em livro, até aqui
inexistente.
E-stamos diante de mais uma decisiva iniciativa da FUNARTE,
que tem como Diretor Executivo Roberto Ferreira, apOiada pelo
Ministro Eduardo Portella. de indubitável valor documentário a
que se soma, também, excelente forma de divulgação da obra de
nossos artistas, destinada a ter grandes resultados em nossa educação artística.
O lançamento dos volumes iniciais ob~ve grande repercussão,
dúvida -·àlguma restandó sobre o excepcional êxito da iniciativa,
com que nos congratulamos entusiasticamente, face a satisfação
com que -vimos acompanhando a incessante ativação do trabalho
desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura em todos os
setores culturais, numa ação da maior significação.
Sr, Presidente, não podemos, neste momento, deixar de aludir
a outra iniciativa apoiada pelo Ministro Eduardo Portela, dando,
segundo declaração do ator Orlando Miranda, diretor-geral do
Serviço Nacional do Teatro, "sinal verde para estruturação de uma
Fundação Nacional de Artes Cênicas. inclusive além do teatro o
circo e a dança".

Entusiasmado com o apoio do Ministro da Educação, o diretor-geral do SNT informou que já iniciou estudos e contatos com
a classE' teatral, com representantes do circo e da dança. "a fim
de fazer o planejamento pedido pelo Ministro", inclusive sobre
a Escola do Circo que esta .sendo construida- no Rio de Janeiro.
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Pretende Orlando Miranda alcançar rapida'lilente a ativação
da escola circense:. Prevê ainda, para breve, melhor utilização do
Teatro da Univers'idade do Rio -de Janeiro, a fim de que _este l~CO-

a·

:u~:~e ~:~~Jtas::~S:Çeã·;Iiq~:SS:e:~: a:::;::~;~:'nd~ ~Lj~~

lha
sante expansão das atividad·es culturais do Ministério da Edu
ãiJ,'
e Cultura e que e$tá sendo acelerada pelo Ministrei Eduard()~.
-.
tela. através de nbssas -iniCiativas para integração cultural bt~i.,
leira através do Ministério da Educação e Cultura..
j ~ .

É de se de.sta~ar. aqui, a importância da nova FU~daçãot~'úe'
se pr~tende criar Ipara: as artes cênicas, para indispensãvel.. . .1.0
à dança e à atividade circense, com o preenchimento de las
ivel lacuna.
I
;,
•
'..
<
Forçoso é, .sr.: preS.iç&nte, que expressemos ·ilos~ regOZ.i.jOI.~. ar
ação tão lúcida. d!nâmi(fa e importante para todas as f~rina~1 de
cultura de nosso país int.lusive pela auspiciosa integração dé ·n'Os.~
50S artistas nas atívidad€"s do Ministério da Educação
cultqra.
cuja atuação não só se' am'pUa como ·se moderni:z:a de lor.n)4 a
mais auspiciosa para a cultura braSl1elr.a. Em. tão pouco,telUpC)~
verifica-se a 'disposição e a darivid:êí1eia .com que o M~tro
Eduardo Portella se desíncumb_e da'-ElUicil' e decisiva miss$:' utJ..;
lhe foi confiada peló..,minente Presidérllé João Baptista FigU. . to
.. _,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalumel - Concedo a pal!ív'!l\l
nobre Senador Nelson Carneiro.
'~
--i
-

e

O SR. NELSON CARl'!l'IRO (MDB:",.;BJPronunciao segliihflli';'", .
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. ~ente, Srs. Senadq~~~;
O Pres:dente dO- Baii'eo Central, Sr. Carlos Brandão, ·segU*do.
.
noticiário de impresa de h.-oje, t.e.ria aferido aos estagiári·
! d.a
Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, que "a ten
çla
é a de se acabar com o PlS-PASEP, pois ele é responsável. QJ"
grande quantidade de -dipheiro. _cir-Çulando de modo ,irregu
'... -"
A afirmação de sua excelência é de certo modo gr.ave-·--~-;I lã' .
agora, justifica plenamente o Requerimento de Inftlr.mações n,o;85.
de 1979. que enviamos aorPoder Executivo P9ra s.a.t.·;da desti."ação que tem sido dada aoGs recursos arrecada~M:ô PIS-PASEP.
informações estas ,que estamos aguardando n~~guertl às mãos.
a qualquer momento.·
A

Discordamos no entanto das intenções do Presidente do Banco
Central neste patticula'r, 'ou seja, .na extinção do PIS-PA.SfjPl
uma vez que se trata de medida que,. se tomada, virá em preil'zo
de todos os funciQnários ·-públicos' e, dos trabalhadores brasil. ' 'os,
não só pelo recebimento do chamado 14.°' salário para OS' - ais
l1ecessitados, como, principalmente; ,por 'se- processar atravé$-,-dO:
PIS-PASEP uma parcela. :.embora -pequena, de distrJ.buição de renda. instituições que forám. lançadas pclo Govern,:> em meio de
intenso fog'uetório' plromopiona1.
,
O que se faz pecesário, a nosso ver; é aplicar. com serie41{lde
os dinheiros públicos, físnalizar de perto sua aplicação, controlar
permanentemente :sua entrada e- saída, evitando que sejam e~es
recursos mal ou Indevidamente aplicadOS fora das finalidad~$ a
que estão d e s t i n a d o s . ·
~ i
Esperemos que o .sr._. preSidente do Banco Central e os de1riais .

responsáveis pela: área eeonô.mica em nosso Pais meditem_ \t1,em
antes de se decidi~ por uma medida já agora altamente pre~di
ciaI aos assalariados, tão mM pagos em nosso País.
REQUERIMENTO N." 85, DE 1979

"

.

Senhor Presidente:
:
Em conformidade corgo o disposto no art. 30, letra d, da Cbhstituição Federal, e art. 240 do Regimento Interno, hem como t~dO
em vista a tramitação, nesta Casa, dos Projetos de Lei do Senado
(Conplementaresl 'n.05 159, de 1976; 183, de 1977; 242, de 1917.e.
252, de 1978, n;qu~íro a Vossa Excelência que, através da CIl~t1a
do Gabinete Civil tia Presidência da República, sejam prestadas as
seguintes infonnações relativas ao PIS-PASEP:
1 - Qual o :monta»te de recursos arrecadados pelo P.~·
PASl'P durante os ·exerCiéios de 1976, 1977 e 1978~'
)1
2 - Do total, desses, recursos, quais as importâncias efetivamente distribuídas ou entregues aos partícipantes~1
'
3 - Qual o montante das importâncias despendidas no p~tro
cínio de programas. de rádio e televisão, particularmente em -transmissões desportivas?
'4 - Quais a-s importânCias despendidas em Pllbliéidade:_,p)-Q-,
pria do PIS--PASEP atra,vés de qualquer veículo de comunicação
social?
'
5 - Como são classjÚca:das as despesas a que a.ludem os itens
n.O 3 e n.o 4 e qual a autorid.ade que as autorizou'?
Como é de amplo conh.~cimento, Plano 'de'In'oegração $~I
(PIS), instituído pela Lei, Oomplementar n.o 7, de W70, e {).P~_ '. a.-:
ma de Formação do Patrimônio do Serviço PúbIko•. criado' , a
i

y:,

iff~~", ...,"jl

-
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Lei Complementar n.o 8/70, foram unificados pela Lei Complementar n.o 26, de 11 de setembro de 1975.
Pois bem, é irrecusável a ampia e importante finalidade social do PIS/PASEP, tanto para o trabalhador quanto para o servIdor púbUco, eis que tal Programa implica na constituição de um
importante pecúlio. creditado Das contas individuais dos participantes, podendo socorrê-los em detenninadas circunstâncias, constituindo. ainda. um autêntico 14.o-salário para os que percebem
até cinco vezes o valor do salário mínimo regional.
Em verdade, o PIS-PASEP armazena recursos destinados à
formação do patrimônio de trabalhadores e servidores. Não se justifica, portanto, que sejam utilizados seus recursos para o patrocínio de programas de rádio ·e- televisão; assim como para publicidade do próprio Programa, que nã.o se destina a vender qualquer
produto, não sendo cabível, portanto, que· patrocine programas comerciais através de veículos de comunicação 'social.
As indagações. ora apresentadas, assim se justificam, dc,verrio
delas ter conhecimento o Congresso Nacional, inclusive para IllP.lhor apreciar os Projetos de Lei n."" 159, de 1976; 183, de 1977; ~42,
de 1977, e 252, de 1978 (Complementares), em tramitação junto ao
Senado Federal.
São essas, Senhor Presidente, as razões que inspiraram este
Requerimento.
Sala das Sesões, 29 de março de 1979. _ Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Concedo a palavra ao
nobre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do .orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em abril último, a Secretaria Regional de Medicina Social, do
Instituto Nacional de ASSistência Médica da previdência SOcial.
em Florianópolis, distribuiu um "memorando cir~ular, de que constavam as seguintes determinações:
"2. Os órgãos emissores de GIH somente autorizarão
internação de ca~áter_ eletivo quando solicitadas por profissionais pertenc~nte ao quadro de servidores do INAMPS,
independentemente de credenêial hospitalar."
"4. Quando se tratar de internação ou tratamento
caracterizado como Urgência ou Emergência, qualquer profissional, em regime de plantão, pertencente ao Corpo Clinico do Hospital contratado, poderá prestar atendimento
hospitalar a beneficiários do INAMPS."
As conseqüências dessa circular do INAMPS Regional de Florianópolis, que recebeu o n. O 34 na origem e foi assinada pelo Sr.
Coordenador Regional de Promoção de Saúde Individual, Dr. Fer,nando Artur Springmann, e pelo Secretário Regional de Medicina
Social, Or. Nllton Marqu~ da Silva, resulta amplamente prejudicial à população do baIneárío de Camboriú.
Em primeiro lugar, o INAMPS não mais credenciará os médicos para atendimento hospitalar aos previdenclários, deixando
de autorizar novas prestações de serviços médico-profissionais, na
modalidade de credenciamento.
Também as Cirurgias e os tratamentos clínico-eletivos SÓ serão realizados por profissionais pertencentes ao quadro de Ser-
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vidores do INA,MPS, independentemente de CredenciaJ Hospitalar,
mesmo sob o critério de pró-labore. Assim, os médicos residentes
em Camboriú, sepdo enquadrados como credenciados naquelas
duas condições, não mais efetuarão qualquer tipo de atendimento
Médico-Hospitalar de caráter efetivo, obrigadOS os previdenciários
daquele balneário ,a servir-se dos serviços assistenciais em causa
em Itajaí.
Nos termos do item 4 da citada circular ou memorando, os
casos caracterizados como Urgência ou Emergência poderão ser
atendidos por qualquer pI.:ofíssional, desde que pertençam ao quadro clínico do hospital contratado e estejam em plantão. Ficará o
atendimento a cargo de pla.ntontstas, não sendo permitida a livre
_escolha, enquanto o INAMPS só caracteriza como Urgência ou
Emergência as patologias agudas ou crises de agudicação de pato_logias crônicas, que, se não atendidas em caráter de urgência,
poderão acarretar o êxito letal, ou seja, a morte do paciente.
Assim, como decorrência dessa decisão inusitada do lNAMPS
,em Santa Catarina, a população do Balneário Camboriú terá que
Se dirigir a Itajaí, para consultar, cirurgias, internações clínicas,
exames especializados, excetos em casos de emergência, hipótese
em que o atendimento se fará pelo médico de plantão, com encaminhamento posterior do paciente ao ambulatório do INAMPS naquela cldade.
A solução racional e humana do problema consistiria na criação de uma Ag·ência do INAMPS no Balneário Camboriü, com a
contratação de novos médicos, jã. aprovados em concurso rcalJzado pelo próprio INAMPS, há cerca de dois anos e que, até o
momento, não foram aproveitados no quadro de servidores do
INAMPS.
A pura e simples criação de uma sUbagência em Camboriú,
submetida a Itajaí, não solucionaria o problema. uma vez que
tudo continuaria a implicar em providências inaceitáveis, como o
deslocamento, por vezes, dos que carecem de assistência médica
do INAMPS.
Diante disso, solicitamos ao Ministro da Previdência e Assistência Social que crie, em Camboriú, uma agência do INAMPS,
a fim de que sejam convenientemente atendidos os contribuintes e
seus dependentes da Previdência Social.
Era o que tinhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada mais havendo
a tratar, designo para a extraodinária das 18 horas e 30 minutos
a seguinte
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.O 82. de 1979 (n.o 146/79,
na origem), de 28 de maio de 1979, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Dr. Jorge Alberto Romeiro. Juiz do Tribunal de Alçada do Rio de
Janeiro, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, em vaga decorrente da aposentadoria da Ministro Waldemar Torre da Costa.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a
sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

LlTA DA 90.a SESSÃO, EM 7 DE JUNHO DE 1979
1.3 Sessão Legislativa Ordinária, da 9. 3 .Legislatura
- EXTRAORDINARIA PRESIDtl:NCIA DO SR. LUIZ VIANA
AS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomard - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José sarney - Alberto
Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto José LIns - Mauro Benevides - Agenor Maria - Dlnarte Mariz
- Jessé Freire - Cunha Lima _ Humberto Lucena _ Milton
Cabral - Aderbal Jurema - Marcos Freire _ NUa Coelho Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Lourival
Baptista - Passos porto - Lomanto Júnior - Luiz Viana Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Roberto SaturninoItamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral
Furlan - Franco Montara - Orestes Quércia _ Benedito Ferreira.
- Henrique Santlllo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas Gastão Müller - Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa
- Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Lenoir Vargas -.:... Pedro
Slmon - Tarso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa
o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Há número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l.o-Secretário.
É lido

o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 169, DE 1979
Detennina a revisão semestral do salário ;mínimo, sempre que se verificar, no período, elevação de custo de vida
superior a 10%, alterando o aR. 116 da Consolidação das
Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 116 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943, passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 11-6. O decreto fixando o salário mínimo, estabelecerá o início de sua vigência, obrigando a·todos os que
utilizem o trabalho de outrem mediante remuneração.
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O salário mínimo vigorará pelo prazo de um ano.
O salário mínimo será revisto sempre que ocorrer
aumento do custo de vida superior a lO",?) nos seis meses
seguintes ao da sua fixação."
§ 1.0
§

2.°

PrevaI~ç9-rne d.a .oportunidade para r~iterar-lhe .os meus -protestos de alta e'$tlma e -distintà consideração. - Antonio Mendes:
Canale, Pres~de~te da Comissão· de Assuntos Regionais.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-"e à

Art. 2.° ·Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contr~ário.
Justificação
A realidade social do País exige a revisão do art. 116 da Consolidação das Leis do Trabalho. que dispõe sobre o salário mínimo.
Presentemente a redação do art. 116 da CLT é a seguinte:
"'Art. 116. O decreto fixando o salário mínimo. decorridos 60 dias de sua publicação no Diário Oficial, obrigará
a todos que utilizem o trabalho de outrem mediante remuneração.
~ 1.0 O salário mínimo, uma vez fixado, vigorará pelo
prazo de três anos. podendo ser modificado ou confirmado
por novo período de três anos. e assim seguidamente, por
decisão do Departamento Nacional do Salário, aprovada
pejo Ministro do Trabalho.
~ 2.0 Excepcionalmente, poderá o salário minimo ser
modificado, antes de decorridos trés anos de sua vigência,
sempre que o Departamento Nacional do Salário reconhecer Que fatores de ordem econômica tenham alt.erado de
maneira profunda a situação econômica e financeira da
região ou sub-região interessada."
A disposição que estabelecc o prazo de 60 dias para a vigência do decreto sobre salário mínimo está ultrapassada pela realidade. Todos os decretos dispondo sobre salário mínimo. têm est.abelecido expressamente a data do início de sua vigência.

Por isso mesmo. o presente projeto, alterando o caput do
art. 116 da CLT consagra esse princípio nos termos seguintes: "O
decreto fixando o salário minimo, est.abelecerá o início de sua
vigência."
No ~ 1.0, o projeto modifica a norma irrealista da vigência do
.salário mínimo "pelo prazo de três anos", substituindo-a pela regra
Que vem sendo seguida sem ex<:eção nos últimos anos.
.Através do acréscimo ao mesmo artigo de nova parágrafo pn:'\rê

o projeto a obrigatoriedade da revisão semestral do salário minimo
sempre que, no período anterior o poder aquisitivo da moeda sofrer
desvalo.rização igualou superior a dez por cento.
Num regime de inflação crônica em que tem vivido o País
-desde o último conflito mundial. o poder de compra dos assalariados sofre. no períOdO de um ano. desvalorização de tal ordem
que reduz substancialmente os salários em geral. desvirtuando.
-conseqüentemente. a finalidade do próprio salário mínimo. Este,
como sua denominação está a indicar claramente e consoante
expressa determinação constitucional. ê a menor remuneração
admissivel "capaz- de satisfazer. conforme as condições de cada
região'·. as necessidades normais, do trabalhador e ele sua família.

Ora, se não pode ser pago. como remuneração do trabalho,
salário inferior ao mínimo indispensável à subsistência dos trabalhadores, sua atualização. num regime inflacionário, há de ser
.feita a prazos menores dos que os atuais, sob pena de a desvaloIização da moeda, reduzi-lo a valor abaixo do mínimo admissível.
A revisão do salário mínimo em prazos menores - trimestral,
quadrimest.ral ou semestralmente _ constitui exigências de rigorosa justiça.

Ao lado de outras propostas já formuladas, apresentamos o
presente projeto como alternativa que corresponde às manifestações expressas de autoridade do próprio Executivo.
Sala das Sessões, 7 de junho de 1979. - Franco l\1ontoro.
(As Comissões de Co"nstituição e Justiça, de Legislaçâo
Social e de Ec:momia.J

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser
lido .será publicado e remetido as comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. l.°-Secretário.
É lida a., seguinte
OFíCIO N° Oll/79-CAR
Brasília, 7 de junho ·de 1979.
Senhor Presidente:
Apraz-me comunicar a V. Ex. a que. por deliberação desta Comissão. o nobre Senador Agenor Maria foi designado para participar da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada
nos dias 31 de maio a 1.0 de junho do corrent-e ano.
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ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da comi~fo _de
Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.o 82, d~t~979
in." 146/79. na origem). de 28 de maio de 1979, pela lI)'al o
Senhor Presidente da República submete à deliberaçao_ do
Senado ~ escolha do Sr. Doutor Jorge Alberto ROl11eiro~ JUiz
do Tribunal de ,Alçada do Rio de Janeiro, -para exerce&- ..oQ
cargo dei Mini~tro do Superior Tdbunal Militar, em :vaga,
decorrente da aposentadoria do Ministro 'Waldemar Torres
da Costa.

'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 aprecià.<!a em. sessão secreta.
Sólicito aos Srs. funcionários as providênci.as necessárias' a
fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A_ sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 mitlu,tos e
volta a. ser pública às 18 horas e 50 minutos.;

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nada mais havendQ que
tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a pró:xima
a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno _único, do Requerimento n." 185, de 1919, 40
Senador Mauro Benevides. pela Liderança do .MDB, solicitando,
nos termos do art. 371. ,alínea c. do Regimento Interno, urgência
para o Projeto de Lei do Senado nY 247, de 1977, de autoria do
Senador Itamar Franco::que dispõe SObre a aplicação dos rec:ursos
do FundO de Participaçâo dos Munícípios. e dá outras providências. ~
2

Votação, em turno único, do Requerimento nY re6, de 1979, do
Sen-ador Pedro Simon, peja Liderança do MDB, solicitando; nos
termos do art. 371. alínea c. do Regimento Interno, urgência para
o Projeto de Resolqção n." 17. de 1979. que altera o Regimento
Int.erno do Senado Federal.
.
3
Votação, em segundo· turno, do Projeto de Lei d.o-Senado D.o 104,
de 1977. do Senador Vascónc{'los Torres, que dispõe sabre a doação'
de terras aos ex-combatentes da FEB, tendo

PARECERES. sob n. 06 842 e 843, de 1977, e 193 e 194. de ,1979.
das Comissões:
de Constituição- e Justiça _ 1.0 pronunciam.ento: pela·Jonst-itucionalidade. juridicidade e aprovação; 2.° pronúnciamento: favorável ao Projeto e à Emenda n.o 1 de plen~rio;
-

de Finanças - 1.° pronunciamento: contrário; 2. 11 pronunciamento: contrário ao Projeto e à Emenda n. o- ] de. plenário.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.U 66.
de 1976 (n.O LOO6/75, na Casa de origem I. que disp(ie sobre cauSa de
especial aumentq de pena, quanto aos crimes contra a administração pública, praticados por ocupantes de carg~os em comissão
da administração direta e indireta, regula a forma de' seu procedimento, f>. d.a outras providências, tendo
PARECERES. sob n.05 225 e 226. de 1979, das Comissões:

de Constituição e. Justiça. favorável, com a Emenda nUme-.
n.o 1-CC.T. que apresenta; e
de Serviço . Público Civil, contrário.

.

tur~o

'

d~

t.~

,

Discussão, em
único,
Projeto de Lei do SenadO'
477
de 1979 - Complementar. do Senador Franco Montara. que n.l~ra-a
Lei Complementar n.o 25, de 2 de julho de 1975, para permitir
o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER. sob n.O 240. de.1979. da Comissão:
..,.. .de Constituição e JustiÇa, _pela

dicidade e, no mêrito, favorável.
i

. '

constit.ucionalid~·.;/ .,,~ ~-~ '~~. _ _:.....
~~.t~_~

. --.'.

i'if:~' _;:

·~'.h-_~7'·
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado
n." 106, de 1979, do Senador Aloysio Chaves. que altera o art. 134.
inciso n, do Código Civil Brasileiro, tendo'
PARECER, sob n.O 237. de 1979, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça., pela constitucionalidade e jUlídicidade, e, no mérito, favorável.

QUADRO DE PESSOAL CLT

Classe
A

7

PARECER, sob n.o 239, de 1979, da Comissão:

-

de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRlESIDENiJE' (Luiz Viana) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
ATO DA COMISSAO DIRETORA
N,o 25, DE 1979

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e à vista de decisão adotada em sua 17. 8
Reunião, realizada em 6 de junhO de 1979, resolve:
Art. 1.0 O Quadro de Pessoal CLT, aprovado pelo Ato 0.0 8,
de 1976, da Comissão Diretora, passa a vigorar acrescido das alterações constantes das Tabelas anexas.
Art. 2.°

Este Ato entra em vigor na data de sua publicaç.ão.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em contrário.

Junho de 1979

Grupo Outras Atividades de Nível Superior
Categoria Funcional: Médico

Discussão, em primeiro turno <apreciação preliminar da cons·
titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno). do
Projeto de Lei do Senado n.O 72, de 1979, do Senador Orestes Quéreia, que isenta do Imposto de Renda o 13.0 salário, tendo

m

Lotação
Proposta
Referência
01
43
Rêlação Nominal:
1 - Douglas Unhares Tinoco

Salário
16.882,00

ATO DA COMISSAO DIRETORA
N." 26, DE 1979

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das suas atribuições regimentais, copsiderando o estabelecido no art. 4.° da
Lei n.O 5.975, de 1973, e à vista de decisão adotada na 14.a Reunião Ordinária. realizada a 23 de maio de 1979, resolve:
Art. 1.0 São transfonnados em cargos do Quadro Permanente
do Sen:;tdo Federal, n,os termos do art. 4.° da Lei n. O 5.975, de 1973,
os atuais empregos, constantes do Quadro de Pessoal CLT, ocupados por servidores Que se submeteram a provas de seleção até
dezembro de -1976 e que satisfaçam as exigências para investidura,
previstas nos itens I a VI do § 2.0 do art. 287 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n.O 58.
de 1972.
§ 1.0 A inclusão no Quadro Permanente dos cargos transformados- é feita, nos termos das tabelas anexas, nas mesmas Referências, Classes e Categorias correspondentes às do Quadro de
Pessoal CLT em que se encontravam os empregos que lhes deram
origem.
§ 2.° A Comissão Diretora procederá a revisão do' Q~adro de
Pessoal CLT do Senado Federal, fixando a redução dos seus empregos e o total geral de claros.

Sala da Comissão Diretora, 6 de junho de 1979. - Luiz Viana.
Presidente - Nilo Coelho _ Dinarte Mariz - Alexandre Costa Lourival Baptista _ Gastão Müller.

Art. 2.° A transformação de empregos prevista nes~ Ato fica
subordinada à préVia opção pelo servidor, manifestada por escrito.
junto à Subsecretaria de Pessoal, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste Ato.
.

QUADRO DE PESSOAL CLT

a realização de provas de seleção para a inclusão no Quadro Per-

Grupo Outras Atividades de Nivel Superior
Categoria Funcional: Técnico em Legislação e Orçamento
Lotação
Salário
Proposta
Referência
Classe
27.507,00
01
53
B
Relação Nominal:
1 - Abel Rafael Pinto

Grupo Atividades de Apoio Legislativo
Código: SF-AL-OIO
Categoria 'Funcional: Assistente Legislativo
Classe "C"
Referência: 35
N.o de Cargos: 121
Relação Nominal:
117. Valmir Leal da Gama
118 a 121 - vagos
Grupo Atividades de Apolo Legislativo
Código: SF-AL-OI0
Categoria Funcional: Assistente Legislativo
Classe "A"
Referência: 26
N,o de Ca~os: 34
(Do n. o 1 ao 23 j á preenchidos)
Relação Nominal:
24. Paulo Henrique Ferreira Bezerra
25. Betson Rodrigues de Souza
26. Lori Fanton
27. Cannélia Lima de Souza
28. Ana Maria Domingues dos Santos
29. Sydia Cássla Stein
30. Eliete de Souza Ferreira
31. Maria Beatriz de Andrade
32. Edison Alves

A~t.

3.°

A Comissão Diretora poderá determ1nar ou dispensar

manente do Senado Federal, de pessoal contratado não atingido
pelas disposições do art. 1.0. exigindo, para a transformação dos
empregos, que o servidor tenha pelo menos 2 (dois) anos de serviço
prestado ao Senado Federal e haja manifestado préVia opção pela
nova situação.
Art. 4.° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 6 dé junho de 1979. - Luiz Viana
Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa _ Gabriel
Hermes - Lourival Baptista - Jorge Kalume.

33. Antonio Pereira Coelho
34. Vago
Grupo Atividades de Apoio Legislativo
Código: SF-AL-010
Categoria Funcional: Agente de Segurança
Legislativa

Código: SF-AL-015
Classe: "Ali
Referência: 21
N,o de Cargos: 47
Relação Nominal:
1. Lourimbergue Alves Pedrosa
2. Manoel Luiz dos Santos
3. Francisco Silva Guimarães
4. Evandro Reis Pereira
5. Eustáquio Almeida Campos
6. Paulo Cesar Braga Perdigão
7. Cláudio Jorge Conforte
8. Valtan Mendes Furtado
9. Raimundo Nonato Lima (n.o 263)
10. Osmário Brandão Teles Filho
11. Moacir Joaquim de Oliveira
12. Cesar Augusto Nobre Lustosa de Barros
13. João Batista Silva Aragão
14. Aurélio José Cardoso
15. Paulo Antonio Ferreira Lepletier
16. Luiz Carlos Stefano
17. Ademar Martins Rezende

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.

Coraci Barros do Nascimento
Osmar Borges de Carvalho
Carlos Alberto de Andrade Nina
Luiz Oliveira Ribeiro
José Batista Carvalho LJparizi
Sebastião da Conceição Carvalho
Jesus da Galiléa Azevedo
Elias Gonçalves Rosa
José Fernandes de Lucena
João Mendes de Lima Filho
Osvaldo Cunha de Azevedo
José Ribamar de Andrade
José Edson de Lima
José Mauricio de Freitas
Isaias Mamede da Nóbrega
João Lima Veras
José Maria Medeiros
Adherbal de Jesus Alves
Darci Alves Oliveira
Euclides Pereira Macedo
Antonio Pereira da Silva
Newton de Castro
Aldo Pereira Luna
Herondino Freitas Filho
Joaquim Pinto
Agenor José da Silva
Hélio Lima de Albuquerque
Leopoldo Augusto de Santana
Jorge Gonçalves Soares
Manoel Alves Barbosa
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Grupo Serviços Auxiliares
Código: SF-SA-800
Categoria Funcional: Agente Administrativo
Código: SF-SA-801
Classe: "C"
Referência: 32
N.o de Cargos: 68
(Do n. O 1 ao 18 já preenchidos)
Relação Nominal:
19. Francisco Guilherme Thees Ribeiro
20. Alberto de Oliveira Nazareth
21. José Luiz dos Santos Neto
22. Maria do Rosário Vieira
23 _ Jorge Luiz Moreira
24. Adão -da Costa Nunes
25. José tio Patrocínio Filho
26. Elizabeth Veil da Costa Rios
27. Alex Neves de Azevedo
28. Roberto Luiz Leite Oliveira
29. CHene de Sá Guimarães

30. Benedito Vakson Ribeiro
31. João Marques Alves
32. Maria: de Jesus Sobreira de Castro
33. Ary Marcelo
34. José Maria Reges
35. Mário Barroso
36. Sérgio da Fonseca Braga
37 _ Manoel Henrique Vianna
38. José Fernando Gomes Feitosa
39. Geraldo Fassheber
40. Elan Domingos Falcão
41. Jovino Oliveira Leite
42. Silvio B;teves Coutinho
43. Eduardo Saraiva Leão
44. Raimunda Lima Soares
45. Maria Verônica Alves Martins
46. Salete Alves Pereira
.47. Nemézio da Rocha Fonseca
48. Edson de Alencar Dantas
49. Júlio Caesar Ramos
50. Joanice Seixas Garcia
51. Casemiro Martins Fernandes
52. Hermes Pinto Gomes
53. Gilberto Benedito Castro Oliveira
54. Bonfim Torres cavalcante
55. José de Arimathéa dos Santos
56. ,Mirian Miranda Cruz Pereira
57. Abillo Brant
58. Vânia Lúcia Nogueira da Silva
59. Clarinda Hilário de Freitas
60. Edison Miranda da Cruz
61. Onelde Batista Pereira
62. Anildo Joaquim Alves
63. Luiz Humberto de Freitas
64. Adhemar Cavalcante Mendei!.
65. Sebastião José da Silva
66. Antolilo José Viana Filho
67. Armando Denis Hackbart
68. Elza Lourdes Ferreira Rosa
Grupo Serviços Auxiliares
Código: SF-SA-800
Categoría Funcional: Agente Administrativo
Código: SF-SA-801
Classe: "B"
/
Referência: 28
N.O de Cargos: 56
Relação Nominal:
1. Eliane Ribeiro de Albuquerque
2. Maria Weawer Sidou Pimentel
3. Maria Terezinha Silva Lopes
4. Dulce de Freitas Hortelão
5. Celso Corso Campos
6. Eliezer Dutra Ribeiro
7. Maria Luiza Medeiros de Souza
8. Júlia Pereira Gomes
9. JoaqUim Baldoíno de Barros Neto
10. José qa Silva Ferreira (N.o 198)
11. José Faustino da Costa
12. Maria Lúcia Ferreira da Melo
13. José Neto da Silva (N.o 572)
14. Mõnica Miranda Cruz Ribeiro
15. Ary Barreto
16. Solange Soares Mattozinhos

17.
18.
19.
20.
21.

Nilo Nogueira
João Evangelista Narciso
Jurema Duarte
Maria Madalena da Silva
José Pedro Celestino
Maura Alves de Andrade
Magna Janete Marques
Horivelto AveIar de Oliveira
Longozir de Freitas Melo
George Delanou Trindade Silva
Marli Resina Vianna
Espedito Marques de Azevedo
Francisco Oliveira da, Cruz;
Denise Ribeiro de Albuquerque
Nilson Rezende Sales
Oity Moreira Rangel
Jairo Sérgio Freitas
Elvenyr Vera Cruz Lobato de AraújO!,
João Batista Almeida
Neumar Ferraz de Souza
Iraci Pereira Gomes
Maria da Conceição Ribeiro
Maria Aparecida Dias
Nelly Mamede Minucci
Maria Jose Alves de Carvalho
Quirino Vianna
Ivanil Alves Barbosa
Ronaldo Vitóda Vargues
Felisberto Vianna
Raim undo Lopes de Alencar
Clei de Jesus Pereira
Almerinda Muniz Bezerra Laranjal
VaIdoeste Braz Vallocci
Selma Rejane Soares Mattozinhos
Luiz Fernando Seve Gomes
Ana Rita Nunes da Silva
José Luiz Matos da Cruz
Rosalino Pereira Marques Neto
Francisco Gonçalves Pereira
Regina Clarice Teixeira da Costa

Sexlia-teira 8
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38. João.Carlos dos Santos
-39. José 'Fernandes de Reze:nde

40. Augusto Alves.
"~ :'~7.."/ r i
4L Antonio FrancISCo de A1b1í.~ i
Cavalcante
.. ,:::oiOf
';
22.
42. Ana Scaramela Viana
.
.
23.
43. Osvaldo Palheiros Viana
.j
24.
44. Jerusa de Oliveira Rego
. ;,
25.
45. Florinda da. S i l v a , ; .
46. Roberto MellO de Medeiros
21l.
.. ! I
27.
47. Maria Vitória Sussekind Rocha .. 11 ,
28.
48. Irene Pereira de Melo
1):.1'... .
29.
49. Antonio Fén-,r Pereira
f, "
30.
50 . Jorge Antonio Orro
: ." ..
5L Glória NaZáteth Nunes
. ~ 1;::;,",31.
32.
52. Raimundo VetaSo de Almeida
i J~:
33.
53.,. Inésia Custódia -.
34.
54. Maria da Glória de Sou2;a Soares
35.
55, ·Geralda de Almeida Amaral
36.
56. '. Terezinha de Jesus da, R.ocha F~l!~.~.:'r
37.
. 57. Sandra Pereira Cantuarl,,·'
38.
58. Marisa dos Santos Oliveira
!......
39.
Grupo
.serviços
Auxiliares
1'
,.
40.
cóqigo;.
SF-SA-800
~.'
41.
42.
Categoria Funcional: Datilógrafo
43.
Código: SF-SA-B02
44.
Classe: "B"
45.
Referência: 24",
46.
N.o de Cargos: 19
47.
48.
Relação Nominal'
49.
1. Eunice Luis 'T~b2s
, .. '
50.
2. Maria Helena de Souza Mendes DuatIE
51.
3,. ,Redinau.·Décio de Carvalho Domin~:;
52.
Lícia Maria Galiza Pereira de
53.
5'·' Jorge José da Silva
'j
54.
6~, Francisca Nascimento Rocha
,:j
55.
7.' Vera Lucia Marcô Sabará
56.
., I
8.' Gasp'arina Gonçalves
I
Grupo Serviços Auxiliares
9. Bento de Souza Costa
10.
peusalene
Milhomem
LE~ite
Código: SF-SA-800
11. Nadir Ferreira da-Rocha
Categoria Funcional: Agente Administrativo
12. Almir Santos Granado da Silva.
Código: SF-SA-801
13. Laurindo Teixeira Costa
Classe: "A"
14. Ierecê Saléh
15. Edson Carlos Lopes
Referência: 24
'.1
16. Ricardo Vargas
N.o de Cargos: 58
17. Doraci Carv-alho Reis
Relação Nominal:
18. Angela Thais Ramirez
'·1
19. Durval Morgado Filho
1. Manoel Francisco da Silva
Grupo - Serviços Auxiliares
2. Maria Onésia da Silva
3. Sebastião Bemardes Ribeiro
Código: SF-SA-800
4. Francisco Róbias da Silva
Categoria Funcional: Datilógrafo
5. Izaene Alves Canuto
Código: SF-SA-B02
6. Augusto Aureliano
Classe: "A"
7. Júlio Cesar Pires
8. LeonardO Joffily
Referência: 16
9. Edelson Galdino da Silva
N.o de Cargos: 37
I. I,'
10. Maria onélia Alencar
I
Relação
Nominal
11. Charles Ayrton de Menezes Evaristo
12. Clarice Gonçalves da Silva
1. Vivalda Rodrigues de Uma
13. Julieta Santos
2. Gilda Gomes Rodrigues
14. Zélia Fiúza Viana
3. Renato Abecassis
15. Luiz Gonzaga de Aquino César
4. Rita Ferreira Sampaio
,i.
16. Maria do Socorro de IMoraes Calado
5. Maria das Graças Bombinha Rib~~
a. 7. Teresinha de Castro Barreto
6. Carlos Barbosa Morales
18. Vera Regina Martins Moreira
, i,
7. Joséfa Flor de Melo
19. Carlos Alberto Vargas
8. Severino Lourenço da Silva
20. Maria do Amaral Favieiro
9. Valdenice Soares Evangelista
21. Maria da Glória Carvalho Liparizi
10. Joares Mariano
22. José Fernandes Moreira
U. Kleber AIC\lforado Lacerda
23. Shirley Santana
12. Yvone Fernandes da Silva
24. Aldecir Francisca da Silva
13. Elmara Magalhães MelJo .
25. Venerando Pereira Lemos
14. Antonio Carlos Pinto Vil;ljra
26. Valmir da Silva
15. Pedro dos Anjos Amaral Soares·
27. José Augusto Panisset Santana
16. Ronaldo Ferreira da Silva
28. Edenice Ferreira Lima Deud
1'. Espedito Augusto da Conceição
29. Ludelvina Diva Farias Lima
18. Djalma Nobre de CarvalhO
30. Maria José de Carvalho
19. Maria Nizete de Carvalho
31. Maria do Socorro Silva Conceição
20. Eni Soares Laranja
32. Edinair Ribeiro de Andrade
21. Francisco das Chagas A1ves
33. Salvador de Freitas Muniz
22. VaI divino Lopes de Oliveira
34. Célio Alves de Azevedo
23. Mário Gouvêa
35. Edina Maria de Lima
24. Juracy de Barros MonturiJ
'.'.1,
-f'
36. Vilma Célia Martins Vianna
25 ..MariA José da Silva
37. Carlos Roberto dos santos Muniz
26. Ozório Anchises
,I

I

r

4.

SOu*! .

li

i

,""$?"< iJ
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27. Paulo Roberto Granada Pimentel
28. João Augusto Ferreira Neto
29. Guido Fontlgallat Castro
30. Helena Maria da Silva Santos
31. Maria de Fátima Pereira Santos
32. Alcides Santos Granado da Silva.
33. Valdir Silva Couto
34. Marlina de Souza ffitra·
35. Maria dos Santos Muniz
36. Francisco Wilbur Pimentel Pinheiro
37. Maria Emilla de Barros
Grupo - Serviço de Transporte Oficial e
Portaria
Código: SF-TP-1.200
Categoria FuncionaL Motorista Oficial
Código: SF-TP-1.201
Classe: "B"
Referência: 16
N.o de Cargos: 57
Relação Nominal
1. João Rodrigues de Souza
2. Celestino dos Santos Vieira
3. Allomar Pinto de Andrade
4. Raul Oscar Zeiaya Chaves
5. Nelson Mateus de Oliveira
6. Althair Soares de Matos
7. Danilo Martins
8. José Mário da Silveira Junior
9. Udenir de Figueiredo
10. Genlval Mendonça
11. José Luiz Vieira Xavier
12. José Reinaldo Gomes (N." 420)
13. José Maria Mendes
14. Antonio Carlos da Silva
15. José Marcos de Freitas
16. João Guerreiro
17. José Antônio Moreira
18. Érico de Assis Rodrigues
19. Manoel de Oliveira
20. ffiysses Rosário Martins Filho
21. Oswaldo Pereira da Silva
22. Geraldo ROdrigues de Barros
23. Nelson da Silva Serra
24. Waldir Carneiro
25. Francisco Ferreira Lima
26. Glvaldo Gomes Feitosa
27. Roberto Carlos Lopes
28. Raimundo Patricio da Silva

29. Orlando Barbosa da Fonsêca Junior

30.
31.
32.
33.
34.

Dante Póvoa Ribeiro

Joaquim Benvindo Fernandes

Hipóllto da Silva
Alciney Santos Granado da Silva
João Saturnino dos Santos
35. Manoel Francisco de Abreu
36. José de Jesus Campos
37. José Victor SObrinho
38. Demerval Alves
39. Antônio Carlos Soares
40. Jayme Pinheiro Campos
41. Manoel Bento ROdrigues
42. Urbano Inácio dos Santos
43. Daniel Ferreira de Sales
44. JOsé Luiz Lopes
45. Pedro de Carvalho Rodrigues
46. Antônio Pinto de Matos
47. Abilio Pereira de Brito
48. Inácio Bertoldo Sobrinho
49. Manoel Crtstiano Nogueira
50. João Ribeiro de Araújo
51. Antônio da Silva Flôres
52. José COnde da Silva
53. Fausto Inácio de Oliveira
54. José Ribamar da Silva
55. Francisco das Chagas Almeida
56. João de Deus Lopes
57. Nilton Malta do Nascimento
Grupo - Serviço de Transporte Oficiai e
Portaria
Código: SF-TP-1.200
Categoria Funcional: Motorista Oficial
Código: SF-TP-1.201
Classe: uA"
Referência 14
N.o de Cargos: 1
Relação Nominal
1. Braz Elias de Araújo

DIARJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção fi)

Grupo - serviço de Transporte Oficial e
Portaria
Código: SF-TP-1.200
Categoria Funcional: Agente de PQI"f,al'ia
éÓdlgo: SF-TP-1.202
Classe: dC"
Referência 13
N.o de Cargos: 65
Relação Nominal:
1. Paulo Rodrigues de SOuza
2. DIga Teixeira

3 . José Gomes da Silva
4. José -Geraldo Alves Guimarães
5. Sebastião Marinho da Paixão
6. Milza Gomes da Silva
7. Francisca Ferreira de Lima
8. Maria Guerrilde Correia da Silva
9. Walda Mundin Saidanha
10. Maria Sales Gouvea
11. Paula FraI).cinete Trindade de Queiroz
12. Arthur Martins Reis
13. Severina Mendes Mendonça
14. Abelardo Rodrigues Siqueira
15. Rerval Vieira de Barros
16. Adelita Evangelista Duarte
17. Nilson de Oliveira
18. Maria Xavier da Silva
19. Carlos Alberto Tavares de SOuza
20. Deusdete Parente Farias
21. Lindalva Umbelina Ferreira
22. José de Oliveira Cardoso
23. Manoela Aveiar Mello
24. Gidália SOares
25. Maria das Graças Carvalho
26. Francisco Parente Farias
27. Pedro Arth ur Botelho da Costa
28. Antonio Carlos Gomes Costa.
29. Raimundo Françisco Alves de Souza
30. Adalberto Alves Torres
31. Maria do Carmo Santos
32. Lourival Jatobá de Araújo
33. Hilda Rodrigues Soares
34. Maria da Conceição Alves Batista
35. Armando Brito
36. Paulo Seixas
37. José Afrânio Pereira de Oliveira
38. Nelson Batista
.
39. Dalci Fernandes Couto
40. Neide Pinto de Almeida
4l. Manoel José de Oliveira
42. Rosa Catarina Ferreira
43. Maria da Silva cassemiro
44. José Reinaldo Gomes (n.O 973)
45. Antonio Evangelista Vaz
46. Claiber Alves Rodrigues
47. Antonio Raimundo de Andrade Silva.
48. Florisvaldo Teixeira de Souza
49. Gentil Eustórgio da Silva
50. Edivaldo Batista Lima
51. Rosa Ribeiro da Silva
52. Ana Pereira Cardoso
53. Luiza Neiva Moraes
54. Alair Julião da Silva
55. Agrimaldo da Silva Brito
56.. José Joaquim Pereira da Silva
57. Alandra de Freitas Martins
58. Luiz Grangeiro Sampaio
59. Manoel Domingos Neto
60. Elza da Silva Cangussu"
61. Djanira da Silva Aguiar
62. José Rodrigues de Araujo
63. José Nalvo Gualberto Pereira
64. Ana Maria da Silva
65. Leão Gonçalves
Grupo - Serviço de Transporte Oficiai e
Portaria
Código: SF-TP-1.200
Categoria Funcional: Agente de Portaria
Código: SF-TP-1.202
Classe: "B"
Referência: 7
N.o de Cargos: 78
Relação Nominal
l. Francisco José da Silva
2. Geraldo Afonso Pinto
3. Abenina Alves Sales
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4. José Ribamar Silva (n.o 303)
5. Antonio Cortes da Rocha
6. Joaci Mendes de Souza
7. Antonio Pereira da Silva In.o 6411
8. Lourival Cardoso Fagundes
9. Angelina Silva Gomes
10. Andrelina Correia do Vale
11. José Serafim dos Reis
12. Abdon Vitório de Carvalho
13. Francisco Azevedo Aguiar
14. José Nogueira Alves Filho
15. Elisabeto Matia$ dos Santos
16. Sebastião Pedro Ferreira
17. Alvaro Braga da Silva
18. José Antonio Tavares Olivéira
19. Alcides Rodrigues Porto
20. Dalmi Vieira Gonçalves
21. Maria Angélica de Freitas Santos
22. Lucílio de Carvalho Muniz
23. Eurípedes Roza da ConceiçáAJ
24. Damião Nunes
25. Antonio Soares de Pádua
26. Raimundo Alves de Carvalho
27. Valdetário Silvério do Nascimento
28. Marconi Burlti de Souza
29. Irene Ferreira Borges da Silva
30. João Pereira dos Santos
31. Antonio José Tavares de Oliveira
32. Cleber de Oliveira
33. Mauro Lucio Cardoso
34. Katia Rossani. Ribeiro
35. Nascimento Ferreira Gomes
36. Antonio Eurípedes Paulino
37. Joaquim ROdrigues da Silva
38. Luiz Marreiros Julião
39. Odilla Rodrigues da costa Gomeo
40, Vera Brigida Campos
41, José Alves Batista
42. Demervaldo José de Souza
43. José Salviano Sobrinho
44. Ozailde Vieira Alves
45. Antonio Gonçalves de Oliveira
46. Alberto da Cruz Gonçalves
47. Alexandrina pinto de Oliveira
48. Valter Silva de Oliveira
49. Vicente de Paula Pereira da Silva
50. Milãnia Reis de Carvalho santos
51. Sidney de Jesus Silva Vianna
52. Antonio José Custódio
53. Julieta Pereira da Silva
54. Maria de Lourdes Rodrigues
55. Érito Walter Braga
56. Maria José Ribeiro
57. Antonio da Costa Sobrinho
58. Maria José Soares Santana
59. Antonio Eduardo de Lima
60. José Pereira Neto
61. Joel A,mâncio Neto
62. Severino Isidoro da Silva
63. Ieda Patriota Costa
64. Emilia Saraiva Cievaré
65. EdithCardoso de Oliveira
66.. Diva Menezes de Oliveira
67. Laurindo Costa Teixeira
68. Zenila Alves Ramalho
69. Guilhermiila 'Ferreira de Mello
70. João Roberto Pires
71. ~ntonio Martins Gomes
72. unofra Maria da Silva
73. Teresa Alves da Conceição
74. DeuSdete Gonçalves da Silva
75. Aymoré Júlio Pereira
76. Maria do Socorro Lourenço
77. Lúcia da Cruz Barboza
78. Oscar Galdino de Oliveira
Grupo ...:... Serviço de Transporte OfiCiai e
Portaria
Código: SF-TP-l.200
Categoria Funcional: Agente de P..,_
CÓdigo: SF-TP-1.202
Classe: "A"
Referência: 5
N.o de Cargos: 93
Relação Nominal:
1. Justiniano Soares de Andrade
2. Maria Pires de Carvalho
3. Isaias Alves de Castro

.

,\"'.
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4. Divina Borges de Santana Santos
5. Cecilia Teixeira Alves da Conceição
Anália Rosa dos Santos
Dionéia Barros Silva
Luiz Carlos Gervâsio
Aparecida Divina Pinto
Celestino Alves dos Santos
1]. Maria Romana Ribeiro
12. Elena da Cunha Rodrigues
13. Teresinha Lusa de Souza
14. Iolanda S<mza Moura
15. Catarina de SOuza Nascfmento
16. Ivone Ferreira Reis
17. Benedito de Azevedo BarbOs·a
18. José Afonso Carneiro Santos
19. Raimundo Nonato de Lima
20. Gileno Oliveira Conceição
21. Margarida da Conceição Souza
22. Wantuil José de Oliveira
23. Manoel George Cassemiro
24. Raimundo dos Santos Mendonça
25. Eva de Souza Barroso
26. Maria Duarte do Amaral
27. Maria Salomé Vieira Silva
28. Jorivê de Fátima da Silva Araújo
29. Maria Gislene da Silva
30. Maria Vicéncia soares
31. Maria Eudôcia Torres
32. Raimundo Rafael Guedes
33. Geracina Maria de Jesus
34. Maria Cristina Moz
35. Albetisa de Jesus Neri
36. Josefa Marcolino de Oliveira
37. Dercy Alves Coelho
38. Luzia de Souza Godoy
39. Quitéria Francisca de Menezes Silva
40. FrankIín Leite de Aguiar
4l. Ivanilda Marques da Silva
42. Francisco Severino· do Nascimento
43. Antonia Alexandre de Sá
44. Vanilde Pereira de Oliveira
45. José Ferreira Costa
46. Francisca Rodrigues da Silva
47. Raimundo Nonato
48. Antônio Lima de Araújo
49. Paulo de Oliveira Ribeiro
50. Maria. das Dores Silva de Carvalho
51. Olivio Alves dos Santos
52. Maria Cleonice da Silva
53. Antonio Estevam Lima
54. Emanuel Ferreiro. do Nascimento
55. Manoel Viana da Silva
56. Manoel Morais de Queiroz
51. Manoel Alves de Araujo
58. João Ferreira de Mesquita
59. Rosalina Alves Emiliana
60. Maria Albertina Barbosa
61. Antonio Vieira Tosta
62. Sebastião Armando Marcelino
63. João Batista Vieira
64. José Neves
65. José .Silva Ferreira
66. Eduardo Ferreira Gomes
67. Creusa Pereira Lopes
68. Francisco Soares Martins
69. Altamira Alves de Oliveira
70. Carmelita da Silva Martins
71. José Guimarães Avila
72. José da Paz Julião
73. Luiz Ferreira
74 _ Amadeu Almeida Barros
75. José Pires Neto

'6.
'T.
8.
9.
10.

"'
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76. João Batista Gomes
']7. Jandira Amélia Pereira de Almeida ~
78. Coleta Fernandes da Cunha
19. José Pedro de Almeida
80. AntonIo Avelino Bispo
81. Zacarias Alves de Siqueira
82. Luiz Antonio dos Santos
83. Florisvaldo Miranda Damascena
84. Terezinha Sampaio Grangeiro
85. João Martins da Silva
S6. Antonio Ribeiro da Cunha
67. João Herminio de Andrade
88. Francisco Catingueira Leite
39. Leci Gabriel da Rocha
90. Valdemar Bezerra de Azevedo
91. Tarcísio Barroso de Pinho
92. Olindo Costa Bilega
93. Damião Canuto da Silva
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior
Código: SF-NS-900
Categoria Funcional - Médico
Código: SF-NS-901
(;lasse : "A"
Referência: 43
N.o de Cargos: 10
Relação NpminaI:
rDo n.o 1 a 7, já preenchidos)
8. Douglas Linhares Tinoco
9. Luiz Torquato de Figueiredo
'10. Jarbas Gonçalves Passarinho Júnior,
Grupo _ Outras Atividades de Nível Superior
(;ódigo: SF-NS-900
Categoria Funcional: Odontólogo
Código: SF-NS-909
Classe: "A"
Referência:, 43
N.O de Cargos: 2
(l jã preenchido)
Relação Nominal:
2 - Marlene Lemos
Grupo - Outras Atividades de Nivel Superior
CÓdigo: SF-NS-900
Categoria Funcional: Assistente SqciaJ
Código: SF-NS-930
Classe: "B'·
Referência: 42
N.o de Cargos: 4
(I já preenchido)

Relação Nominal
2. Licía Nara de Carvalho Pereira
3. Heloisa Helena Dias
4. Maria do Socorro Cavalcante
Grupo - Outras Atividades de Nível Superior
Código: SF-NS-900
Categoria Funcional: Técnico em COmurucação Social
Código: SF-NS-931
Classe: "A"
Referência: 33
N.O de Cargos: 22
Relação Nominal
I. Ana Maria de Castro e Silva Olival
2. Ayra Moreira PimenteL
3. Manoel Pompeu Filho
4. A.lbérico Cordeiro da Silva

5. Napoleão Tomé de Carvalho
6. LUi;?; Renato MiIani
7. LUi;?; Fernando LapageSs.e Alves Corrêa
8. (;Iaudlo da Costa BerntLI'd.o·
9. Alice .Maria Lins Martin$
, 1-."· .'
'.
10. Jorge Frederico de_elda Santos,

11. Marnla, Lücia Bezerra
1'2. Izabel Cristina Perna

':
Eloiamerrese~

I

13. Augusto Lopes Ribeiro
14~ Josué Tonani Neto
115. Ana 'Lúcia da Fonseca Ayres
16. Luiz Antonio sOares Laranja
17. otto Magal!l~" Neto
.
18. Virginia Ma~ili1
Faria. Laranja.
19. Zélia Maria de Novaes Carneiro
Campelo
20. Andréa Lins de Albuqu,orquc Perel",
21. Maria NUza Pereira da .~p.va
22. Deuzália Azevedo Rod~!gues
Grupo - Outras Atlvidadlofi de Nivel Superior
.. ~..
Código: SF-NS-900 .
Categoria Funcional: Conta.dor
Código: SF-NS-924
Classe: ··CtI,
Referénr.ia :)~
N.o de Cargos: 1 .
Relação Nominal

de

1. Vicente SebastiãO' de O:'.iveira
r
Grupo .- Outr~: Atividades de Nível Sti~
perior
".:..4;.:.
Código: SF"NS-900
Categoria Fundonal: Contador
Código: SF"NS-924
Classe': '~A"
Referência: 37
N.o de Cargos: 1
Relação Nominal
"',.. "_
1. Geraldo CoutinhO .píia
Grupo - outras Atividade~i de Nive·J S'uperior
Código: SF"NS-900
Categoria Funcional - Técnico em Ufs-.
lação e Orçamento
(;ódigo: SF-Ng.;~34
Classe: "B"
Referência: 53
N,O de Cargos: 23
Relação Nominal:
(de 1 a 22 já preenchidos)
23 - Abel Rafael Pinto
i ;
Grupo - Outros Atividades de Nível

Su-

perior

Código: SF-NS-900
Categoria Funcional: Técnico em LefWação e Orçamento
Código: SF-NS-934
Classe: "A"
!Referência: 44
NP de Cargos: 9
iRelação Nominal:
1.. Tenissoy de Araújo ·Lima

(2 a 9 -

Claros da Lotação)
Outras Atividades de Nivel

i
S1J_.
Grupo perior
Código: SF-NS-900
Arquiteto
Categoria Funcional
Código: SF-NS-917
Classe; "A"
Referência: 37
N.O de Cargos: 2
Relação Nomínal:
1. Carlos Magno Fagundes Franci
2._ Lúcia Marla Borges de O\i~ei,,~~~

~55~
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Grupo -

Outras Atividades de Nível Su-

6. Luiz Ferreira Feitosa

SF-NS-OOO

,'1. Francisco Oli veira
8. Afonso Climério Porto César

perior
Código -

Categoria Funcional: Técnico de Administração
Código: SF.NS-921l
Classe: "A"
ReferêncIa: 37

N.o de Cargos::
Relação Nominal:

1, Ricardo Frederico 8ecco Távora
Grupo - Artesanato
Código: SF-AR:r-7OQ
Categoria Func1onal~ Artífice de Estrutura
de Obras e Metalurgia
Código: SF-ART-701
Classe: '''O'' - Mestre
Referência: 30
N.o de Cargos: 3

Relação Nominal:
(-Dois (2) já preenchidos)
3. Rui Mariano

Grupo -

Artesanato

Código: SF-ART-700

Categoria FUncional: Artífic.e de Estrutura de Obras e Metalurgia
Código: SF-ART-701
Classe: "A" - Artífice
Referência: 14
N.o de Cargos: 13
Relação Nominal:
1.
2.
3.
4.
,5.
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Antonio Alves da Silva
Moysés Reis
José Alves dos Santos
José Teixeira Sobrinho
Lorolsio Ferreira de Paula

6. Marcos Ferreira de Paula
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dorvellno Lemos do Prado
Arlindo Almeida
Miguel da SU va
José Avelino da Silva
Antonio Feitosa da Silva
José Ferreira de Brito
Máximo da costa e Silva
Grupo - AJ1;esanato
Código: SF-ART-700
Categoria FonCional - Artífice de Eletricidade e Comunicação

Código: SF-AR1'-703
Classe: HD" - Mestre
Referência: 30
N.o de Cargos: 10
Relação Nominal:
(De 1 a 6 já pre7nchidos)
7. Gervásio· José dos Santos
8. Pedro Paulo Ferreira
9. Darwín Araújo de Carvalho
10. Miguel Honorato dos Santos
Grupo - Artesanato
Código: SF-ART-700
Categoria Foncional - Artífice de Eletricidade e Comunicação

Código: SF- ART -703
Classe: "C" - Contramestre
Referência: 24
N.o de Cargos: 21
Relação Nominal
1. Manoel Soares Filho
2. SérgiO Figueira Castelo Branco
3. Sir Peres de Barros
4. Malba Pontes Ibiapina
5. José Luiz de Souza

9. José Ribeiro Filho

10. Herculano Pereira de Azevedo
lI.
12.
13.
14.
1'5.
L6.
17.
18.
19.
20.
21.

Leõnidas da Silva Braga
Alberto FranciscO dos Santos
Reginaldo Vieira
Otávio Pereira da Cruz
Josias Ferreira Ribeiro
Gildomira de Castro Athaide
José Neto da Silva
Gertrudes Francisco da Conceição
Maria Dalva do Nascimento
Iara Alves Lepletier
lrani de Souza Vergilio

Grupo - Artesanato
Código: SF-"RT-700
Categoria Funcional -

Artifice de Eletri-

cidade e Comunicação

Código: SF-ART-703
Classe: "B" .- Artífice Especializado
Referência: 20
N.o de Cargos: lO.
Relação Nominal:
1. Nicanor Ribeiro da Silva
2. Humberto Balbino e Silva
3. Lourival Brasil
4. Lourival Julião da Silva
5. Francisco Evaristo de Paiva
6. Raimundo Mendes Ribeiro
7. Manoel James Pontes Ibiapina
8. Sebastião Miguel da Silva
9. José Pereira de Vasconcelos pinto
10. Primiano Gomes de Oliveira
Grupo - Artesanato
Código: SF-ART-700
Categoria Funcional - Artífice de Eletricidade e Comunicação
Código: SF-ART-703
Classe: '~A" - Artífice
Referência: 1'4
N. ° de Cargos; 11
Relação Nominal:
1. Wilma Borges Santana
2. Mathilde Jabre
3. José dos <Anjos
4. Helezenita Andrade Chaves
5. Manoel da Paixão Pereira da Cruz
6. Norma Sarmento de Almeida
7. Ezir Soares Mendonça
8. Ceci Ferreira Coelho
9. Maria Auxiliadora Gonçalves de Souza
10 Actelaide Ribeiro da Silva
11. Sebastiana Vieira Inocêncio
Grupo - Artesanato
Código SF-ART-700
Categoria Funcional: Artifice de Mecãniea
Código: SF-ART-702
Classe: "B" - Artífice Especializado
Referência: 20
N.o de Cargos: 18
Relação Nominal:
1. Sebastião Celestino de Oliveira Filho
2. Geniloon do Espirito Santo Jamar
3. José Firmino Galvão
4. Aureo Sá Miranda
5. Dej air Carvalh,o Reis
6. Adríão SOares Barbosa
7. Manoel Vicente de Moura Filho

J unho de 1919

8.
9.
lO.
1J.

12.
13.
14.
1'5.
16.
17.
18.

Antonino Dias Rosa
Manoel Souza
João Antonio Barbosa Lopes
Valdetário Ferreira
Valter Ferreira
Heitor Ivan Noronha de Carvalho
Hermano Lima de Albuquerque
Juberto Vieira dos Santos
João ·Ribeiro dos Santos
Raimundo Nonato da Silva
Crispim de Oliveira

Grupo - Artesanato
Código - SF-ART-700
Categoria Funcional: Artífice de Meuiniea
Código: SF-ART-702
Clas.se: .. A" - Artífice
Referéncia: 14
N.O de Cargos: 11
Relação Nominal:
1. Neudir Gonçalves Santiago
2. Ayrton Jorge Glapp
3. Armênio Ferreira Pinto
4. Antonio Alves Santos
5. Sebastião Jacinto de Assunção
6. José ,Rodrigues Sampaio
7. Júlio Martins
8. Félix dos Santos Filho
9. Sebastião Carlos da Rocha
10. Manoel Quintiliano da Silva
11i. Auríno Carvalho

Grupo - Artesanato
Código: SF-kRT-700
Categoria Funcional:. Artí1'ice de Carpintaria e Marcenaria

Código: SF-ART-704
Classe: "B" - Artífice Especializado
Referência: 20
N.O de Cargos: 16
Relação Nominal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
g.

H),
11.
12.
13.
]4.

15.
16.

Leonardo Cordeiro da Rocha
Domingos Sávio do Nascimento
Donato Luiz de Moraes
Euzébio 'Gonçalves da Rocha
Jair Alves de Oliveira Casqueiro
Lúcio Jose da Silva
José Galdino de Oliveira
Francisco José Cavalcanti
Oliveira Guedes dos Santos
João Batista das Chagas Quirino
Francisco Severino da Cruz
F'rancisoo Martins Gomes
Lucas dos Santos
F'rancisco Alves Ferreira
Lpenor Pinto de Moraes
José Antonio da Silva.

Grupo - Artesanato
Código: SF-ART-700
Categoria Funcional: Artífice de Ca,rpintaria e Marcenaria
Código: SF-ART-704
Classe: "A" - Artífice
"Referência: 14
N.o de Cargos: 3
Relação Nominal:
1. Jo,aquim Ortega Filho
2. Francisco Gomes de Freitas
3. Ivone da SUva Ferreira
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ATO DO PRElSIDENTE
N." 15, DE 1979

O Presidente do Senado Fe-deral, no

USO

da.s atribuições que

lhe conferem os arts. 52, item 38 e 97, inciso IV do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de competência que lhe
foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n.o 2, de 4 de abril de
1973, e à vista do que consta do Processo TI.O 003010/79-1,
Resolve aposentar o servidor Francisco Soares Arruda, Assessor Legislativo efetivo, SF-DAS-I02.3, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos arts. 101, inciso 1I1 e 102, inciso 1,
letra "a" da Constituição da República Federativa do Brasil

(Emenda Constitucional TI.o 1, de 1969), combinados com os artigos 403, inciso lI, 404, inciso 1 e 405, incisa V, da Resolu~ão SF
n.O 58, de ]972, alterada pela Resolução SF n.O 30, de ]978, com
direito aos vencimentos integrais acre~cidos de 20% (vinte por
eento) e mais a gratificação adicional por tempo de serviço, na
forma prevista no art, 4,°, H 1.0 e 2.0 da Lei n,O 5.900, de 1973, artigo 10 da Lei n. o 4.34'5. de 1964, artigo 2. Q , Anexo 1, da Lei n,o 6.323,
de 1976, artigo 1.0 da Lei n.o 6.626. de 1979 e artigo 392. § 4.° da
Resolução SF n.O 58. de 1972.
Senado Federal, 7 de junho de 1979 - Senador Luiz Viana,
PresidEm te.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÁO INTERPARLAMENTAR
( ') REUNIAO DA COMISSAO DIRETORA. REALIZADA
EM J 6 DE MAIO DE 1979

Âs dezes.seis horas do dia dezesseis de maio do ano de mH novecentos e setenta e nove, reúne-se, em sua sede. a Comissão Dire-
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li)

tora do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar. presentes os
Senhores Deputado Raymundo Di.niz, Presidente; Senador Tarstl
Dutra. Vice-Presidente; Deputado MaeDowelI Leite de C8.str!,.,~e
cretário, é Deputado RogériO Rêgo, Tesoureiro. Havendo nume.rolegal, o Senhor Presidente declara abertos os trabaUlos e esclat~~e
que a presente reunião fora convocada para se debater as
das a serem apresentadas ao Estatuto do Grupo, além .daq
criando o cargo de 2.0 -vice-preSidén. te,.com a qual a, ComissãO ,,~..
liberativa do Grupo havia concordado em reuníão de sete de'
ço do corrente ano. A màtéi'ia e amplamente debatida, ljcajqdo
o Senhor Vice-Presidente encarregado da elaboração das··mesmas.
A ..seguir, o Senhor' Vice-Pre..'iídente relata que durante a ausê't;1çia
do Senhor Presidente foi procurado pelo Embaixador do Reino ido
Marrocos, que se mostrou interessado em que uma delegação de'i~
lamentares de seu país visitasse o Brasil em missão -de intercâ~iD.
parlamentar. Fica o Senhor Presidente autorizado a estudar· a .~
sibilidade da realização dessa visita. Prosseguíndo, a Comi~ão
aprova os pedidos de filiação ao Grupo formulados pelos Senb~fes
DeputadOS Borges da Silveira, Celso Peçanha, Darío Tavares, I)étío
dos Santos, Ernani Satyro, Feu Rosa•. .Flávio Chaves, José Mari.~de·
CarvalhO, Modesto Silveira, OctaeíliQ Queiroz, Pa.ulo "Matq~,~
Paulo Rattes, RalI;Jh Biasi e Tertuliano de Azevedo. Nada m~'"
havendo a tratar, suspende-se a scs.são para que se lavre a Ata..
Reabertos os trabalhos, às dezessete hor"L:ê a mesma lida e apr-ovada. Eu, MacDoW'ell Leite de Castro, Se~tário, lavrei a presente
Ata, que irá à publicação.

el''"

(~)

RepubItca.da })or. haver saído
Cle 1. 0-6-79

com

inCOrreções no .DelS!

-
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IJDIlANÇA DA AIINA I DA MAIORIA

Líder
Jarbcu Passarinho

Vice-Lidere•
Pre.ldente
Luiz VIana (ARENA -

BA)

Lourival Baptista (ARENA -

.Aloysio ChavftS
José Lins
Aderbol Juremo
lomanto Junior
Moacyr 00110
Murilo Bodaró
Saldanha Derzi

SE)

l··Vlce.Pre.ldent.
Nilo Coelho (ARENA -

PE)

LIDIRANÇA DO MDI E DA MINORIA
Gastãa Müller (ARENA Dinarht Mariz (ARENA -

MT)

Líder
Paulo Brossard

RN)

Vlce.Lídere.

l· .. Secretárlo

Henrique Santillo
Humberto lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplente. de Secretórlo.
Alexandre Costa (ARENA -

MA)
Jorge Kalume (ARENA -

AC)

2··Secretárlo
Benedito Canelas (ARENA Gabriel Hermes (ARENA_- PA)

Possas 'Põrto (ARENA -

COMISSOES

1.
2.
3.
4.

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Pa ...nte
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

Titulares

Diretor: José Soares de OJiveira Filho
local: Arexo 11- Térreo
Telefones: 223-62.... e-225-8505 - Rama,is 193 e 257

MT)
SE)

Mendes Canale
José Lins
João Bosco
Vicente Vuolo

COMPOSIÇ....O

Presidente: Jessé freire
Vice· Presidente, lózaro Barboza

MOB

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

1. Evandro CarreirQ
2. Agenor Mario
3. Mouro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto lucena

Assistente: Carlos Guilherme FonNCo - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Ramal 623
(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTlTUIÇ....O E JUSTIÇA -

COMPOSlÇ....O

1. Passos P6rto

2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
4. José Uns

Supl.nt.s
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Joóo Calmon
MOB

1. Evelásio Vieira
2. leite Cho\'fl
3. José Richa

1. Agenor Mario
2. Amaral Peixoto

Presidente: Henrique de UJ Rocque
l'-Vice-Presid.nte: Aloysio Cha....s
2'-Vic.President.: Hugo Ramos
Titulores

lo Hellrique dela Recque

lo Lenoir Vargas

2. João Bosco
3. Almir Pinto

••

Milton Cobrol
5. ·Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

Aloys.io C"aves

MO.
1. Henrique Sontillo

2. Roberto Soturnino
3. Gifvon Rocho

(CAR)

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÀO DE ECONOMIA -

7. Moacyr Oalla
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
1 .• -Hugo Ramos
2. leite Chaves
3. lázaro Borbozo
4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montoro

COMPOSIÇÃO

Presidente: Itamar Franco
Vice-Presidente: Roberto Soturnino
Titulares

MOB

1. Cunho Uma
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quortas-:"eiras, às 10,00 horas
local: Solo "Clóvis S.vilócqua" - Anexo 11- Ramal 623

(CE)

(11 membros)

••

COMPOSIÇ ....O

Prelident.: Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Moria

lo Itomor Franco
2. Lázaro Barboza
3. Ado/berto Seno
Mauro Benevides

Suplentes

2. Helvídio Nunes
3. José Sarney
5. Aderbol Jurema

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, Os 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

. (7 membras)

••

ARENA

6. Murilo Bodaró

COMISS....O DE ASSUNTOS REGIONAIS -

lo Jeué Freire
2. João Bosco
3. Passos P6rto
Saldanha Derzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreiro

Suplentes
ARENA
lo José Guiomord
2. Torstl Outra
3. Bendito Canelas
4. Moacyr DoUo

••

Presidente: Evelásio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves
Titulares

Titvlores

(CCJ)

( 15 metnbros)
COMPoSIÇÀO

(COF)

lo Arnan de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jose Lins
Jes5e Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante

••

Suplentes
ARENA
1. Helvídio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Yuolo

MO.

I. Roberto Soturnino
2. Ilamor Franco
3. Marcos Freire
Pedro Simon

..

1. Jose Richa
2. Orestes Querdo
3. Tonaedo N....os
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Assistente: Daniel Rei's de Souzo - R~~ol 675
Reuniões: Quartas-f.tras, às 10:30 !loras
Local: SaIQ "Ruy &'rbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO D! EDUCAÇÃO E CULTURA -

(CEC)

(9 membros)

•• ;.0" "

'_.;iA.~.j_'''.~_._.':,_l>1'

MD8

MDB

1. Franco Montero
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

AssisteMe: Daniel Reis de Sou~a - Ramc:d 675
Reuniões: O\Iintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSiÇÃO

Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Jutdhy Magalhães

\. M<m~os freir.
2. Mauro 8enevides
3. Leite Chaves

1. Paulo 8ros.\Q.rd
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
.... José Richa
5. Amaral Peixoto
6. Toncreclo Neves

Assistente: AntÔnio Carlos de Nogueira - Ramal 675 ;:',
Reuniões: Quartas-feitos, às 11:00 horels
t
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo" -- Romais.621. it16

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA _ (CME) ,

(7 membros)
Titulares

Suplentes
COMPOSIÇÀO

ARENA

1. João Calmon
2. Tarso Dutra
3. Jutahy Magalhães
4. Aloysio Chaves
.
'5. Aderbal Jurema
6. José Sarney

1. José lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge kalume
~. Pedro PedrouitJn

L Marcos freire
2. Gilvan Rocha

1. Adalberto Seno
2. Evelcísio Vieira
3. Franco Montoro

1.
2.
3.
....

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Albtlrto Silva
Ar';on de Mello

Suplentes
ARENA
1, Affonso Camargo
2. Jo6o Calmon.
3. Jutahy Magalhàes
MD8

AS5i~nte:

Sónio Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quintas-f.iras, às 10:00 horas
local: Sola "Clóvis 8evil6cquQ"'- Anexo 11- Romol623

COMISSÃO D! FINANÇAS -

(CF)

(17 membros)

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar fr~nco
3. Henrique Santillo

1~

Gilvan Rocha
2, Roberto Soturnino

Assisten"': Ronaldo PCKheco de Oliveira - Ramal 306
Reuni6ef: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Anexo "I" - Sala 00 lodo do Gab. do Sr. Senador
João Bosco - Ramal 48..

Presidente~ Gi/von RIKho
Vice-Presidente, Httnriqutl Sontillo

Titulares

COMISSÃO DE RÉDAÇÀO (5 membros)

Supt.nm

8.
9.
10.
11.

1. Saldanha o.rzi
2. Henrique de La Rocque
3, Jeué Freire
4. José Sarney
5. Milton Cabral

1. lomanto Júnior

1-,' Sõld,:mha Derzi

2. Almir Pinto

2, JorglJ Kalume

3. Alberto Silva
... José Guiomord

3. Benedito Conelas

(7 membros)
COMPOSiÇÃO

Titulares

Suplentes
Presidente: Jorge "olume
Vice-Presidente, Mauro BeneVides

ARENA

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3, José Sarney

t.

Hugo Ramos

MD!

1,
2.
3.
...

Paulo lrouard
Marco' Freire
Lázaro Borboza
JoMRicha

Anexo 11- Ramois 6:21". 716

COMISSÃO D~ S~GURANÇA NAClONAL- (CSN)

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente, Adolberto Seno

1. Dirceu Cardoso
2, Adalberto Seno

2. Tancreda Neves
3. Robtrto Sotumino
... Amaral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides

2. Adalberto Seno

local: Sala "Ruy Barbosa" -

(CR)

Titulares

MDB

1. Cunha limo

MD8
1 ..José I~icho

1. Gilvan Rocha
2, Henrique SontilfQ
3. Jaison Barreto

COMPOSiÇÃO

1. Tarsa Dutra
2, Saldanha Derzi
3. Mendes Canale

6,

SUplll)1c S
'

ARE~~r

ARENA

Raimundo Parente
José Guiomord
Arnon de Mello
Lomento Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amaràl Furlan
Jorge Kalume
Jutohy Magalh6es
Mendes Canale

I,

Rel.ll\iQe!o: Quin'a!o-feiro!o, às 10,30 horaS

Presidente: Cunho lima
Vice-Presidente: Tancredo Neves

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

.):'

Assistente: Carlos Guilherml! Fonseca ...;- Ramal 676

COMPOSiÇÃO

TItulares

~ (CS)

COMPOSIÇÀO

Titulares
MDB

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Melto
Vice-Presidente: Alberto Silva

As$istente: Mario Thereza Mogolhàes Motta Reuniões, Quintas-f.iras, às 12:00 horas
local: Sala "Clóvis 8evilóequo" - Anexo 11 -

Ramal 134' .

(\ 5 membros)
COMPOSIÇÁO

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

(9 membros)

1. Cunho Lima

2, Joi5Orl 8arreto

-... Âssistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramc'! 676
Reuniões, Quartas-feiras, às 9:30 horos
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo /1.- Ramais 621 ,716

Presidente: Tarso Dutra
19-Vic...Presidente: Saldanha Derzi
29-Vic... Presidente: Lomanto Júnior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS)

Jorge "alume
Luiz: Cayalcante
Muri/o Badoró
Benedito Ferreira

MD8

Ramal 623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES --; (CRE)

Ãuis.tente: Ántanio Carlos da Nog~ro - RaMa\ 615
Reuniões: Quintos-f,iros, às 9:30 horos
local, Sala "Clóvis Bevil6cqua" - Anexo 11 - Ramal 623

1.
2,
3.
...

Suplentel
ARENA
1. Raimundo Parente
2. Amarol Furlan
3, José (~uiomord

COMISSÃO DE SERViÇO PÚ8l1CO CIVIL- (CSP~):
(7 membros)
t":

COMPOSIÇÀO

Suplento

Presidente: Hel",dio Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vargas
Titulares
1. lenoir Vargas
2. Helvidio Nunes
J. hSN Freire
... Moacyr Oalla
5, He,"!rique de la Rocque
6. Aloysio Chaves

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magolh6es
2. Raimundo Parente
3. Jo6o Colmo"
.. , Benedito Canelas

CC;>MPOSIÇ,l,O

ARENA

1.
2.
3.
....

5.
6.
7.

8.
9.

Taf$O Dutra

Bernardino Viano
Saldanha Derzi
l0lT!.anto Júnior
Mendes Canale
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vargos
José Sarney

1.
2.
3.
4.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrouian
Henrique de lo Rocque
José Guiomard
5. Luiz Cavalcante
6,

Presidente, Evondro Caneira
Vice·presidente: Humberto Lucena

I.
2.

3.
...

Suplentes
ARENA
1. Affomo Camargo
Raimundo Parente
Henrique de- la .Rocque. _ 2. Pedro pedrOSSiajJ'
I
hrnardJno Viano
3, Aderbo\ Juremo ~. ~~i
AlbertosiJvo,::-,,_
~.:~-

~

"

~
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Sexta· feira 8

MOB
1. q,-istes QW.rcio

1. Evandro Carreira

2 .. Evelósio Vieiro

2.- Humberto Lucena

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E OE INQUERITO

Suplentes

Titulares

ARENA

3. Larofa Barboza
1. Benedito ferreira
Assistent.: sania Andrade "-ixato - Ramal 307
R:e~niões: Quintos-feiras, às 9:30 horas ,-;
locol, Solo "Ruy Bar,bosa" - Anexo -It-~ Ramais 621 e 716

1. PosSQs parto
2. lomQnto Júnior
3. Alberto Silva

2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrossian
.c. Affonso Camargo

1. Evandro Carreiro
2. lázóro Barbosa

cional

2)
3)
4)
do

1. Leite Chaves
2. Agonar Mario

COMPOSIÇÃO
A$siste~te;

Ronaldo Padte<:o ele OJiveira - Ramal 306
Reuniões: Terças-feiras, às 10,00 horas
Locol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidente; Benedito Ferreiro
Vice-Presidente, Vi~n" Vuolo

Ramal 303

1) ComissO., Temporárias pena Projetos do Congresso Na-

3. Orestes Quércio

(7 membros)

Cheff': Ruth d. Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo

Tel.fone: 225-8505 -

MOB
COMISSAO'OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBUCAS - (CT)

Comissões Temporárias

Comissões Temporarias para Apreciação de Vetos
Comissões Especiais e de Inqu'rito, e
Comissào Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90
Regimento Comum).

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra·
mal 674; Alfeu de OHveira - Ramal 674; Cleide Mario B. F.
Cru%. - Ramol 598; Mauro Lopes d. Sá - Ramal 310; Leilo
~iYOS Ferro Costa - Ramal 314.

SERVIÇO DE cmlISSÕES pER."·tA!-!ENTES

HOMRIO DAS REUNIÕES DIIS COMISSÕeS PEll:-IANENTES DO SENIIDO FEDERAL

HO:8..')..S

,

TERÇA

S li L A S

ASSISTENTE

C_To

RUY B/\.RnOSlI.
Ramais-621 e 716

C.II.R.

CLÓVIS BEVIL}\CQUII
Ramal - 623

RONALDO

10:00

HORAS
09:30

QUINTII

.

S ,\ L ,\ S

AS5 ISTE~iTE

CF.

CL<lVIS DCVlúí.CQUA
Ramal - 623

;.r;;:":·:ao'
CARLOS

C.S,P.C,

RUY MRBOSA
Ramais-62J. e 716

SôNIA

C.E.C

CLOVIS BEVILJ(CQUII
Ramal
623

SÓNIII

RUY BARBOSA

RONIILDO

09:30

QUIIRTA
C,S,N,

C.C.J.

S A L li S
RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716
CLÓVIS BEVILJ(CQUA
Ramal

10:aO
C,A,

10:30

HORAS

--

C.E.

-

623

IISSISTENTE
GUILHERME

HELENA

RUY BARBOSA
Ram ais-62l e 716

DANIEL

C.M.E.

ANEXO
Ramal

"B"

-

484

ANTONIO
CARLOS
RONALDO

-

Ramais-6·2l e 716

MIIRIII

SÓNIA

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

10:00
C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.R.E.
11:00

. GUILHERl'IE

10:30

C.S.

RuY BARBOSA
Ramais-62l e 716

GUILHERHE

11 :00

C.L.S.

CLOVIS BEVILI\CQUA
Ramal - 623

DANIEL

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILJlCQUA
6:23
Ramal

-

~ÍARIA

THEREZA

·DIARIO DO CONGRESSO: NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
.

~~.~_"r

SeçAo I (CAmara dos Deputados)
Via-Superfícíe:
Semestre ... ,.. .. . . . .. Cr$ 200,00
Ano ........ .. . . . .. . . . Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aéreli:
...
Semestre ........... . . Cr$' 400,00 .
Ano ........ : ......... , Cr$ eOO,oo
Exemplar a\lulso ... ' . " Cr$
2,00
",,~-

SeçAo 11 (Senado Federe!),

Via-Superfície:
Semestre ............. Cr$ 200,00
Ano ......... . . . . . . . .. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre ............ , Cr$ 400,00
Ano ... ...... .... . . . .. Cr$ 800,00
Exemplar avulso ..... '. Cr$
2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque' Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasflia ou Ordem de PagamentopeloBFlnco do Brasil S.A.
Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5,a f~vôr do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Pra:ça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -

Brasllia - DF

.'

SOCIEDADES ANÔNIMAS
E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Quadros comparativos anotados
Comparação, dispositivo por dispositivo, da Lei t;lQ 6.404, de 15-12-76,
ao Decreto-lei nQ 2627, de 26-9-40 - Sociedades por ações.
Confronto entre a Lei nQ 6.385, de 7-12-76, que "dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão
de Valores Mobiliários"
e a legisla.
,
.
ção anterior que disciplinava o m.ercado de capitais - Lei nQ 4.728, de 14-7-65.
Notas explicativas histórico das alteraçõE!s e legislação correlata.

Edição julho de 1977

PRECO:
•

Cr$ 80,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES.JtCNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicação deverA o ser dirigidos li

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TI:CN"CAS DO SENADO FEDERAL- BRASILlA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal. visado, pagével em Brasma e emitido a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FE.DERAL,
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

SEGURANÇA NAÇIONAL
III -

Legislação Constitucional
Quadro Comparativo: Decreto-Lei n9 898/69
Decreto':'Lei n9 510/,69
Decreto..(.ei n 9 314/67
Lei n9 1.802/53

III -

Notas

IV -

Jurisprudência

"Revista de Informação Legislativa" n' 39
421 páginas

'PREÇO: Cr$ 25,00
À VENDA NO SENADO FEDERAL. SUBSECRETARIA DE EDIÇOES T~CNICAS (Anexo I)
.

.

Os pedidos de publicaçlo deverlo ser dirigjdos à ..

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TtCNICAS DO SENADO FEDERAl- BRASILI~ -

DF -70tE10

acompanhados de cheque nominal, visado, pagAvel em Brasllie e emitido a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL.
ou pelo sistema de Reembolso Postei.

!

I

••

',,: .

TRÂNSITO
Legislação atualizada. Código Nacional de Trânsito e seu Regulamento
(atualizados)
Legislação especial e correlata.
"'citos penais do Trânsito.
Resoluções do CONTRAN.
~otas - Comparações - Remissões
Furto de uso.
"Revista de Informação Legislativa" n9 38
452 páginas

Preço: Cr$ 25,00
À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDIÇl>ES rt:CNICAS (Anexo Il
Os pedidos de publicaçlo deverlo ser. dirigidos ti

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES T~CNICAS DO SENADO FEDERAl- BRASluA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal, visado, pagável em Brasllia e amitido a" favor do

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de Reembolso Postal"

"

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NAcIONAL
ATUALIZADO,
•

Quadro Comparativo das Constituições (Sistema Tribútário)

•

Lei nQ 5,172, de 25-10-66, que "dispõe sobre o Código Tributário Nacional:I;"
instituI normas gerais de Direito Tributário aplicáveis à União, EstadoS'"'B
Municípios" (Texto atualizado)

•

\

Legislação alteradora do Código Tributário Nacional.
,

,

'

.o.l

~,""

.

Edicão
1978
•

Preço:
Cr$ 50,00

À VENDA NA SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL (Anexo I)

Pedidos pelo reembolso postalà

SU BSECRETARIA DE EDIÇOES TÉCNICAS - SENADO FEDERAL
BRASILlA - DF - CEP: 70.160

/

I'·
!

I

Centro Gráfiro do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - DF
\

EDIÇÃO DE HOJE: 48 PÁGIN!S"J

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.-~-

DIÁRIO DO CONGRESS

NAL

Seção II
ANO XXXIV - N' 067

SÂBADO, 9 DEJUNHO DE 1979

BRASILlA -

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar!. 55, § I' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 36, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-Iei n' 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância do Distrito
Federal e dos Territórios".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.671, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância'do Distrito Federal e dos Territõrios" .
Senado FederàT, 8 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 197\
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.668, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribu,nal de Contas do Distrito Fedeml, e
dá outras prol'idências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.668, de 13 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, é dá outras providências".
Senado Federal, 8 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do ar!. 55, § I' da Constituição, e eu Luiz Viana, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1979
Aprova o texto do Decreto-Iei n' 1.670, de 14 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal".
Artigo único, E aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.670, de 14 de fevereiro de 1979. que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal de justiça do Distrito Federa]".
Senado Federal, 8 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente,

DF
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Faço saber que O Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, ~ I' da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presiciente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 39, DE 1979

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.673, de 19 de fe,ereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e proventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras providen-

,<,,"'\-'~.
,'-'>o, '-

_

Arti&~nico.

f

aprovado, o texto do Decreto-lei n' 1.673, de 19 de fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos,
salários e."roven~d~. dós servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras providências".
. Sen~db Fed~ral, 8' de junho! de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 91' SESSÃO, EM 8 DE JUNHO DE 1979

1.2.3 - Leitur. de Projeto

1.1 - ABERTURA

- Projeto de Lei do Senado n' 171/79, de autoria do Sr, Senador
Agenor Maria, que estabelece regra sobre o valor da remuneração dos '
servidores da Administração Indireta da União'.

1.2 - EXPEDIENTE
J.2.1 - Leitura de Projeto

- Projeto de lei do Senado n' 170/79. de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que altera as Leis n'? 4.131, de 3 de setembro, de 1962, e n
4.390, de 29 de agosto de 1964, e lei n' 4.728, de 14 de julhô de 1965, que
disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores
para o exterior, e dá outras providências,
9

1.2.2 - Discurso. do Expediente

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Manoel Paiva, ex-Prefeito do Município de Baixo

du -

Guan~

ES.
SENADOR PEDRO SIMON - Considerações referentes ao Proje-

to de Lei do Senado
são.

09

170/79, apresentado por S. Ex' na presente ses-

SENA DOR ITA MAR FRANCO - Solicitando da Mesa esclarecimentos quanto à tramitação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de
lei do Senado 0 9 92/79, que modifica dis-posições da Lei Orgânica dos
Partidos Políticos, na parte referenté à prorrogação dos mandatos dos diretórios dos partidos, remetido à sanção, não obstante haver sido aprovado naquela Casa com emenda supressiva.

SENADORES ALOYSIO CHAVES E MAURO BENEVIDESConsiderações sobre o assunto abordado pelo Senador Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos ao Plenãrio a propósito
do terna tratado pejos Senadores Itamar Franco, Aloysio Chaves e Mauro Benevides.

SENADOR LÁZARO BARBOZA - Subsídios à questão levantada
pelO Sr. Itamar Franco.

SENADOR MARCOS FREIRE - Considerações sobre o caráter
revisor no processo legislativo brasileiro, identificado no art. 58, § 19 , da
Constituição vigente.

O SR. PRESIDENTE - Dando conhecimento de ofício, expedido
por S. Ex' ao Presidente da Câmara dos Deputados, no qual, no seu entender. atende às solicitações do Sr. Marcos Freire.

SENADOR LÃZARO BARBOZA - Congratulando-se com a Presidência da Casa, em razão da atitude assumida por S. Ex' no caso. Proposta no sentido de sobrestar a sanção da matéria.

O SR. PRESIDENTE - Não acolhimento da sugestão do Sr, lãzaTO

Barboza, pelas razões expendidas.

1.2.4 - Requerimentos
- N"" 188/79, de autoria do Sr. Senador Helvídio Nunes, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "José Luiz Batista", publicado no jornal O Globo. de 7 do corrente.
- N's 189 e 190/79, de autoria dos Srs. Senadores Henrique Santillo
e Pedro Simon, solicitando licenças para se afastarem dos trabalhos da
Casa, pelo período que mencionam. Aprondos.
- N9 191/79, do Sr. Senador Passos Pórto, solicitando a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Resolução n"" 30/79, de sua autoria,
que determina que os atuais Secretários Parlamentares sejam incluídos no
Quadro Permanente do Senado Federal. e dá outras providências.
1.2.5 - Comunicatões
- Dos Srs. Senadores Henrique Santillo e Pedro Simon, que se ausentarão do País.

1.2.6 - Leitura de Projeto

- Projeto de Resoluçào n' 31/79, de autoria do Sr. Senador Humberto Lucena, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.
1.3 - ORDEM DO DIA
185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MOB, solicitando, nos termos do art. 371, alínea
-

Requerimento

09

c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado 0 9
247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos

recursos do Fundo de Participação dos Municipios. e dá outras providências. Votação adiada, por falta de quorum l após usarem da palavra os Srs.
Senadores Itamar Franco, Moacyr Dalla, Humberto lucena e Aloysio
Chaves.

- Requerimento n' 186/79. de autoria do Sr. Senador Pedro Simon,
pela Liderança do MOB, solicitando. nos termos do art. 371, alínea c, do
Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução nfi' 17/79, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal. Votação adiada por falta
de quorum.
- Projeto de lei do Senado n' 104/77, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras aos excombatentes da FEB. Vot.çio adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos proferidos em breves comunicações

SENADORES MARCOS FREIRE E ALOYSiO CHAVESRepúdio aos atos de terrorismo praticados contra o espetáculÓ dirigido
pela artista Ruth Escobar, em Brasília. Apelo ao Sr. Ministro da Justiça
em favor de providências que visem coibir atos dessa natureza.

,
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- Projeto de Lei da Câmara n' 65/76 (n' 1.066/75, na Casa de origem), que dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos
crimes contra a administração pública, pnlticados por ocupantes de cargos em comissão da Administração Direta e Indireta, regula a forma de
seu procedime-nto, e dá outras providências. Discussào encerrada, ficando
sua votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado 0 9 47/79 - Complementar, de autoria
do Sr. Senador Ftanco Montoro, que altera a Lei Complementa'r n9 25,
de 2 de julho de \975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais. Discussão encerrada,
após usar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. tendo sua votação adiada por falta de quorum.
,
- Projeto de Lei do Senado n' 106/79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Ch-aves, que altera o art. 134, inciso lI. do Códigp Civil Brasileiro. Discussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 72/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 139 salário. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Discussão encerrada, ficando
sua votação/adiada por falta de quorum.
1.4 - DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Transcurso dI) jubileu de
ouro da fundação do Lux-Jornal.
SENADOR HENRIQUE SANTI/LO - Apelo ao Sr . .Ministro do
Trabalho em favor do -retorno do patrimônÍo pertencente ao Sindicato
dos Professores de Brasília, ora sob intervenção daquele Ministério; e ao
Sr. Govern~dor do Distrito Federal, no sentido da revisão das demissões
de professores que menciona.
SENADOR MILTON CABRAL - Esclarecimentos sobre a argUição feita por S. Ex.' ao Sr. Ministro do Planejamento, a respeito da
mobilização de recursos para o- PROÂLCCOL, tendo em vista noHeias
deturpadas sobre o assunto veiculadas por órgãos da Imprensa.

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PREsmliNCIA
_ Término do prazo para oferecimento de emendas ao Proieto de .
Resolução n' 30/79.
1.6 - DESIGNAÇÃO DA .ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO; ENCERRAMENTO

SENADOR JAISON BARRETO - Justificação de projeto de lei
que encaminha à Mesa. instituindo o seguro-saúde estatal, universal

e

compulsório, e dã outras providências.
I
SENADOR MA URO BENEVIDES - Posse do Professor Paulo
ElpídiQ de Meneses Neto, no cargo de Reitor da Universidade Federal do
Ceará.

ATA DA 91l! SESSÃO,
1~

2-

ATAS DE COMISSOES

3 -

MESA DIRETORA

4-

LIDERES E VICE.LlDERES DE PARTIDOS

5-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

EM 8 DE JUNHO DE 1979

Sessão Legislativa Ordinária, da 9i! Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME

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

Adalberto Sena - Jorge Kalume - Aloysio Chaves - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Bernardino Viana - Helvidio Nunes - José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria ~ Humberto Lucena - Milton Cabral - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Luiz Viana - Moacyr
DalJa - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Affonso Camargo Evelásio Vieira - Jaison Barreto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro
aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-5ecretário.

E lido

o seguinte

PROJETO OE LEI DO SENADO N' 170, DE 1979
Alte.. as Leis de n' 4.131, de 3 de setemhro de 1961 e n' 4.390,
de 29 de agoslo de 1964 e Lei n' 4.728, de 14 de julho de 1965, que
disciplinam a I\pUcaCio do capital estrangeiro e as remessas de "alores para o exterior J e dá outras prol'idêntias.
O Congresso Nacional decreta:

preciação ou amortização. conforme dados contábeis no país de
origem.

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

.

Art. 79 Considera-se reinvestimento, para os efeitos de registro, as quantias que poderiam ter sido legalmente remetidas para o
exterior. a títulos de rendimentos, e não o foram. senci!o aplicados
na própria empresa de que procedem ou em outro setQr da economia nacional.

Art. 99 As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer
transferência para o exterior a título de lucros, dividendos, juros,
amortizações. r()'alties. assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes. dever~o submeter aos órgãos competentes do
Banco Central e do Ministério da Fazenda, os contrat.os e documentos que forem considerados necessários para justificar a remes-

,a.

Parâgrafo único: As remessas para o exterior dependem de registro da empresa no Banco Central e de prova do pagamento de
imposto de renda que for devolvido.

Ar!. I' Os artigo; 12 e 29, da Lei n' 4.13 I. de 3 de setembro de 1962; e
4',7',9',28 e 43, da Lei n' 4.390, de 29 de agosto de 1964, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 49 O registro de capitais estrangeiros será efetuado na
moeda do país de onde forem originários e os dos reinvestimentos
de lucros, em moeda nacional."
Parágrafo único. Se o capital for representado por bens, o registro será feito pelo seu preço real descontadas as deduções por de-

Art. 12. As somas das quantias devidas a título de royalties
pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio, desde que comprovada sua posse original, e
por assistência técnica, científica, administrativa ou ~te,
poderão ser deduzidas, nas declarações de renda. para o OÍIÍt-o do
artigo 37 do Decreto n' <17.373, d. 7 de dezembro de 1959, até o li-

I
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mite máximo de 3% (três por cento) da receita bruta do produto
fabricado ou vendido.
§ 29 Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante
ato do Ministro da Fazenda, o,s coeficientes percentuais admitidos
para as deduções a que se refere este artigo, considerados os tipos
de produção ou atividades; reunidos em grupo, segundo o grau de
ess~ncialidade.

§ 29 As deduções de que trata êste artigo, serão admitidas
quando comprovadas as despesas de assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, desde que efetivamente prestados
tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença
de uso de marcas e de patentes de invenção originais da empresa estrangeira cedente utilizados em artigos não fabricados no Pais, registrados no órgão técnico 'nacional competente, de acordo com
as prescrições do Código de Propriedade Industrial.
§ 39 As despesas de a&.sistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderão ser deduzidas nos 5 (cinco) primeiros anos do funcionamento d,a empresa ou da introdução de
pro~esso especial de produção, quando demonstrada sua necessídade.
§ 49 O Banco Central exigirá sempre a prova da vigência da
patente, ou marca de fábrica fornecida pela repartição competente
do país de origem.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 28. Sempre que ocorrer grave' desequilibrio no Balanço
de Pagamentos, ou houver sérias razões para prever a iminência de
tal situação, deverá o Conselho Monetário Nacional, ímpor res~
trições por prazo limitado à entrada de capitais e às remessas de
rendimentos dos capitais estrangeiros e, para este fim outorgar ao
Banco do Brasil, monopólió das operações de câmbio.
§ }9 No caso previsto neste artigo, ficam vedadas as remessas a
título de retorno de capitais e limitadas a 5% (cinco por cento)
sobre o capital registrado nos termos dos artigos 39 e 41', as de seus
lucros.
§ 29 Os rendimentos que excederem a 5% (cinco por cento) do
capital deverão ser comunicados ao Banco Central, o qual, na hipótese de se prolongar por mais de um exer('!cio a restriçào a que se
refere este artigo, poderá autorizar a remessa nos exercícios seguintes das quantias relativas ao excesso, até o limite previsto nesta Lei.
§)9 Nos mesmos casos deste artigo, deverá o Conselho Monetário N acionai limitar a remesSa de quantias a título de pagamento
de royaltíes e assistência técnica, administrativa ou semelhantes
até o limite máximo cumulativo anual, de 2% (dois por cento) da
.
receita bruta da empresa.
§ 49 Ainda nos casos deste artigo, fica o Conselho Monetário
Nacional autorizado a baixar instruções, limitando as despesas
cambiais com "viagens internacionais", até 50% (cinqüenta por
cento) da média dos três Clltimos exercícios.
§~
............................................... .
§ 69 Exclui-se do benefício constante do parágrafo anterior o
serviço da dívida deC'orrente de funcionamento da matriz interligada ou vinculada do exterior, a sua congênere domiciliada no Brasil.
Ar!. 29. . ...................................•.........
Parágrafo único. O prazo máximo da faculdade impositiva de que trata este artigo será de 150 (cento e cinqüenta) dias, consecutivos ou não, durante o ano.

Art. 43. Os lucros e dividendos atribuídos a pessoas físicas ou
jurídicas residentes ou com sede no exterior, ficam sujeitos ao pagamento na fonte, do imposto sobre a renda, às taxas que vigorarem
para os dividendos devidos às ações ao portador."
Art. 29 Ao capjtal estrangeiro aplicado em atividades aqui produtores
de bens e serviços de consumo suntuário, definidos em Decreto do Poder
Executivo mediante audiêncía do Conselho Monetãrio Nacional é limitada a
remessa de lucros para o exterior anualmente de 5% (éinco por cento) do ca~
pital registrado como investimentos estrangeiros registrados no Banco Cen~
trai do Brasil.

Art. 39 As remessas anuais de lucros para o exterior não poderão exceder a 10% (dez por cento) sobre o valor dos investimentos externos registrados.
Art. 49 As remessas de lucros que ultrapassem o limite estabelecido no
artigo anterior serào consideradas retorno de capital e deduzidas do registro
correspondente, para efeito das futuras remessas de lucros para o exterior.
Parágrafo único. A parcela anual do retorno do capital estrangeiro não
poderá exceder de 10% (dez por cento) do capital registrado.
Art. 69 Optando pelo reinvestimento, parcial ou total dos lucros, mencionados nos arts. 3" e 4" desta Lei, a pessoa física ou juridka terá o beneficio
fiscal de 50% (cinqUenta por cénto) do imposto devido na forma do artigo 43
da Lei n' 4.390, de 29-8-64, com a redação dada por esta Lei.
Art. 7' Os artigos 22 e 23 da Lei n' 4.728, de 14 dejulho de 1965. passam a ter a seguinte redação:
.. Art. 22. Em períodos de deseqUilíbrio do balanço de pagamentos o Conselho Monetário Nacional, adotará medidas de
acesso ao mercado financeiro do País, por parte das empresas que
possam recorrer ao Sistema Financeiro Internacional.
Art. 23. O límite de acesso ao mercado financeiro nacional exclui os negócios com os bancos estrangeiros domiciliados no País,
ou seus agentes repassadores, ressalvados, porém, a existência de
fundos próprios, autorizados pelo Banco C~ntral e com as limitações e vedações estabelecidas nesta Lei."
Art. 89 Dentro de 30 dias o Poder Executivo baixará decreto aprovando
o regulamento para a execução da Lei n 9 4.390, de 29 de agosto de 1964 e
4.728, de 14 de julho de 1965, com as presentes alterações.
Art. 99 Esta Lei entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.
J ustifieaçio

O País se debate, no momento, com problemas sérios em sua conjuntura
econômica e financeira.
Em tempos como este, .Governo. Oposição e Povo, unem-se à procura
de uma solução.
Algumas medidas de âmbito interno têm sido tomadas. Mas, acreditamos, e hoje toda a Nação, que atitudes maiores e de imediata conseqUência
têm que ser adotadas.
Dizem os analistas do princípio da década 60 que a Lei de Remessa de
Lucros, da Semana da Pátria de 1962, atingiu muitos interesses de grupos externos. E dizem mais esses analistas que as multinacionais já instaladas no
País ou com desembarqué programado, não viam com bons olhos novas regra5 do jogo.
A verdade é que na época, a Instrução 204 da SUMOC - Superintendência da Moeda e do Crédito. tendo deflagrado, por iniciativa do Senhor
Jânio Quadros, uma reforma cambial drástica para a Naçào, abria campo
largo ao capital estrangeiro, enquanto privava o Poder Público de recursos,
porque consumia o nosso saldo dos ágios ao adotar o sistema de pôr uma
taxa única de câmbio fazer todas as nossas importações, com execeção do
trigo e do petróleo.
Caía o nível de emprego e aumentava a pressão inflacionária.
O então Presidente Quadros, governando por "slogans" adotava um (A
Verdade Cambial) - sem as indispensáveis cautelas, acarretando, em conseqüência, um desiquilíbrio nos esquemas de financiamento programados pelo
setor público.
Anteriormente, o saldo dos ágios representara para o Governo Federal
uma fonte de recursos tão importante quanto o Imposto de Renda, representando, pois, um terço de renda tributária da União.
Elíminado o saldo em 1961, houve uma queda, em termos reais, de 15%
nessa receita, levando a que a participação federal nos investimentos públicos, em 3 anos, caísse 4% e forcejando, assim, no caminho do agravamento
da inflação.
Então, grupos financeiros aproveitaram para gerar uma elevação desenfreada do custo de vida ao mesmo tempo que especulavam à solta no mercado cambial.
Estava criada uma situação que tendia para o insustentável.
Se por um lado o governo federal reagia, buscando solução para o salto
no escuro, que o Sr. Jânio Quadros dera. com a sua "verdade cambial", que
'partindo de uma boa teoría, na prática era a própria descapitalização do esforço brasileiro. por seu desenvolvimento.
As classes dominantes, porém, sofriam um processo de internacionalização, associando-se com interesses do capital estrangeiro ou substituídas
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pelo corpo de gerentes alienígenas, que comandavam de fora as grandes em·
presas instaladas ou em processo de instalação no País.
Entre 1955 e 1961, as pressões externas determinaram uma queda subs~
taneial dos preços pagos por produtos brasileiros de exportação, muito
maior do que o total da ajuda que se afirmava termos recebido, desde 1945.
A drenagem dos recursos naturais brasileiros - remessa sem qualquer
controle de lucros, juros, "royalties" e dividendos - era a causa mais do que
~onhecida do déficit estrutural do nosso balanço de pagamentos. O
líquida do subsídio norte-americano para o Brasil não era nem grande nem
pequeno: era negativo.
O que ocorria não era a transferência de capitais estrangeiros para o
Brasil, mas, ao contrário o escoamento de recursos brasileiros para o exte·
rior.
Tomando~se como exemplo apenas os Estados Unidos, os dados oficiais
revelam: entre 1947 e 1960 entraram no Brasil, em empréstimos e investimen~
tos, USS 1.814 milhões, tendo saído do mesmo período, sob a forma de remessa de lucros e juros, USS 2,459 milhões,
O saldo negativo foi, portanto, de US, 645 milhões,
Todavia, sobre a rubrica "Serviços" evadiram-se do nosso País mais
USS \.022,milhões.
Quando a Lei n9 4.131 começou a ser debatida no Congresso Nacional,
acentuou~se a evasào de recursos para as ~atrizes das multinacionais, sob
todas as formas legais e o influxo de capitais privados norte-americanos caiu
de US, 18,8 milhões, em 1961, para US19,6 milhões, em 1962 e USl6,7 milhões, em 1963.
A própria -Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados
Unidos concluiu que entre 1961 e 1962, os investimentos diretos. daquele País
no Brasil alcançaram somente US$ 21 milhões, enquanto as transferências
de lucros de suas empresas somar-am USS 59 milhões, com um conseqUente
saldo positivo da ordem de US' 38 milhões, naqueles dois anos.
Em 1963, além de US, 13 milhões, retirados do Brasil como remessas de
lucro, as multi nacionais levaram do Brasil mais USS 8 milhões sob o título
de retorno de capital.
Recrudescia, então, uma consciência nacionalista como reação às mani~
pulações que se processavam no campo aberto e desarmado da nossa econo~
mia, moldadas pelas corporações internacionais e nos levando a situações
antagônicas com nações tradicionalmente amigas, que não tínhamos porque
buscar.
A situaçào de grave inquietação social determinou, afinal, a crise política, cujos atos· sucediam-se em intervalos cada vez mais curtos.
Antes de aprovar, a 15 de setembro, o plebiscito que nos levaria de volta
ao presidencialismo, o Congresso aprovava, a 3 de setembro do mesmo ano
de 1962, a lei de Remessa de Lucros, que tomava o n9 4.131, s'omente regulamentada 15 meses e 17 dias após, a 20 de janeiro de 1964, pelo Decreto n 9
53.451.
Foi dentro deste quadro de realidades indesmentíveis que o Congresso
aprovou o Projeto de Remessa de Lucros e o fez Lei sob o n 9 4.131, após lon~
go e exaustivo exame da mensagem enviada.
Nos tempos atuais, segundo o Relatório do Banco Central, relativo ao
ano de 1978, a nossa balança comercial acusou um déficit de USS 988 milhões. O resultado adverso destes produtos ê atribuído à queda de preços no
mercado internacional. Embora o resultado adverso da balança comercial
tenha sido o principal responsâvel pelo agravamento do déficit em tran·
saçães correntes, os resultados deficitários de serviços constituem o elemento
bâsico de sua promoção. Por outro lado, observando a evolução da conta de
serviços, verifica-se a crescente importância das rendas de capitais, sobretudo juros.
Em \978, o déficit em transações correntes alcançou USS 5.891 milhões.
A dívida externa brasileira, atingiu em 1978 o valor de US143.511 milhões.
Reino Unido, Estados Unidos, Bahamas, Japão e Alemanha, são as
fontes de onde provêm a maioria de recursos que fazem parte da nossa dívi·
da externa.
A posição de investimentos estrangeiros no Brasil em 31~ 12-78 atingiu a
USS 13.740 milhões, sendo USl 8.898 milhões correspondentes a investimentos e o restante a reinvestimentos.
Na conta de serviços vale mostrar os seus componentes: na rubrica Renda de Capitais representou 65,4% do déficit da conta em 1978.
Na rubrica Renda de Capitais, o déficit situou-se em USS 3.255 milhões.
O sub~item juros respondeu por 82,8% do dêficit dessa rubrica. As remessas
de lucros e dividendos totalizaram ém 1978 US' 564 milhões, 23.1% a mais
que em 1977.

Tendo em vista os fatos aqui alinhados e entendendo que a nossa dívida
externa, cujo alcance é, hoje, de suma gravidade, comprometendo. certarnen~
te, a vida econômica brasileira. realimentando a inflação que sujeitando o
nosso Governo à prática de. uma política social injusta com as_classes ~ssala
riadas, entendemos sér o momento próprio de convocar a Nação, pl)f seus
representantes no Congresso, e por todos os segmentos populares ~nt~ressa..
dos, para um amplo e profundo debate sobre o probll~ma.
'
Neste termos ê que entregamos a decisão do Congn:sso Nacion~l:o presente Projeto de Lei que promove alterações substanciais no liberalis'rlO -vigente, sujeitando novamente o capital estrangeiro aos !lUperiores iritcresses
brasileiros, sem,' no entanto, hostilizá-lo porque o entendemos útil d.~e que
disposto a colaborar conosco no reerguimento econômÍ':o e social do ~rasil.
A matéria busca, mais do que o modesto estudo que: realizamos,:6 grande debate que se, faz necessário e urgente.
Necessitamos'de investimentos estrangeiros como todas as naçÕ$precisam, mais imperativo se torna o seu mais racional e patriótico disciplinamen-'
to, amoldado à realidade nacional.
E preciso e urgente defender o nosso solo, o produto do noSSO tr!i~allto,
as nossas riquezas, enfim a nossa economia.
Reconheço que o Projeto, mesmo ousado, é corajoso e desa~ador,
como corajosa terá que ser a nossa função para enfrentá~lo, dentro
rea1idade atual brasileira.
.
I'
Assim a matéria apresentada busca, fundamentalmente, modif'rtar as
Leis n' 4.131 de 3 de setembro de 1962, n' 4.390, de 29 de agosto de 1~64 e n9
4.728 de 14 de julho de 1965.
O remédio não é assim tão drâstico mas a doença sim, estâ em seus últimos graus.
Nào tem o Projeto a idéia de salvar o País, mas colaborar efetiva e irrcfutavelmente para evitar o seu já aparente cãnsaço econômico e financeiro e .
aberto está às críticas, sugestões e ao debate, como contribuição do Congresso ao chamamento do Executivo às imaginações criadc!ras.
A nossa proposição visa restabelecer alguns artigos discutidos, votados
e aprovados pelo Congresso Nacional em 1962 e quedetam origem à Lei n9
4.131, artigos estes posteriormente revogados pela Lei n' 4.390 de 29 de agosto de \964, com inovações adequadas à realidade nacional.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1979. - Pedro SilDon, Senadq(.

43

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N9 4.390, DE 29 DE AGOSTO DE 1964
Alter. a LeI n9 4,131, de 3 de setembro de 19<52, e d' outras providências.

......................................................... : ...... .
Art. 49 O registro de capitais estrangeiros serâ efetuado na moeda do
país de origem, e o de reinvestimento de lucros simultanf~amente em m~cda
nacional e na moeda do país _para o qual poderiam ter sido remetidos, realizada a conversão à taxa cambial do período durante o qual foi comprovadamente efetuado o reinvestimento.
Parágrafo único. Se o capital for representado por bens, o registro serâ feito pelo seu preço no país de origem ou na falta de comprovantes satisfatórios, segundo os valores apurados na contabilidade da empresa receptora
do capital ou ainda pelo critério de avaliação que fór detl~rminado em regulamento.

............................................................,., .....

Art. 79 Consideram-se reinvestimentos, para os efeitos desta lei, os
rendimentos auferidos por empresas estabelecidas no País e atribuídos a residentes e domiciliados no exterior, e que forem reaplicadCls nas mesmas em .. ,
prêsas de que procedem ou em outro setor da ~onomiu nacional.

. .............................. ................................. .
"

Art. 99 As pessoas físicas e jurídicas que desejarem fazer transferências
para o exterior a título de lucros, dividendos, juros, amortizações, royallilsr
assistência técnica científica; administrativa e semelhantes, deverào submeter
aos órgãos competentes da SUMOC e da Divisão de Imposto sobre a !l_nda, os contratos e documentos que forem considerados necessârios para justificar a remessa.
§ 19 As remessas para o exterior dependem do registro da empresa na
SUMOC e de prova de pagamento do impôsto de renda que for devido.
§ 29 Em casos de registros requeridos e ainda não cC1ncedídos, ném denegados, a realização das traosferancias de que trata este: artigo poderri ser"
feita dentro de \ (um) ano, a partir da data desta lei, mediante, termo~v~~"

.iw"""I!' .

'.S:

1561 Sib.d. 9

D1:4.RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi. 11)

ponsabilidade assinado pelas empresas interessadas, prazo este prorrogável 3
(três) vezes consecutivas, por ato do Presidente da República, em face de exposição do Ministro da Fazenda.
§ 39 No caso previsto pelo parágrafo anterior, as transferências sempre dependerão de prova de quitação do Imposto de Renda.

Art. 28. ,Sempre que ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação, poderá o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito impor restrições, por prazo limitado à importação e às remessas de reinvestimentos
dos capitais estrangeiros e, para este fim. outorgar ao Banco do Brasil monopólio total ou parcial das operações de câmbio.
§}9 No caso previsto neste artigo, ficam vedadas as remessas a título
de retorno de capitais e limitada a remessa de seus lucros, até 10% (dez por
cento) ao ano, sobre o capital e reinvestimentos registrados na moeda do
país de origem nos termos dos artigos 39 e 49 desta lei.
§ 29 Os rendimentos que excederem a percentagem fixada pelo Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, de acordo com o parágrafo
anterior, deverão ser comunicados a essa Superintendência, a qual, na hipótese de se prolongar por mais de um exercício a restrição a que se refere este
artigo poderá autorizar a remessa, no exercício seguinte, das quantias relativas ao excesso, quando os lucros nele auferidos nào atingirem aquele limite.
§ 39 Nos mesmos casos deste artigo, poderá o Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito limitar a remessa de quantias a título de pagamentos do rQyalties e assistência técnica, administrativa ou semelhante até o
limite máximo cumulativo anual de 5% (cinco por cento) da. receita bruta da
empresa.
§ 49 Ainda nos casos deste artigo fica o Conselho da SUMOC autorizado a baixar instruções, limitando as despesas cambiais com "Viagens Internacionais".
§ 59 Não haverá, porém, restrições para as remessas de juros e quotas
de amortização, constantes de contrato de empréstimo, devidamente registrados.

......

~-'

..... ; .. '.' ................... , ....... , .. , ....... , . , ..... .

Art. 43. O montante dos lucros e dividendos líquidos efetivamente remetidas a pessoas físicas e jurídicas, residentes ou com sede no exterior, fica
sujeito a um imposto suplementar de renda, sempre que a média das ~emes
sas em um triênio, a partir do ano de 1963, exceder a 12% (doze por cento)
sobre o capital e reinvestimentos registrados nos termos dos artigos 39 e 49
desta lei.
§ 19 O imposto suplementar de que trata este artigo será cobrado d~
acordo com a seguinte tabela:
entre 12% e,l5% de lucros sobre o capital e reinvestimentos - 40% (quarenta por cento);
entre 15% e 25% de lucros - )0% (cinqüenta por cento);
acima de 25% de lucros - 60% (sessenta por cento).
§ 29 Este imposto suplementar será descontado e recolhido pela fonte
por ocasião de cada remessa que ex·ceder à. média trienal referida neste artigo",
LEI N' 4.131, DE 3 DE SETEMBRO DE 1962

Disciplina. aplicaçio do capital estrangeiro e as rem..... de vii·
lores para o exterior, e dá outras providências.

.................................................................
Art. 12. As sornas das quantias devidas a título de raya/ties pela exploração de patentes de invenção, ou uso de marcas de indústria e de comércio e
por assistência técnica, científica, admini~trativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas, nas declarações de renda, par.a o efeito do ar~. 37 do Decreto n9
47.373, de 7 de dezembro de 1959, até o limite mâximo de clnco por cento'
(5%) da reCeita bruta do produto' fabricado ou vendido.
.
§ 19 Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do
Ministro da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções
a que se refere este ·artigo, considerados os tipos de produçã.o ou atividades
reunidos em grupos, segundo o ..grau de essencialidade.
§ 29 As deduções de que este artigo trata, serão admitidas quando
comprovadas as despesas de· assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, desde que efetivamente prestados tais serviços, bem como mediante o contrato de cessão ou licença de uso de marcas e de patentes de in-

Junho de 1979

venção, regularmente registrado no País, de acordo com as prescrições do
Código de Propriedade [nd~strial.
§ 39 As despesas de assistência técnica, científica, administrativa e semelhantes, somente poderào ser deduzidas nos cinco primeiros anos do funcionamento da empresa ou da introdução de processo especial de produção,
quando demonstrado sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado
até mais cinco anos, por autorização do Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito,

......... , ........ ' ............ , .. , ........... , ............ "

..... .

Art. 29. Sempre que se tornar aconselhâvel economizar a utilização
das reservas de câmbio, é o Poder Executivo autorizado a exigir temporariamente, mediante instrução do Conselho da Superintendência da Moeda e do
Crédito, um enc~rgo financeiro, de caráter estritamente monetário, que recairá sobre a importaçã·o de mercadorias e sobre as transferências financeiras, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos impor.
tados e até 50% (cinqUenta por cento) sobre o valor de qualquer transferência financeira, inclusive pata despesas com "Viagens Internacionais".
Parágrafo único. O prazo máximo da faculdade impositiva de que trata este artigo será de 150 (cento e cinqUenta) dias, consecutivos ou nào, durante o ano

LEI N. 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965
DiS('iplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu
desenvol,imento.

Seção IV
Acesso de empresas de capital estrangeiro ao sistema financeiro nacional
Art. 22. Em períodos de desequilíbrio do balanço de pagamentos, reconhecidos pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, ao adotar
medidas de contenção do crédito, .poderá limitar o recurso ao sistema financeiro do País, n~ caso das empresas que tenham acesso ao mercado financeiro internacional.
§ 19 Para OS efeitos deste artigo considera·se que têm acesso ao mercado financeiro internacional:
a) filiais de empresas estrangeiras;
b) empresas com sede no País cujo capjtal pertença integralmente a residentes ou domiciliados no exterior;
c) sociedades com sede no País controladas por pessoas residentes ou
domiciliadas no exterior.
§ 29 Considera-se empresa controlada por pessoas residentes ou domiciliadas no exterior, quando estas detenham direta ou indiretamente a maioria do capital com direito a voto.
Art. 23, O limite de acesso ao sistema financeiro referido no art. 22
não poderá ser fixado em nível inferior:
a) 150% (cento e cinqüenta por cento) dos recursos próprios pertencentes a residentes ou domiciliados no exterior;
b) 250% (duzentos e cinqüenta por cento) dos recursos próprios pertencentes a residentes ou domiciliados no País.
§ 19 O limite previsto no presente artigo será apurado pela média mensal em cada exercício social da empresa.
§ 29 Para efeitos deste artigo, os re:çursos próprios compreendem:
a) o capit.1 declarado para a final, ou o capital da empresa com sede no
País;
b) o resultado das correções monetárias de ativo fixo ou de manutenção
de capital de giro próprio;
c) os saldos credores de acionistas, matriz ou empresas associadas, sempre que não vencerem juros e tiverem a natureza de capital adicional, avaliados, em moeda estrangeira, à taxa de câmbio em vigor para a amortização de
empréstimos externos;
d) as reservas e os lucros suspensos ou pendentes.
§ 3~ As reservas referidas na alínea d do parágrafo anterior compreendem as facultativas ou obrigatoriamente tornadas com lucros acumulados,
excluídas as contas passivas de regularização do ativo, tais como depreciação, amortização ou exaustão, e as provisões para quaisquer riscos, inclusive contas de liquidação duvidosa e técnicas de seguro de capitalização.
§ 49 O sistema financeiro nacional, para os efeitos deste artigo, compreende o mercado de capitais e todas as instituições financeiras, públicas ou
privadas, com sede ou autorizadas a funcionar no País.
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§ 59 O saldo devedor da empresa no sistema financeiro corresponderâ
à soma de todos os empréstimos desse sistema, seja qual for a forma do contrato, inclusive -abertura de créditos e emissão ou desconto, de efeitos comerciais, títulos cambiais ou debêntures, nào computados os seguintes valores:
a) empréstimos realizados nos termos da Lei n 9 2.300, de 23 de agosto
de 1954;
b) empréstimos sob a forma de debêntures conversíveis em ações;
c} depósitos em moeda em instituições financeiras;
d) créditos contra quaisquer pessoas de direito público interno, autarquias federais e sociedades de economia mista controladas pdas Governos
Federal, Estadual ou Municipal;
e) adiantamentos sobre venda de câmbio resultantes de exportações.
§ 69 O disposto neste artigô e no artigo seguinte nào se ap1ica às instituições financeiras, cujos limites serão fixados de acordo com a Lei n9 4.595,
de 31 de dezembro de 1964.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça, de Economia. de Relações Exteriores e de Finanças.;

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto serã publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador José Lins. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
'
Com a palavra o nobre Senador Jorge Kalume. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - S. Ex' desiste da palavra.
Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex. nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa. (pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nq,~re Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na manhã de hoje, notícias do meu Estado deram conta de que, no Município de Baixo Guandu, na fronteira do Espírito Santo com Minas Gerais,
faleceu uma das figuras mais eminentes da região, um dos homens públicos
de maior destaque, um dos administradores de maior renome da região que
tem Baixo Guandu como centro. Trata-se de Manoel Paiva, ex-Prefeito daquele Município.
No tempo do glorioso Partido Social Democrático, de saudosa memória, meu companheiro de Partido e c9mpanheiro de lutas e um baluarte
naquela região desde aqueles tempos vem formando ao meu lado em lutas
ásperas, duras e difíceis.
A notícia é por demais contristadora, Sr. Presidente, porque se apagou
ali uma vida preciosa para aquele município, vivendo numa orla' de respeitabilidade, corno poucas figuras no interior do nosso Estado.
Homem de bem e de bens, homem decisivo e decidido, homem que,
quando lá aportávamos com a nossa caravana do Partido Social Democrâtico contra o PTS antigo, era ameaçado de morte nos comícios tumultuados.
Sr. Presidente, alguns dos comicios foram realizados enfrentando armas nas
mãos de nossos adversários. Era em Maneco Paiva que tínhamos o apoio de,.
cidido, para realizá-los; era ele que vinha para o palanque éonosco emprestar
sua solidariedade, seu prestígio e sua figura de homem destacado daquela comunidade.
E daqui de .6rasília, Sr. Presidente, devo relembrar um fato. Num dos
últimos conlícios ali realizados registrou-se um tumulto na massa que nos
ouvia, quando se destacou, no meio da multidão, o brilho de um revólver.
Acabado o comício, Maneco Paiva conduziu~me à casa do Chefe do Partido
adversário; entrei constrangido e fui receoido a ponta da faca, porque tinha
dito liberdades violentas contra o PTS. Recordo-me, Sr. Presidente, dele haver dito ao chefe adversário: este aqui é o Deputado Dirceu Cardoso, que fez
o discurso contra o seu Partido. Eu respondo por ele. E de agora em diante é
dente por dente, olho por olho. Era a decisão, era o decreto do seu império
naquela região. E um atentado que depois se planejou e não se realizou, eu
devo à interferência de Maneco Paiva naquela região.
Sr. Presidente, ele se foi e eu fiquei. Ele aguardar-me-â por pouco tempo, porque lá me encontrarei com Maneco Paiva dentro de pouco.

O Sr. Moacyr Dana (ARENA -

Sábado 9

ES) -

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB -

2~63

Permite V. Ex' um aparte?
ES) -

Poi!, não.

O Sr. Moacyr DaUa (AREN A - ES) - Quero tambllm fazer o registro
do meu profundo pesar pelo falecimento do ex-Prefeito Maneco Paiva. Conheci muito aquela personalidade, seus irmãos, seus filhos, seus famili~res.
Sinto que o Espírito Santo perde hoje um homem de bem, um homem chefe
de família exemplar, um agricultor-produtor e um homem que, acima de tudo, tinha a virtude mil vezes bendita de ser amigo, mas amigo leal" dos :seus
amigos. Quero apresentar, através do seu pronunciamento, nobre Senador
Dirceu Cardoso, a manifestação mais sentida do meu pesa.r, porque efetiv&~
mente Maneco Paiva deixou no município de Baixo Guandu, no nosso Estado, no Estado do Espírito Santo, registrada sua presença não só como produtor, não só como político, mas acima de. tudo como um homem de bem.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB ~ ES) - Agradeço o aparte do
ilustre Vice-Líder da ARENA,.na oportunidade dirigindo li Bancada do Governo na Casa, que presta também, com palavras de saudade, sua homena. .
gem à figura de Maneco Paiva, o grande desaparecido de hoje.
Devo dizer que e-sse era um homem rude, do interior, filho de um político, e também neto de um polítiCo que governou inteirinam€mte o nosso Esta~
do. Mas era um homem de bem e de firmeza nos seus princípios. Conhece-·
mos vários fatos da vida dele; conheço a vida dele corno a palma da minha
mão. Sempre que ia à sua Fazenda da Granja, era cóm emoção que ele nar- .
rava os fatos da sua vida, o princípio das suas lutas como razendeiro, corno
grande criador da zona, mas urn hqmem de bem, de virtudes incontrastâveis.
E como disse O nobre Senador Moacyr DaUa: «Amigo dos seus amígos'\
mas amigo de todas as horas. Conhecemos, Sr. Presidentt:, - e não vale a
pena relembrar aqui para a Casa - episódios marcantes de sua vida, que
marcam as virtudes morais de um cidadão, que tendo sido Prefeito com uma
administração exemplar, digna, honesta e criteriosa, como chefe de família
foi de um irrepreensível procedimento em episódios que ~e desenrolaram em
torno de sua pessoa, mas que mostraram a sua firmeza de caráter, íntegro e
inabalável.
Sr, Presidente, Maneco Paiva teve uma irmandade de homens também
vitoriosos na iniciativa privada, homens que se dedicaram .ao cultivo da terra, à criação do gado. Um deles, Renato Paiva, é um dos i:randes criadores
de gado de Minas Gerais, homem que povoou os campos d~ sua fazenda, no
Município de Carlos Chagas. com mais de dez mil reses e possui, em Vitória
a maior agência de autom6veis Fiat do meu Estado. Homem próspero.
também, de firmeza de caráter. de princípios, e irredut1vel nas suas posições.
Se. Presidente, quando tenho notícias de que esses amigos diletos nos
deixam, eu me sinto morrer UI1) pouco. Nós, homens públil:os; nós políticos
militantes, quando recebemos' essas notícias contristadoras, sentimos que
algo em nós, também, está mOJ:rendo. O passado, se não morreu, se esmaece
no .colorido cinzento das coisas que passaram. E da altura desta tribuna, reverenciando a memóriâ de Maneco Paíva, dileto amigo que acabo de perder,
lamento que esses velhos amigos, das velhas lutas memorâveis do meu Estado, vào nos deixando; e só me resta o consolo de que dentro de pouco eu vã
me encontrar com eles, na eternidade de cujas ramagens eu vejo, daqui da
tribuna do Senado, os tristes acenos.
Sr. Presidente, quero levar à família Paiva, aos seus irmàos, cunhados,
filhos, netos, a todos enfim, produtos daquela cepa, quero ll:var o meu pesar
mais sentido por um ,amigo cuja morte eu sinto em toda su.a expressão e em
toda sua dor.
Era o que tinha a dizer, ~Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (L~iz Viana) - Concedo a palana ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MOB - RS. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do oradot.) - Sr. Presidente, Ses. Senadores:
Apresento a esta Casa, com a maior humildade e sinceridade, sem o
espírito e sem objetivo de traçar normas definitivas sobre a matéria, mas desejando contribuir para que atiavés da apresentação desse pI."Ojeto de lei esta
Casa analise, debata e termine por concluir sobre a matêria, apresento projeto que visa a debater o célebre problema da remessa de lucTO.s para o exterior
e a participação do capital estrangeiro na vida nacional.
Essa matéria, que foi das mais importantes, que foi apTCIvada pelo Congresso Nacional, antes do Movimento de 1964, quando Ministro da Fazenda
o Sr. Carvalho Pinto, foi promulgada pelo próprio Presiden'te do Congresso
Nacional. E, logo depois, um dos primeiros atos posteriores do Movimento
de J964 foi a sua alteração, a~teração profunda, na nossa opinião, de uma
forma ultra liberal e contrâría aos interesses de nosso País.
,<

•
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No projeto que apresentamos, e na sua justificativa, reconhecemos a importância da vinda do capital estrangeiro para o des~nvolvimento nacional.
Absolutamente nào temos o interesse nem o objetívo de repudiar o capital
estran,geiro, mas achamos que, se ele deve vir, na nossa opinião, deve vir sob
controle, controle sobre a sua remessa de lucros para o exterior, e deve vir
para que o Governo obtenha condições de verificar onde e como ele deve ser
investido.
Parece-nos que absolutamente não contribui para o País, por exemplo,
o número de firmas brasileiras, o número de firmas nacionais que, praticamente todos os dias, estão caindo nas mãos do capital estrangeiro.
Là no Rio Grande do Sul, na minha terra, há indústrias de mais de cem
anos, indústrias que vêm de pai para filho e que tinham o respeito e a admiração do Rio Grande do Sul, fndústrias que andavam pr6speras, indústrias
que se desenvolviam; e de uma hora para outra, nas caladas da noite, - por
que não dizer? - posteriormente à realização do fato, o Rio Grande do Sul é
surpreendido ao saber que estas empresas nào mais pertencem ao capital nacional e foram entregues ao capital estrangeiro. E o caso da Indústria
Dreher; é o caso da Indústria de Fumo no Rio Grande do Sul; e é o caso de
uma interminável- série de indústrias em todo o País.
Um outro aspecto que nos parece importante é o referente à remessa de
lucros. Parece-nos, Sr. Presidente, que este Congresso, o Congresso que an~
tecedeu o Movimento de 1964, aprovou praticamente por uma esmagadora
maioria - e é um Congresso sobre o qual não podem pairar dúvidas de que
fosse um Congresso extremista, de que fosse um Congresso onde as suas
maiores .(iguras não tinham outro sentimento que não o sentimento de uma.
política de centro neste País - uma lei que tinha como Relator o pr6prio Se~
nadar Mem de Sá, do Rio Grande do Sul, e essa lei apenas reproduzia textos
de leis internacionais, das leis do mundo capitalista, da fórmula como eles regulamentam a remessa de lucros para o exterior.
Um dos primeiros atos do Movimento de 1964 foi exatamente o da alteração dessa lei, da modificaçào dessa lei, em alguns pontos específicos da ,
maior importância entre os quais aquele que determina que a remessa de lu,cras para o exterior nào é feita mais sobre o capital investido no País, mas
sobre o capital gerado no País. E fácil entender o alto significado desta alteração. Uma empresa que investe 10 e que poderia remeter para o exterior
10% do que investiu, hoje, se essa empresa que investiu lO, vale realmente
1.000; os 10% não serão remetidos sobre os 10% investidos, mas sobre os
1.000 do capital, hoje fi:\ado, dessa empresa. O que pretendemos é, exatamente, retroceder à lei anterior a 1964, determinando que os outros Jucros
obtidos pela empresa devam ser reinvestidos obrigatoriamente no País.
É uma matéria complexa, é uma matéria complicada, é uma matéria polêmica, é uma matéria sobre a qual interesses muito sérios haverão de se
sobrepor. Parece-me, todavia, que podemos crer e confiar no espírito de patriotismo dos homens do Congresso Nacional, para que, em cima desse projeto, o aperfeiçoem, apresentando as suas emendas, as suas sugestões; para
que ele sírva como ponto de 'referência, para que, sobre ele, com a contribuição das comissões, com a contribuição das emendas e com a contribuição
do Plenário, possamos nós dar ao País uma lei que reflita, realmente, os interesses da Nação brasileira.
Quando verificamos que, a cada dial o deflcit na balança de pagamento
do Brasil está aumentando de uma forma gritante, vemos que, nesse deficit. a
questão da remessa de lucros, de roya/fies, é um dos itens realmente importantes. Devemos reconhecer nossa alta responsabilidade de rever uma lei votada às pressas, logo após o Movimento de 1964, mas, que, a esta altura,
quando mudaram os conceitos de interesse do capital brasileiro, quando já
nào se diz aqui, cOmo se dizia logo depois de 64, pelo seu Ministro do Exterior, de que o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil.
Parece-me que, a esta altura, o que é bom para o Brasil é aquilo que interessa
realmente ao povo brasileiro e à gente brasileira.
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pública ou do Presidente do Partido, porque no programa da ARENA ou no
programa do MOB, na Constituição da República e no juramento que fizemos ao tomar posse nesta Casa, está afirmado que nós nos comprometemos
a defender os interesses da nossa Pátria e, sobre essa matéria, parece-me que
a votação é pessoal, de acordo com a consciência de cada um.
E evidente que este projeto haverà de ser tremendamente aperfeiçoado,
tremendamente melhorado. Repito" ele serve de ponto de referência, mas
aperfeiçoado, melhorado, na hora de voltar ao Plenário, fico na expectativa
de que haveremos de encontrar uma solução que interesse de fato à Nação
brasileira.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. lIamar Franco (MDB - MG) - Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
'
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Para uma questão de ordem,
concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Para uma questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conforme é do conhecimento do Senado e de toda a Nação, foi aprovado, nas duas casas do Congresso Nacional, o já chamado Projeto Senador
Mendes Canale.
Não queremos, no momento, entrar no mérito do projeto nem no seu
casuístico, que não é o caso, mas levantar a seguinte questão de ordem, e o
faço com o devido respeito que V. Ex' merece:
Com aemenda, apresentada na Câmara dos Deputados, em decorrência
da qual foi suprimido o art. 29 do projeto de lei de autoria do Senador Mendes Canale, pergunta-se:
I") O retorno da proposição ao Senado não se tornaria obrigatório, a
fim de ser completado o processo de elaboração legislativa?
2) Cabe a V. Ex', como Presidente do Senado e, nessa condição, também do Congresso Nacional, dissipar essa dúvida quel desde ontem, assalta
o meio parlamentar brasileiro.
3) Espera-se, assim, que, nas pr6ximas horas, Sr. Presidente, ou ainda
hoje e agora, V. Ex' anuncie a sua decisào em torno da matéria da maior importância para o funcionamento do Congresso, dentro da sua sistemàtica bicameral.
E a questão de ordem que desejava levantar.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, que falarã pela Liderança da ARENA, para contes·
tar a questão de ordem.

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA. Pela Liderança, para
contraditar questão de ordem.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A questão de ordem suscitada, V. Ex' a resolverá com o discernimento
e o acerto que todos reconhecem nos atos que emanam da Mesa do Senado,
na forma regimental. Desejo, porém, acrescentar uma observação que, tal·
vez, facilite a interpretação dos atos ,que estào sendo questionados neste mo·
menta.
Realmente, todos nós tivemos notícia de que a chamada Emenda Cana·
le foi sanciondda. Este fato, se confirmado, justifica a questão de ordem que
o nobre Senador Itamar Franco apresentou a V. Ex' A mim cabe apenas
ressaltar que este fato não é inédito, ao contrário, esta matéria tem precedente nos Anais do Congresso Nacional, em mais de uma oportunidade.
Posso mencionar concretamente idêntica questão de ordem que foi suscitada pelo ilustre e saudoso Senador Aloysio de Carvalho, a respeito de um
destaque feito no Senado. com caráter supressivo, a um projeto originário da
Câmara dos Deputados. Por entender o eminente Senador Aloysio de Carvalho que o projeto deveria voltar novamente à Câmara dos Deputados e
Este é o espírito do projeto. Debater sobre essa matéria é importante. nào subir à sanção, suscitou questão de ordem que foi, na ocasião, contradiAlguns afirmaram que estâvamos fazendo o impossível, que estaríamos per- tada pelo Líder da Maioria, o preclaro e ilustre Senador Daniel Krieger. O
dendo tempo, porque este é daqueles projetos sobre os quais esta Casa jao:- então Presidente do Senado, Senador Auro de Moura Andrade, depois de famais terá a coragem de tomar posição, primeiro, pela pol~mica da mat~ria e, zer uma 'apreciação a respeito da tramitação da emenda e do destaque que
segundo, porque precisa determinação expressa do Executivo para sobre ela excluiu determinadas expressões do projeto oriundo da Câmara dos Deputadecidir. Não acredito. Assim, atrevo-me a apresentar a matéria, e atrevo-me, dos, assim conclui o seu pronunciamento:
a dizer que esse assunto não é um assunto do MDS e não é um assunto da
"Assim sendo, està perfeitamente nos termos do regimento e
ARENA; não é um assunto que interessa ao Governo e não é um assunto
que interessa à Oposição: este é um assunto que interessa à Nação, é um ascomo preceitua a Constituição vigente, a redação feita pela Comissunto sobre o qual - posso afirmar categoricamente - é um assunto da
são de Redação.
consciência de cada Senador e de cada Deputado. porque sobre essa matéria
Lembro, a pr;p6sito, que o entendimento nào é de hoje.
nós não vamos encontrar, no Estatuto Partidârio, nenhum artigo que diga
Quando foi feita a Emenda Constitucional que instituiu o parlaque temos de votar de acordo com a posição do Líder, do Presidente da Rementarismo, esta Presidência decidiu da mesma maneira.
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A Comissão de Redação, na oportunidade, pediu para ser ouvida a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissào de Constituição e Justiça do Senado deu o seu parecer, entendendo que a matéria, que não tinha sido objeto de aprovação do Senado, não poderia voltar à Câmara dos Deputados para sofrer uma apreciação
'
unilateral.
Assim sendo, não só o Regimento e a Constituição, mas também a tradição da Casa, determinam que aprovada essa redação final seja enviada à sanção.
Este fato que estou mencionando, neste momento, Sr, Presidente, tem
apenas a finalidade de destacar que este episódio não é um fato novo, nem
um fato singuPar na história do Congresso brasileiro. Há precedente. Mas
V, Ex', com seu alto espírito público e com as luzes do seu saber, há de dar à
questão de ordem suscitada pelo eminente Líder do MDB a solução mais
correta e adequada. (Muito bem!)
O Sr. Mauro Benevide. (1\1DB - CE) - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Líder,

Tero a palavra V. Ex', como

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, antes de V. Ex' anunciar a sua decisão em torno da questão de ordem suscitada pelo eminente Senador Itamar Franco e depois,da
manifestação do Senador Aloysio Chaves, V. Ex', antes de mais nada, no
meu entender, teria que informar à Casa se a proposição, oriunda do Se'nado
Federal, foi ou não efetivamente emendada na Câmara dos Deputados.
A julgar, Sr. Presidente, pelofac-sjmile publicado por um dos jornais da
terra na edição de hoje, a proposíção sofreu, de fato, uma alteração substancial na Câmara dos' Deputados.
No caso de ter realmente ocorrido esse fato, ou seja, a emenda, quais seriam aquelas providências que V. Ex' adotaria, no caso de tentar chamar o
feito à ordem para completar o processo de elaboração legislativa, o que poderia ser feito pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional, no sentido de
ínterceptar a fluência do. prazo destinado à sanção de que dispõe o Senhor
Presidente da República ou, no caso extremo de haver sido sancionado, que
providências poderiam ser adotadas para nulificar aquela decisão do Poder
Executivo?
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Quer-me parecer, inicialmente,
que nào se trata, propriamente, de uma questão de ordem, e sim, de um esclarecimento sobre uma matéria de relevante importância e que tem todo caçimento haver sido suscitada pelo Senador Itamar Franco.
Inicialmente, eu desejaria me reportar ao próprio ofício em que o Sr, 1. . Secretário da Câmara deu conhecimento à Mesa, ao l . . -Secretário do Senado, da aprovação do referido projeto.
Peço licença para ler, porque'tem cabimento e nào devemos ser avaros
com palavras, numa questão que considero realmente relevante para o Senado, para a Câmara e para o País.
Diz o Sr. l . . -Secretário da Câmara:
Brasília, 7 de junho de 1979.
N' 276
Comunica remessa do Projeto de Lei
n' 957-A, de 1979, à sanção.
Senhor Secretário,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, para que se
digrie levar ao conhecimento do Senado Federal, que a Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Lei n. . 957-A, de 1979, que ··modifica disposições da Lei n' 5.682, de 21 dejulho de 1971 (Lei Orgânica dos Partido;Políticos), alterada pela Lei n' 6.217, de 30 de
junho de 1975", dessa Casa do Congresso Nacional, salvo o art. 29
que foi rejeitado.
Outrossim, comunico a Vossa Excelência que a referida proposição foi, nesta data, enviada. à sanção.
Aproveito a oportunidade para renOvar a Vossa Excelência os
protestos da minha alta estima e mais distinta consideração. Wilson Braga, Primeiro Secretário'.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Alexandre Costa
D D. Primeiro SecretáFio do Senado Federal
Como se vê do próprio ofício, a Câmara é a primeira a esclarecer que o
art. 29 havia sido rejeitado, o que, em princípio, e no entendimento mais ge-
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neralizado, deveria fazer com que o projeto voltasse ao Senado e. aqui, fosse
confirmada ou não essa supressão. Mas, como foi Jem t>ra.do~ aqui,' pelo Senador Aloysio Chaves, já houve um precedente ou, peb>'menos. um eonflito
semelhante. Devo. aliâs. esclarecer, para adiantaI um pouCo mais, ,que na
ocasião se tratava de um projeto longo que o Sen~dór Auro de MqQra Ao ..
drade julgou que certas emendas apresentadas pelo Senado não deveriam
voltar ao Senado e sim outras, porqu-e houve várias ernc:ndas ao proje.o referido, que era relativo ao parlamentarismo. A Câmara, recebendo~ eritrefan ..
to, este projeto com emendas enviadas e emendas não remetidas, cOrls~dei'OUl
através da sua Comissão dt Constituição e Justiça, qu·t lhe cabia e'Jt~minar
todas as emendas oferecidas pelo Senado, ou seja, todas as mo(Jjftbições,
fosse através de emendas, fósse através de destaque.
No caso, dado até a'clateza com que a Câmara se mani(esta sobre o' as..
sunto, - quer dizer, nào há' nenhum subterfúgio, ela não procuroU ~ar ne..
nhuma iinpressão de que não teria modificado, ela é clara no informé~ -'na·
turalmente,'o Presidente da Câmara, oú-a,própria Câmara, terá tido n),t?tlVOS
para dar uma interpretação nesse sentidtfqut:'e do nossl:) conhecirrtep~o:, ist~
é, da remessa do projeto imediatamente àl.anção, sem que ele voltasSe! ao Se·
nado, como nos pareceria 'normal à prim:ei!a.yista.
'1
•
Nesse sentido, eu desdjaria comunicar ao Senad(lr Itamar F~~riço e"
também, a9 Senado, que vou me dirigir ao Presidente dll Câmara ddsi,De:pú.
tados para indagar de S. Ih' quais os motivos que o levaram a optar pÇfr
essa remessa direta à sanção, apesar da modificação pOI" ele mesmo mencionada no ofício do Sr. 19-5tcretârio da Câmara dos DI:putados. ',I
Uma vez de posse dessa informação é que se poderia estar em-eQridiçõcs
de tomar alguma decisão ollde consultar alguns órgãos da nossa c,*~, para
que se chegue ao melhor entendimento possível sobre essa matéria e t~mbém
sobre as normas que deverão ser seguidas, daqui para I) futuro, de~o dos
preceitos da Constituição- e· dos Regimentos.
Acredito, assim; respondida, a informação que o Sc~nador Itamar Fran..
co desejava da Presidência do Senado' Federal.
t
1

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB:"" MO) - Sr. Presidente, evidentemente, cumpre-me respeitar a decisão de V. Ex' quanto à interpreta~o, de
questão de ordem :ou de esdarecimento. m'o vou discutir o aspecto nQrmàtivo interno, o que diz o Regimento Interno. Mas, a única preocupação
te.. ,
nho é que pela palavra do nobre Senador representante da Maioria co~tra~
pondo a minha q~estão
ordem, o ilustre Senador Aloysio Chaves,~. Ex'
praticamente comlJnicou à ,Casa a sanção presidencial. Então, se V. Ex' vai
manter entendimentos ...

que

de

O Sr. Aloysio Ch..... (ARENA - PA) - Quero esclarecer a V. Ex'desculpe interrompê-Io - que eu não tenho conhecimento oficial e~,~c ?' tivesse, declarariá ao SenadQ. Federal. Não tenho conhecimento ofici~1 desta
sanção, Tenho o c~:mhecimento que chegou a V. Ex' e alJS outros Se~adores
da Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Muito obrigado a V. Ex'
Sr, Presidente, com o esclarecimento prestado agora pelo nobre Sena·
dor Aloysio Chaves de que não tem conhecimento oficial da sanção, julgo
que esse entendimento com -a Câmara dos Deputados, a, meu ver, não seria
necessário porque:entendemos que não foi completado r:)'processo leglslativo.
Nem se pode argUir aqui precedente, porque seria da maior gravid~de se
fôssemos basear esta sanção em precedentes, quebrando, assim, toda,a siste..
mática do pro~esso 'bicameral brasileiro:
Apenas para alertar V. 'Ex', com o devido respeito, na situação em que
se encontra o Projeto do nobre Senador Mendes Canale, acho que; an.tes de
mais nada, V. Ex'!' deveria procurar saber da Presidênciia da RepúbJlca, se
esse Projeto foi ou não sancionado para que, então, V. Ex' tomasse às devi..
das providências; sF de fato isso realmente aconteceu, quc:~rando uma <:Iaboração legislativa, obrigaria a volta do Projeto ao Senado Federal. (Muito
bem!) ,
O Sr. Lázaro Blrbozl(MDB - 00) - Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra V. Ex', pelaordem.'
i
.'
O SR. LÃZARO BARBOZA (MDB - 00. Pela ordem. Sero revisão
do orador.) - Sr. Presidente e.Srs. Senadores:
Antes que V. Ex' preste áÓ'eminente Senador Itamar Franco novos esclarecimentos, oriundos das luzes da Presidência, eu me permitiria ircf~$cen.. ,
tar, para a apreciação de V. Ex' e para melhor elucidação do caso._q~-- •
tivamente de muita seriedade, que o exemplo há pouco menciona_ 'pelO·
eminente Líder da Maioria. -o nobre Senador Aloysio Chaves, de qu "por
• i

-_ ....:

~":: .,:",,:fJ.,;

.-
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ocasião da lei que implantou o regime de gabinete no País, houve procedimento análogo, eu me permito lembrar que aquele precedente,-mesmo tendo
acontecido em circunstâncias, aproximadamente, iguais às do caso em análise, absolutamente não pode servir de base para assentar, digamos assim,jurisprudência sobre a matéria. Ocorre que, àquela época, o País estava mergulhado, em uma gravíssima crise político-militar, quando as emoções, os tumultos, as paixões atingiam os píncaros. Tratava-se, na ocasião, de encontrar uma saída para o País. Então, creio eu, ql!e diante da gravidade do momento em' que o País vivia, tal fato pudesse ter ocorrido e passado "em brancas nuvens".

o Sr. Aloy.io Chave. (ARENA - PA) - Nobre Senador Lázaro Bar·
boza, permita-me um aparte para que eu possa lhe prestar uma informação
de natureza histórica.
o

SR. LÁZARO BARBOZA (MOB -

GO) -

Pois não.

O Sr. Aloy.io Chave. (ARENA~ PA) - Talvez a minha exposição, em
que resumi uma parte dos debates do Diário do Congresso Nacional. não tenha ficado bem explicitada. HA dois precedentes: o que envolveu essa questão a respeito da elaboração e aprovação de uma lei de inelegibilidade, e ao
decidir essa questão, o Senador Moura Andrade mencionou o outro precedente, quando da tramitação da emenda parlamentarista. Há dois precedentes; era isto que. eu qu~ria esclarecer a V. Ex'

Junho de 1979

§ 19 Se a Câmara revisora o aprovar, o projeto será enviado à
sanção ou à promulgação; se o emendar, volverá à Casa iniciadora,
para que aprecie a emenda; se o rejeitar, será arquivado."
Ora, Sr. Presidente, parece-me que este dispositivo constitucional é de
uma clareza meridiana. E tudo indica, pela comunicação oficial, feita pelo
Presidente da Câmara, que S. Ex' desrespeitou esse dispositivo da Constituição, marginalizando o Senado Federal, onde se iniciou a apreciação do referido projeto de lei.
Portanto, parece-me um caso da maior gravidade. Este Poder, representado nesta Casa, sofreu várias marginalizações e humilhações ao longo desses últimos tempos, mas nunca por parte da outra Casa irmã, que constitui o
Congresso Nacional.
E possível que tenha passado desapercebido ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, mas no momento em que V. Ex' toma conhecimento oficial de que se desrespeitou o dispositivo constitucional, com lesão às atribuições do Senado, parece-me que cabe as providências mais urgentes, até
para que o Executivo não incida em erio de julgar que a tramitação seguiu os
dispositivos legais.
Era essa a ponderação que me permiti fazer em face do Texto constitucional, claro, insofismável, inquestionável, determinando que um projeto
que se origina em uma Casa vá à outra Casa para ser apreciado. Se aprovado, muito bem, segue diretamente para sanção presidencial; se rejeit.ado, ê
arquivado, mas se sofre modificação volta à' Casa originária. Parece-me que
isso não comporta, por assim dizer, uma segunda interpretação.
Essa é a ponderação que faço porque sei que V. Ex', exercendo a Presidência do Senado e do próprio Congresso Nacional, sentirá toda a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Muito obrigadO a V. Ex' (Muito
bem!)

O SR. LÁZARO BARBOZA (MOB - GO) - Agradeço o esclareci·
mento de V. Ex', que não aclama as minhas preocupações.
Sr. Presidente, veja V. Ex' que qualquer diploma legal não pode fugir
ao chamado controle judiciário das leis. A própria Câmara, em ofício firmado pelo Sr. 19-5ecretário e endereçado à Mesa Diretora do Senado, confessa
ter havido uma emenda supressiva no texto. porque dele foi expungido o art.
2'.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicitaria ao nobre Senador
Se a lei foi sancionada nessas condições, deixando de cumprir aquele ri- Marcos Freire que ouvisse o ofício que estou dirigindo ao Sr. Presidente da
tual que completària a elaboração legislativa dela, qualquer pessoa do povo, Câmara dos Deputados e que atende, ,no meu entender, às ponderações feiSr. Presidente, poderá bater às portas dos tribunais, do Excelso Pretória do tas por V. -Ex', uma vez que não cabe a mim e nem ao Senado intervir na
País, pedindo que se declare a lei inconstitucional.
vida da Câmara dos Deputaejos, nos seus procedimentos e nos entendimenNão vejo como o Supremo Tribunal Federal, a Corte Excelsa, pudesse tos que dê à marcha do processo legislativo. E isso nos escaparia, e entraríadeixar de acolher uma representação que viesse a ser feita por qualquer pes- mos, então, num conflito creio eu, realmente bastante desagradável e insolúsoa do povo.
vel para qualquer das partes, uma vez que ficaríamos também na mesma siSr. Presidente, tomo a liberdade de tecer estas considerações para que -tuação quando [ossemos nós a fazer uma emenda supressiva e a remeter os
V. Ex', no trato desta questão tão delicada, possa, naturalmente, ter, mais projetos diretamente ao Senhor Presidente da República.
alguns subsídios.
Vou ler o ofício que estou dirigindo ao Sr. Presidente da Câmara dos
Deputados, e que, acredito mostrará a V. Ex' qu.e a Presidência da Casa,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Agradeço os subsídios de V. Ex'
Devo esclarecer ao Senador Itamar Franco que a Mesa só pode tomar pelo menos, não está desatenta ao assunto e nem o subestima. Considero,
conhecimento da sanção pela remessa dos originais, o que é normalmente realmente, um assunto relevante, de importância e que devemos examinar e
feito. De forma que, enquanto o Senado não receber da Presidência da Re- procurar resolver com seriedade.
O ofício está vazado nos seguintes termos:
pública os autógrafos sancionados, não posso me antecipar, sabendo se ela
foi ou não sancionada pelo Senhor Presidente da República.
Em de junho de 1979.
Devo, entretanto, dizer que vou, imediatamente, me dirigir ao Sr. Presi- OF. SMI
dente da Câmara dos Deputados, em resposta ao próprio ofício recebido;
Senhor Presidente:
para me informar dos motivos ou da marcha que tem, no momento, aquele
Com referência ao Ofício n9 276, de 7 do corrente, comunicando a
projeto. Antes disso, não teria nenhuma condição de dizer, oficialmente,
aprovação, por essa Casa do Congresso, do Projeto de Lei do Senado n'i' 92,
apenas por notícias de jornais, por mais que elas possam me merecer crédito,
de 1979, que modifica disposições da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971
se houve ou não a sanção do projeto.
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos), alterada pela Lei n' 6.217, de 30 de juO Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Sr. Presidente, peço a palavra,
nho de 1975, solicito de V. Ex', os necessários esclarecimentos sobre sua repara uma questão de ordem.
messa à sanção presidencial, uma vez que, tendo sofrido alteração, mesmo
de caráter supressivo, no entendimento desta Presidência deveria ser a referiO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Para uma questão de ordem, tem
da
alteração apreciada pelo Senado, como Casa iniciadora, nos termos do
a palavra V. Ex'
disposto no § I' do art. 58 da Constituição Federal.
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE. Para uma questão de ordem.)
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
de elevada estima e distinta consideração. - Senador LpJz Viana, Presidente
Acabo de ouvir os esclarecimentos de V. Ex' de que não tem conheci- do Senado Federal.
•
mento se o referido projeto de lei foi sancionado. mas V. Ex' comunicou à
Casa, anteriormente, o teor do ofício do Sr. Presidente da Câmara dos De- A Sua Excelência o Senhor
putados, dando conta de que o projeto de lei, originário do Senado Federal, Deputado Flávio Marcílio
foi aprovado com alteração, e, ao mesmo tempo, que o Sr. Presidente da ou- Presidente da Câmara dos Deputados
Como vê V. Ex'. justamente baseado no dispositivo invocado por
tra Casa remeteu-o para sanção do Presidente da República.
Data venia. permita-me V. Ex'. acredito que o Presidente do Congresso V. Ex', a Presidência do Senado jA estA se dirigindo ao Sr. Presidente da CâNacional, com esses elementos, já tem como agir - não apenas com o direi- mara dos Deputados.
to, mas, parece-me, ;tê com o dever, porque na Constituição, no capítulo
O Sr. Lázaro B.rIJo•• (MOB - GO) - Permite V. Ex'?
que diz respeito ao processo legislativo, estA dito, com todas as letras, no art.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pois não.
58:
.. Art. 58. O projeto de lei aprovado por uma Câmara será reO Sr. Lázaro BarlJoza (MDB - 00) - Sr. Presidente, não é sequer
visto pela outra, em um só turno de discussão e votação.
uma questão 'de ordem, mais sim para felicitar V. Ex' pelo seu posic~ona-'
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n1ento, sereno, mas firme, em defesa das prerrogativas do Senado e da normalidade do regime bicameral.
Entretanto, Sr, Presidente, gostaria de sugerir a V. Ex' que desse conhecimento também do teor déste ofício ao Senhor Presidente da- República, a
fim de sobrestar a sanção da matéria nas condições em que ela se encontra, o
que sem dúvida alguma iria agravar sobremodo as dúvidas sobre ela.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ouvi com agrado a sugestão mas
acredito - esse é o meu entendimento - que eu ultrapassaria os poderes
que tem a Presidência da Casa se, no momento. me dirigisse ao Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 19-5ecretârio.

O SR. PRESI"ENTE (Luiz Viana) - De acordo com o art. 233, § I',
do Regimento Intetno, o requerimento lido será publiQ&àl)C,~submetido ao
. <-_L~ )"i~"
,
exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1'·Secret.~io•.

t1

São h:dos e aprovados os seguintes
,

~EQUERIMENTO

,

! 'I'
,

N' 189, DE 1979

\

i -

Senhor Presidente;
i
Nos termos do ~rt. 47, 'inciso li, do Regimento Interno, requeiro Ikbnça .
para. me afastar doS! trabalhos da Casa, a partir de 16 dejunho do coq~nte,
pelo prazo de 12 d~s~ períQ~p e~ que estarei ausente do País;_ a\~Ji;~. mIO
convite do governo da República Federal da Alemanha, para uma vj5 ~·in·
r
.
,
Jormatlva.
"f i
.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1979. - Henrique Santillo.

'il

E /ido o seguinte

REQUERIMENTO N' 190, DE 1 9 7 9 ' j ' !

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 171, DE 1979
"Estabelece regra sobre o valor da remuneração dos servidores
da Administração Indireta da Uniio."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A remuneração dos servidores de órgãos da Administração Indireta da União, em nenhuma hip6tese poçJerá ser superior à atribuída aos
ocupantes de cargos ou funções de mesma denominação ou mesmas atribuições, da Administração Direta.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se:
a) remuneração - os vencimentos ou salários do servidor, acrescidos
das vantagens inerentes ao cargo, emprego ou função;
b) órgãos da Administração Indireta - as autarquias, empresas públicas, sociedades de ·economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.
Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Departamento Administrativo do
Pessoal Civil- DASP, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
JlIStlflaoçio

47~

(Às 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 que serA lido pelo Sr. 19 -5ecretârio.

E lido bselTlJinte
0-

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado Federal do artigo "José Luiz Batista", de autoria do Prof.
Eugênio Gudin, publicado no jornal O Globo, edição de 7 de junho de 1979.
Sala das SessÕes, 8 de junho de 1979. - Hel.ídJo Nunes.

~_I·1

REQUERIMENTO N' 191, DE 1979

l!

i

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retlrad~;·leín .
caráter definitivo, do Projeto de Resolução n' 3.0, d. 1979, de minha autpria, '
que determina que 0$ atuais Secretários Parlamentares seJiam jncluíd~lnoQuadro Permanente ro Senado Federal e d(f~\ràs providências.
.
Sala das SessõeS\ 8 de junho de 1979. -1ffisos Porlo.
O SR. PRESID~NTE (Luiz Viana) - O requerimento lido serã pu,li.
cado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentai:l.
i
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 19-5ecretárioi

Sií,o lidas as seguinte

:

Brasília, 8 de junho de
Senhor President~,

l~t9.
1_

i

Nos termos do art. 43, alínea a, do Regimento Intemo, comunico a
Vossa Excelência que 'me ausenterei do Pais pelo prazo de J2 dias, a contar
de 16 de junho do corrente ano, atendendo convite do Governo da Repclblica Federal da Alamal/ha.
Cordiais saudaçÕJ's, - Henrique Sanllllo.
Em 8 de junho de 19~9.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o ~~..
posto no art. 43, alínea ela", do Regimento Interno, que me' ausentarei ~~s
Trabalhos da Casa a par.tir do dia 16{6 até 28{1, para brev" viagem ao'''$. trangeiro, a convite dó goverlto da República Federal da Alemanha.
Atencíosas saudações. - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 1'·Secretãri.,;

E lido o ieguinte

.

PROJETO DE RESOLUÇA,O N' 31, DE 1979
Aller. o

i'

"eclme.to Interno do Senado Federal,

o

I'

.' I

Senado Federaltesólvo:.
.
Ari.· I' O. Regimento Interno do Senado Federal fica' alterado
diante a inclusão do seguinte Capítulo IV, renumerados o atual Capít\1.
lo IV e seu art. 453, Para Capítulo V c art. 454:

me;.

"Capítulo /(1
Do Cr.denclarÍtenld
Entldad..

b lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 188, DE 1979

fi~~~'

O SR. PRESID~NTE (Luiz Viana) - Aprovadososrequerimenros fi·
cam concedidas as licenças soliCitadas.
. :;,~ ~_-!- " .
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo_~r.Secretário., I

E brutal e injusta a disparidade de remuneração atribuída aos servidores da Administração Direta da União e aos servidores dos órgãos vinculados à Administração Indireta.
De fato, observa-se que servidores que exercem exatamente as mesmas
atribuições ou cujos cargos, funções ou empregos têm a mesma denominação, percebem remunerações absolutamente desiguais, conforme estejam
vinculados a um ou outro setor da Administração Públíca.
Temos- conhecimento, por exemplo, que um empregado de empresa
pública vinculada à União percebe salário quatro vêzes superior aos vencimentos do servidor público da Administração Direta que exerce as mesmas
atribuições.
Essa situação é profundamente injusta e discriminatória, gerando justa
revolta no seio do funcionalismo público vinculado à Administração Direta
da União.
Em assim sendo, a fim de corrigír essa distorção, preconizamos que a remuneração dos servjdores da Administração Indireta, em nenhuma hipótese
poderâ ser superior à outorgada aos servidores da Administração Direta,
que exerçam cargos, funções ou emprego de mesma denominação ou as mesmas atribuições.
Com a efetivação dessa medida, serão evitadas as injustiças ora verificadas, motivo pelo qual esperamos venha a proposição a merecer a acolhida
dos ilustres membros desta Casa.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1979. - Agenor Maria.

d~ 1teg~ento

Nos lermos do art.
inciso lI,
lnte:""" requeiro
para me afastar dos trabalhos da Casa, a paftir de 16 dOJunho, pelo p",zp de
43~.
.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1979. - PedroSlm"n.

de

Ar!. 453. As enlidade. sin'4cais de grau superior, de empregados e empregadores, e as associações de profissionuis liberais P9'1
derão credenci~r juntl) ~ ,Mesa reprcsentantes quc possam, .v.~~. " ,
tualmente, pre$tar es<:l~reçim~nlos específicos ao Sc.ado Feder.
por intermédiO! de SUQS Comissões ou SubcomlSSÕe!1.
I''"~'::'' , .. --<-

}'\tj ,;: ,

f

,

j ,
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§ 19 Cada entidade poderá indicar apenas um representante
que será responsável solidariamente com a entidade que representa,
perante o Senado Federal, por todas as informações e opiniões que
emitir.
§ 29 Caberá 3_0 representante, credenciado na forma deste
artigo, fornecer subsídios ao Relator, aos demais membros de Co·
missào ou Subcomissão e à Assessoria, sobre proposição de seu
legítimo interesse, em nível técnico e de caráter exclusivamente do·
cumental, informativo ou instrutivo.
§ 39 Compete ao 19·5ecretário expedir credenciais aos representantes indicados, a fim de que possam exercer as suas funções
junto aos órgãos técnicos do Senado Federal.
§ 49 O credenciamento previsto neste artigo será exercido
sem ônus para o Senado Federal.
Art. 29
Art. 39

Esta Resolução entr~_eni vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as djsposfç~ em contrário.
Justificl~i()

o Congresso Nacional, na sua função bicameral, recebe numerosos tipos de pressão, internos-e externos, que orientam o seu posicionamento na
estrutura dos Poderes. Assim é - e assim será no correr dos tempos sobretudo nas instituições políticas de características democráticas. De fato,
além da representatividade do sistema, fundado na delegação popular a um
colegiado, outras formas de ação acontecem, visando ao oferecimento de
condições mais adequadas ao exercício da difícil e complexa missào de legislar. Assim, instituições representativas dos vários segmentos da sociedade
buscam, cada vez mais, atuar no campo da assistência legislativa, objetivando a defesa de seus interesses junto aos órgàos técnicos das Casas do Con.
gresso Nacional.
Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, o sistema do
"Iobby" é, hoje, uma instituiçã~J-Vq,der:osa e atuante, servindo, com extraordinária eficiência, às instituiçõÓs.._ ,Í"epIesentadas, e, também, ao Congresso,
mediante os valiosos e esclarecedores' elementos que encaminham no curso
da tramitação legislativa.
Entre nós, apenas a Câmara dos Deputados já regulamentou o seu sistema de represen-tações externas, incluindo no seu Regimento Interno, uma
Subseção denominada "Do credenciamento de entidades",
O Senado, contudo, continua carente dessa disciplina, fato que vem
causando obstáculos às entidades que' desejam colaborar no esclarecimento
das matérias legislativas de seu específico interesse.
O presente projeto, pois, visa a instrumentalizar o Senado Federal, com
a regulamentação desse sistema de credenciamento, adotando, no caso, sistemática idêntica à já fixada, com êxito, para a outra Casa do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1979. - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido,
após sua publicação e distribuição em avulsos, ficará sobre a mesa durante 3
(três) sessões, a fim de receber emendas nos termos regimentais.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Pinto - Jessé Freire - Cunha Lima - Aderbal Jurema - Arnon de Mello - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral Peixoto Nelson Carneiro - Tancredo Neves - Franco Montora - Henrique San~
tillo - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - José Richa - Lenoir Vargas
- Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está finda a hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento 0 9 185, de 1919,
do Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDD, solicitan·
do, nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n 9 247, de 1977, de autoria do
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.

<> Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação. Gostaria de dizer a V. Ex' que até já fiquei
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preocupado porque antes de V. Ex' colocar o requerimento em votação, o
Senador Moacyr Dana já se levantava para rejeitá·lo. Como se trata de vo·
tação, estou pedindo a V. Ex' para encaminhá-la.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Exl tem a palavra para encaminhar a votaçào.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Pedi, Sr. Presidente, já no inicio desse meu encaminhamento, que o Senador Moacyr Dalla permaneça por favor, sentado e
aprove esse requerimento.
Ainda ontem, Sr. Presidente, baixava·se o Decreto n' 83.556, de 7 de
junho de 1979, que dispõe sobre a liberação e aplicação dos recursos do Fun·
do de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, do
Fundo de Participação dos Municipios, do Fundo Especial, e dã oOtras pro·
vidências.
Sr. Presidente, nós estamos propondo - e chamo a atenção sôbretudo
da nobre Liderança da Maioria, nesta Casa, hoje representada pelo Senador
Moacyr Dalla - estamos propondo, nobre Senador, que se desvincule do
Fundo de Participação dos Municfpios aquilo-que_ainda ontem preconizava
aqui da tribuna o Sr. Ministro·do Planejamento e no que lamentavelmente o
decreto ontem baixado não correspondeu à expectativa do Senado.
Quando S. Ex' o Sr. Ministro do Planejamento respondia a uma
interpelação do Sr. Senador Orestes Quércía, em que S. Ex. demonstrava a
importância desses recursos para os municípios, o Ministro Mário Henrique
Simonsen falou que nos próximos dias o Governo baixaria um decreto.
Quando de minha interpelação, tive oportunidade de mostrar a S. Ex' o
projeto de lei de minha autoria, apresentado ao Senado em 8 de novembro
de 1977 - chamo a atenção do nobre Senador Moacyr Dalla-e que dizno
seu art. 19:
"Art. {9 Os recursos provenientes do Fundo de Participação
dos Municípios, a que se refere o 3rt. 25, item n, da Constituição,
serão aplicados conforme os programas da Lei Orçamentária Municipal, elaborados a cada ano, e aprovados pelas respectivas Câ·
mar as dos Vereadores."
Na segunda-feira, Senador Moacyr Dalla, pretendo comentar o decreto
ontem baixado pelo Senhor Presidente da República, o qual, longe de trazer
euforia aos Municípios, pouco inova em relação à vinculação do Fundo e a
centralização do Poder que, hoje tem a União sobre os Estados e Municípios. Na segunda· feira, pretendo comentar, com mais detalhes, a frustração
dos Municípios brasileiros, face a esse decreto.
Pediria a V, Ex. aprovasse o nosso requerimento porque, este sim, desvincula, permite às câmaras de vereadores, através do seu programa aprovado anualmente, aplicar os recursos do Fundo de acordo com as necessidades
do Município.
Era o próprio Ministro do Planejamento, daquela tribuna, quem
lembrava que mais do que o homem, aqui em Brasília, no seu Gabinete de
Brasília, era o Prefeito quem conheceria melhor como aplicar os recursos
desses fundos.
E exatamente o que visa o meu projeto. E dar ao Prefeito e à Câmara
dos Vereadores, àqueles que melhor conhecem as necessidades do seus Mu~
nicípios, a melhor maneira de aplicar os fundos de participação a eles devi~
dos pela União, que não faz nenhum favor aos Municípios. Nobre Senador,
não vejo, sinceramente, a razão peja qual a Maioria vâ rejeitar esse pedido
em que solicito urgência para um projeto que atende, perfeitamente. aos Municípios brasileiros.
O Sr. Mo.cyr DalI. (ARENA - ES) - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr DaUa, para encaminhar a votação.
O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Senador Itamar Franco defende o requerimento do eminente
Senador Mauro Benevides que solicita urgência para o Projeto n 9 247/77, de
autoria do Senador Itamar Franco. A Liderança da Maioria não vê a necessfdade de urgência, tendo em vista o Diário Oficial da União, de hoje, ter
publicado o Decreto do Senhor Presidente da República que recebeu o
n9 83.556 que inicia a disciplina da matéria. O projeto do eminente-Senador
Itamar Franco ê mais abrangente.
Nessas condições, teríamos mais tempo para melhor ~nalisarmos e
emendarmos o referido projeto, e, assim sendo a Liderança da Maioria nega,
exclusivamente, urgência à tramitação do projeto.
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (MOB - PB. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imensa maioria dos municípios brasileiros vivem hoje, praticamente,
dos recursos decorrentes das quotas do chamado Fundo de Participação.
Hâ muito tempo, o MOB vem lutando por uma mais justa distribuição
da Receita Pública, entre as diversas unidades administrativas, e, bem assim,
por uma menor vinculação desses recursos, do Fundo de Participação.
Lembro-me de que o nobre Senador Marcos Freire foi pioneiro de uma
Proposta de Emenda Constitucional, a qual restaurou os antigos índices do
Fundo de Participação visando justamente atender às reivindicações dos Estados e Municípios brasileiros.
A proposição de S. Ex' foi posta de lado e o Governo Geisel tomou a
iniciativa de sugeri-Ia através de Mensagem Presidencial que afinal conseguiu atingir aos memos objetivos visualizados pelo nosso ilustre colega de
Bancada.
Le'1do-se agora as diretrizes do Senhor Presidente da República, General João Baptista Figueiredo, deduz-se que uma das suas preecupações é
também a desvinculação maior desses recursos, de modo a que as Prefeituras
Municipais e oS Estados tenham mais condições de alocâ-Ios para custeio de
alguns projetos que, no momento, não podem ser executados em face das
normas legais vigentes.
Portanto, parece-me da maior oportunidade o projeto do nobre Senador Itamar Franco que vem, inclusive, por assim dizer, ao encontro de uma
preocupação oficial, ao encontro de uma diretriz do novo Governo, que ainda ontem baixou um decreto tentando, timidamente, colocar-se um passo
adiante dentro da sistemâtica de aplicação desses recuros. Então, Sr. Presidente, quero crer que neste momento interpreto o pensamento de todos os
companheiros de bancada que se solidarizam com a iniciativa do nobre Senador Mauro Benevides, o nosso ilustre Vice-Líder em exercício nesta tarde,
com vistas à urgência para o projeto do Senador Itamar Franco.
Resta-nos apenas aguardar que a Liderança da Maioria seja sensível ao
pedido do MDB, apoiando a urgência e o projeto, para dar melhores condições administrativas aos Estados e Municípios, particularmente aos municípios, no que tange à aplicação desses recursos financeiros.
Era o que tinha a dizer:'iMuito bem!)
O Sr. Aloysio Chave. (ARENA - PA) - Sr. Presidente. peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre s,,nador Aloysio Chaves,
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O pronunciamento da Maioriajâ se fez ouvir nesta Casa, através da manifestação do Senador Moacyr DaUa. Desejo, porém, aduzir algumas observações em torno desta matéria, porque sempre -mantive uma posição de absoluta coerência na defesa das prerrogativas dos municípios e da necessidade
do fortalecimento da Federação brasileira.
Nos últimos dias, neste Senado, vários oradores, tanto do MDB como
da ARENA, se fizeram ouvir a respeito deste assunto, que é, realmente, de
crucial importância para todos nós.
Quando preparei o planejamento para a administração que desejava
realizar à frente do Governo do meu Estado, ainda no segundo semestre de
1974, fiz uma anâlise que me pareceu correta, acertada, a respeito da necessidade de se reformular o sistema tributârio para assegurar aos municípios e
aos Estados maior participação na arrecadação dos tributos a cargo da
União, e, sobretudo, para que fossem eliminadas vinculações que limitavam
excessivamente, não só o município, como o Estado, ao dispor desses recursos que eram objeto de transferências federais.
Todos têm conhecimento, nesta Casa, de que o sistema tributário reservou 20% do Imposto sobre Produtos Industrializados e Imposto de Renda
para a constituição dos fundos destinados aos Estados e municípios: 10%
para os Estados e 10% para os municípios. Infelizmente, logo após, o Fundo
de Participação foi reduzido, afetando substancialmente a economia dos
Municípios e dos Estados brasileiros. Podemos dizer que data daí a situação
de extrema dificulda.de financeira que passaram a enfrentar os Municípios
do Brasil, e, conseqüentemente, os Estados. O eminente ex-Presidente Ernesto Geisel, sensível a esse problema, encaminhou ao Congresso Nacional a
Emenda Constitucional n9 5, que restituiu, no Fundo de Participação, 4%
aos Estados e Municípios, até alcançar, sucessivamente, 9% para cada um,limite que foi atingido neste ano de 1979, perfazendo, portando, o Fundo de

Participação dos Municípios e dos Estados. 18% e mais 2% do Fundo Especial, sendo que o Fundo Especial tinha destinação especílfica, voltada para os
Estados menos desenvolvidos e, por isso mesmo, a sua aplicação estava vin~
culada exclusivamente a despesas de capital. Essa providência já ameniiou
as dificuldades dos Municípios e dos Estados. Acreditamos nós, entretanto,
que há necessidade de ir um pouco além para fortalecer, t: fortalecer gradualmente, a economia dos Municípios e dos Estados.
Compreendo o principio que orientou a política do Governo há cerca de
14 anos, quando pratié:amente se institucionalizou o planejamento no Brasil
de maneira definitiva. Havia necessidade de concentrar esses recursos do
Governo Federal, já que ele possuía um virtual monopólio, não só dos ins~
trumentos de planejamento. como também de execução. Mas, à me:di~a que
os Estados se organizaram, na exata proporção também em que os Municí~
pios se desenvolvem e adquirem melhor estrutura admini.strativa, parece-me
óbvio que para eles se deve também amp1iar essa faixa dt: participação, para
que possam cuidar dos seus problemas peculiares, através de um planeja~
mento inovativo e não meramente alocativo, que resulta. das transferências
desses recursos federais.
Essa tese temos sustentado,
O eminente Presidente João Baptista Figueiredo também jâ a esposou,
, em pronuncia,mentos feitos nos Estados de São Paulo e Rio Grande d'o Sul,
em favor do fortalecimento do Município e, sobretudo, se refere, nas suas di~
retrizes, à necessidade de se fortalecer, gradualmente, a Federação brasileira.
Ora, dando execução a essas providências, o Decreto que vem de ser
baixado, de n9 83.556, atende, em parte, esta reivindicação a ser complemen ..
tada por providências que estão em curso. Parece-me, por isso, a mim que tenho sustentado durante mais de cinco anos essa polític:a, que poderemos
continuar a estudar esta matéria, encontrando uma fórmula que compatibili~
ze os interesses da União com os dos Estados e municíp:'IOS. Mas nã0,vejo,
para isso, realmente, necessidade de dar a este projeto uma tramitaÇão urgente e excepcional. A providência adotada pelo Governo jâ é o atendimen~
to, em parte, e as providências complementares serão adotadas, desde que se
elabore instrumento legal adequado. que guarde perfeita compatibüidade
com os interesses da administração federal, dos Estados e dos municípios.
Estou, portanto, Sr. Presidente, que a decisão da Maioria nâo é uma decisão de oportunidade. Não é pelo fato de o eminente Mmistro do Planejamento haver aqui ,declarado que essas medidas se incluem no elenco de pro·
vidências que o Governo Federal estâ adotando, consoante as diretrizes que
do eminente Presidente João Baptista de Figueiredo, q'lle de imediato se
apresente aqui, agora sim, com carâcter de oportunidade, um requerimento,
como se se pretendesse cobrar a palavra e o compromisso do Sr, Ministro do
Planejamento, assumido perante o Senado Federal.
O Sr. Itamar Franco (MOB -

MG) - O projeto li de 1977.

O SR. AWYSfO CHAVEs (ARENA - PA) - O projeto pode ser de
1977. O Governo do General João Baptista Figueiredo tem adotado as prov~dências de acordo com as suas diretrizes e estâ dando a elas execução,. de
maneira perfeitamente consentânea com oS interesses da Administraçlo fe~
deral, repito, dos Estados e municípios, porque me parece: evidente que, isso
não poderâ ser feito de uma s6 vez, de uma maneira inopinada, sem que se
leve em conta não só a execução orçamentarria, como tam bém os reflexos fi·
nanceiros em toda a polftica em execução pelo Governo federal.
, ~ Creio, ~or~anto; Sr. Presidente, que estâ perfeitament,: justificada ,a poslçao, da M~lOna,. no momento em que nega tramitação urg',ente a um projeto
de le~ ~ue: mcluslve, em algumas de suas proposiçõesjâ estâ superado,'por
providencIas ontem, adotadas através de decreto do Poder Executivo ..
Era a declaração que desejava fazer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanect:r sentados, (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Sr. Presidente. peço verificação ..
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) Pausa.)

Vai-se proceder à verificação.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sendo evidente a falta de quorum, em plenârio, a Presidência deixará de proceder à verificação solicitada,
ficando a votação adiada para ,a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em conseqUência. ficam igualmente adiadas as matérias 'constantes dos itens n9s 2 e 3 da pauta, qil~ se
acham também em fase de votação.
'
I

'
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São os seguintes os itens 2 e 3 da pauta:

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Senador Pedro Simon, pela Liderança do MOB, solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução
n9 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-3Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 0 9 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
aos ex-combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação; 2 9 pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda n? 1 de plenário;
- d~ Finanças - ) 9 pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: contrário ao Projeto e à Emenda n9 1 de plenário.
O Sr, Marcos Freire (MDS - PE) - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação de urgência.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador M arcos Freire, para urna comunicação urgente.
O SR, MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para uma comunicação. Sem
revisào do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem à tarde, tive a oportunidade de comunkar à Casa ocorrências relativas a tentativas de perturbação da ordem, promovidas por elementos não
identificados que, aproveitando a presença em Brasília da atriz Ruth Escobar e sua Companhia, vinham, sucessivamente, fazendo ameaças de morte e
até mesmo de violências- maiores ao próprio público espectador.
Dei ciência ao Senado de que, anteontem à noite, comunicado por telefone de que dois artefatos haviam sido encontrados no recinto do teatro, lá
compareci, acompanhado de vários Deputados Federais, e ali permanecemos até o término da apresentação da peça Revista do Henfil; e tivemos a
oportunidade de conversar com o Diretor do Departamento de Criminalística, que nos apresentou as duas bombas encontradas no recinto.
Pedia e, naquela oportunidade, providências ao Sr. Ministro da Justiça,
para que garantisse a realização do espetáculo, no decorrer da temporada a
que se propuseram, o que seria até ,o próximo domingo.
Realmente', o SI. Ministro da Justiça, atendendo às solicitações feitas,
inclusive da própria Companhia que tem à frente esta corajosa atriz que tem
sustentado, ao lado de tantos outros setores sociais, a luta de resistência democrática, o Sr. Ministro da Justiça providenciou a ida da polícia, que esteve
presente durante o dia de ontem e à noite, fazendo inclusive a necessária revista naquela casa de espetáculos.
Acontece, entretanto, que para surpresa de todos nós, já em meio a
apresentação da peça, a própria polícia informa à atriz Ruth Escobar, que
havia comunicado que uma bomba-relógio explodiria na platéia às 22 horas.
Evidentemente que a atriz Ruth Escobar teve que comunicar à platéia, a uma
platéia que, na véspera, se mostrava extremamente corajosa, porque, depois
de ter tomado conhecimento da localização e descoberta dos dois artefatos,
permaneceu no local e, portanto, deu uma demonstração de solidariedade,
de apoio àqueles que vêm sustentando a liberdade das artes e da cultura neste País. Mas jâ ontem, com o anúncio da bomba e de que não havja sido localizada, talo apelo de Ruth Escobar, talo seu empenho em que os assistentes se retirassem, e, mais do. que isto, o seu estratagema, vamos dizer assim,
estratagema de prometer efetivar a realização da peça nos próprios jardins
públicos, foi que se conseguiu evacuar a sala. Cumprindo a sua promessa, a
Companhia se apresentou na quadra de tênis, vizinha à Escola-Parque. E,
realmente, com a chegada do Corpo de Bombeiros, lã foi localizada uma
bomba-relógio marcada exatamente para as 10 horas, conforme os avisos
dados à imprensa e à polícia. E mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa
bomba.relógio, desmontada pelos órgãos técnicos, continha três bananas de
dinamite, o que significaria, se não tivesse sido acionado a tempo o dispositivo de prevençào, a ocorrência de feridos, de mortos, que hoje aqui estaríamos a lamentar.
A atriz Ruth Escobar, que está presente em nossa tribuna de honra,
acompanhada de integrantes da sua Companhia de Teatro, traz-nos, portanto, uma comunicação que julgamos da maior gravidade.
Não é possível que em um País como o Brasil, quando o Governo que aí
está proclama um processo de abertura democrã.tica, não se tenha condições
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de localizar e identificar esses agentes da desordem, homens da extrema, que
não compreendem da necessidade de respeitar pessoas e grupos que advogam idéias diferentes e, conseqüentemente, este registro que novamente fazemos, nesta tarde, aqui no Senado Federal,
Em primeiro lugar, de apoio e solidariedade moral - acredito que de
todos nós, do próprio Senado Federal - aos artistas brasileiros, no episódio
representados por Ruth Escobar e sua Companhia, mas, em segundo lugar,
o apelo dos representantes do povo com assento nesta Casa, no sentido de
que sejam redobradas as providências e que a Força Pública consiga impedir
que fatos dessa natureza se sucedam e, sobretudo, assegurar que a atriz R uth
Escobar e sua Companhia possa concluir a sua temporada, porque ela está
sendo ameaçada de morte.
Inúmeros telefonemas se sucederam hoje, dizendo que ela não permallecesse em Brasília até o final da semana. E mais do que isso, Sr. Presidente, a
ameaça que vem sendo reiteradamente feita afirma que o teatro da EscolaParque voará pelos ares se a Companhia insistir em apresentar o teatro de
Henfil.
Sr. Presidente, esta é uma situação muito grave. Acreditamos que o Ministro da Justiça, que ontem enviou para lã. a polícia, está interessadO em coibir atentados dessa natureza, mas nào é suficiente apenas estar interessado
em coibir. Os próprios fatos demonstraram que as providências tomadas não
foram na .medida suficiente para evitar talvez a insanidade de mentes tresloucadas.
Por isso mesmo, é necessário ·que o Estado comprove que é capaz de
manter a paz, a segurança e, sobretudo, o exercício dos legítimos direitos dos
cidadãos brasileiros.
Sabemos o quanto a Cultura sofreu, nestes últimos tempos, como a Música, como a Pintura, como a Televisão, e, em especial, como o Teatro. Foram todos eles cerceados ao longo destes anos.
E, agora, quando a censura aplaca a sua ira, não é possível que o poder
público não tenha condições de assegurar às companhias teatrais o livre
exercício das suas atividades.
Portanto, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, cumprimos este dever, em
duas tardes consecutivas, de nos fazermos porta-vozes, não apenas dos rechlmos de Ruth Escobar, que individualmente nos merece muito, mas, sobretudo de Ruth Escobar, quando ela sintetiza, nesses episódios, todo um Teatro
perseguido, todo um Teatro sofrido, todo um Teatro, muitas vezes, amargurado e desesperado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este o apelo que fazemos, para que a
Presidência do Senado Federal, dando mais força a estas nossas palavras, se
càmunique diretamente com o Sr. Ministro da Justiça, para fazer sentir, a
dimensão e a gravidade do momento que estamos vivendo.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr, Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Sr. Presidente, peço a palavra, pela Liderança.
O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, como Líder.
O SR, ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA. Pela Lidernaça da Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
A Maioria repudia, como o fez a Minoria, através da palavra do nobre
Senador Marcos Freire, qualquer tentativa que possa constituir um obstáculo à livre manifestaçào do pensamento de uma atividade artística que merece
do povo brasileiro e desta Casa o mais alto apreço.
O nobre Senador Marcos Freire é também testemunha - e deu disso
uma informação isenta - de que o Sr. Ministro da Justiça tomou prontamente todas as providências que lhe foram solicitadas, como as tomará, ainda mais enérgicas, no sentido de impedir que fatos dessa natureza se sucedam, porque eles nào têm o aplauso do Senado, a aprovação da opinião
pública nacional, e recebem o nosso mais formal repúdio.
Condenamos todos os atos de terrorismo, de violência, de arbitrariedade, quer emanem da extrema direita quer venham da esquerda radical.
Desejamos que se implante neste País um regime de liberdade, de garantias democráticas, e que se assegure aos cidadãos os seus dirêitos, na sua integralidade.
Estamos certo de que outro não é o propósito do Governo do eminente.
Presidente da República e outra também não é a decisão do ilustre e preclaro
Ministro da Justiça.
Portanto, Sr. Presidente, ao transmitir ao Senhor Ministro da Justiça a
solicitação que lhe fez o nobre Senador Marcos Freire, V. Ex' poderá adi-
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cionar que o faz também\ em nome da Maioria, que deseja ver esses fatos esclarecidos e punidos rigorosamente os seus responsaveis. (Muito hem! Palmas.)
O Sr. Pedro Slmon (MDB -

RS) -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V. Ex' já se ofereceu para receber a comitiva da artista Ruth Escobar no seu Gabinete, para, ouvindo de viva voz da extraordinária artista,
tomar as devidas providências.
Já que esses artistas vieram aqui, ao Senado da República, e solicitam a
participação do Senado, e após a palavra do Líder da ARENA, dando a sua
integral solidariedade, oferecemos a V. Ex'. em nome do MDB. a sugestão
no sentido de que V. Ex'. juntamente com a Liderança da ARENA e Liderança do MDB, tome as providências em nome do Senado da República,
para que, de viva voz, junto às autoridades da República, possamos mais rapidamente tomar essa providências.
E a sugestão que a Bancada do MDB deixa perante a decisão de V. Ex'
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A sugestão de V. Ex' será examinada com o apreço que é normal à Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Prosseguiremos na apreciação da
Ordem do Dia, anunciando o item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câ~ara n9
65, de 1976 (n'1.066/15, na Casa de origem), que dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos crimes contra a administração pública, praticados por ocupantes de cargos em comissào da administração direta e indireta, regula a forma de seu procedimento, e dá outras providências, tendo
PARECERES. sob n's 225 e 226, de 1979, das Comissões:
- de Consdtuiçio e Justiça, favorável, com a Emenda n9 1CCJ, que apresenta; e - de Serviço Público Civil, contrário.
Em discussão o projeto. (pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão, ficando a votação adiada -por falta de quorum.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, V. Ex' vai anunciar o item 5. De agora em diante, a Mesa
do Senado deve resolver assim: anunciado o item seguinte, não voltaremos
mais ao anterior.
Às vezes o presidente - não digo V. Ex' nem o Presidente da Casa, mas
os presidentes substitutos - às vezes o Presidente anuncia o item seguinte, o
Senador suscita uma questão de ordem e se volta a discutir o item sobre o
qual a Mesa já decidira. Isso é anti-regimental, cumpridamente.
Sr. Presidente, acato a decisão de V. Ex' Vamos, çntão, para o item 5,
porque o quarto já está desorado.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 5,

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 0 9 47,
de I979-Complementar, do·Senador Franco Montoro. que altera a
Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras
Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável.
Em discussão.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para discutir. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, tem a Casa oportunidade de
discutir o Projeto de Lei do Senado n9 47, item 5 da pauta, de autoria do
nobre Senador Franco MontoTO, o qual faculta "o pagamento de verba de
representação aos Presidentes das Câmaras Municipais".
Sr. Presidente, nesta matéria já houve certa concessão do Poder Executivo às câmaras municipais, com relação ao subsídio que recebem os vereadores.
~.

).

,
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Justo é, portanto, que se dê também aos presidentes das câmaras municipais, que têm, na sua atividade de presidente, dos· delib'~rativos municipais
de todo o País, às vezes amplos e longos deslocamentos, pela fU~\> que
exercem e pelo trabalho que, executam, é justo que se dê aos preside ~s· das
câmaras municipai~ uma verba modesta de representaçllo, fixada
0S ar';'·
gãos deliberativos competentes.
i~
Assim, Sr. PreSidente, já que está havendo essa abertura, - essalljrlada
abertura, essa pretensa abertura, essa esperada abertura, que quanto "'is se
espera mais se a~ia,- achamos justo que a Casa dê aprovação ao projeto do
nobre Senador Franco Montoro que altera a Lei Complementar n9 !~ naquilo que tange aolpagamento de uma verba de representação àpresi!IFnci\l
dos nossos deliber,tivos municipais, ou câmaras m.uníc:ipais
Na hora em que o País parte para uma abertura democrática, na.> . mais
justo possamos dat a ~odos. aqueles que exerçam o mun!4S,público.. 'a na
área municipal, estadual ou federal, os recursos paraQs Sl~ desloca. ., tos.
Vemos na área federal o quantitativo vultosoqut;~M.sas de ambasil.
Casas podem manipular, Nos Legislativos estaduaisr.-·'rnesrna maneira, Os
Presidentes das Assembléias't;:ont~m com recursos vulto:;os para O cUmprimento de sua missão. t justo que câmaras municipais também tenha~!o. recurso, pelo menos: modesto, para o cumprimento de seus deveres ie: suas
funções.
. ,,
Na discussão do· projeto, já que nlio podemos votá-I" na sessão dt hoje,
esperamos que a nobre Bancada da ARENA dê também o seu apoiQ~~ti5la
pretensão que aten~e às reivindicações dQs.quatro mil municípios btasilciros.
O nobre Líder da ARENA, Senador Móiroyr Dalla, falando em nome
da Bancada governista, poderâ permitir que tenhamos oportunidade de ~brir
uma discussão ampla sobre o assunto, a fim de podermos atender in,fifle"às
justas pretensões e solicjtali~~s·,dos deliberativos municipais do nosso País..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
I

do Paí!:

i,

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Contir.,ua em disc,*"lio O
projeto.
.
,i
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra. v.ou :epcer.: ,
rar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
A votação fica adiada por falta de .quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item éi:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto ,de Lei do Senado ,n' 106, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, qu,. altera o art. \34,
inciso 11, do Código Civil Brasileiro, tendo
PAREiCER,. sob n' 237, de 1979, da Comissão:
- de C_llaiçio e Justiça, pela constitucionalidade e ju,idicidade, e. no m~rito, favorâvel.
:i
Em discussão o projeto. (Pausa.)
-, i
Não havendo oradores, ~laro-a encerrada, ficando a votação ~~da
para a próxima ses~ão.
!
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item ,':

DiscuSsão, em primeiro turno (apre<:iaçã,o

pre1imin~~

da

constitucio~alidade, nos termos do art. 296 do Regimento Int~tno),

do Projeto de Lei do Senado n' 72, de 1979, do Senador Orestes
Quêrcia, que isenta do Imposto de Renda o 13"-salário, tendo
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Comüsão:
- de ~"""titulçio e Justiça, pela inconstitllcionalidade~
Em discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Fica sua votação adiada. igualmente, para a próxima sessão.
O SR. PRESIdENTE (Lourival Baptista) - Estã e!,gotada a.ma1éri·a
constante da Ordem do Dia.
Concedo a pal3;vra' ao nobre Senador Jaison Barreto.

O SR. JAISON B,.lRRETO PRONUNCIA mSCURSI) WJB,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÂ PUBL1~IDO
POSTERIORMENTE.
.c I .

t·· .

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao.~o
Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. Ex' não estll 'pr.,.e. •
: )
Concedo a pal'\Vta ao nobre Senador Dirceu Crdos". (Pau...:} .;~ {
S. Ex' não estâ presente. -'
'\ '1.'.

:

,.,.

~í"'~.

.

.~; !I
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Concedo a palavra ao nobre
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nóbre
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao -nobre

Senador Itamar Franco. (Pausa.)
Senador Humberto Lucena. (Pausa.)
•
Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
N o último dia 30 de maio, tomou posse, perante o Ministro da Educação, no cargo de Reitor da Universidade Federal do Ceará, o professor
Paulo Elpidio de Menezes Neto, figura de marcante projeção nos meios culturais do Estado.
Integrando lista sêxtupla, de que faziam parte eminentes mestres cearenses, o novo Reitor viu-se escolhido pelo Senhor Presidente da República
para o desempenho daquela honrosa função, cabendo-lhe cumprir, nos termos da legislação em vigor, mandato de 4 anos.
Bacharel em Direito, com curso de mestrado em Sociologia realizado na
França, o Professor Paulo Elpidio de Menezes Neto dirigiu a Faculdade de
Ciências Sociais, revelando o seu espírito público e a sua perfeita identificação com as questões ligadas à realidade educacional do Pai~.
Distinguido pelo saudoso Reitor Pedro Teixeira Barroso, recentemente
falecido, para ocupar a Pró-Reitoria_de Pesquisas e Pós-Graduação, ali desenvolveu proficuo trabalho, indiscrepantemente reconhecido pelos que
acompanham, de perto, as atividades da Universidade Federal do Ceará.
Responsável por um projeto, amplamente'debatido, sobre a capacitação
profrssional dos docentes das unidades de ensino superior do Nordeste, Paulo Elpidio destacou·se nos conclaves a que compareceu, revelando o seu talento, o seu eqtiilibrio, a sua cultura, a sua sensibilidade para a nOssa problemática universitária.
Ressalte.. se que a sua investidura na UFC - a ocorrer no próximo dia
21 - efetua-se num instante de extraordinária significação para a vida do
País, em que os anseios redemocratizantes envolvem todos os segmentos da
sociedade civil brasileira.
Com a cessação de vigência dos Decretos-leis n9s 288 e 477, os estudantes ver-se-ão sem o garroteamento de suas legítimas aspirações de participar
do processo político, em condições, portanto, de influir nos rumos e decisões
nacionais.
Por sua vez, os professores ernpenhar-se-ão pela obtenção de melhores
condições para o cumprimento de seus nobilitantes encargos, sem as restrições impostas pela legislação excepcional, que até há bem pouco vigorou
entre nós.
Pela sua formação humanística, o Dr. Paulo Elpidio haverá de ser, por
certo, receptivo a todos os justos anseios de mestres e discípulos, mantendoos em sintonia com as reivindicações da comunidade cearense.
Neste quadro, assim, de aberturas institucionais, com reflexos diretos na
estrutura universitária brasileira, ocorrerá a assunção do novo Reitor, que
sucede mediatamente a homens do porte e da dignidade de um Antônio
Martins Filho, a quem se deve a criação da UFC e um acervo inestimável de
grandes empreendimentos.
-

O Sr. José Lins (ARENA - CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso prazer,
nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Desejo associar-me à manifestação
que V. Ex', hoje, presta ao novo Reitor da Universidade do Ceará, Prof.
Paulo Elpídio, homem cuja cultura, de certo, traz o merecimento daqueles
que muito beberam em águas claras e que muito poderão fazer para ajudar a
mocidade da nossa terra. Associando-me à manifestação que V. Ex' faz a
Paulo Elpídio, desejo parabenizar o povo cearense pela escolha do seu nome
para gerir, nos próximos anos, a Universidade do Cearão Muito obrigado a
V. Ex'
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a intervenção de V. Ex'. nobre Senador José Lins, sobretudo pelo significado de
solidariedade a esta homenagem que se presta, neste instante, ao novo Reitor
da Universidade do Ceará, Prof. Paulo Elpídio de Magalhães Neto.
Ao registrar, SI:. Presidente, desta tribuna, a posse do Reitor Paulo
Elpídio e a sua próxima investidura no elevado cargo, desejo formular votos
por que Sua Magnificência leve a efeito uma fecunda administração, dentro
de padrões que se compatibilizem com o clima de normalidade, postulado,
para o País, por todas as nossas correntes de opinião. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocorreu no dia 19 de junho, o aniversário do Lux - Jornal, que, há cinqUenta e um anos, vem prestando, principalmente aos políticos, às duas Ca~
sas do Parlamento, ao Poder Executivo Nacional e dos Estados, como à administração dos grandes centros urbanos e ao Poder Judiciário, um dos serviços mais interessantes com que contam as comunicações no Brasil: o de re~
cortes de imprensa.
Conhecemos o Lux - Jornal ainda no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, quando exercíamos o nossO primeiro mandato de Deputado Federal.
Privamos da amizade do seu Diretor, Alberto Lima, que se devotava inteiramente ao Lux~Jornal. fundado a 19 de junho de 1928, e emprestando,
desde aquela época, aJnda na chamada República Velha, uma boa cobertura
às duª,s Casas do Congresso Nacional.
Foi o seu fUQdador o jornalista Vicente Lima, de saudosa memória, pai
do seu atual Diretor.
Hoje, além da sua sede no Rio de Janeiro, esse eficiente serviço de recortes dos jornais diários de todo o Brasil, tem sucursais em Brasília, São Paulo,
Belo Horizonte e Recife, com uma média !1iária de cento e cinqUenta mil recortes, distribuídos em todos os Estados e Territórios do País.
Conta essa empresa de comunicações, atualmente, com trezentos empregados, excetuados os de escritório. Os demais são especializados pelo
próprio Lux-Jornal. em constante faina de atualização dos processos de triagem do noticiário, de endereçamento, de distribuição da matéria por milhares de assinantes, rigorosamente em dia.
Os Deputados e Senadores, que recebem, diariamente, notícias em recortes através do Lux-Jornal. tomam conhecimento de notícias a seu respeito
pelos informes preciosos assim recebidos, destinados a trazer a notícia, com
eficiência e segurança e dos seus pronunciamentos- nas duas Casas do Congresso Nacional.
Ao congratularmo-nos pelo transcurso de mais um, aniversário do LuxJornal. queremos levar ao jornalista Alberto Lima os votos de que prossiga
sua obra, já cinqUentenária.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Tem a palavra o nobre Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTlLLO (MDB - GO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 14 do mês próximo passado, os professores da rede oficial de ensino fundamental e médio realizaram, na rampa do Congresso Naçional, sua
última Assembléia-Geral, com o Sindicato da categoria sob intervenção do
Ministério do Trabalho e com 39 professores demitidos.
Naquela data, mais de t I mil professores suspendiam seu movimento
grevista de reivindicação salarial por um prazo de 39 dias, após os quais haveria outra Assembléia·Geral para decidirem os rumos de seu movimento e
continuarem sua luta legítima.
Em "Carta Aberta à Comunidade", patentearam sua intensão de deliberar pela suspensão da greve por prazo determinado, aguardando que se
iniciassem as negociações por inidativa da Secretaria de Educação do DF.
Transcrevo, na íntegra, a referida Carta Aberta dos professores do DF:
"CARTA ABERTA À COMUNIDADE
Em Assembléia-Geral realizada no dia 14 de maio de 1979,
nós, professores da Rede Oficial de Ensino, deliberamos pela suspensão da Greve por prazo determinado (de 39 dias), aguardando
que as negociações se iniciem. Impeliram essa decisào fatos que jã
são de conhecimento do público - pressões as mais diversas, que
foram desde prisões, demissões e ameaças, vinculações de notícias
tendenciosas - até a manipulação de elementos mais diretamente
envolvidos com a liderança do movimento reivindicatório com o
objetivo de desunir. e desmobilizar a categoria.
Lamentamos, entretanto, esses bloqueios administrativos e
mesmo a pública repressão de um movimento ordeiro e pacífico,
por contrastar com o esprrito democrático e as promessas de aber·
tura. Ao assim proceder o governo demonstra ainda não ter a Educação como meta prioritária.
Se nada sanhamos em termos de reivindicações prppostas, fica, no entanto, a certeza de que esse movimento teve um saldo posi-
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,
tivo na medida que serviu para despertar na classe a consciência de
seus direitos e seu valor para a Comunidade, o que é comprovado

pelo total, absoluto e irrestrito apoio que dela recebeu.

•

por item todas as onze reivindicações o que ensejou, evidentemente, a greve
. _
,
dos professores.

No primeiro dia de greve, 22-4-79, os professores ficaram animados

Se voltamos sem termos alcançados nossos propósitos, o fazemos fortalecidos pela demonstração de solidariedade recebida e
por isso mesmo prontos a reassumirmos nossas tarefas com dignidade e com maior consciência profissional.
Deve ficar claro, no entanto, que nào atendendo as reivindi-

com o possível atendimento às suas reivindicações, face ,ao que publicava o
Correio Braziliense: "Figueiredo promete aumento a professores (já enit greve)". No entanto, no dia· seguinte, o mesmo jornal notich!~va a seguinte !man-

cações propostas, a Secretaria de Educação -

fortalecia, através das inúmeras manifestações de apoio d"das por vâ~i"s en-

FEDF, torna-se

chete: "Greve

par~

escolas hoje. GDF diz que aplica a lei". E segllll\m-se

notícias as mais diversas possíveis, enquanto que a greve dos professQres se

responsável pelos prejuízos que poderão advir para a Educação de- tidades de classe, <;orno PQr exemplo, OAB - DF, CNIIB, ABJ, Sit1di~ato
dos Jornalistas Profissionais de Brasilia, Sindicato dos Empregados 80 Co_o
vido a posição intransigente adotada_ pelo GDF.
Agradecemos a toda a comunidade e de modo especial aos . morcio de Brasma, ASSQciação dos Psicblogos de Brasma, CEBRAQE Pais e aos Nossos Alunos. Temos esperança de que a partir dessa Centro Brasil Democrâtico, Comitê pela Representação Política do Qi$trito
união nascida na luta pela melhor qualidade de ensirio, se concreti- Federal, Comitê de. Pais de Alunos e dezenas de outras entidades, bem wmo
ze na participação que deverão ter - pais e professores - em todo a própria comunidade brasiliense.
Diante de tantas manifestações de apoio e solidariedade dadas alis proo processo educativo, atravês da transformação do caráter das
APMs, que deve ser mais objetivo nesse mesmo prqcesso, alêm de fessores, só o Governo permanecia inflexível e insensibilizado para ,t,m o
10
simples colaboração financeira com a escola. São também merece· . movimento. Assim é que os jornais noticiavam: 0 movimento dos professo..
dores de nosso reconhecimento a OAB-DF, a ABI e todo o Clero res repercutiu intensamente no Congresso Nacional, enquanto no Palâqio do
pela atuação mediadora que exerceram a nosso favor e todas as en- Planalto o porta-voz do Presidente reafirmava que não haverá auxiliO, iOrça..
tidades que nos apoiaram. Pedimos ainda aos pais, entidades e ou· mentário". A Presidência, negava, então, reforço de verbas para atender-àos
tros segmentos da sociedade que continuem nos apoiando, através professores ...
de cartas, telegramas e abaixo-assinados às autoridades competen- Àquela altura da greve, a adesão da classe ao movimento era quase total,
tes para que atendam as nossas reivindicações.
cerca de doze mil professores. Os lideres não haviam, no I~ntanto, chc,ado-a
Continuamos lutando, unidos, em prol da dignidade da cate· um consenso com as autoridades educacionais. Em Assc:mbléia-Gerá. pergoria pela anulação do ato de demissão dos 39 colegas punidos, e manente na rampa do Congresso Nacion~l, os professorels ali permaJiCciam
sobretudo buscando atingir melhores condições de trabalho e qua- recebendo o apoio da comunidade inteira e, inclusive, de ambos os partidos.
lidades de ensino.
A Comissão do Distrito Federal no Senado havia convocado uma re~nião
extraordinãria para o dia 24 de abril, a fim de intermediar junto à Secretaria
Comando Geral de Greve:
Professores do Distrito Federal
Brasília, 14 de maio de 1979."
O Sindicato dos Professores no Distrito Federal foi criado por Carta
Sindical assinada pelo ex-Ministro do Trabalho Arnaldo Prieto, a requerimento da Associação Profissional dos Professores do Distrito Federal.
A transformação da Associação em Sindicato só foi possível em vista
seus associados, professores da Rede Oficial do DF, contratados em regime

de CLT pela Fundação Educacional do DF, entidade de direito privado anexada por lei ao GDF, ainda assim de direito privado segundo interpretação
jurídica mais judiciosa, e, portanto, não se enquadrariam entre os funcionários ou servidores públicos.
Portanto, quer o despacho reconhecendo a ocorrência de greve, quer o
despacho determinando á intervenção no Sindicato dos Professores do DF,
ambos assinados pelo Ministro do Tr~balho, não tiveram o amparo da lei.
Ambos se fizeram fundamentados com base no Decreto-lei n9 1.632, o
Decreto-lei anti-greve, que dispõe sobre a proibição de greve nos serviços
públicos e em atividades essenciais.

A greve foi declarada ilegal com fundamento de que ~ proibida aos funcionários públicos e decretou-se a intervenção sindical porque o movimento

grevista foi declarado ilegal. Todavia, o próprio Ministério do Trabalho jã
havia reconhecido a não condição de servidores públicos dos professores do
DF ao transformar a Associação Profissional dos Professores em Sindicato
da categoria.
N a verdade, os despachos ministeriais, tanto o de reconhecimento da
ocorrência de greve, quanto o de intervenção no Sindicato dos Professores,
foram ilegais.
A Diretoria do ,Sindicato dos Professores do Distrito Federal, em
Assembléia-Geral Extraordi.nária realizada no dia 21 de abril do corrente
ano, reuniu-se com os seus associados para analisarem a carta-resposta da
Secretaria de Educação às reivindicações da classe, contidas no Memorial
entregue à Sua Senhoria quinze dia~ anteriores à data referida acima.
Aquela Assembléia-Geral, que contou com a presença do Sr. Itamar

Hermes da Silva, Delegado Regional do Trabalho e atual interventor no Sindicatodos Professores, deliberou, após quatro horas de debates, diante de
cerca de oito mil professores, pela paralisação das aulas até que fossem atendidas as suas reivindicações.
Antes, porém, da deflagração da greve, ou seja, no dia 11-4-79, os professores tiveram um encontro com a Sr' Secretária de Educação, ocasião em
que a mesma garantia que a classe não entraria em greve porque ela daria solução ao caso. Decorrida apenas uma semana desse encontro, a Secretária
divulgou uma carta em resposta ao Memorial dos professores negando item

de Educação.

Mesmo contanqo çom a intermediação do Senado, ou professoreSiqonti..
nuavam sem soluça0 à vista para a greve: Ainda como tentativa de' nego..
ciação, a Diretoria do Sindicato se dirigiu ao Palácio do Planalto com: uma

carta endereçada aQ Presidente da República. Esta carta não chegou, por~m,
às mãos do destinatário; ela foi parar nas mãos dos Asses!iores do Presí(lcnte
e, poste,riormente, devolvida ao Sindicato dos Professores.

Por outro lado, a possibilidade de um entendimento entre os prof.,lIOtes
do DF e a Secretaria de Educação parecia haver sido, finalmente, reconheci.
da no dia 26 de abril por ambas as partes. A Diretoria do Sindicato estava
disposta a fazer coricessões, mas esclarecia que os profess,ores não voltariam
às aulas antes que s~ anunciassem oficialmente as bases de um reajuslF'sala..
rial.que satisfizessem as reinvidicaçõcs encaminhadas à Secretaria de Educação.
Inútil. O Govtrno resolvera mesmo não ceder um milímetro sequer.

Pelo contrário. Agia com repressão. Tanto é verdade que:oo dia 26 de abril a
Diretoria do Sindicato procurou as lideranças do MDB e da ARENA no
Congresso Nacional com uma carta denunciando oito p:risões de professores, ocorridas na cidade ·satélite do -Gama.
Foi a esta altura dos aco'ntecimentos que o Governo passou a agir mais
concretamente. Não para atender aos professores. Mas para anunciar a ile.-

galidade da greve, através do despacho do Ministro do Trabalho.
Após a divulgação do despacho do Ministro, nada de concreto aconteceu em termos de negociação. Pouco tempo depois, no dia 2 de maio,Q Ministro do Trabalho decretava a intervenção no Sindicato dos Professo~$. Estes dois atos não tiveram amparo nem mesmo na lei considerada anacr4)nica
pelo próprio Governo.
Dep.ois dessa intervenção, ocorreu a demIssão -s~má:ria de 60 professores.
I i

Esgotadas as tentativas de negociação dos professores com o'GQ~crno
e, considerando a linha de repressão que o Governo adotou desde o inicio d.

greve, que se agravou co~ as prisões de professores, advertência, rec~eci ..

mento da ilegalidade da greve, intervenção no Sindicato, destituição de sua
Diretoria e demissãp de 6O-professores, 21 dos quais a lista não chegou ,8 ser

divulgada, os professores resolveram, então, em Assembléia do dia IS de
maio, suspender a greve por um prazo de.39 dias,' findo os quais haveria, por
conseguinte, uma ouira Ass'cml;»léia para deciai~em' os runi10S do movi~cnto.
e continuarem a luta.
Transcorrido quase um mês, a Secretária de Educaçã'D do DF, Prof' Eu..
rides Brito da Silva, determinou a revisão das demissões de trinta e seis dos
professores demitidos, ma~tendo a rescisão do contrato dl~ trabalho, por- ju.., . _._ ,

<_ ••

i"'Il"'';f:'>'"''

ta causa, dos profejso~s, Márcio Praccari, Evely Praccari e Olimpid
des Gonçalves, presidente desUtuido do Sindicato da categoria. , ; 1 ..
-

~

,.,
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As referidas demissões são absolutamente irregulares, já que não podem
fundamentar-se no Decreto-lei 1.632 por não serem funcionários públicos,
nem exercem atividades considerada essencial.
Trata-se, na verdade, de odioso processo de perseguição inadmissível
em clima de abertura e de anistia, quando tantos professores injustamente
punidos no passado recente já pleiteiam seu reingresso em nossas escolas e
universidades.
Por outro lado, vários professores estão sendo insistentemente intimados a prestarem depoimento no DOPS de Brasília, sem que haja qualquer inquérito polícial em andamento, apenas como método in'timidatório execrável que precisa ser denunciado.
Creio mesmo, Sr. Presidente, que a Comissão do Distrito Federal,precisaria oportunamenté convocar a Professora Eurides Brito da Silva para
prestar determinados esclarecimentos a seus membros, quer quanto à demissão destes professores quer quanto ao fato de até a presente data, passados
quase 30 dias do encerramento do movimento grevista, "não ter iniciado qualquer diálogo com a classe, não ter nomeado a Comissão Paritária com a
participação de professores como havia prometido, enfim, sem haver tomado qualquer providência no sentido de .estabelecer um acordo justo com esta
sacrificada categoria profissional.
Por outro lado, o Ministério do Trabalho, ao determinar a intervenção
e ao nomear o interventor no Sindicato dos Professores, apossou-se de um
patrimônio que de direito pertence à Associação do~ Professores do DF., entidade cuja existência ainda prevalece e a cujo patrimônio tem direito.
Apelo, por conseguinte, ao Ministro do Trabalho que determine o referido patrimônio a quem de direito-, restando sua intervenção apenas a carta
sindical que seu antecessor assinou no dia 14 de março do corrente ano.
Ao Governo do DF., apelo a seu senso de justiça, no sentido de rever as
demissões dos professores Márcio e Evely Fraccari e Olímpio Mendes
Gonçalves, na certeza de que participaram legitimamente do movimento grevista de sua classe com a mesma intensidade e responsabilidade com que estiveram presentes os quase 12 mil professores da rede oficial de ensino da Capital da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB. ",_muneia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um ponto que não ficou suficientemente claro na minha argUição ao
Ministro do Planejamento, na última terça-feira, dia 5, foi a propo~ta sobre a
mobilização de recursos financeiros para o PROÂLCOOL e outros Programas de substituição ao petróleo.
Alguns jornais comentaram que teria proposto o corte dos investimentos na prospecção de petróleo. Eu jamais formularia tal proposição. O que
disse, e repito, é que, diante dos 25 anos de tenaz busca, custando hoje cerca
de USS 1,4 bilhão ano, seria interessante examinarmos uma redução razoável desse investimento e transferir: os recur~os disponíveis para o PROÂLCOOL. Atingida a meta, ou melhorada a capacidade de investimento do
País, voltaríamos a intensificar a busca do petróleo. Se é mais fácil e menos
demorado produzir álcool, e se a prioridaíle-n6mero um--ê drm-inuir- a dependência energética, e ainda considerando a escassez de recursos financeiros,
julgo, a hipótese aventada, mais um mt>lo de obtenção de recursos financeiros.
Porém a medida de maior repercussão. e esta, perfeita!l'l~;iíe viáve1 sob
os mais variado~ aspectos, seria a outra. sugestão dada ao Ministro, sugestão
já comentada na imprel'ísa e por vários técnk-:;,; brasileiros de reconhecida
competência profissional, qual seja a de reduzir gradativamente os subsídios
dados ao óleo combustível e ao óleo diesel, cujo volume, em 1979, será da ordem de 27 bilhões de cruzeiros.
O Ministro disse simpatizar com esta última fórmula, porém, talvez o
imposto de renda oferecesse melhor solução.
Ora, se vamos apelar a todo instante para o imposto de renda, por ser
caminho mais cômodo de obter recursos, evidentemente, outras prioridades
nacionais deverão ser consideradas, sobretudo aquelas voltadas para o aumento de renda das classes menos favorecidas.
Minha opinião é esta: encontrar a solução dentro do próprio setor. Se
economizarmos divisas na importação de combustíveis, vamos transferir a
economia para acelerar a substituição.
Se temos condições de eliminar subsídios, o que é sempre recomendável,
salvo as exceções de preços na produção agrícola para atender objetivos
econômico·sociais amplos.
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Transferir, portanto, gradativamente, os subsidios dados aos derivados
de petróleo, e jogá-los na produção de substitutos, me parece uma estratégia
correta.
Mesmo porque, essa eliminação paulatina provocará pequeníssimos aumentos nos custos dos transportes e na geração de calor pelas industrias.
Mas, em compensação, o País se beneficiaria com a diminuição da sangria
das preciosas divisas.
Ontem a Nação tomou conhecimento das novas providências para dinamizar o PROALCOOL, inclusive a mobilização de recursos da ordem de
USl 5 bilhões, até 1985. O Presidente Figueiredo vai, não só dar continuidade ao trabalho magnífico desenvolvido no Governo anterior no campo
energético., como acelerar a ação governamental. O Ministro César CaUs estâ no comando dessa campanha, e pelo que sei de sua determinação pessoâl,
as metas atuais do PROÃLCOOL vão ser atingidas. O que desejo é que essas
metas sejam ampliadas. O Brasil deve substituir todo o consumo de combustíveis leves derivados· do petróleo, por combustíveis originados da biomassa.
Não há como adiarmos por mais tempo essa histórica decisão, quando
não há mais dúvidas sobre as possibilidades do Etanol e Metanol e dos Oleos
Vegetais.
A Conjuntura Internacional quanto à produçãó e consumo de petróleo
está por demais conhecida. São os próprios membros da OPEP que desejam
que"o mundo consuma menos petróleo, pois isto significaria prolongar a
existência de suas reservas. Eles, até acredito, teriam grande interesse em co~
laborar com o Brasil e outras nações, no sentido de proteger a riqueza
ameaçada de esgotar-se em prazo de poucas décadas se crescentes os níveis
de consumo.
Importante, em tudo isso, é que esta política de substituição produza
efeitos maiores na economia rural.
A capacidade nacional em oleaginosas é simplesmente fantástica. Por
que não decidimos com rapidez sobre um Programa Nacional de bIeo Vegetal, para fins carburante e lubrificantes?
A produção de óleo vegetal não é sazonal como a cana-de-açúcar. Seria
consideravelmente incrementado o número de empregos, de forma permanente. Qual seria a repercussão no meio rural se tivéssemos que multiplicar o
plantio de dendê, ouricuri, mamona, e outras oleaginosas, inclusive a exploração das imensas reservas de babaçu?
No Brasil de hoje, a população ativa rural é de 36,2%, e no Nordeste se
situa em 56,9%. Na região nordestina cerca de 25% daquela população estã
subempregada ou mesmo desempregada. Daí uma das grandes preocupações
e a razão das constantes reclamações, queixas e apelos dos parlamentares.
O que desejo é que se proceda a modernização da "agricultura sem que o
avanço se transforme em agente impulsionador da migração, o que, certamente invalidaria aquele esforço, diante da inchação dos centros urbanos
maiores, acarretando o crescimento das necessidades.
O descompasso entre aumento populacional urbano, da ordem de 5%
ao ano, e a incapacidade de mobilização de recursos para cobrir as necessidades correspondentes de moradia, saneamento básico, transportes, escolas,
lazer, oportunidades de trabalho, é a razão básica da crise social, da"chamada civilização urbana.
Por que não nos preocupamos, também, com a civiJização rural, com a
atenção proporcional à dimensão do empreendimento?
Na hora em que o Brasil tem por força das necessidades substituir importações de petróleo, que se aproximam dos 5 bilhões de dólares/ano,julgo
ser uma estratégia oporiuna e inteligente explorarmos ao máximo o potencial energético que nos oferecem os recursos naturais, amplos e variados.
Quando substancial parte desses recursos forem desviados para o campo, ao lado de outros esforços, aí terá chegado a hora da construção de uma
moderna e autêntica civilização rural.
O Brasil tem todas as condições - extensa área territorial, abundante
mão-de-obra - tecnologia e equipamentos nacionalizados, e muito sol.
Uma biomassa que se renova e pode ser aperfeiçoada geneticamente e racionalmente explorada, para assegurar a otimização do custo/benefício.
Desta forma, o PROÂLCOOL, a base da cana-de-açúcar para produzir
o Etanol, e pelo que poderá ser conseguido com base na madeira para produzir o Metanol, poderá o Brasil, em prazo relativamente curto, uma meia duzia de anos à frente, reduzir drasticamente a importação de petróleo.
Ao lado do PROÁLCCOL deveremos contar com Programa assemelhado para as oleaginosas. Esta foi a sugestão que fiz ao Ministro Mário
Henrique Simonsen, na tarde de terça-feira última.
Como também pedi a regionalização da administração dos Programas.
Acredito que teríamos condições de agilizar a execução das metas estabeleci-
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das se tivermos, a nível regional, pessoas dedicadas a viver os problemas locais, a acompanhar passo a passo a implementação das diretrizes da política
energética do setor.
Portanto, havendo recursos financeiros e agilização da Administração
Pública, o empresariado nacional e os trabalhadores saberão dar a resposta
que toda a Nação anseia - combustíveis abundantes, mais baratos, como
produto da organização do País, liberto da dependência energética.
Poucas nações no mundo poderão alimentar esta aspiração. O Brasil é
um dos países de maiores possibilidades. Tudo depende de nós mesmos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Na presente sessão terminou
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n'" 30, de
1979, do Senador Passos Pórto, determinando que os atuais Secretários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dá
outras providências.
Ao projeto nào foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, Diretora e de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) '- Nada mais havendo que tra·
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária a
realizar-se segunda-feira, a seguinte

- de Finanças -19 pronunciamento: contrário; 1'" pronunciamento: contrário ao projeto e à Emenda n9 I de Plenário.

-6Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o artigo 134. inciso 11 doCódi-

go Civil Brasileiro, tendo
PARECER, sob nV 237, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, favorável.

-7Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado N'" 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, qUl~ isenta do Imposto
de Renda o 139 salário, tendo
PARECER, so!> n' 239, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-8-

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'" 65, de 1976
(n'" 1.066/75, na Casa de origem), que dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administração Pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da Administração Direta e Indireta, regula a forma de seu procedimento e dI> outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 225 e 226, de 1'1/9, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com a emenda n'" Ol-CCJ, que
apresenta; e
- de Serviço Público Cil'iJ, contrãrio.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n'" 47, de 1979Complementar, do Senador Franco Montoro, que altera a Lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão: _
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, favorável.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1979, do Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea "c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei
do Senado n' 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências.

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n' 245, de 1979), do Projeto de Lei do Simado
N' 349, de 1978, do Senador Accioly Filho, que dispõe sobre ação de aCidente do trabalho.

-9Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 34, de
1978, do Senador Itamar Franco, que proíbe aplicações financeiras, pelas

pessoas jurídicas de direito público, de recursos obtidos (:om a finalidade de
financiar obras ou· empreendimentos de illteresse da respectiva administração, tendo
PARECERES, sob n's 186 a 188, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Economia, favorável, com voto vencido do Senador Benedito Fer·
reira; e
- de Finanças, contrário, com voto vencido, em separado, do Senador
Amaral Peixoto, e voto vencido dos Senadores Tancredo Neves e Mauro Benevides.
-10-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei d,o Senado 0 9 48, de
1979, do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo único ao artigo
2' do Decreto n' 24.15Q, de 20 de abril de 1934, tendo
PARECER, sob n V 218, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, favorável.

-11MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

-4Votação, em turno único, do Requerimento n'" 186, de 1979, do Senador Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art.
371, alínea "c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n'" 17, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-5Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'" 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doa'ção de terras

aos ex-combatentes da FES, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, I'" pronunciamento: pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação; lV' pronunciamento: favorávçl ao projeto e à
Emenda n'" 1 de Plenário;

Projeto de Lei do Senado n' 190, de 1975, do Senador Gilvan Rocha,
que acrescenta dispositivos à Lei n' 5,991, de 17 de dezembro de 1973, que
"dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e corr.eJa!os e dá outras providências".
(Tramitando em conjunto com o PLS n' 91, de 1'176.)

-'11MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado n'" 91, de 1976, do Senador Orestes Quêrcia~
que restringe a publicidade de medicame~tos aos casos que especifica e dá
outras providências.
(Tramitando em conjunto com o PLS n' 190, de 1975.)
O SR. PRESIDENTE (lorge Kalume) -

Está encerrada a S"I.O.

(Levanta-se a sessào às 17 horas e 50 mibbtos.)

1 :
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ATASDECOMISSOES
COMISSÃO DIRETORA
ATA DA I6' REUNIÀO ORDINÀRIA,
REALIZADA A 5 DE JUNHO DE 1979
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente, Senador Dinarte Mariz, Segundo Vice-Presidente, Senador Gabriel Hermes, SegundoSecretário, Senador Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Gastão M Uller,
Quarto-Secretário, às dez horas e quinze minutos do dia cinco de junho de
mil novecentos e setenta e nove, reúne-se a Comissào Diretora do Senado
Federal.
Deixa de comparecer, por motivo justificado. o Senhor PrimeiroSecretário.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui, ao Senhor
Primeiro-Secretário, expediente em que o Presidente da Companhia de Eletricidade de Brasflia - CEB, encaminha Relatório elaborado pela Comissão
CEB/SENADO. concluindo no sentido de Que o Senado poderã agilizar as
providências necessárias para sanar os problemas existentes em suas instalações, otimizando o uso da energia elétrica e dando maior confiabilidade ao
sistema.
Em seguida, dá conhecimento à Comissão Diretora de requerimento
formulado por Luiz Torquato de Oliveira e outros, Médicos e Odontóloga,
solicitando transform.ação de seus empregos em cargos do Quadro Permanente, nos termos do art. 3<? do Ato de 30-5-79, da Comissão Diretora, vez
possuírem mais de dois anos de serviço no Senado Federal. Os membros da
Comissão Diretora manifestam a sua aprovação, mas o Senhor Presidente,
considerando que o assunto vem sendo estudado pelo Senhor PrimeiroSecretário, retira a matéria da pauta, deixando-a para a próxima Reunião.
Com a palavra, o Senhor Quarto-Secretário relata os seguintes assuntos:
1,) Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1972, Que dispõe sobre a
designação do número de ordem das Legislaturas, originário da Câmara dos
Deputados. O parecer do Relator é favorável, com duas emendas. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova o parecer do Relator e
determina o encaminhamento do projeto ao Plenário.
29) Projeto de Decreto Legislativo n9 17, de 1976, que altera o Decreto
Legislativo n' 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. O Relator emite parecer favorável, nos termos da Emenda da Comissào de Constituição e Justiça, restringindo os efeitos da medida à data de sua publicação.
39) Projeto de Resolução n9 93, de 1977, que modifica a redação do artigo 180 do Regimento Interno do Senado Federal, de autoria do Senador
Itamar Franco. O parecer do Relator é pela rejeição do projeto, entendendo
que as medidas propostas iriam propiciar morosidade aos trabalhos legislativos do Senado Federal. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes,
aprova o parecer do Relator, pela rejeição da proposição.
O Senhor Terceiro-SecI:etário, com· a palavra, dá conhecimento à Comissão Diretora, de telegrama recebido do Presidente da ECT, comunicando
que tão logo estejam concluídos os estudos sobre a matéria, aquela empresa
terá satisfação em reinstalar a Subagência do Senado Federal.
A seguir, o Senhor Segundo Vice-Presidente dá ciência à Comissão Diretora do recebimento de vários pedidos de funcionários, referentes às suas
situações pessoais, entre os quais diversos Assistentes Legislativos e Médi·
cos, mas que nào têm solução, face ao disposto em lei.
O Senhor Presidente convoca outra Reunião para o dia seis de junho, às
onze horas, e, nada mais havendo a tratar, às dez horas e quarenta e cinco
minutos encerra os trabalhos, pelo que, eu, Lourival Baptista, TerceiroSecretário lavrei a presenta Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala da Comissão Diretora, 5 de junho de 1979. - Senador Luiz Viana,
Presidente.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudos e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constitulçio n' 7, de 1'17' (CN), que "oltero o redação do artigo 14
e seu par'grafo único da Constituiçio Federal".
2. REUNIÃO,REALlZADA EM 24 DE MAIO DE 1979
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Se·
nhores Senadores Passos Porto, Almir Pinto, Helvidio Nunes, Lenoir Var-

gas, Mendes Canale, Agenor Maria, Cunha Lima, Mauro Benevides e os Deputados Stoessel Dourado, Josias Leite, Hugo Napoleão, Diogo Nomura,
Rubem Figueiró, Aldo Fagundes, José Carlos Vasconcelos e Jackson Barreto, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Pro~
Posta de Emenda à Constituição n' 7, de 1979 (CN), que "altera a redação
do artigo 14 e seu parágrafo único da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Lourival Baptista, Pedro Simon e os Deputados Pedro Sampaio, Nivaldo Kruger e Jorge Uequed.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente Senador Agenor Maria, que comuitica que a Comissão recebeu oficio
das Lideranças da ARENA e do MDB no Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, a indicação dos Senhores Senadores Passos Porto, Mauro Benevides, Pedro Simon e o Deputado Hugo Napoleão, para, integrar a Comissão, em substituição aos Senhores Senadores Lomanto Júnior, Leite Chaves,
Lázaro Barboza e o Deputado Magno Bacelar, respectivamente, o Senhor
Presidente solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, Jogo
após, é dada. como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado Josias Leite, que emite parecer contrário à Emenda n' 7, de 1979 (CN).
Colocando em discussão, usou da palavra o autor da Proposta, Deputado Lidovino Faoton, defendendo-a no âmbito em que ela beneficiaria os
Municípios. Continuando em discussão, usaram da palavra os Senho~es Parlamentares: Senadores Passos Porto, Almir Pinto, Mauro Benevides, Helvídio Nunes e os Deputados Aldo Fagundes, José Carlos Vasconcelos e Hugo
Napoleão.
Em votação o parecer do Senhor Relator, foi aprovado com voto vencido dos Senhores Senadores Cunha Lima e Mauro Benevides e os Deputados
Aldo Fagundes, José Carlos Vasconcelos e Jackson Barreto.
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 da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Propos~a de Emenda
à Constituiçio n9 12, de 1979, CN, que "altera a competência exclusiva do Presidente da República".
REUNIÀO DE INSTALAÇÀO, REALIZADA EM 22 DE
MAIO DE 1979
Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores
Senadores Aderbal Jurema, Bernardino Viana, Alberto Silva, Lomanto Júnior, Moacyr DaUa, Evelásio Vieira, Lázaro Barboza e os Senhores Deputados Hugo Cunha, Horácio Matos, Louremberg Rocha, Roque Aras e Mendonça Neto, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constituição, n' 12, de 1979-CN, que "altera a
competência exclusiva do Presidente da Repúb1ica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Henrique de La Rocque, Saldanha Derzi, Leite Chaves, Orestes Quércia e os
Senhores Deputados Ossian Araripe, Osvaldo Melo, Antônio Gomes, Odacir Klein, Santilli Sobrinho e Luiz Bacarini.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência o Senhor Senador Alberto Silva, que declara instalada a Comissão.
Em obediêncía ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Presidente eventual" convida o Senhor Deputado Hugo Cunha
para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica·se o seguinte resultado:
Paro Presidente:
Senador Lázaro Barboza
Senador Bernardino Viana

11 votos.
I voto.

Para Vice-Presidente:
Deputado Antônio Gomes

........................... 12 votos.

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores:· Senador Lázaro Barboza e Deputado Antônio Gomes.
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Assumindo a Presidência, o nobre Senador Lâzaro Barboza agradece,
em nome do Deputado Antônio Gomes e em seu próprio nome, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Osvaldo Melo para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leíla
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida'-C"
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Cpnstituiçào n9 20, de 1979 (CN), que "dá nova redação ao artigo
51, § 3', e ao artigo 55, § I', da Constituição Federal, dispondo sobre
a rejeiçào, por decurso de prazo, de projetos de illiciativa do Presidente da República e sobre a competência do Congresso Nacional
para emendar Decretos--leis".
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE
JUNHO DE 1979
Às dezesseis horas do dia seis de junho, do ano de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 20, de
1979 (CN), que "dá nova redação ao artigo 51, § 3', é ao artigo 55, § I', da
Constituição Federal, dispondo sobre a rejeição, por c,feçurso de prazo, de
projetos de iniciativa do Presidente da República e sobre a competência do
Congresso Nacional para emendar decretos-leis", presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Helvídio Nunes, Moacyr Dalla, Bernardino Viana, Amon de Mello, Lourival Baptista, Nelson Carneiro e Pedro Simoo e os Deputados Gomes da Silva, Paulo Piment~l! Elquisson Soares,
Fernando Coelho. Rosa Flores e Marcus Cunha.
_
Deix.am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Dirceu Cardoso e Franco Montaro e os Deputados Claudino
Sales, Bonifácio Andrada, Osvaldo Melo, Luiz Rocha e Osvaldo Macedo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, aSSUme a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Nelson Carneiro, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Nelson Carneiro convida o Senhor Senador Henrique de La Rocque para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Marcus Cunha .., ......... ,................. 13 votos
Em branco .......................... '. . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Luiz Rocha

14 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presídente da
Comissão, os Senhores Deputados Marcus Cunha e Luiz Rocha.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Marcus Cunha agradece,
em seu nome e no do Senhor Deputado Luiz Rocha a'honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, sera assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
lncumbid. de estudo e porecer sobre. Men..gem.' 45, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto--Iei n9 1.680, de 28 de
março de 1979, que "regula a declaraçio sobre produtos industrializados, e dá outras providências".
2' REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 1979
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de mil novecentos e se~
tenta e nove, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Se~
nhores Senadores Bernardino Viana, Alberto Silva, Helvídio Nunes, Ader~
bal Jurema, Mendes Canale, Jorge Kalume, G.stão Müller, Lourival Baptista, Saldanha Derzi e Deputados Adolpho Franco, Wildy Vianna, Nilson
Gibson e Aldo Fagundes, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e

parecer sobre a Mensagem n' 45, dc 1979 (CN), do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação <lo Olngr.sso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.680, de 28 de março de 1979, que "regula a declaração sobre
.•
produtos industrializados, e dA outntS ·pr()yiê~ejas.".
Dei~am de comparecer, por motivo jusíl'liêãdo, os Senhores SenadOres
Luiz Cavalcante, Gabriel Hermes e Deputados Ruy Silva, J~atista Mirah~a,
Darcy Pozza, Antônio Carlos, José Camargo, João Arrud'l e Harry S!\ir.
Havendo númeró regimental são aberto} os trabalhos pelo Senhor.!T::
sidente, Senador Lourival Baptista, que solicita, nos termos regiment• .a:
dispensa da leitura d~ Ata da reunião anterior que, l,ogo apõs t é dada coq.o
aprovada.
,;': __ .. ,:".,:
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver r~idlloficio da [;ideranea da ARENA na Câmara dos Deputados, in!Qdlilo os Senho~es
Deputados Wildy Vianna e Nilson Gibson, para íntegra a Comissão,lom
substituição aos SenhOJes Deputados Cesário Barreto e Víctor Trovão, res- .
pectivamente.
:
Prosseguindo, o Senhor Presideote concede a' palavra ao RetatQ~_1 ~e
nhor Senador Bernardino Viana, que emite parecer favorável à Mensa~
n' 45, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oC,*"
ce como conclusão.
.
'.
1.
Posto em discuss~o e votação. é o parecer ilrPy~do com voto em separado do Senhor Dep"ado Aldo Fagundes.
c~
"
Nada mais havendo a .tratar, encerra-se a reunião e, para constar, ,e~,
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor PreHidente, demais
membros da Comissão e vai à publicação.
;

"I

COMISSÃO MISTA
Incumb"", de eshldo e p.recer ......, a Me...ge.. n' 48, de 19'19
(CN), do Senhor Presidente da Rep""•• , oubmetendo Ade".......o
do Congresso N.clon.1 o texlO do D..reto-Iel n' 1.681, ~e 7 de m.io
de 1979, que.".lttra a .Iine. I, do iI. . 11, do orl, 13, da Lei·.' "
4.452, de 5 de oo......ro de 1964",
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 29 DE
MAIO DE 1979
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de mil novec:entos e seterita

e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâçqua, presentes os Senhores Seiia..

dores Amon de Mello, Affonso Camargo, Jutahy Magalhães, IIemar~i
no Viana, José Lins, Helvídio Nunes, Henrique de La Rocque e Deputadbk
Adroaldo Campos, Carlos Augusto, 8elmira Teixeira, Cantf(iio Sampaio c
Dialma Bessa reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre
a Mensagem n'48 de 1979 (CN), do Senhor Ptesidente da Rep~blica, submetendo à deliberação do Congresso Nacional O texto do Decrel:o-Iei n' Ú8I~
de 7 de maio de 1979, que "altera a aHnea Ui'" do item lI, do art. 13, da t:ei
n' 4.452, de 5 de novembro dc'1964".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Alberto Silva, Luiz Ca~alcante, Milton Cabral, João Calmo" e DeputadOS
Genésio de Barros, Adauto Bezerra, Vilela de Magalhães, Siqueira CampoS,
Odulfo Domingues e J~sé Penedo.
"
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 'Prcsi~
dência, eventualmente, O Senhor Senador Henrique de La Rocque, que de.!
clara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presid'~nte esclarecei"
que irá proceder a eleiçãG do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas S:s~'
cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Depu-;
tado Cantídio Sampaio para funciona.r comO escrutinador.
Procedida a eleição: verifica·se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Jutahy Magalhães
Senador Bernardind Viana

I(

votos
I volQ

Par. Vice-PresIdente:
Senador Alberto Silva .................... ,........... 9 voto~
Senador José Lins .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 votos

i

São declarados eleitos, r~spectiv.amente, Presidente e Vke-presidentc'
os Senhores Senadores Jutahy Maaalbães e Alberto Silva.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jutahy Magalhães. agradece em nOme do Senhor Senador,A\btl'lO Silva e no seu próprio a honra com ,:'
que foram distinguido. Q designa o Senhor Deputado Adroaldo Campo('!,:
para relatar a matéri~. I
,,_o
" '
-, -,·t~,·

"

ú:~,-, ,-U~~,.;?_
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniào e, para constar, eu,
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
membros da Comissão e vai à. publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem. nq 49, de
1979 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso Nadonal o tex-

to do Decreto--Jei 0 9 J.682, de 1 de maJo de 1979, que "reduz aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, assegura manutenção e utilização de crédito, e dá outras providências".
REUNIAO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 29 de
MAIO DE 1979
Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezesseis horas e tririta minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Mendes Canale, Raimundo Parente, Lomanto
Júnior, Affonso Camargo, Henríque de La Rocque, Aderbal Jurema, Lourival Baptista e Gabriel Hermes, e-os Senhores Deputados Rafael Faraco, Alberto Horfmann, Castejon BrancóJ' -Cláudio Philomeno e Angelino Rosa,
reúne-se a Comissão Mista incumbída de estudo e parecer sobre a Mensá·
gem n' 49, de 1979 (CN) que submete à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n' 1.682, de '7 de maio de 1979, que "reduz alfquotas
do Imposto sobre Produtos Industrializados, assegura manutenção e utilização de crédito, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Vicente Vuolo, Alberto Silva, Jorge Kalurne e os Senhores Deputados Henrique Turn'et, José Ribamar Machado, Adernar Ghisi, Igo Losso, Norton
Macedo e Telmo Kirst.
De acordo com o que preceitua:- () Regimento Comum,assume a Presidência, eventuálmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência ao dispositivo rçgimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o nobre Senador Gabriel Hermes convida o Senhor Deputado Castejon Branco para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Paro fresidente:
Deputado Alberto Hoffrnann ........................... 12 votos
Deputado Cláudio Philomeno ........................... I voto
Para Vice-fresidente:
Deputado Rafael F araco ............................... 12 votos
Deputado Angelino Rosa ............................... I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores Deputados Alberto Hóffmann e Rafael Faraco.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Alberto Hoffmann agradece, em nome do Deputado Rafael Faraco e em seu próprio nome, a honra
com que foram distinguidos e designa o nobre Senador Lomanto Júnior para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e
aprovada, será a$sinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposto de Delegaçio
legIslatIva n' OI, de 1979 (CN), que "Propõe delegaçio de Poderes
ao Presidente do República poro eloboraçio de Lei, exllngüIndo o
Serviço Nadonal de Informações - SNI, e determInando provIdências complementares a essa medida".
REUNIÀO DE (INSTALAÇÀO), REALIZADA EM 31 DE
MAIO DE 1979
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta
e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Sen,hores
Senadores Jorge Kalume, Murilo Badaró, Benedito Ferreira, Raimundo Parente, Henrique Santílfo, Pedro Simon, Jaison Barreto, Itamar Franco e os
Deputados Túlio Barcelos, Jorge Arbage, Milton Brandão, Octacílio Queiroz e Audálio Dantas, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pa-
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recer sobre a Proposta de Delegação Legislativa n' OI, de 1979 (CN), que
"Propõe delegação de Poderes ao Presidente da República para elaboração
de Lei, extingUindo o Serviço Nacional de Informações - SNI, e determinando providências complementares a .essa medida".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Bernardino Viana, Lenoir Vargas, Gastào MUller e os Deputados Telêmaco
Pompei, Odulfo Domingues, halo Conti, Marcus Cunha, Cardoso Fregapani e Mendes de Melo,
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 írá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o' Senhor Deputado Audálio Dantas para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Pedro Simon .......... ,........ , .............. 11 votos
Senador Itamar Franco ................................. 2 votos
Para Vice-Presidente:
Senador Murilo Badaró .... , .......................... 11 votos
Senador Benedito Ferreira .. , ..... , ..................... 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente)
os Senhores Senadores Pedro Simon e Murilo Badaró.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Pedro Simon agradece em
nome do Senador Murilo Badaró e no seu próprio a honra com que foram
distingUidos e designa para relatar a mátéria o Senhor Deputado Jorge Arbage.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, 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
vai à publicação.
COMISSÃO MISTA

Do Congresso Nacional, IncumbIdo de estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n' 06, de 1979 (CN), que "crio o Fundo de Formação
de Pessoal - FUNFORPE",
2' REUNIÀO, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 1979
Aos trinta dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Loma-!lto Júnior, Mendes Canale, Henrique de
La' Rocque, Jorge Kalume, Bernardino Viana, Tancredo Neves e Deputados
Francisco Benajamin, Wildy Vianna, Adernar Pereira, Benjamin Farah e Pedro Lucena, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida
de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n' 6, de 1979 (CN), que "cria o
Fundo de Formação de Pessoal - FUNFORPE".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, Cunha Lima, Mauro Benevides, Roberto, Saturnino e
Deputados Hugo Mardini, Bonifácio Andrada, Adauto Bezerra, Peixoto Filho, Jorge Gama e Celso Peçanha.
Havendo número regimental, sào abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Benjamin Farah, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da A ta da reunião de instalação que, logo após, é dada
como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver recebido Ofícios da
Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, indicando os Senhores Senador Bernardino Viana e Deputado Francisco Benjamin, para integrarem a Comissão em substituição aos Senhores Senador AI~
berto Silva e Deputado Maluly Netto, respectivamente. Comunica, ainda,
que irá redistribuir a matéria ao Senhor Senador Raimundo Parente, tendo
em vista 'a ausência do Senhor Senador Alberto Silva, anteriormente designado como Relator.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Raimundo Parente, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei n P 6,
de i 979 (CN), na forma apresentada.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada 'mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu
Helena Isnard Sarres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
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Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor .presidente, demais
membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei 09 7, de 1979 (CN), que "dispõe sobre as relatões eo·
tre o corpo discente e a instituiçio de ensino superior, e d' outras providências",
I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I' DE
JUNHO DE 1979
'
Às dez horas e trinta minutos, do dia primeiro do mês de junho do ano
de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua. presentes os
Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, José Lins, Jorge Kalume, Henrique de La Rocque, Marcos Freire, Franco Montoro, Orestes
Quércia e Deputados Carlos Sant' Anna, Hugo Mardini, NaTton Macedo,
Alvaro Valle, Daniel Silva, Júnia Marise e Marcelo Cerqueira, reúne~se a
Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n' 7 de 1979 (CN), que "dispõe sobre as relações entre
o corpo discente e a instituição de ensino superior, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
João Calmon, Juthay Magalhães, Evelásio Vieira e Deputados Bezerra de
Melo, Murilo Mendes, Airton Soares e Marcelo Cerqueira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que de~
clara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice~Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Deputado Carlos Sane Anna para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, ve~Hica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Daniel Silva ...............................
Deputado Marcelo Cordeiro .........................
Para Vice-Presidente:
Deputado Álvaro Valle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

12 votos
3 votos
11 votos

Deputado Hugo Mardini

4- votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores Deputados Daniel Silva e Alvaro Valle.
Assumíndo a Presidência., o Senhor Deputado Daniel Silva, Presidente
eleito, agradece em nome do Senhor Deputado Âlvaro Valle e no seu pró~
prio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio Chaves para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para constar, eu,
Helena ]sna~d Sarres de Almeida, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais
membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de lei n' 08, de
1979 (CN), q.e ".ltera o ardgo li, e .... p.r'gr.ro., do neereto-Iel
n' 411, de 8 de Janeiro de 1969, • d' o.tr•• pro.ldênel .....

De acordo 'com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dência, interinàmente, o Senhor Senador Almir Pinto, qu~ declara instalada
a Comissãp.
Em obediência:8 dispositivo regimental o Senhor Presidente escl~rece
que irá proceder a éleição 'do ·Presidente e do Vice~Presidente. DjstribuÍ~lis as
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado q~mes
da Silva para funci(jmar como escrutinador.
Procedida a eleição, verilica..se o seguinte resultado.:
;-1

I

Para Presidente:
.
Senador Adalb~rto Sena . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /21VpIOS
Em branco ... '..................................... , . I ~pto ,
Par. Vice-Presidente:
'i
Senador Jorge Kalu,,!e .. ;............................ 12 Vpto.
Em branco . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • I ...blo
<\'São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presiden~eda
Comissão, os Senhores Senadores Adalberto Sena e Jorge Kalume. I \ )
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Adalbel"to Sena agr~~ccc
em seu nome e no do Senhor Senador Jorge Kalume a honra com qu~ rp..am
distinguidos e, designa o Senhor Deputado Hêlio Campos para relatara ~a.
téría.'
l, i
Antes de dar por encerrados os trabalhos, o Senhor Presidente co.pjJni.
ea que serã aberto o prazo regimental, até o dia 1I (onze) de junho p~ta O
oferecimento de emendas perante a Comissão C, até o dia 20 (vinte), pata a
apresentação do parecer ~Ia C o m i s s ã o . , i
Nada mais havendo a tratar, encerra·se a presente reunião- e, para ç~ns
tar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissãu, lavrei a presen,.
te Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor P:residente, dCi~is .
Membros da Comissão e vai à publicação.

.

COMISSÃO MISTA
Incumbida d. estudo e par..,er sobre o ProJet.. de Lei n' *"1 d.
1979 (CN), ,que "Cri. cargos em Comissão no Ministério Pú'Uco
'
Federal e dá outrls providências".
I

REUNIÃO DE (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 5 DE
JUNHO DE 1979

'·1

Aos cinco dias do mês dejunho do ano de mil novecentos e sefenta~~o
ve, às dezesseis horas; na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhore~ $enadores Henrique de iLa Rocque. Helvídio Nunes, Aloysio Chaves, Murllo
Badaró, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Hugo Ramos, Dirceu Car..
doso e os Deputado. Antônio Dias, Nilson Gibson, José Carlos Vas.dncellos e Roque Aras, riCúne-se a Comissão Mista -incumbida de estudo ~ pare- '
cer sobre o Projeto de Lei n' 9, de 1979 (CN), que "Cria cargos em C0m/ssão no Ministério Públic_o Federal e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senado~es
Aderbal Jurema, NeJ~on Carneiro, Tancredo Neves e os Deputados Pe~o
Collin, Adernar Ferreira, Leite Schimidt, Milton Figüeiredo, ~ei,oto Fi~o,
Rubem Dourado e N~tal Gale.
De acordo com Q .que preceitua o Regimento Comum, ass.me a Pr<O,Ídência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Ilocque, quci-de..
clara instalada a C o m i s s ã o . '
'
Em obediência a 'dispositivo regimental o Senhor Presidente esclareCe
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Sen~dor Henrique de La Rocque convida I) Senhor Dcp~..
tado Roque Aras para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiç~o, verifica..se o seguinte resultado:
I

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I' DE
JUNHO DE 1979
Às onze horas do dia primeiro de junho do ano de mil novecentos e se ..
tenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbi~
da de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n' 08, de 1979 (CN), q.e "altera o artigo 21, e seus parãgrafos, do Decreto-lei n94ll, de 08 de janeiro de
1969, ti dá outras providências", presentes os Senhores Senadores Jorge Ka..
lume, Alberto Silva, Almir Pinto, Raimundo Parente, Affonso Camargo,
Bernardino Viana, Adalberto Sena, Evandro Carreira, Agenor Maria e
Mauro Benevides e 05 -Deputados Hélio Campos, Gomes da Silva e Jerc,jnimo Santana.
Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores Senador
Mendes Canale e os Deputados Paulo Guerra, Issac Newton, Júlio Martins,
Afrisi~ Vieira Lima, Antônio Pontes, Geraldo Fleming, Lúcia Viveiros e
Mário Frota.

Par. Presídente:
Deputado José Crrlos Vasconcellos, ...............•.•... 10 vot?S
Deputado Roq.e,Aras ..•.............................. 2 volqs
Para VIce-Presidente,
Deputado Nilson 'Gibson ................ : ............. 10 votqs
Deputado Anton;p Dias ., ............ ; ................. 2 votos
São declarados eleitos, r-espectivament;, Presidente e Vice-President~,
os Senhores Deputados José Carlos Vasconcellos e Nilson Gibson. ..'
.
Assumindo a Presidência,,, Seilhor Deputado José(:arl<,. vasconce)~ .. c,'
agradece em nome do ~enh6r Dep.tado Nilson Gibson e ri" se~Prôprl . '.: ',' .
honra com que foram 4istingUidO" c'designa para relatar a m"téría" se"" ..•, . ',.
Senador Henrique de ~a ROIiQu.... .
. , .. 1,.:. ,

.."j:á:/."l"
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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
vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o
Projeto de Lei n' lO, de 1979 (CN), que "dispõe sobre o contrataçio
de pe...al, pelo Fundaçio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ,.r. reaJizar coletas de dados".

l' REUNrÀO (INSTALAÇÀO), REALIZADA EM 5 DE
JUNHO DE 1979
Aos cinco dias do mês de junho do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua,- presentes
os Senhores Senadores Affonso Camargo. Raimundo Parente, Henrique de
La Rocque, Bernardino Viana, Jorge Kalume, Almir- Pinto, Passos ~ôrto,
Itamar Franco, Mauro Benevides e Deputados João FaustinQ, Evaldo Ama·
ral, Amilcar de Queiroz, Christóvão Chiaradia, Bento Lobo. Cardoso Frega·
pani, Pedro Ivo e Octávio Torrecilla, reúne·se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 to,
de 1979 (CN), que "dispõe sobre a contratação de pessoal, pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE, para realizar coletas
de dados".
Deixam de comparecer. por m-otivo justificado, os Senhores Senadores
Humberto Lucena e Leite Chaves e Deputados Marào Filho, Hidérico Oliveira e José Maurício.
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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 do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Almir Pin~to convida o Senhor Deputado Evaldo
Amaral para funcionar como escrutinador,
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Preside.te:
Senador Itamar Franco ............................... 14 votos
SeQador Mauro Benevides ................... , . . . . . . . . 3 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Affonso Camargo ............................ 15 votos
Senador Jorge Kalume ............................... 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presidente os
Senhores Senadores Itamar Franco e Affonso Camargo.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Itamar Franco, Presidente
eleito, agradece em nome do Senhor Senador Affonso Camargo e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado
João Faustino para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encetra&se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Sarres 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.
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

MESA

Líder
Jarbas Passarinho

Vlce.Líderes
Pre.ldente

.. 3'.;.Secretárlo

Luiz VianQ {ARENA -

SA)

Nilo Coelho (ARENA -

PE)

lourivol Bapti~ta (ARENA -

Aloysio Chaves
Jose Lins
Aderbal Juremo
lomanto Júnior
Moacyr 00110
Murilo Badaro
Saldanha Derzi

SE)

LIDERANÇA DO MDI E DA MI~IORIA
Gastõo Müller (ARENA -

MT)

Líder
Paulo &rossard

Dinorte Mori:! (ARENA -~ RN)

Vlce .. Líderes

19.5ecretárlo
Alexandre Costa (ARENA

~

Suplentes de Secretários
MA)
Jorge KalurTIe (ARENA -

2'·Secretárlo
Gabriel Hermes (ARENA -

Henrique Sat'ltitlo
Humberto Lucena
Marcos Fre'lre
Mauro Benevides
Orestes Quérdo
Pedro Simon
Roberto Saturnino

AC)

Benedito Canelas (ARENA PA)

Passos Pôrlo (ARENA -

COMISSOES

Titulares

Diretor, Antônio Carlos de Nogueira
local, A"exo 11 - Térreo
Telefones, 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

1. Mendes Canate
2. Jose Lins
3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

MT)
SE)

COMISSÃO DO DISTRITO FEoERAl- (CDF)
(lI membros)

Suplentes
ARENA
1. RaimlJl\do Parel\1e
2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

._ COMPOSiÇÃO
Presiden~, Jessé Froire
Vice-Presidente: lózaro Ikubola

MoB

A) SERVIÇO DE, COMISSOES PERMANENTES

1. Evandro Carreiro
2. Agenor Mario

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Titulares

3. Mouro Bet'levides
Chefe, Cândido Hippertt
local, Anexo 11 - Térreo
Telefone, 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

Assistente, Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras. às 10:00 horas
Local, Solo "Clovis 8evilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623
(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA _(15 membros)

COMPOSiÇÃO

Titulares

1.
2.
3.
4.

Passos Pórto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
Jose Lins

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Joõo Calmon
MDB

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

1. Agenor Mario
2. Amaral Peixoto

Assistente, Só(lla Andrade Peix010 - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10,00 horas
loco I: Sala "Ruy Barbosa" - Ane)l;o 11 ~ ~amoi~ 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

(CAR)

Presidente: Henrique de lo Rocque
19-Vice-Presidente, Aloysio Chaves
2 9 -Vice-Presidente, Hugo Ramos
Suplentes
ARENA
1. lenoir Vargas
1. Henrique de la Rocque
2. Joõo Calmon
2. Helvidio Nvnes
3. Almir Pinto
3. jose Sarney
4. Milton Cabral
4. Aloysio Chaves
5. Bernardino Viana
5. Aderbal Jurema
6. Murilo Badaro
6 Arnot'l de Mello
7. Maacyr Dono
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente
MDB
I. .cunho lima
1. Hugo Ramos
2. Toncredo Neves
2 leite Chaves
3. Dirceu Cardoso
3. Lozaro 6orboza
4 Nel~on Carneiro
5. Paulo Brossord
6. Franco Montoro

1. Itamar Franco
2. Lazaro Borboza
3. Adalberto Seno
4. Mauro 8enevides

Assistente, Mario Helena Bueno Brandõo - Ramal 305
Reuniões, Quartas-feiras, às 10,00 horas
local, 50-lo "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11- Ramal 623

MDB
I. Henrique Santillo
2. Robe110 Saturnino
3. Gilvan Rocha

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveir(1 - Ramol 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 hora I
Local, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 116

Titulares

COMPOSiÇÃO

Presidente: Mendes Canale
Vice-Presidente, Agenor Mario

Jessé Freire
José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Derzi
Affonso Comargo
Murilo Badaro
Benedito Ferreira

(CC)) ,

COMPOS'ÇÃO

Presidente, Evelasio Vieira
Vice-Presidente, leite Choves

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

Suplentfts
ARENA'
I. José Guiomard
2. TOrsCI Dutra
3. Bendito Canelos
4. Moal:yr Dalla

COMISSÃO DE ECONOM1,o. (11 membros)

(CE)

COMPOSiÇÃO

Presidente: Itamar Frclnço
Vice-Presidente, Roberto Soturnino
Titulares

1. Arnon de Mello

2. Bernardino Viana
3. Jose Lins
4. Jessé Freire:

S"'plel\te\'.
ARENA
1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silvo
3. Benedito Ferreira
4. Vic:ent,~ Vuolo

5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante
MoB

1. Roberto Saturnino
2. Itameu Frat'lco
3. Marcos freire
4. Pedro Simon

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

,

!
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Assistente: Daniel Reis de Souza -

Romal 675

COMISSÀO DE EDU CAÇA0 E CULTURA -

MDB

MOB

Reuniões: Quartos-feiros, às 10,30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Ane)(o 11- Ramais 621 e 716

(CEC)

(9 membros)

1. Franco MOntara
2 Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Corne'lro
2. MarcoS Freire

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quintos·feiras, às 11:00 horas
..
local: Solo "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÀO

Presidente: João Calmon
Vice· Presidente: Jutahy Magolhàes
Titulares

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1.
2.
3
4.
5
6.

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
Jose Richo
Amoral Peixoto
Tancredo Neves

1. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. leite Chaves

ASSistente: Cândido Hipperft _ Ramais 30}·313
Reuniões, Quartos·feiras, às 11 :00 horas
LocCJI, Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

(':ME)

Suple'ntes
COMPOSIÇÀO

ARENA
1. Jooo (Cllman

COMISSÀO DE SAÚDE (7 melT]bros)

,. José Uns

Presidente: Arn9n de Mello
Vice· Presidente, Alberto Silvo

2. Amem de Mello

2. farsa Du1ro
3. Jutahy Magalhães
4. Aloysio Choves

3. Jorge Kalume

Titulares

Suplentes
Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Sontillo

ARE~

Eunice Michiles
I. luiz Cavalcante

MOB

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

1. Adolberto Seno
2. EveloslQ Vieira

2. Milton Cabral
3 Alberto Silva

J. Affonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães

Titulares

4. Arnon de Mello

3. Franco ManIetO

MOB

Assistente: Sônia Andrade Peixoto Reuniões: Quintos-feiro!.,

Romo1307

às 10:00 horas

local: Solo "Clovis Bevilocqua" -

Ànelto 11 _ Ramal 623

COMISSÀO DE FINANÇAS (17 membros)

(CF)

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar franco
3 Henrique Santillo

1. Gilvan Rocha
2. Roberto $aturnino

COMISSÀO DE REDAÇÀO -

Presidente, Cunha lima
Tancredo Neves

2. Henrique de la Rocqu,e
3. Jesse Freire
4. Jose Sarney
5. Milton Cabral
6.

2. Henrique Satltillo
3. Jai50n Barreto

As~istente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Revniões; Quintas·feiros, às 10,30 horas
lOt:al: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- {CSN)
(7 membros)

Presidente, Dirceu Cardo$O
Vice-Presidente: Adalberto Seno

COMPOSIÇÀO

Titulares
1. Torso Dutra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canale

Suplentes
ARENA
1. João Calmon
2. Murilo Badaro
3. Jose Sarney

Presidente: Jorge Kalume
Vice· Presidente: Mauro Benevides
Titulares

MOS
1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

11. Mendes Canale

1. Hugo Ramos

MOS

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lázaro Barb\,za
4. José Richa

1. Cunha lima

2. Tancredo Neves
3. Roberto Saturnina
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon

1. Jose Richa
2. Adalberto Seno

COMPOSiÇÃO

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi

2. Jose Guiomard
3. Arnon de Mello
4. lomonto Junior
5. Affonso Carnorgc,
6 Vicente Vuolo
7 Alberto Silva
8 Aman)1 Furlar.
9. Jorge Kalume
10. Jutahy Magalhães

(CR)

1. Gilvan Rochl:]

(5 membros)

Vice·Pr~sidente:

1. Raimundo Pajente.

1. lomanto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jose Guiomard

Suplentes
ARENA
1. Saldanho Derzi
2. Jorge Kalvme
3. Benedito Canelas
MOS

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramo,'306
Reuniões, Quartos-feiras, às 11,00 horas
local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Joôo Bosco - Ramal 484

COMPOSIÇÀO

Titulares

(CS)

COMPOSIÇÀO

4. Pedro Pedrossion

5. Aderbal Jurema

6
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Assistente, Maria Thereza Magalhães Motta Reuniões. Quintas·feiras, às 12:00 horas
local, Solo "Clovis Bevilacqua" - Anexo ti -

Ramal 134

Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Mvrilo Sadara
4 Benedito Ferreiro

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

Ramal 623

1 Mauro Benevides
2 Agenar Mario
3 Hugo Ramos

1. Cunho lima
2. Jaison Barreto

6. Mauro Benevides
As.sj.stente: CorJas Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas·feiros, às 9:30 horas
lace::!!: Sola "Clov;5 Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO DE RElAÇOES EXTERIORES . (15 me.mbros)

(CRE)

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca ~ Ramal 676
Reuniões: Quartos·feiros, às 9:30 horas
Lotai: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Presidente: Tarso Dutra
lQ·Vice-Presidente, Saldanha Derzi
2Q-Vice·Presidente: lomanto Junior

COMISSÃO DE LEGISlAÇÀO SOClAl- (ClS)

(9 membros)

COMISSÀO DE SERViÇO PUBl1CO CIVll- (CSPC)
(7 membros)

COMPOSIÇÀO

Presidente, Helvidia Nunes
Yice-Pre$idente: lenoi, Vargas
Titulares

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

Lenair Vargas
Helvidio Nunes
Jessé F~eire
Moacyr Dalla
Henrique de lo Rocque
A.loysio Chaves

Suplentes
ARENA
1. JutQhy Magalhães
2. RQimundo PQrente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

Titulares

1. Tarso Dutra
2. Bernardino Viana
3. <:aldanha Derzi
. 4. lomanto Junior
5. Mendes Canale
6. Aderbal Juremo
7. Almir Pinto
B. lenoirVargas
9. José Sarney

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves

2. Pedro Pedrossion
3. Henrique de la Rocque
4. Jose Guiomard
5. lviz Cavalcante

6.

COMPOSIÇÀO

Presidente: Evandra Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
Raimundo Parente
Henrique de la Rocque
2. Pedro Pedrassian
Bernardino Viana
3. Aderbal Juremo
Alberto Silvo

Titulares

J.
2.
3,
4.
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MDB
1, Orestes Quercia
2, Evelasio Vieira

1. Evandro Carreiro
2. Humberto lucena
3, Lazaro Barboza

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÉRITO

Suplentes

Titulares

•

ARENA

Assistente: Sõnia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9,30 horas
lacal: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

1. Passos Põrto
2. Lomanto Junior
3. Alberto Silva

1. Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3. Pedro Pedrossian
4. Affonso Car1'largo

1. EVQndro Carreira
2. lozero Barbosa
3. Orestes Quercia

'Lj

danai
2) Comissões Temporarias para Apreciação de Vetos :1. I
3) Comissões Especiais e de Inquérito, (I
4) Comissão Mista do Projeto de léi I~rçamentáría Corto 90
dQ Regimento Comum).
' .

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

COMPOSICÃO
Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Terços-feiras, OS 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barboso" - Anelxo 11- Ramais 621 e 71~

PreSidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Roth de Sou;r:a Castro
local, Anexo 11- Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) êomissões Temporarias para Proieltos do Congr••~ No-

iI .

MDS
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PUBLICAS - (cr)
(7 r1'Iembros)

Comissões Tempon:irias

As~isfente5 de Comissões: Hor.oldo Per.,ira Fernandes;+ Ra·
"'01674; Arfeu de Oliveira - Ramal 674; Claide MarialB. f.
Cruz - Ramel 598; Mauro Lopes de Só - Ramal 310;, leito
l.ivos Ferro Costa - Ramal 314.

SERVIÇO DE COIHSSÕES °ER.'IM!ENTES
HOMRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PBll:-lANENTES DO SENADO FEDERAL
rl~RA

HORi',S

TERÇA
C.T.

S A L A S

O

;~NO

ASSISTEN1'E

RUY BI'REOSh
Ru.mais-621 e 716

RONhLDO

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

GUILHERNE

10:00

09:30

QUAl;TA
C.S.N.

C.C.J.

C.A.
C.E.
C.R.E.
11:00

S A L A. S

QUINTl\
C,F,

Si\Ll\S

CLOVIS

BEVI~~CQUA

Ramal - 623

ASSISTE~nE

GUllHEIlME

C.M.E.

GUILHERMIl

CLOVIS BEVILACQUA

MARIA
HELENA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

SONIA

RUY BARIlOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÃNI)IDO

ANEXO
Ramal

RONALDO

-

"B"

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais-62J. e 716

SONIA

C,E.C

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

RONALDO

10:30

C.S.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

GIJILHERHE

11:00

C,L.S.

CLOVIS BEvrLACQUA
Ramal - 623

DJINIEL ,

12:00

C.R.

CLOVIS BEVILACQUA
Ramal - 623

NARIA
TIIEREZA

.

ASS ISTEN'l·E

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

Ramal - 623

10:00

10:30

HORAS

09:30
C,A.R.

HORAS

DE 1979

10:00

484

.,
.-:;""!,-'-

I

olARIO DO CONGRESSO NACIONAL,
PREÇO DE ASSINATURA
Seç60 I (Clmera dos Deputados)

Via-Superfície:
Semestre ...... .. . . . .. Cr$, 200,00
Ano ........ .. . . . . . . .. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre .......... ... Cr$ 400,001
Ano ........... .. . . . .. Cr$ 800,00
Exemplar avulso ....... Cr$
2,00

Seç60 II (Senedo FedereI)

Via-Superfície:
Semestre ...... .. . . . .. Cr$ 200,00
Ano ........ .. . . . . . . .. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre ............. Cr$ 400,00
Ano .................. Cr$ 800,00
Exemplar avulso .. ' . . .. Cr$
2;00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveís em Brasflia ou Ordem de Pagam ento pelo Banco do Brasil S. A.
Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -

Brasflia - DF

REPRESENTAÇOES POR INCONSTITUCIONALIDADE
DISPOSITIVOS DECONSTITUIÇOES ESTADUAIS

Acórdãos do STF (íntegras) em Representações por inconstitucio'nalidade de dispositivos
de Constituições estaduais. Resoluções do Senado Federal. suspendendo
a execução de dispositivos julgados inconstitucionais pelo STF.

EDiÇÃO: 1976
2 tomos

PRECO~
•

Cr$ 150,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES T~CNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicação deverão ser dirigidos fi
BSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAL -

BRASiLlA -

DF -70160 .

acompanhados de cheque nominal, visado, pagãvel em Brasllla e emitido a favor do
I

.

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL,

.

ou pelo sistema de Reemboljlo Postal.

---CONSTITUICÃO
FEDERAL E
•
CONSTITUICÕES.ESTADUAIS
•
Textos vigentes da Constituição Federal e das Constituições
de todos os Estados da Federação brasileira.
índice temático e notas
2~

edição revista e atualizada. 1977
2 tomos

PRECO:
•
Cr$ 150,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL. SUBSECRETARIA DE EDlç6ES TÉCNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicação deverão ser dirigidos à

SUBSECRET~RIA DE EDIÇOES TÉCNICAS DO SENADO FEDERAl- BRASíLIA -·DF acompanhados de cheque nominal. visado, pagável em BrasUiae emitido a fallor do

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

I ..

70160

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - O F

EDIÇÃO OE HOJE: 32 PÁGINAS

PREÇO OESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRES
Seção II
ANO XXXIV - N' 068

TERÇA.FEIRA, 12 DE JUNHO DE 1979

BIR.ASILlA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
ATA DA 92' SESSÃO, EM 1\ DE JUNHO DE 1979

1-

1.1 -

ABERTURA

1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Projeto de Lei da Câmara n' 35/79 (n' \.657 j7S, na Casa de ori-

gem), que autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Universidade Federal de Campina Grande, e dil outras providências.
Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado:

- Projetode Lei do Senado n' 92(79, do Sr, Senador Mendes Canale (n' 957/79, na Câmara dos Deputados), que modifica disposições da
Lei n' 5,682, de 21 dejulho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos),
alterada pela Lei n' 6,217, de 30 de junho de 1975, (Projeto que se transformou na Lei n' 6,658, de 7 de junho de 1979),
1.2.1 -

Pareceres

Referentes à seguinte matéria:

- Projeto de Lei da Câmara n' 81/78 (n' 445-0/75, na Casa de origem). que estabelece normas para o engarrafamento e distribuição de gás

liquefeito de petróleo,
1.2.3 -

Requerimento

- Nq 192j79, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
n'" 28/79, que dispõe sobre a criaçào da Companhia de Desenvolvimemo
de Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências.

1.2.4 -

cial, pela Câmara dos Deputados, de projeto de lei oriundo do Senado,
aprovado por aquela Casa. com emenda supressiva.
O SR, PRESIDENTE -

Oficios do Sr. ]9-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisào do Senado autógrafo do seguinte projeto:

-

SENADOR ITAMAR FRANCO - RenovandO<ll;'(csidência do Senado pedido de esclarecimentos referentes a remessa-Tsanção presiden-

Discursos do Expediente

SENADOR JORGE KALUME - Transcurso da data alusiva à Batalha do Riachuelo. Registro da primeira visita oficial realizada pelo Sr.
Ministro da Marinha aos Estados do Pará, Amazonas e Território do
Amapá, da qual S. Ex' participou como integrante da comitiva Ministe-

riaL
SENADOR ALOYSIO CHAVES - 399' aniversário de falecimento
do poeta Luiz Vaz de Camões. Batalha dQ Riachuelo.
SENADOR MURILO BADARO - Apelo ao Governo Federal em
(avor de providências que ampare os cafeicultores do Sul e Sudoeste do
Estado de Minas Gerais, em face dos prejuízos sofridos pelas recentes
geadas.

Resposta à solicitação do Sr, Itamar Fran·

co,
1.2.5 -

Requerimento

- N' 193(79, de autoria do Sr, Senador Agenor Maria, solicitando
a transcrição, nOs Anais dQ Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Marinha, baixada nesta data, ao transcurso da Batalha do Ria~
chuelo.

1.2,6 -

-

Leitura d. projeto

Projeto de Lei do Senado n' 172(79 de autoria do Se. Senador

Jaison Barreto, que institui o seguro-saúde estatal univer:ial e compulsório, e dá outras providências.

L3 -

ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n' 65/76 (n' 1,066/75, n" Casa de ori·
gem), que dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos
crimes contra a administração pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da administração direta e indireta, regula a forma de seu
procedimento, e dá outras providências. Aproudo, com emenda. A Comissào de Redação.

- Projeto de Lei do Senado n' 47 f79·Complementar, de autoria do
Sr. Senador Franco Montora, que altera a Lei Complementar n~ 25, de2
de julho de 1975, para peJmitír o pagamento da verba de representação
aos Presidentes das Câmaras Municipais. Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento n9 185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Bene~
vídes, pela'Li,derança do MDJJ, solicitando, nos termos do art. 371, alínea "c". do RegimentQ lntemo, urgência para o Projeto de Lei do Senado
n9 247j77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação
dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras pro·
vidências. Votação adi.da por falta de quorum.

-

Requerimento n' 186/79, de autoria do Se. Senador Pedro Si·

mon, pela Liderança do MOS, soJicitando, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução
n~ 17/79, que altera o Regimento Interno do Senado Fed\!ral. Votação
Ildiada por falta de quorum.
'
,

:
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- Projeto de Lei do Senado!l' 104/77, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres. que dispõe sobre a doação de terras aos ex ..
combatentes da FEB. Vota,.o adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 106/79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código Civil arasileirO. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 72/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 13"'-salário. (Apreciação preliminar da con~tít\lcioÓalidade). Votatão adiadll por falta de
quorum.
. ~.~.
- Redação final
Projeto de Lei do Senado n' 349, de 1978, de
autoria do Sr. Senado Accioly Filho, Que dispõe sobre ação de acidente
do trabalho. Aprovad~. ,Ã Câ~ra dos Deputados.
- Projeto de Lei d~'isena<lo rri'34j78, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco, que proíbe ~ções financeiras, pelas pessoas jurídicas de
direito público, de recursos-"'tbl(s1o!,~()m a finalidade de financiar obras
ou empreendimentos de jntere~a.aspectiva administração. Aprol'ado,
em segundo turno. À Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n' 48/79, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parágrafo único ao art. 29 do Decreto
n' 24.150, de 20 de abril de 19l4. Aprovado, em segundo turno. Ã Comissào de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n' 190/75, de autoria do Sr. Senador
Gilvan Rocha, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle sanitário do cornêrcio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências". (Tramitando em conjunto com o Projeto dciei do Senado
n' 91/76). Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n' 91/76, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que restringe a publicidade de medicamentos aos casos
que especifica, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n' 190/75). Declarado prejudicado. Ao Arqui-

vo.
1.4::-' DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR LUIZ CA VALCANTE - Relações comerciais do Brasil com países estrangeiros no ano de 1978.
SENrlDOR AGENOR MARIA - Críticas do modelo brasileiro de
desenvolvimento econômico.

Junho de 1979

SENADOR MARCOS FREIRE - Prosseguimento das at.ivid.ades
do Programa Ecológico e Cultural do Complexo Industrial-PortujÍrio de.
SUAPE - (PECCIPS).
' , ' , ..

,. .

SENADOR MA URO BENEVIDES - Determinação do Secretário
de Saúde do Estado do Ceará, suspendendo a residência médica nos hos.
pitais da Fundação de Saúde do Estado do C~arã - FUSEC.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Reiterando pedido de informações feito à Presidênda do Senado, quando do Expediente da presente
sessão.
SENADOR PEDRO SlMON - Manifestação de apoio ao pronunciamento do orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR GASTXO MOLLER - Ascensão do General-de·
Exército Samuel Augusto Alves Corrêa, atual Chefe do Estado-Maior do
Exêrcito, ao cargo de Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

U - DESIGNAÇÀO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN'fERIORES
- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 14-5-79.
(Republicação)
- Do Sr. Senador Lomanto Júnior, proferido na sessão de 6-6-79.
- Do Sr. Senador Jaison Barreto, proferido na sessão de 8-6-79.
3-

RETIFICAÇÃO
Ata da 86- Sessão, realizada em 4·6-79.

4-

INSTITUTO DE PREVIDtNClA DOS CONGRESSISTAS
Ata de reunião do Conselho Deliberativo.

5-

ATAS DE COMISSOES

6-

MESA DIRETORA

7-

LIDERES E VICE.LlDERES DE PARTIDOS

8-

COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 92!! SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE 1979
I!! Sessão Legislativa Ordinária, da 9:! Legislatura
PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HEkMES E JORGE KALUME
ÀS J4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Aloysio
Chaves - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Bernardino Viana
- Helvídio Nunes - José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria Aderbal Jurema - Marcos Freire - Luiz Cavalcante - Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - Moacyr DaJla - Itamar Franco M urito Badar6 - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Gastào M Uller
- Affonso Camargo - Jaison Barreto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

o

Sr. 19-5ecretário procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO /
Do Sr. 19 -5ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisào do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 35, DE 1979
(0' 1.657/75, Da Casa de origem)
Autoriza o Governo Federal a instituir a Fundação Uninrsidade
Federal de Campina Grande, e dá outras prol'idências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. Jq Fica o Governo FederaJ autorizado a instituir a Fundação
Universidade Federal de Campina Grande, com patrimônio próprio e perso-
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nalidade jurídica de direito público, com sede e foro na cidade de Campina
Grande, no Estado da Paraíba.
Art. 29 A Fundação Universidade Federal de Campina Grande será
integrada pelo Centro de Ciências e Tecnologia e demais instituições antes
subordinadas à Universidade Federal da Paraíba -_UFPb, sediadas nas cidades de Campina Grande e de Areia, assim discriminadas:
I - Faculdade de Engenharia Civil;
11 - Faculdade de Engenharia Elétrica;
111 - Faculdade ·de Ciências Sociais;
Faculdade de Ciências Econômicas;
V - Escola de Agronomia do Nordeste;
Vl- Escola -de Processamento de Dados~
VII - Escola de Meteorologia;
VIII - Ciclos Básicos de Ciências Econômicas e de Engenharia;
IX - Cursos de Pós~Graduaçào em Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de Sistemas.
Art. 39 O patrimônio da Fundação Universidade Federal de Campina
Grande será constituído por:
I - recursos orçamentários que lhe forem consignados;
11 - doações e legados:
111 - recursos de outras fontes.
Art. 49 A Fundaçào Universidade Federal de Campina Grange será
vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, que promoverá, nos termos
de estatuto baixado por decreto do Presidente da República, a sua instalação, incorporando-lhe a Universidade Regional do Nordeste e a Faculdade
de Medicina de Campina Grande, com os seguintes cursos: Serviço Social;
Letras; Licenciatura em Química, Física e Matemática; Estudos Sociais; Pedagogia; Ciências Jurídicas; Administração; Química Industrial; Engenharia
Química; Odontologia; Ciclo Geral; Enfermagem; Engenharia Mecânica; Licenciatura em Ciências Biológicas~ Farmácia e Bioquímica; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Obras Hidráulicas e Saneamentõ; e Movimentação de Terras e Pavimentação, além dos ministrados pela Faculdade de
Medicina - FMCG.
Parágrafo único. Os estatutos da Fundação autorizarão a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, por intermédio da sua Reitoria, a
promover os necessârios entendimentos com a Prefeitura Municipal daquela
cidade sobre a forma de doação do patrimônio da Fundação Universidade
Regional do Nordeste - FURN, e com a Sociedade Mantenedora da Faculdade de Medicina de Campina Grande - FMCG, com a mesma finalidade.

I" -

Art. 59 Os estatutos deverão prever que, no período inicial de instalação da Fundação Universidade Federal de Campina Grande, o Diretor do
Centro de Ciências e Tecnologia da UFCG exercerá, cumulativamente, as
funções de Reitor da Universidade, em caráter temporário.
Art. 69 Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias a
contar da sua publicação, mediante estatuto proposto pelo Ministério da
Educação e Cultura e, ouvida a Procuradoria-Geral da República, baixado
pelo Poder Executivo mediante decreto.
Art. 79
Art. 89
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Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE
LEI N' 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior
e sua articulação com 8 escola média, e dá outras providências.
CAPITULO I
Do Ensino Superior

Art. 49 As universidades e os estabelecimentos de ensino superior isolados constituir-se-ão, quando oficiais, em autarquias de regime especial ou
em fundações de direito público e, quando particulares, sob a forma de fundações ou associações.

Art. 59 A organização e o funcionamento das universidades serão disciplinados em estatutos e em regimentos das unidades que as constituem, os
quais serão submetidos à aprovação do Conselho de Educação competente.
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Art. 79 As universidades organizar-se-ão diretam ente ou mediante a
reunião de estabelecimentos já reconheéidos. sendo, no primeiro caso. sujeitas à autorização e'reconhecimento e, no segundo, apenai; a reconhecimento.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~-'. -. . . , . . . . . ....
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. Art. lI.
tlcas:

As úniversidades organizar-se.ão com as seguintes cal1Brt~ris.. _
,
::

11'

........ .... .
b) estrutura orgânica com base em departamentos reunidos' ou' U~ em

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

,

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

unidades mais amplas;

,

'

-

:

i:':
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d) racionalidáde de or~anização, com plena utilizaç.ào dos recü~Js ma..
teriais e humanos'j
~ T-_-' - .
e) universida4e de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais
co..
nh~cim:ntos humanos, est~~a~os em, si .mesmos o~ e~ razão de ul!~f~as
aphcaçoes e de unla ou maIS areas tecmco-profisslOnal:;;
';
,.'.1,,
...•..........•...•••.•••••••..•................ , .....•. '.•• 1.1.••••
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Art. 18. Alét;n dos cursos correspondentes a profissões regul~dks em
lei, as universidades e os estabelecimentos isolados poderão organizar: Qutros
para atender às exigências de s'ua programação específica e fazer face ~ipectiliaridade do merca-do de trabalho regional.
': '

.... ···r ....
CAPITULO IV

iI

Disposições Gerais

.................................................................
Art. 47. A autorização para funcionamento e reconhecimento 4~ Universidade Ou estab~lecimento isolado de ensino superior será tornada t~etiva.
em qualquer caso, por decret,o do Poder Executivo Federal, após préirlo'p~..
recer favor~vel do: Conselho de Educação competente.
. ~ i,.

......... ),_1
:. , ....

................................... ·1·······

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Fillapças.) ..
OfICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
. DA CÀMARA DOS nEPUTADOS
N9 278/79, de:8 do corrente, encaminhando autógrafo do Projeto. de Lei
do Senado n' 92, <:Ie 1979, do Senador Mendes Canale In' 957, de 1979, na
Câmara dos Depu(ados), 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 deju'1ho de 1975". (Projeto que se transformou na Lei n' 6.658,
de 7 de junho de ;1979).

PARECERES
PARECERES N's 248 E 249, DE 19"9
Sobr~ o Projeto". Lei d. Câmara n' 81, d., 1978 (n 9 44~tD, d.
1975, na !origem), que "'estabelece normas para o engarrafaOtento e
distribuitâo ,d-e gás liquefeito de petróleo".

PARECER N' 248, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O Projeto que chega a esta Comissão, vindo da: Câmara dos DeputadQs,'
onde foi apresentado pelo ilustre Deputado Olivir Gaba:rdo, visa a estabelecer urna nova discipHna para o fornecimento de gás liquefeito de petr6leo
aos consumidores,' facultando a este~ o reabastecimento no distribuidQt" que
lhes aprouver.
Para tanto, o :artigo 19 da proposição determina que todo o va$i'hame
utilizado na distribuição de GLP para uso doméstico, <:omercial ori industrial conterá a inscrição indelével PETROBRÂS.
.,
O nome ou sigla da companhia distribuidora, responsável pelo engarra-.
famentó, a ser colocado na válvula do recipiente de GLP, far-se-á po~ meio
de um lacre, inviolável, indicadr;> pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas
(INPM), nos termos do artigo' 2' da proposição.
Compete ainqa à emprcsâ distribuidora, conforme determina o artigo
9
4 , asse~urar servi*o permanente de a~s~stência técn~ca, r. aS,locali,d, a'df},"~.',",.-:,:, ~:,'
o~ere dnetamente ou mantenha deposito de envas~I~!~I_~_:~u;;.,;- fl-"=:~i~f:j::
"..I!;.:.~,

~}""""c-,'
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o § 19- do reFerido artigo confere vínculo entre a distribuidora e o consumidor, por intermédio do fornecimento de gás liquefeito e prestação de assistência técnica, apenas para efeito de identificação de responsabilidade civil e
criminal da primeira, em casó de fraude ou acidente.
Justificando a proposição, o ilustre Deputado Olivir Gabardo, depois
de historiar o relacionamento entre distribuidoras e consumidores em função
da aquisição dos conjuntos técnicos (botijões e acessórios), observa que a
atual sistemática mantém um vínculo inexplicável entre as partes mencionadas, obstaculizando a liberdade de compra. Assim, "a Jiberd<lde de compra
não existe, só existe a obrigatoriedade de venda e na maioria dos casos no dia
predeterminado pela distribuidora".
Daí a razão de ser do Projeto, que objetiva "assegurar ao consumidor a
faculdade de aquisição do gás -liquefeito da distribuidora que melhor lhe
aprouver", pela adoção de marca única para O vasilhame.
Do ângulo de análise que cabe a esta Comissão apreciar a matéria, podemos produzir algumas c,onsiderações, sobretudo sobre a proposta de substituição dos vasilhames atualmente em uso.
Para o fabrico de novos recipiêntes, dada a capacidade do parque fabril
envolvido, da ordem de 4 (quatro) milhões de recipientes. e considerando-se
o número de botijões domésticos existentes - 40 (quarenta) milhões - e o
crescimento vegetativo do número de. consumidores domiciliares ou industriais, é possível prever que serão necessários 10 (dez) anos pelo menos para a
completa substituição dos vasilhames.
O investimento necessário para essa substituição, ao preço de
CrI 222,00 (duzentos e vinte e dois cruzeiros) cada botijão, alcançaria a importância de Cr$ 8.800.000.000,00 (oito bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), investimento esse que não teria qualquer retorno, diga-se de passagem.
Dessa form~ essa substituição acarretaria, -de forma direta ou não, um
ônus para o consumidor.
Ante o exposto, considerando ademais que o atendimento de distribuição de petróleo nos moldes atuais atende convenjentemente os interesses.
dos consumidores, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara 0 9 81;
de \918.
Sala das Comissões, 19 de abril de 1979. -Itamar Franco, Presidente Luiz Cavalcante, Relator - Milton Cabral - Vicente Vuolo - Amon de
Mello - Bernardino Viana.
PARECER N' 249, DE 1979
Da Comissão de Minas e Energia
Relator: Senador Alberto Silva
O projeto·de Lei que vem ao exame desta Comissão estabelece que "todo o vasilhame 'utilizado na distribuição de gáS liquefeito de petróleo para
uso doméstico, comercial ou ind-ustrial conterá a inscrição indelével "GLP
produzido pela PETROBRÀS" (art. I').
Está ressalvado, no ~parágrafo único do aludido artigo primeiro, que '\)
vasilhame atual só poderá continuar em uso se contiver selo adesivo com a
mesma inscrição".
No art. 29 , há estabelecimento de competência ao Instituto Nacional de
Pesos e Medidas, para que indique o tipo de lacre. inviolável, a sei posto na
válvula do recipiente de gás liquefeito, com o nome ou sigla da companhia
distribuidora responsável pelo engarrafamento. Esta (art. 39 ) entregará nota
fiscal ao consumidor, com as especificações de praxe: nome da distribuidora,
seu endereço, data, peso, tipo de vasilhame e base do enchimento.
O art. 49 assegura o serviço permanente de assistência técnica,
firmando-se (art. 49, § 19) vínculo entre distribuidor e consumidor, ap~nas
para efeito de identificação de responsabilidade civil e criminal da primeira,
em caso de fraude ou acid5!nte. E, porém, facultado ao consumidor (art. 4<:>. §
29) o reabastecimento -de gás no distribuidor que lhe aprouver.
A matéria, ao ser formalizada, pelo Deputado Olivir Gabardo, teve lon~
ga Justificação. O Autor ocupou-se.-de início, com "a vinculação de fato e de
direito" que existia entre consumidor e fornecedor. Estes não vendiam os botijões, que eram mantidos numa espécie de comodato. Negociavam apenas o
gás, ficando o consumidor na obrigação de devolver o vasilhame.
Tal submissão desapareceu, a partir do momento que os consumidores
foram obrigados a adquirir "conjuntos técnicos" integrados por dois boti~
jões e acessórios. Mesmo assim, permaneceu a vinculação à empresa fornecedora, que não admitia fosse o vasilhame com sua marca negociado ou transferido a concorrente. E que, pela Resolução n9 1. de 1961. do .conselho Nacional de Petróleo, o vasilhame estava vinculado à distribuidora cuja marca
o identificasse.
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Atualmente, há livre direito de compra. O objetivo preconizado pela
Proposição já foi adotado, inclusive quanto à assistência técnica. Os próprios postos de gasolina oferecem gás o que sana o inconveniente das chamadas entregas especiais, sempre onerosas.
Diz a Justificação que as medidas propostas visam a "eliminar inconvenientes sérios para o consumidor, sem ferir interesses privados". À época em
que a Proposição foi apresentada, 6corriam, na verdade, as distorções que a
Justificaram. Por isso, mereceu aprovação da outra Casa do Congresso.
A Comissão de Economia do Senado, entretanto, opinou contrariamente, talvez em virtude dos argumentos que nos permitimos reproduzir àqui:

"Pa~a o fabrico de novos recipientes, dada a capacidade do
parque fabril envolvido, da ordem de 4 (quatro) milhões de recipientes, e considerando-se o número de botijões domésticos existentes - 40 (quarenta) milhões - e o crescimento vegetativo do número de consumidores domiciliares ou industriais, é possível prever
que serão necessários 10 (dez) anos pelo menos para a completa
substituição dos vasilhames.
O investimento necessário para essa substituiçào, ao preço de
Cr.' 222,OO-(duzentos e vinte e dois cruzeiros) cada botijão, alcançaria a importância de CrI 8.800.000.000,00 (oito bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros), ir.vestimento esse que não teria qualquer retorno, diga.se de passagem.
Dessa forma, essa substituição acarretaria, de forma direta ou
não, um ônus para o consumidor."
Com a devida vênia, os aspectos focaliza,dos parecem desprovidos de razão. O Projeto não sugere a substituição dos vasilhames em uso. Manda,
sim, que contenham selo adesivo com a inscriç~o "GLP produzido pela
PETROBRÀS".
Observa-se, porêm, que apenas subsiste a preocupação em gravar nos
botijões o nome da PETROBRÂS, corno fonte produtora do gás distribuído
ao consumo. Tal providência parece desacon'selhar Lei especial, que nenhum
benefício de ordem econômica, social ou psicológica traria.
E, se, de um lado, somente aos botijões a serem fabricados se obrigue a
inscrição nova ao sair da metalúrgica de outra os selos adesivos causaríam
ônus.
O Conselho Nacional do Petróleo está atento ao assunto, enquanto a legislação vigente dispõe de dispositivos capazes de apoiar ações de responsabilidade civil ou criminal contra as empresas distribuidoras.
Em face da prejudiciaJidade demonstrada, 'Opinamos peja rejeição do
presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Arnon de Mello, Presidente
- Alberto Siha, Relator - Luiz Cavalcante - Milton Cabral - Henrique
Santillo (com restrições).

o

SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

O Expediente lido vai à publi-

cação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. }9-Secretário.
~

lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 192, DE 1979

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento.
para o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1979, que dispõe sobre a criação
da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1979. - Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o disposto no
art. 375, IH, do Regimento Interno, o requerimento que vem de ser lido figurará na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre SÇ9ador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Reservei-me para falar nesta data comemorativa da B.atalha do Riachuelo, associando a viagem que fiz à Amazônia no período de 20 a 24 de
maio, pretérito, como partícipe da Comitiva do Exm 9 Sr. Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca.
Inegavelmente, nesse dia marcante da nossa História, 11 de junho de
1865, quando o Almirante Barroso obteve a retumbante vitória na Batalha
do Riachuelo, nos motiva a uma reflexão diante do estado de despreparo, na
época, dos nossos homens e da ínferioridade da nossa Esquadra, ante as
forças que enfrentávamos, porém, sobrepujado esse quadro pela inteligência
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e tática de nossoS comandantes e o patriotismo dos nossos marujos! Eis aí oi
segredo do triunfo cantado com orgulho pelos pósteros como uma das pági":
nas lnapagáveis da bravura da nossa gente!
_. , _
Esse feito militar assegurou outros desdobramentos, mostrando ~
monia tática de nossos marinheiros, que resultou no sepultamento do sonho
de conquista do patriota Solano Lopez. E. a nossa Marinha de Guerra, que
hoje recorda com justificado orgulho esse acontecimento que a engrandeceu
ainda mais, e, conseqUentemente, a nossa História, é digna da nossa permanente gratidãol
Ela que tanto brilhou em defesa da nossa soberania, çontinua, com o
mesmo ardor cívico, servíndo na paz, sempre atenta e vígilante de mãos dadas com as outras Forças - Exército e Aeronáutica - na defesa das costas
marítima e fluvial deste País continente. O seu desempenho é dos mais profícuos e a presença de suas belonaves dentro do nosso limite territorial nos induz confiança e a certeza da intocabilidade do solo sagrado de nossa Pátria!
Acompanhei S. Ex', o Senhor Ministro da Marinha, na sua primeira visita oficial aos Estados do Pará, Amazonas e Território do Amapá, e pude
aferir a grandeza do trabalho que a Marinha vem desenvolvendo naquele
mundo de água e selva, onde sua população é rarefeita: trabaltto de assistência, vigilância com o patrulhamento do mar territorial, vias fluviais e Serviço
de Busca e Salvamento.
Corroborando esta assertiva destacarei pequeno trecho da palestra proferida pelo Sr. Vice-Almirante José Calvente Aranda, digno Comandante do
4ço Distrito Naval, ao Exmço Sr. Ministro Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, dia 16-5-79:"0 Comando do 49 Distrito Naval é o responsável pelo patrulhamento do mar territorial e vias fluviais e pelo Serviço de Busca e Salvamento da Marinha, além da orientação médica no mar, na área sob suajurisdição.
Isto implica na responsabilidade por uma faixa marítima de, aproximadamente, 800 x 200 milhas, ou, seja, 160.000 milhas quadradas, e por urna
extensão fluvial Com cerca de 10.000 milhas navegáveis". E mais adiante
acrescenta: "No que diz respeito à Patrulha Fluvial, os navios da FLOTAM
executam-na com bastante freqUência embora os resultados mais significativos sejam obtidos no campo militar com o desbravamento de novos "caminhos" e no campo psicossocial com a Operação Documento e o atendimento
médico-odontológico às populações ribeirinhas."
Participei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de todos os encontros, das
palestras e dos relatórios apresentados ao Se. Ministro, pelos Comandantes
responsáveis de cada setor: os assuntos tratados objetivamente e com seriedade logo após as conclusões, os debates e a solução para cada problema. Vi
e percorri os navios da Flotilha da Amazônia (FLOTAM) como o "Pedro
Teixeira", o "Capitânia", de 900 toneladas e 2,10 de calado, e o "Rapos.o
Tavares", de 690 toneladas e 1,70 de calado, e, para nosso júbilo, construídos nos estaleiros do Arsenal de Marinha (Ilha das Cobras), no Rio de Janeiro, comandados, respectivamente, pelos capítães-de~fragata, Ney Getúlio de
Moraes Carneiro e Sérgio José de Vasconcelos Rocha.
Também fazem parte da FLOTAM as corvetas "Mearim", "Solimões",
"Augostura" e "Iguatemi" e os navios-patrulha costeiro "Parati", "Piratini''', "Pampeiro" e os navios-patrulha fluvial "Amapá", "R<?raima" e "Rondônia".
O Sr. Gastão Müller (ARENA -
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MT) -

O SR. JORGE KALUME (ARENA -

Permite V. Ex' um aparte?
AC) -

Com prazer.

O Sr. Gastào Müller (ARENA - MT) - Pela primeira vez, tenho a
honra e o prazer de apartear V. Ex', um dos mais brilhantes dos novos Senadores da República do Brasil'e um dos representantes de um dos mais novos
Estados brasileiros. Comemora-se a Batalha do Riachuelo. V. Ex' acompanhou o Ministro, há pouco tempo, em uma viagem à Amazônia. Um fato curiosO se dá na História do Brasil, a meu ver, de que o maior feito da Marinha
Brasileira, foi no rio e nào no mar, na Batalha do Riachuelo, onde brilhou a
figura do Almirante Barroso, que nos legou a célebre frase "O Brasil espera
que cada um cumpra o seu dever", parodiando, em parte, Nelson, que. na
Batalha de Trafalgar, disse mais ou menos a mesma coisa, nas Guerras Napoleônicas. Mas o que eu acho curioso, e aí não vai urna crítica, mas uma
lembrança, é que a Marinha de Guerra do Brasil não está muito voltada para
o problema fluvial brasileiro. A não ser essa pequena Flotilha do Amazonas
e uma pequeníssima flotilha em Ladário, em Mato Grosso do Sul, a Marinha de Guerra no Brasil virou praticamente as costas para o mundo fluvial
brasileiro que é imensõ, gigantesco. Se a Marinha estabelecesse um programa de integração do Brasil, através da segurança da Armada nos rios brasileiros, prestaria mais um favor à causa comum. Neste momento, ao
congratular-me com V. Ex' pelo seu pronunciamento, ao mesmo tempo em
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que associo-me às homenagens à Marinha de Guerra brasiteira no seu dia
maior, no dia da Batalha do Riachuelo, faço um apelo. ao novo Ministro, a
fim de que determine estudos para que a Marinha tenha também uma Marinha de Guerra fluvial, com missão importantíssima - a meu ver - no interior brasileiro, principalmente no nosso amazônico, a missão de segurança
interna. Veja-se o exemplo de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, onde
um bispo da chamada igreja avançada domina, conturba, perturba-e- cria
problemas sociais, políticos, gravíssimos na região, porqw~ não há uma autoridade militar brasileira naquelú área que possa trazer rerreamento às divagações desse bispo,iuma delas publicada, há" tempos, no .fornal do Brasilum poema em homenagem a "Che Guevar~'; ·Portanto, <l segurança interna
brasileira poderia muito bem ser ampliada com a interiorização da nossa
Marinha de Guerr~ nos grandes rios do BntsLt.O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Primeiramente, agra·
deço o seu honroso aparte, no~re Senador Gastào MUner, e retribuo, c.om o
mesmo afeto, as palavras generosas que me dirigiu. Quanto à segunda parte,
no decorrer do meu pronunciamento V. Ex' 'verificará as razões por qúe a
Marinha não está ainda totalmente integrada nos rios do Brasil, principalmente da Arnazõni~. O próprio Sr. Ministro me dizÚl ~Ie, para atender à
parte desse rio, precisa de, no mínimo,. vinte navios,;~;~dà não conta com
'""-~<
esse efetivo.
O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

O SR. JORGE KALUME (ARENA -

Permite V. Ex'?
AC) -

Com muito prazer.

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Jorge Kalume, em nome
da Bancada do MOS me congratulo com o:pfQnunciamemo de V. Ex'. porquanto a data de hoje se reveste de alta signifieoção para a nossa Marinha de
Guerra. Em boa hora V. Ex' 'relembra esse dia' magnífico, passagem gloriosa de nossa Marinha. Tive oportunidade de encaminhar à Mesa requerim.ento em que solicito conste dos"Anais da Casa a Ordem do Dia do Sr. Ministro
da Marinha, relativa ao q d'~ junho, documento esse que: tocou profu,ndamente o meu coração.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Muito obrigado, nobre
Senador Agenor Maria. V. Ex' também foi um dos componentes da Mari~
nha Brasileira. Avalio os seus sentimentos nesta data, quando o Brasil, unís..
sono, está festejando uma das suas grandes vitórias.
Registro com alegria que nO dia 23 de maio vi o "Amapá'" sob o comando do Capi(ão~de~Fragata Ricardo Antônio da Veiga Cabral, ancorado
no moderno porto da Mineração do Norte (Rio Trombetas). Foi o primeiro
navio da Marinha de Guerra a usar o mencionado porto. Como se pode observar são poucos para atender, mesmo prementemente, a grande costajurisdicionada ao 49 Distrito Naval. Dizia-me S. Ex' o Sr. Ministro que, no mínimo, são necessários 20 navios desse porte para corresponder à parte das necessidades exigidas.
Mas, Srs. Senadores, a vontade de servir, fortalecida pelo civismo de
cada homem, se sobrepõe às dificuldades e às deficiências locais,
agigantando-o na exêcução de sua tarefa.
Corno exemplo, cito o trabalho do então Capitão'Ae~Fragata, hoje
Almirante-de~Esquadra, o Sr. Ministro Maximiano Fonset;a, a quem louvo,
corno homenagem, pelos seus feitos nas águas da Amazônia e, destacadamente, pelo assentamento do marco ZERO da linha do Equador na cidade
de Macapá.
Essa realização ficou como obra perene, resultante da sua proficiência,
enfim, dos conhecimentos de Hidrografia e Geodésia que o habilitaram ao
acerto e execuçâo dessa tarefa hercúlea e científica, não ohstante as dificuldades que teve de superar, fruto de uma época em que faltava, no Brasil. a
tecnologia sofisticada dos dias atuais, utilizando, inclusive (pasmem!), árvores Como "torres" para melhQt visualização das mergens dCl caudaloso Amazonas onde a sua largura é de vinte e dois quilômetros!
E, continuando, toda essa atividade, naquele continente hidrográfico,
exige preparo especializado do pessoal, consíderadas as peclJliaridades regionais. E os marinheiros assimilam esse preparo e se adaptam à ingente missão,.
A Marinha, ciente desse problema, para atender às deficiências, mantém funcionando na Capital paraense o "CIABA" - "Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar'"'. jâ tradicional, "criado há 86 a.nos, se levarmos
em conta que nasceu da Escola de Marinha Mercante do Pará, sendo, portanto, o mais antigo estabelecimento de ensino marítimo da América Latin,a,
tem dedicado continuamente SeUS serviços à nevegação marítima e fluvial e~
em particular, à Bacia Amazônica, onde se dedica à formaçào, ao aperfeiçoamento e ao acJestramento das categorias profissionais da M~._~
i!
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Mercante e outnis correlatas indispensáveis à utilização efetiva e à integração das águas brasileiras".
Dessa Escola, anualmente, saem centenas de jovens profissionais preparados no regime militar, para atender às necessidades civis. t uma obra que
enobrece seu criador e motivo de orgulho do seu Diretor, o Capitão-de-Mare-Guerra Alberto Almeida de Rezende.
Impressionei-me também com o Relatório insuspeito elaborado pelo
Tenente Douglas R. Burnett, da Reserva Naval americana, que "lecionou na
Escola Naval Brasileira, quando participava de um programa de intercâmbio de pessoal". E desejoso "de obter experiência de bordo" em nosso País
foi "voluntário para serviços extras". Tornou parte numa patrulha de rotina
de treze dias a bordo do Navio-Patrulha Fluvial "Amapá". E em seu "diário
descreve com detalhes as operações navais e humanitárias executadas em
uma das mais desafiantes regiões do Mundo, a Amazônia".
Vi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os navios de guerra servindo na paz,
com seus gabinetes médico-dentários modernos e asseados, como asseado ~
. todo o interior das belonaves! E esses gabinetes médico-dentários se destinam ao atendimentó das populações ribeirinhas, inclusive com distribuição
de remédios.
E S. Ex' o· Sr. Ministro da Marinha, sempre preocupado em serv.ir,
cada vez mais, à grande área, declarou-me que, se as condições financeiras
permitirem, mandará construir um Navio-Hospital, para melhor servir a
nossos patrícios, inclusive, àqueles das cidades distantes das Capitais dos Estados amazônidas.
Quer S. Ex', com esse gesto largo que caracteriza sua marcante personalidade, assistir plenamente nossos irmãos interioranos - verdadeiras sentinelas avançadas - talvez como recompensa da Pátria, por haverem optado
pelo interior insulado de tudo e de todos.
Em Manaus, na Estação Naval do Rio Negro, sob o Comando do
Capitão-de-Mar-e-Guerra Ivaldo Carvalho dos Santos, senti a preocupação
do seu Comandante acerca dos subordinados, indistintamente.
Na Capitania dos Portos, que tem como Chefe o Comandante Paulo
César de Aguiar Adrião, neto do inesquecivel Comandante BFaz de Aguiar,
são ministrados cursos "relâmpagos" aos civis que servem à Marinha Mercante, assegurando-lhes um meJhor desempenho de suas funções.
Para navegar nos rios da Amazônia é exigida uma pericia toda especial,
não existente nos compêndios, mas adquiridas no quotidiano.
São feitas cartas à mão, "através de um sistema chamado croqui, um
diagrama dos contornos do rio traçado numa folha transparente colocada
sobre a tela do radar".
O jovem tenente americano citado anteriormente, impressionado, registrou em seu relatório: "Amazônia, a bacia fluvial formada pelo Amazonas e
seus afluentes, cobre 1.880.881 milhas quadradas, ou cerca de um terço da
superfície total da América do Sul. O Amazonas, com 4.195 milhas, é o mais
extenso rio do mundo". E faz outro registro que, pela sua importância, leio
pequeno trecho:
"Enquanto oficiais comandantes americanos e seus similares brasileiros
na Armada têm suas tomadas de decisão bastante restritas pela exigência de
manter seus superiores na cadeia de comando informados sobre suas açóes,
quase a cada minuto, o capitão de patrulha do rio só depende de si mesmo. O
tempo e também fatores logístico e geográficos, limitam a quantidade de
auxílio que pode ser dada a um capitão de patrulha do rio. Ele deve tomar
suas decisões e enfrentar os problemas com o que ele dispuser. A responsabilidade estará presente quando seus superiores revisarem seus relatórios de
patrulha. O entusiasmo do comandante do Amapá contagia a guarnição do
navio. Embora a maioria dos oficiais e praças não seja voJuntâria para serviços no Amazonas, a moral é muito alta porque eles sabem que a vida da
população ribeirinha vai ser melhorada - e em muitos casos salva - por
causa da visita do seu navio".
Vi, Srs. Senadores, os grandes Projetos (exceção do Jari): Brurnasa, Iconri (no Amapá) e Trombetas (bauxita), no Pará.
E sobre esse projeto destacarei o seguinte trecho do Relatório do Exrn'i'.
Sr. Comandante do 49 Distrito Naval, Almirante Aranda: "projeto da ordem
de 400 milhões de dólares, relativo à extração e preparo do minério de bauxita para a exportação, vem provocando profundas alterações na região, conferindo ao Rio Trombetas, onde vêm sendo construídas instalações por~
tuárias para navios de até 30.000TDW," particular importância no que tan~
ge aos interesses da Marinha na Amazônia.
Segundo nos foi dado saber, o projeto em questão está sendo implantado para exportar, numa I' etapa, cerca de 10.000.000 de toneladas de bauxita
por ano, o que exigirá a presença de 10 navios de 30.000 TDW, por mês, em
porto Trombetas, muito provavelmente a partir de junho ou julho de 1979".

E diante do gigantismo desses empreendimentos eu me perguntei:
São necessários para a Amazônia?
I
Há possibilidade de perigo?
O que temer?
,
Direi simplesmente que se eleve abriga( empreendimentos como esses
que refletem a grandeza-da árêa edo Brasil. Nada há a temer porque já saímos daquele estágio de subdesenvolvidos e nos encontramos em franca ascensão desenvolvimentista.
'
Temos que encarar com naturalidade todo trabalho econômico canalizador de progresso.
O que compete a nós brasileiros é polícíarmos com nossas autoridades
civis e militares.
Finalmente, como me revelara S. Ex' o Sr. Ministro da Marinha: "mesmo pensando na paz devemos estar armados",
E o mesmo pensamento tem S. Ex' o General Golbery do Couto e Silva,
extraído do seu livro "Geopolítica do Brasil":,
"Aí estão ainda a nos testemunhar a política previdente de nossos avós,
o Forte Príncipe da Beira no Guaporé, Tabatinga no Amazonas, Marabitanas no Rio Negro e São Joaquim no Rio Branco. O que urge fazer, em outra
escala e com outros meios, é ainda a mesma idéia velha em circunstâncias
novas.
E preciso tamponar o deserto".
O Sr. Mauro Benevides (MDS -

CE) -

O SR. JORGE KALUME (ARENA -

Permite V. Ex' um aparte?
AC) -

Com muito prazer.

O Sr. Mauro Benevides (MDS - CE) - Senador Jorge Kalume, desejo
associar-me - e creio fazê-lo também em nome de nossa Bancada - à homenagem que V. Ex' tributa, neste instante, à Marinha Brasileira, na rememoração do 11 de junho, que tem tanta significação para os destinos da soberania nacional. Ao reverenciar, hoje, o Almirante Barroso, Tamandaré e a
todos aqueles que construíram a grandeza do nosso País, nas fileiras da Marinha, desejamos solidarizar-nos com V. Ex', reconhecendo, de público, os
inestimáveis serviços prestados pela briosa corporação à nossa Pátria.
O SR. JORGE KALUME (ARENA - AC) - Muito obrigado, nobre
Senador Mauro Benevides, pelas suas palavras, que incorporo, com muito
prazer, ao nosso pronunciamento.
Continuo, Sr. Presidente.
E o autor sempre atento à segurança nacional, como uma tônica de seu
pensamento, aduz:
"É que ao Brasil, na hora presente, só há uma escolha: engrandecer-se
ou perecer. E para não perecer é necessário aceitar aquele sábio conselho de
Washington:
"Deveis ter sempre em vista que é loucura o esperar de uma nação favores desinteressados -de outra; e que tudo quanto uma naçào recebe como favor terá de pagar mais tarde com urna parte da sua independência."
"Pois tal é a mensagem também desta terra imensa e ainda adormecida,
ao homem brasileiro que a habita, nela vive, sofre, trabalha, sonha e deve
construir hoje, próprio, a grandeza de amanhã-mensagem que é um leitmotiva ressoar a nossos ouvidos como.ilquelas quatro notas imperiosas com
que o gênio de Beethoven descerrara a magistral catadupa de sons de sua
Quinta Sinfonia:
"0 Destino bate à porta!"
Saúdo, desta Tribuna, os valorosos soldados do mar, neste dia consa~
grado à Batalha do RiachueJo, fruto do destemor do homem brasileiro,
exemplo permanente a ser seguido por todas as gerações desta Pátria indi~
visível e eterna.
Saúdo à Marinha, brava na guerra e generosa na paz, que continua impávida. cumprindo a voz de comando do seu Patrono, o imortal Tamandaré:
"A Marinha espera que cada um cumpra o seu dever". E a missão por
mais ârdua que seja é cumprida!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHA VES (ARENA - PA. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Portugal e Brasil, irmanados, comemoraram dia 10 deste mês, com legítima exaltação cívica, a efeméride que, evocando a personalidade-símbolo de
CAM()ES, assinala nos fatos históricos o dia maior desse grande País irmào.
Embora até hoje se ignore o ano em que nasceu o primoroso vate autor
\{.e Os Lusíadas, 1517, 1524 ou 1525, seguramente "em meados do terceiro
-
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decênio do século XVI" - sabe-se, ao certo, que LUIZ VAZ DE CAMOES
expirou, na obscuridade, a 10 de junho de 1580.
Quase quatrocentos anos após o desaparecimento daquela glória autên·
tica de Portugal, os povos que se orgulhacem de falar o idioma vernáculo
nào olvidaram, com o correr do tempo, o excelente poeta, merecedor da ve~
neraçào da posteridade, mercê de sua lira embevecedora.
Comemorou, portanto, a comunidade Luso-Brasileira o 3991' aniver~
sário de falecimento daquele grandioso e "sublime poeta do amor e das batalhas".
A melhor homenagem que as gerações de origem lusitana pod~riam
prestar ao bardo ilustre - épico, lírico e dramático - consiste nQ: fato ex~
pressivo de considerar-se o dia de seu falecimento como o "Dia de Portugal".
Havendo sido citado, no século XVII, apenas nos livros didátic9s,e nas
academias eruditas, como exemplar clássico em epítetos e figuras da mais esmerada retórica, ressurgido em pleno meio dia do romantismo do século
XIX, através do poema trágico de GARRET e do drama ultra-romântico de
CASTILHO, foi CAMOES sonetista admirável, egrégio espírito a espadanar talento, "o Mártir do amor, o soldado ardido, o talento menoscabado"
no dizer de CAMILO CASTELO BRANCO.
Compete-nos! por isso mesmo, recordá-lo indelevelmente, auscultando
as sofridas vicissitudes que enfrentou, "na tristeza crepuscular das tardes
calmosas, na vasta solidão dos mares, nas saudades do deserto, no descon·
for to das primeiras precisões, no catre do hospital" onde sua vida se extinguiu.
O alto sentido do tributo dessa homenagem está traduzido no enalteci~
mento à sua lira maviosa, embriagante, e no preito de reconhecimento à sua
memória que, anualmente, portugueses e brasileiros, onde quer que se en·
contrem, lhe dedicam, numa consagradora demonstração de exuberante orgulho cívico.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA -

MG) -

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA -

Permite V. Ex' um aparte?
PA) -

Com muito primr.

O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Senador Aloysio Chaves.
nunca é demais exaltar as comemorações do dia do aniversário de Camões,
sobretudo num momento em que o cultivo da língua está sendo abandonado
de maneira gradativa pelas escolas e pelas universidades, demonstrando uma
falha gritante em nosso mecanismo educacional. Tem V. Ex' toda razão nesta comemoração que faz, através do seu discurso, para que, com isso, todos
nós, brasileiros, possamos de novo nos entregar ao aprimoramento da "inculta e bela flor do Lácio" que, afinal de contas, é a razão de ser da nossa
própria existência como Nação.

o SR. ALOYSIO CHA VES (ARENA - PA) - Agradeço muito o
aparte de V. Ex', porque, como V. Ex' reconhece e proclama, Os Lusíadas
constituem a maior epopéia da Língua Portuguesa. Esse poema épico, extraordinário, serviu nos lares portugueses, durante o período em que estiveram unificadas as duas Coroas da Península Ibérica, de 1580 a 1640, como
leitura obrigatória para que os descendentes dos mais autênticos lusíadas
não esquecessem as suas raízes e as gloriosas tradições de Portugal.
Pelo transcurso dessa data extraordinária, da fribuna do Senado,
congratulo-me com a brava gente peninsular em face de tão auspicioso even~
to, na certeza de que, reconhecendo na cultura luso-brasileira o produto de
um tradicionalismo vigoroso, irmanando duas grandes pátrias, estamos contribuindo para firmar-se nos trópicos uma civilização em prol do nosso desenvolvimento, rruto do primado da língua portuguesa, enriquecida, como
todos sabem, peto que assimilou, sobretudo do indígena e do africano, nessa
aculturaçào e nessa mestiçagem que acompanham o nosso destino e a nossa
evoluçào social.
Era, Sr. Presidente, o primeiro registro que desejava 'fazer.
O segundo prende·se ao transcurso, hoje, do aniversário da grande Batalha do Riachuelo.
Na data de hoje a Marínha de Guerra - e com ela, plena de júbilo, toda
a Naçiio Brasileira - comemora o 114'1 aniversário da Batalha Naval de
Riachuelo.
Na Ordem do Dia que hoje foi lida em todas as unidades e guarnições
navais, há esta passagem que desejo destacar:
"Na história de um povo, os grandes momentos sào sempre
marcados pela açào dos grandes homens que, nas ocasiões dramáticas que precedem as decisões, conseguem superar suas próprias limitações e, com a noçào exata do cumprimento do dever, fazem o
que deve ser feito e o que a naçào espera que seja reito."
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Esses justos conceitos esrnttltam a grande, bela e imperecível tradição da
nossa Marinha de Guerra.
jA Marinha de Guerra do Brasil surg~u com as 1utas de nossa emaneipa5"ikilítica, desempenhando, desde logo, a missão dt,·excepcional impor~
tância, para cujo êxito concorreram a capacidade profi.isional e o destemor
de seus marinheiros.
Estruturou·se segundo os modelos das corporaçõe.;: congêneres da Eu#
ropa - aliás, segundo o padrão inglês, cuja marinha cle guerra grangeara,
em todo o mundo, merecidamente, o mais alto conceito.
Emergiu a nossa Marinha de Guerra das lutas da independência aureo~
lada de prestígio e experimentada nas árduas campanhas que a trou~eram
desde o Prata até ao Pará. Sob o comando de Cochrane, a resistência lusita#
na foi vencida no Maranhào, e, logo a seguir. no Pará:, por Grenfell.
N Província Cisplatina, a oposição das· tropas portuguesas, sitiadas em
Montevidéu, cessou em l823,
\ .
A nossa Marinha de Guerra organiz.~e·sob as dllras provações das
batalhas navais, que se repetem mais tar~a luta contra Oribes e Rosas.
cujo sonho de reconstruir o antigo vice-reinado do Prata não se concretizou
porque o Brasil assegurou· a independência do Paraguai e do Uruguai,
Mais tarde, na campanha contra Aguirre, a nossa f,1arinha de Guerra
teve atuação decisiva e honrosa, sob o comando dessa figura imperecível que
é o Almirante Tamandaré, o gênio militar vencedor deyJvfontevidéu e Curu. ~(if

lU.

Nào terminaria o século XIX sem que o Brastf.ífnsolitamente agredido,
como figura central da tríplice aliança, tivesse necessidade de derender durante cinco anos de luta a sua soberania e a integridade do território pâtrio.
A guerra do Paraguai exigiu da Nação brasileira esforços inaudi~ós. A
vocaçào pacifista de nOsso povo; a preocupação de fomentar o bem~estai- nacional, estimulando O comércio, as indústrias) a agricultura; o esforço'para
assegurar as bases sólidas do nosso progrésso cultural - tudo isso fizera o
Brasil voltar suas vistas para os problemas internos sem qualquer preocupação imperialista.
.
Arrastados, porém, ao campo da luta~rontando O SOllho delirante que
Solano Lopez alimentara durante tantos anos, o povo busiieiro soube dar
demonstração cabal de seu amor à Pátria, acorrendo às armas e coroando
de glorias imperecíveis o Exército e a Marinha de Guerra.
Na luta terrível da batalha de Riachuelo, a nossa esqúadra cobriu-se de
lauréis, sob o comando do bravo Francisco Manoel Ba;rmio, que fez da naucapitânea - a fragata Amazonas - um ariete contrqps'·navios inimigos; na
passagem de Humaitá, julgada intransponível, que ãtfriu caminho li tomada
de Assunção.
No"decurso deste século. por ~JJas vezes, à nossa Marinha de Guerra
coube a defesa do território brasHêiro, ao longo da orla marítima, conservando airlda abertas as rotas de navegação com o resto do mundo; marinhei::
ros e oficiais perderam suas vidas em holocausto·à Pátria, nas águas do
Atlântico.
Ê. imensa e ir resgatável a dívida de gratidão do povo brasileiro à Marinha de Guerra. Mas creio que no momento atúáLnão nos dtwemos deter apenas na exaltaçào de seus feitos gloriosos. Eles constituem l'~gítimo apanágio
dessa corporação e se juntam às mais imarcessiveis epopéias que exornam a
nossa História.
Devemos, hoje, assinalar os novos caminhos que se abrem à Marinha de
Guerra em conseqüência da conjuntura política do mundo contemporâtl.eo e
à projeção do Brasil no cenário mundial.
Além de possíveis .comprQmissos internacionais de ordem geral. -: a
força incoercícel de fatores geopoHticos aproximam a realidade brasileira da
atualidade africana.
.
Ao Mundo Africano o Brasil liga-se por fortes laços geográficos, étnicos
e culturais. O intercâmbio Brasil-Afdca, que há um século atrás foi intenso,
reatar-se-á fatalmente porque, como já acentuou Afonso Arinos, quandp in~
vestido da autoridade de Ministro das Relações Exteriores, "perfeitamf;nte
integrado nos ideais do sistema interamericano, o Brasil é um País de inegá·
vel vocação africana. Na realização ecumênica do Mundo. a América está
fadada a integrar-se na Africa. E o Brasil é a ponte natural dessa união".
O Sr. Gastão Müller (ARENA -

MT) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - OL;ÇO V. Ex', com
muito prazer.
O Sr. Gastão MüHer (ARENA - MT) - Senador Alo:fSio Chaves, não
pude, no momento oportuno, digamos asirn, estar aqui no plenário para darlhe o aparte, porque acompanhava e assessorava o nosso eminente Presiden~
te. Com a chegada do cólega de bancada de V. Ex', Senador Gabriel H~rw
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mes, pude deixar a mesa e vir aparteá-Io, sobre Camões. Em primeiro lugar,
para concordar perfeitamente com o que disse o eminente Senador Murilo
Badaró, agora na Liderança. A degradação de uma pátria, de U11l6 nação começa pela língua. E, como se vê, hoje usa-se e abusa-se de terminologias estrageiras, sacrificando a riquíssima Língua Portuguesa, que foi estratificada
e consolidada definitivamente 06 poema Os Lusíadas, de Camôes. De modo
que estou de pleno acordo, primeiro, na homenagem a essa grande figura da
História das duas Pátrias comuns. Aproveitando Camões, eu faria uma paródia, lembrando o momento político nacional. Há um verso de Camões que
diz assim: "Cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se
alevanta". E, parodiando Camões, eu diria, quanto ao momento político
brasileiro, mais ou menos o seguinte: Cessa tudo o que o antigo sistema determina, para que um poder'mais alto do povo se levanta, reformulando a
vida política nacional. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Agradeço o aparte de
V. Ex', que se inserirá, naturalmertte, no registro que fiz a respeito d~ Ca~
mões. Mas, a Língua Portuguesa merece, sem dúvida alguma, este zelo jnfa~
tigáve) de todos nós brasileiros e portugueses, enfim, de quantos falem esta
língua, em qualquer latitude do globo ...
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) -
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Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Voujã ouvir V. Ex' lã
se falou na condição tumular da Língua Portuguesa. Mas, ela pode ser,
realmente, um idioma de grande expansão universal para difundir o pensamento português, o pensamento brasileiro, em obras admiráveis que estão ai
no campo da literatura, das ciências, das artes e das letras.
Ouço V. Ex' com muito apreço.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - A inserção do aparte do Senador Gastào Müller, sobre Camàes,no dicurso que V. Ex' pronuncia exal·
tando a Marinha de Guerra Brasilejfa, de certa maneira tem uma razão de
ser, porque os "procelosos mares nunca dantes navegados" são objeto da
nossa projeção geopolítica, de significativa e fundamental importância nos
dias modernos.~O meu aparte é para pedir a V. Ex' uma retificação no tempo
do verbo usado no seu discurso, quando V. Ex' diz que: "em breve reatar-seào as linhas de comunicação". Eu diria que já se reataram, e estão cada vez
mais se intensificando, as tinhas de comunicação entre o Brasil e a África.
Até porque nós conseguimos aperfeiçoar uma tecnologia adaptada aos trópicos, que os africanos buscam intensamente aqui no Brasil para resolver
problemas fundamentais de sua infra-estrutura. Se acoplarmos a este fato a
sü]gularidade dos nossos profundos laços étnicos, culturais e afetivos, verã
V. Ex' que os mares do Atlântico Sul são hoje de fundamental importância
para que se desenvolva nesta parte do universo uma civilização tranqUila,
próspera e, sobretudo, segura.
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - V. Ex' tem razão. mas
o tempo do verbo estava no passado porque eu me referia, justamente, a um
intercâmbío muito intenso, sobretudo na primeira metade do século passado, que então havia entre o Brasil e a África, mas, para afirmar que ele deverá ampliar-se cada vez mais.
As outras observações de V. EXf, verificará o nobre Senador que eu as
incorporo. a seguir, no meu pronunciamento.
Continuo, Sr. Presidente.
Vários caminhos são assinalados para essa integração. O ilustre sociólogo Roger Bastide vislumbrou-a de modo restrito, através de uma "federação
dos países da Língua Portuguesa". Gilberto Freyre, com a sua tese do "Iusotropicalismo". Adolfo Bezerra de Meneses,. em seu lúcido e notáveJ livro "O
Brasil e o Mundo Ásia-Africano", em termos mais amplos e realistas.
A geografia nos demonstra, sobretudo, um fato importante e inarredãveI: o Continente africano não esfã mais afastado da América do Sul do que
a Europa da América do Norte; mais ou menos a mesma distância é encontrada entre ambos, no hemisfério norte e no hemisfério sul. "Se o Brasil fizesse um sério esforço nesse sentido - escreveu ainda Roger Bastide, em
abono de sua tese - poderia reunir urna frota que facilmente atravessaria
em 4 ou 5 dias todo o Atlântico Sul, do Rio de Janeiro a São Paulo de Luanda, estabelecendo uma ligação proveitosa, na qual ainda não se pensou".
O domínio marítimo do Atlântico Sul caberá fatalmente ao Brasil. A soberania africana sobre o litoral atlântico está dividida entre grande número
de países recêm-constituídos; no lado oposto, encontra~se apenas a soberania brasileira, sólida, extensa, mas vulnerável.
Avulta, assim, cada vez mais, a missão continental de nossa Marinha de
Guerra, que dela tem nítida consciência e saberá cumpri-la com eficiência
e patriotismo, como o fez tantas vezes no passado.

Junta-se a essa tarefa ãrdua, ampla e complexa) outra nào menos importante. Além do extenso litoral, cuja defesa não pode ser descurada, a nossa
imensa rede hidrográfica, ligando-nos a vários palses da América do Sul, exige a presença vigilante da Marinha de Guerra nos pontos vitais representados pelas bacias do Rio' da Prata e do Rio Amazonas.
Geograficamente, é entre os dois estuários destes rios que se projeta, no
Atlântico, a massa brasílica.
Em conseqUência de condições geopolíticas, os interesses do Brasil
colocaram-se historicamente em posição contraditória nas duas áreas: no
Amazonas, temos o domínio da foz e do trecho principal desse curso d'água,
não existindo motivo premente para fazer concessões aos possuidores das cabeceiras dos rios formadores (Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela); no extremo Sul, dominavam no Prata, a Argentina e o Uruguai seus ribeirinhos, enquanto o Brasil era senhor das cabeceiras. Esse contraste, como acentuou
com precisão técnica Delgado de Carvalho, críou sítuações que, no setor Sul,
envolveram a política exterior no período Imperial.
Geopoliticamente, não é menos marcado esse contraste<'pel0 fato de ser
O Rio da Prata um exemplo de poder concentrado no estuário das bacias hidrográficas, enquanto que na Amazônia, este poder centrípeto se acha remoto para a parte superior e média do rio-calha, afastando assim das bacias fluviais as competições e rivalidades que caracterizavam o Prata,
Estando 'estas duas regiões convergentes em relação ao centro geográfico do continente, diz Mário Travassos: "Consideradas também a extensão e
a natureza das fronteiras terrestres com os hispano~americanos (vivas quanto ao Brasil Platina e ainda mais ou menos mortas quanto ao Brasil Amazônico) e o predomínio da vertente atlântica sobre a do Pacífico, resta evidente
a importância desses dois brasis nos vastos domínios não só da política interna como nos da política externa".
Entre estes dois sistemas 'fluviais que figuram entre os maiores do globo,
o litoral brasileiro, relativamente pouco artículado, desempenha um papel
coordenador no qual influi o que Travassos denomina a "dinâmica econômica da vertente atlântica".
Cabe, pois, à Marinha de Guerra a defesa da nossa soberania nào só ao
longo da fímbria litorânea e o conseqüente domínio do Atlântico Sul, como,
ainda, no coração do continente, especialmente nessas duas grandes bacias
hidrográficas,
As condições politicas, ideológicas e econômicas impõem à Nação Brasileira essa vigilância diuturna, projetada agora a Amazônia, por rorça de
imperativos de política externa já sobejamente conhecidos, no mesmo plano
de importância e evidência da região platina.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O passado glorioso está presente nos feitos da atualidade.
A bravura inexcedivel do ínclito Almirante Barroso, corno comandante
da Divisào Naval em Operação no Rio da Prata, na manhã de 11 de junho de
1865, do guarda-marinha Greenhalg e do intrépido marinheiro Mareilio
Dias, podem constituir legítimo orgulho e exemplo das glórias militares de
qualquer povo.
Dominando o litoral e enlaçando Brasil peJas cordas dessas bacias potamográficas, a Marinha de Guerra é a guardià de nossa integridade física, e
por isso merece, ontem como hoje, o aplauso e o apreço do povo brasBeiro.
Era o que tinhá a dizer, Sr. Presidente. (Muito. bem! Palmas.)

°

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró·.
O SR. MVRILO BAIJARÓ (ARENA - MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Demorei-me em acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Pensei
que as notícias de imprensa fossem exageradas. Entendia mesmo que o alarme dado pelos homens do sul e do sudoeste de Minas era de certa maneira
dramatizado em excesso com vistas a determinados fins.
Mas, não, Sr. Presidence. Pude ontem contempJar Uma das mais dolorosas tragédias que se abateram sobre a região cafeicultora do sul e do sudoeste
do meu Estado. E vi os cafezais enegrecidos, queimados e praticamente destruídos pela intcnsa geada que caiu naquelas regiões mineiras.
A safra do corrente ano está prejudicada em redor de 20% e a futura irremediavelmente perdida em cerca de 80%, equivalendo esses prejuízos a 14
bilhões de cruzciros.
E o que é mais grave é que este prejuízo incide frontalmente sobre a economia do nosso Estado, que de algum tempo a esta data se transformou no
maior produtor de café do Brasil.
Sr. Presidente, o clima de perplexidade e ansiedade que vive aquelas regiões mineiras está a exigir do Governo Federal ações prontas, concretas e
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.efetivas. Nem ao menos, Sr. Presidente, serão suqcientes aquelas no setor fi~
nanceíro, destinadas a melhorar o preço do café no mercado interno e mercado internacional. Estou convencido de que muito mais importantes sào
aquelas providências destinadas a recuperar o ânimo abatido e erradicar o
pessimismo que invadiu de maneir~ extremamente perigosa aquelas áreas do
meu Estado.
E não é para menos. Afinal de contas, por longos anos, a cafeicultura
mineira, a cafeicultura paulista, a cafeicultura brasileira tem sido a financiadora do desenvolvimento nacional, desenvolvimento que permitiu: a construção de um extraordinário parque industrial, com os recursos' obtidos dessa atividade a que se entreg'am milhares de pessoas em nosso Phl;C~
Se do ponto de vis~a econômico a geada foi um desastre monumental,
do ponto de vista social o desemprego na já sofrida zona rural tornou-se uma
ameaça a pairar sobre a cabeça daqueles nossos desprotegidos irmãos rurícu~
las. As·atividades do setor estarão em ritmo acentuadamente reduzido já a
partir deste ano, para chegar ao estado crítico
próximo ano.
Reconneço, proclamo e elogio a presteza com que <> Presidente do Insti~
tuto Brasileiro do Café; Sr.·Otávio Ra'inho, se dirigiu à região assolada para
verificar de perto aquilo que causa espanto e preocupa profundamente quan~
tos têm oportunidade de contemplar os resultados da tragédia.
Estou convencido, Sr. Presidente, de que Instituto Brasileiro do Café
vai acionar os instrumentos de que dispõe para socorrer a região flagelada,
quer Com medidas financeiras e, principalmente, com aquelas a que me refe~
ri, no sentido de restaurar a confiabilidade, o otimismo, a fim de que os ho~
mens da cafeicultura possam encarar os dias de amanhã com maior segu~
rança e tranqUilidade.
Minas Gerais, neste ano de 1979, foi assolada, no início do período, por
catastrófica enchente, com inundações que destruíram lavouras, pontes, es~
tradas, obras de arte de toda a natureza.
A alocação de recursos que seriam destinados a investimentos e agora se
destinam à reconstrução e ao reparo desses estragos espantosos causados pe~
las enchentes, agravam sobremaneira as dificuldades da nossa província. E
agora o fenômeno climático das geadas, ou melhor. de uma única geada, a
destruir milhares de cafezais do sul de Minas, que até há poucos dias com~
puham o cenário maravilhoso daquelas ondulantes colinas sul-mineiras pelo
seu verde majestoso, e hoje formam o contraste triste e sombrio na paisagem
enegrecida pela catástrofe que se abateu sobre Minas Gerais.

no

°

o

Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V. Ex' me permite? (Assentimento do orador.) - t apenas para juntar minha voz à de V. Ex', quando
traz ao conhecimento da Casa e do Governo o problema dos cafeicultores do
nosso Estado, face à geada que atingiu, sobretudo"os cafezais do sul e do sudoeste de Minas Gerais. E quando.V. Ex', também, lembra que Minas so~
freu. no início do ano, com as inundações, tive a oportunidade de, daqui do
Senado, depois de conversar com o então Governador Ozanan Coelho, soli~
citar as providências do Governo Federal quanto às promessas de auxílios
ao nosso Estado. E neste instante em que V. Ex' relembra estes fatos e faz
um apelo, já destacando a ação do Presidente do f BC, e faz, repito, um apelo
ao Governo Federal, aos cafeicultores de Minas Gerais, queria apenasjuntar
minha voz a esse apelo de V. Ex', na certeza de que ele será atendido,
sobretudo. porque neste instante fala o Vice-Líder do Governo, nesta Casa, e
fala com muita autoridade. muito obrigado a V. Ex'
O SR. MURILO BADAR0 (ARENA - MG) - Agradeço o aparte do
meu eminente colega e conterrâneo, Senador Itamar Franco, que tanto como
eu se preocupa com este episódio lamentável ocorrido no nosso Estado.
Encerro estas considerações, Sr. Presidente, para dizer ao Senado que
esperamos confiantes providências concretas, para reduzir, pelo menos se
nào eliminar de tudo, os incalculáveis prejuízos que a economia do nosso Estado e, por via de conseqüência. a economia brasileira acaba de ter com o fenômeno climático oconido no sul de Minas.
Reitero que nenhuma medida do Governo será excessiva ou demasiada
em se tratando da cafeicultura, porque foi ela - e isto é uma verdade incontestável e incontrastável- a responsável principal que possibilitou ao Brasil
o grande salto industrial que nos colocou na posição de vanguardeiro da
América Latina.
Era o que tinha a dizer, Se Presidente. (Muito bem!)

"'\".
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O SR. PRESIDENTE (GabrieLHermes) - Concedo a palavra,.pela ord,çlll, a~ nobre ~ador Itamar Frallco.
',':::'7<'. ·k~·;:~~",.;.~;·:
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. ~R. ITAMAR FRANCQ (Mpa.,..., J\lj:Q.J,'''f1\:uma questão de
dé~m revisã? do orador.) - Sr. ~.inte;pedi a palavra par~j'lWamínhar a V. Ex'
pedido de esclarecimento.
;.
Hoje, na Hqra do Expediente. o Sr. Senador Alexandre Costal l~u'o se- .
guinte ofício:
,: ~,

um·
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A Sua Excelência" Senhor
Senadot Alexandre Costa
DD. P~in\eiro-Secretário do Senado Federal

Se1bo~ Secretàrio,
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Te~ho a honra de encami~"ssa Excelência um ~jlt6gra
fo <lo Projeto .<loLei n' 957. de l~úe "modifica dispp~ij;ões da
Lei n' $.682, de 21 de julho de 1971 (Lei O:rgânica.dosr"rlidos
Político alternda pel~ Lei n' 6.217, de 30 de junho de
sanclOnad~ pelo ExcelentlSSlmo Senhor PreSIdente da Repú~~éa.
Aproveito a opo'tuni~.de para reno.var a Vossa E~q:I.eÍlcia
protest9s de apreço. - Wilson Braga~, Pr.ln\eir~..Secretâ.r1o.

f)'

Í91t'.

Sr. Presi.den~e, na sexta-feira passada haVíi!',
..- ·.~citado ao Sr; Presidente do Senado~ Senador' Luiz Viana, algum' .. ' ~ ~:ações sobre á aprovacão, pela Câmara dos Deputados, deste projei
lej já chamado Projeto
de Lei Senador Mendes Canale. S. Ex.', na ocasião, de.iconhecia) ~nforme
afirmação, a sanção désta lei por Sua Excelência o Senhor president. ~a Re~
pública.
. '.i
Na oportunidade, chegando ao conhecimento da Casa, atravésJlo seu
F'-Secretário, Sr. Senador Alexandre Costa, a sanção desta lei, reiterb' p.edi~
do de esclarecim~ntó 'que fiz ao Sr. PreS,í~.~nte desta Cnsa, na últi~a1 sexta~
feira. Reitero, ent.ão, neste il;1stante, a V .. ~.~is serão as providêiJÇiàs do
Senado Federal face à sançào desta lei, que no meu entendimento e n9:enten~
dimento de grandes juristas, inclusive'um ex-Senador da República, d ~rande
jurista mineiro, Senador LlIcio Bittencourt, torna esta lei inconstitQ:cio.nal
pela falta de tnimltaç?o completa no seu processo de eIH~_oração legislativa.
É a'consulta que encaminho a V. Ex', na certeza,~:iue,já agora, Se.nado Federal poderã responder ao que se inter~~~ite momento ..

o

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Posso informar a V.

E~ que

o nosso Presidentt, Senador Luiz Viana, está colhendo as informaçije$ para
trazer a resposta que V. Ex' e a Casa merecem.
~. i

E a informaç.~o que tenho que trazer a V. Ex... adiantando m.í~. que
mesmo assim farcl uma lembrança pará -que essas infor:nações sej"arhitiazidas. com a maior brevidade, como V. E~ deseja.
O Sr. Itamar'Franco (MDB - MOr;"';':Sr. Presidente, permita-me V..
O SR. PRESI~ENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palav'ra a V. Ex',
nobre Senador Itamar Franco.
'i
!

.

'

l-

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Muito obrigado a~.Ex',
pelo respeito que tem aó Senador da Oposição.
'; ;
" Sr. Presidente! .es.ta lei foi sancionada. Se ela foi sancionada paS$~ a ser
lei, está em vigor. p Senado Federal, mais que ning.uém sabe que é'~II:na lei
inconstitucional, sr:Presidente. Então, as providências tomadas. agÓTJt-exigem caminhos diferentesdôs que deveriam o Sr. Presidente do Senadtll'ederal ter tomado na ~el(ta-feira. O Senhor Presidente da Re:pública san<ii,bncu.
Então, creio, e vai respeitosamente a indagação a V. Ex". ,~ue o Presid'qte do
Senado Federal de.veria informar, hoje, à Casa, ainda hoje, quais as~ providências adotadas. Se esta lei é, realmente, inconstitucional, deverá sOI'.obedecida?
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Devo·.nformar a V' Ex',
mais uma vez, que b 'assunto 'está com o Presidente da Casa e estou m~~~an~
do dar conhecimento a S. Ex" para que, se possível, preste os esclareciJh~tos
que V. Ex' está so~icitat\do~ í::. o que me cabe informar a V. Ex' .
I

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Esgotado O tempo destinado ao Expediente.

O SR. ITAMAR FRANCO (t:,mB - MG) - Sr. Presidentei voil
aguardar a resposta até o término da sessão, quando, então, se não receber
essas informações, v,oltarei ao' assunto.

o Sr. Itamar Franco (MOB Presidente.

O SR. PRESIO'ENTE(Gabriel Hermes) - Sobre a mesa, requerimento
que será lido pelo Br. I q~Secretári().

MG) -

Peço a palavra pela ordem, Sr.
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REQUERIMENTO N0 193, DE 1979

N os termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição, nos
A na i... do Senado, da Ordem do Dia do·Ministro da Marínha, baixada nesta

data, alusiva ao tranSCurso da

Bata~ha

do Riachuelo,

Sala das Sessões, 11 de junho de 1979.·- Agenor

Ma~ia.

O SR. PRESIlWNTE (Gabriel Hermes) - De ac<)rdo com o act. 233, §
I ", do Regimento Interno, o requerimento que vem de· ser lido será publicado
e submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"-Secretário,

f' lido o wguinte
PROJETO DE LEI

I,JO SENADO

N0 172, DE 1979

Institui Q Seguro..sâ~e Estatal UniversaJ e Compulsório. e da
outras prO\'idências.
-.. ,

o

Congresso Nacional decreta:

ArL jp Fica instiw(do o seguro-saúde estatal universal e compulsório
para todos os segurados da Previdência Social e seus dependentes, assim definidos na forma dtJ disposto nos arts. 59da Lei nl' 5,890, de 1973. e 11 da Lei
n' 3.807. de 1960.
Parágrafo único. inciuem-se: ~as disposições deste artigo os aposentado.'. pda Previdência Social e seus-.,degendentes.
Art. 29 O seguro-saúde de que trata esta lei tem por fim a complcmentaçã o do custeio total das despesas com assistência médica, odontológica e
hospitalar aos segurados e seus dependentes, referentes à diferença que se
apurar entre o montante do paganlento por ele contratado e o valor correspondente à responsabilidade do INAMPS, na forma de tabelas específicas.
§ 19 Considera-se assistêncfa médica, odontológica e hospitalar, para os
fins deste artigo, a que, a critério··~ por iniciativa do segurado, lhe seja prestado oU aos seus dependentes. pOI' pe.5soas físicas ou jurídicas competentes.
~ 2'.' A assistência referida no-'parágrafo anterior será comprovada perame o órgão fiscalizador da Previdência Social. para efeito de compensação
de despesas; mediante o encaminhamento, pelo segurado, de laudo e comprovante de honorúrio expedidos pelas pessoas físicas ou jurídicas prestadoras da assistência.
~ Y O laudo e o comprovante de honorários obedecerão a modelos padronizados pelo órgào fiscalizador da Previdência Social.
~ 4u O p~!gamento das despesas a que se refere este artigo será feito diretamente pelo lAPAS à pessoa física ou jurídica prestadora ·do serviço, ficando vedado a qualquer tílulo cobranças supJementares ao segurado, não compreendidas no seguro·saüde previsto nesta lei.
5'" As pessoas físicas ou jutíôicas prestadoras de serviço ficam subordinadas a prévia inscrição em cadastro especifico sob controle de ór'gão fiscalizador da Previdência Social.
Art. J'.' O seguro-saúde será custeado por recurso do Fundo de SeguroSaúde," sob gestão e administração do lAPAS. constituído por receita proveniente de acréscimo de contribuição a ser fixado pelo Poder Executivo, limitado aO tcto de 1% (um por cento) e incidencc sobre os valores que formam o
custeio do regime de Previdência Social.
Parágrafo único. A arrecadação e o recolhimento do acréscimo previsto neste artigo serão feitos conjuntamente com as contribuições próprias ao
regime de Previdência Social e segundo as normas que lhes sào aplicáveis.
Art. 4'1 As pessoas jurídicas que mantenham serviços de assistência médica. odontológica e hospitalar serào compensados das despesas feitas, nesses çasOS, com seus empregados, mediante desconto, dos valores despendidos. do total da co'ntribuição rhensal"devída ao órgão da Previdência Social.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo. a compensação nào
poderá ultrapassar o valor que, nas tabelas referidas no art. 2'1, corresponder
à assistência efetivamente prestada.
ArL 5" O seguro-saúde n~1O abrangerá a assistência médica, odontológica t: hospitalar que ultrapasse o pedodo de 90 (noventa) dias a partir do diagnóstico,
Art. 6" A inadimplência do empregador quanto ao recolhimento de
contribuição nào Çtlnstituirá impedimento à prestação do seguro-saúde em
I~\'.or do segurado,
Art. 79 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90
(novenla) dias {.'onlHdos de sua publicação.
Art. 8~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 91" Revogam-se as disposições em contrário.

*
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A Instituição do seguro-saúde no Brasil representa uma antiga aspiração dos trabalhadores e de todos quantos têm se dedicado ao estudo da
implantação da assistência médica e hopitalar gratuíta, corno um direito do
povo e um dever do Estado,
Reconhecemos, até porque acompanhamos de perto o problema, o
enorme esforço das instituições previdenciárias em se aparelharem de recursos técnicos e humanos capazes de tornar seus serviços abrangentes, não só
da .massa segurada, mas. sobretudo, de toda e qualquer área ou especialização-- médica,
Esse objetivo ideal de atendimento rápido e eficiente de todos os segurados e seus dependentes, apresenta-se, contudo, pela sua magnitude, verdadeiramente utópico dentro da atual sistemática da nossa Previdência Social.
Os altos custos de serviços de assistência médica, hospitalar ou odontológica. a existência de enorme diversificação das especialidades, a falta de
postos e ambulatórios' da Previdência em centenas de municípios, para não
se falar da rarefação de profissionais nas grandes áreas do interior do Pais,
estào a demonstrar que a única forma plausível ou prática de se atender aos
milhões de segurados. carenteS de recurso:; e de assistência, está na adoção de
um sistema de seguro como o proposto neste .projeto,
A idéia embora entre nóS seja singular e inovadora, em alguns países
como a Inglaterra. França, Estados Unidos, Alemanha e México, já se constitui numa realidade nos seus regimes de previdência social, que adotam eSSa
modalidade de seguro, variando, apenas, quanto às classes de segurados, fai-'
xas de renda, tipos de custeio. etc.
Sucede, porém, que o Brasil tem peculiaridades de tal modo diversifica- .
das que a contribuição da legislação comparada, a aplicação daqueles regimes em nosso meio, se torna, praticamente, inviável.
Visa, pois, o presente projeto, a suplementar, através do seguro-saúde, a
atual, e porque não dizer, futllra carência dos serviços de assistência médica,
odontológica e hospitalar da Previdência Social.
Por ele, o segurado, ao invés de ter de aguardar, como temos constatado, até alguns meses para uma "cirurgia de emergência" nos ambulatórios
ou hospitais do lNPS, poderá socorrer-se do médico da sua preferência ou
do hospital da localidade em que reside. contratanto honorários compatíveis
com os serviços a serem prestados.
Ora, é sabido que os médicos ou odontológicos não têm interesse em clinicar por conta dos honorários prefixados pela instituição previdenciária.
Somente os grandes hospitais e algumas clínicas, que permitem o atendimento maciço de pacientes. se arríscam à celebração de convênios com o INPS.
E, assim mesmo, tais clínicas e hospitais se restringem ao chamado atendimento ambulatorial. de consultas, em face do baixo custo desse tipo de serVIÇO.

Uma simples cesariana ou um tratamento odontológico que exija pequena prótese dentária ascende, hoje, com a maior facilidade, à casa dos 20
mil cruzeiros. Ora. como é possível ao assalariado suportar tal despesa, seja
para si, seja para seus dependentes? Como poderá o médico particular ou o
dentista fazer o "abatimento" de seus honorários para igualá-los à tabela da
Previdência Social que, na maioria dos casos, está fixada em valores que chegam até aos 80% daqueles honorários?
Sem recursos para pagar o doente sofre nas filas dos hospitais do INPS,
tentando obter uma assistência que, em muitos casos, tem caráter de urgêncIa.

O seguro-saúde, portanto, entra nessa faixa de atendimento. Servirá, assim, para cobrír a diferença entre os honorários reais e os irreais pagos pela
Previdência Social. E o sistema é mui'to simples.
Atendido pelo seu médico ou odontólogo particular, o segurado encaminhará à instituição previdenciária o recibo de honorários e das despesas
havidas no tratamento. Após a devida aferiçào dos serviços profissionais
prestados, descritos em laudo que acompanhará o recibo, a instituiçã'o efetuará. diretamente ao profissional ou à entidade hospitalar o pagamento da
diferença entre os honorários cobrados e o vaJor por ela atribuído em sua ta·
bela.
E uma idéia que se lança. Um primeiro passo. Estabelecemos em principio. uma contribuição de até I % sobre o montante dos valores que formam o
atual custeio da Previdência Social. Possivelmente, com os subsídios dos
mais entendidos em cálculo atuarial e dos estudos que, certamente, virão do
Poder Executivo, especialmente do Ministério da Previdência e Assistência
Social, poder-se-á chegar a um termo ideal e ao aperfeiçoamento da proposição, que, sem dúvida, pelo seu elevado alcance, merecerá a acolhida dos
meus eminentes pares.
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Estamos certos de que a nossa iniciativa não representa uma solução definitiva nem altamente técnica. Pretende, isto sim, converter-se numa sugestão aos mais identificados com a problemática da Previdência Social, invocando seu concurso e a sua experiência, no sentido de aprimoramento da
matéria, a fim de que essa grave lacuna, que hoje se observa no plano da assistência médica, seja reparada, mediante soluçào que sirva aos superiores
interesses da coletividade.
A idéia que estamos concretizando com o presente projeto precisa contar com a colaboraçào de todos quantos no Parlamento, naS instituições de
classe e nos meios governamentais têm uma parcela de responsabilidade em
busca de soluções para o bem comum.
Quando ainda Deputado Federal e Presidente da Comissão de Saúde da
Câmara dos Deputados, promovemos a realização do "Simpósio Nacional
de Assistência Médico Previdênciária", ao qual compareceram 520 simposiastas. representativos de inúmeros setores da população, que, incluiu delegados de Sindicatos Médicos, Cooperativas Médicas, Conselho Federal e Regionais de Medicina, entidades assistenciais prestadoras da Medicina de
Grupo, estudantes e professores universitários da área médica e paramédica, assim corno o operariado brasileiro, principal interessado na eficiência da rede assistencial-previdenciária, que se fizeram representar por 32 sindicatos e 13 federações dos mais diferentes ramos da atividade produtiva.
Ainda hoje podemos reivindicar esse fato como o mais legítimo modelo
de democracia direta já experimentado neste País em quase toda sua história,
cuja importância se eleva quando consideramos ter sido realizado em meio a
uma contingência institucional extremamente adversa, como a caracterizada
pelo fechamento das liberdades públicas nos últimos 15 anos.
Não obstante, não houve como acoimá-lo de agitação para reprimi-lo,
como é comum acontecer diante da manifestação popular que visa a transformar a realidade. Ao contrário, aliás, viram nele as autoridades executivas
de então, um fermentador de idéias que cumpria aproveitar.
E assim foi feito, Com a encampação, pelo Executivo, de algumas de
suas conclusões finais, comO a Recomendação nq 5, que dizia:
"5. Seria estudada a possibilidade e conveniência da criação
do Ministério da Previdência Social, visando, além dos benefícios
previdenciários de aposentadoria, pensões, auxílios etc., a coorde
nação financeira do seguro-saúde estatal, total e compulsório."
w

o Simpósio recomendava, além disso, "que a responsabilidade pela assistência médica do povo brasileiro deveria ser atribuída fundamentalmente
ao setor público"; "que todos os recursos assistenciais deveriam ser unificados e entregues à coordenação de um único órgào"; "que essa unificação deveria ser antecedida da definição de uma "Política Nacional de Saúde e da
Criação de um Sistema Nacional de Saúde"; "que o suporte financeiro deveria ser obtido por via de seguro-saúde estatal, universal e compulsório, com
o regime de livre escolha, aconselhando-se a inserção no sistema de um fator
moderador aplicável às faixas populacionais de maiores recursos"; "que o
problema das escolas médicas devia merecer atençào especial, com o objetivo de integrá-Ias no esforço assistencial e de possibilitar às novas gerações de
médicos formação profissional adequada, dentro dos princípios éticos" e, finalmente, "que deveria ser equacionado o entrosamento da assistência
odontológica com a assistência médica".
O Governo criou, logo a seguir, o Ministério da Previdência e Assistência Social, cumprindo, em grande parte, o desejo da nacionalidade de ver
centralizados os recursos da Previdência em um único órgão.
Mas não centralizou a assistência no poder público nem criou o segurosaúde estatal, universal e compulsório, com regime de livre-escolha. Também não quis criar o fator moderador para os grupos de maior renda nem resolver o problema da integração das escolas médicas ao esforço assistencial.
Finalmente, não equacionou o entrosamento da assistência odontológica
com a assistência mêdica.
Muito ao contrário, dispersou ainda mais a ~ede assistencial própria da
Previdência, possibilitando o crescimento exagerado da prestação particular
de serviços, através da rede privada, à qual socorreu com financiamentos privilegiados, criando uma verdadeira hotelaria particular em paralelismo com
a assistência médica, à qual pagava generosamente em unidades de serviço,
garantindo-lhe a segurança de uma clientela em crescimento, num mercado
estável de compra de serviços que impossibilitava qualquer risco empresarial, nos termos da ética do sistema capitalista, qua ainda é a opção brasileira
de desenvolvimento.
Duarante 6 anos, desde a proposição do seguro-saúde estatal. universal
e compulsório pelos simposiastas da Comissào de Saúde da Câmara dos Deputados, o modelo concentracionista impediu sua implantação. Ao mesmo
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tempo. Deputados e Senadores nada puderam fazer para dar curso à reivindicação popular, constrangidos que estavam pela legislação excepcional que
retirou ao Congresso a sua função legiferante.
É verdade que as peias excepcionais ainda não caírum. e: vivemos sob o
domínio do mesmo sistema autoritário, que à exceção da revogação do AI.j
e do 477 nada mais abriu à Nação. Um fato novo, entre:tanto, existe., a esti~
mular a criatividade dos políticos: a pressão popular de: inúmeras greves, a
realização de encontros e conferências por diversos grupos formadores de
opinião pública. uma tímida abertura da censura à Imprensa e as dissidências militares advindas da última sucessão presidencial. l[sto tem possibilitado a retomada da discussão popular sobre os seculares problemas estrutura·
is da sociedade brasileira, possibilitando o encaminha.mento de w~ssões
públicas por transformações sociais.
Dentro deste processo de conscientização e da necessidade de ~ programa efetivo de transformações sociais, esperando provocar uma ampla
discussão nacional é que tomo a iniciativa de apresentar hoje, à consideração
desta Casa um projeto de lei que "institui o Seguro-Saúde estatal, universal
e compulsório, e dá outras providências". Estamos consclentes de estar apre-'
sentando um projeto ainda muito limitado pelas travas constitucionais que
pesam sobre o Congresso quanto à iniciativa das leis.
Esse projeto visa à criação de um fundo especial, a ser gerido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, através do lAPAS, para fazer
face a despesas complementares do atendimento hospitalar, segundo tabelas
de complementação a serem estabelecidas pelo INAMPS.
Tal preocupação é necessária, porque vivemos um modelo de atendimento médico em que o conjunto de medidas relacionadas com a saúde
pública tem sido mais Uma empresa comercial que um se::viço público voltado para os interesses da população. Por isto, tem-se regido pelas leis,ordinárias do comércio. avaliando-se segundo os critérios do mercado, em que se
compara a outros aspectos da atividade econômica.
Ora, é evidente que o valor da vida humana não pode resultar de um
cálculo econômico, já que depende, por experiência, da t:tica social. Tudo o
que o cálculo econômico pode conter é a definição das políticas de saúde
que mais se adaptem a um determinado sistema de valorização da vida humana.
No trabalho intitulado "Economia da Morte - Morte da Economia",
Jean Claude Pollack afirma:
"Sempre que o capital deve avaliar a rentabilidade das inversões em
saúde, revelam-se suas vacilações e desvios para aborda:: a questão da vida
humana. Aí toda medicina é um ato de regulamentação da capacidade de
trabalho. As condições para o 'trabalho impregnam o juízo dos clínicos como
ponto de partida mais preciosos ~ue um valor fisiológico ou biológico mensurável. "
"Um dos objetivos fundamentais do Capitalismo -' prossegue P<>lIack
- seja qual for o grau de planificação presentemente alcançado por seus técnicos, consiste em redüzir, enquanto for possível, os gastos em bens.coletivos, como habitação, educação e saúde, em prol da produção de bens de
consumo individuais. As instituições de saúde podem, St:m dúvida, intervir
paliativamente na emergência das doenças que a sociedade cria ou favorece.
Mas esta compensação toma necessariamente a forma eKigida pelas leis de
mercado. transforman~o-se em necessidades individuais, medicamentos oU
jornadas de descanso, dçvidamente contabilizadas, fontt:s múltiplas de um
consumo suplementar e de novos lucros na indústria farmacêutica, na indústria alimentar, na de material hospitalar etc."
"A medicina permite e favorece o movimento de mudança que desconhece os benefícios coletivos da prevenção para alimentar a onda de COnsumidores individuais dos "objetos de saúde" (pastas dentifrícias, milagrosas,
vitaminas salvadoras, afrodisíacos e alimentos supérfluos, estimulantes e
lranqUilizantes, revistas médicas, massagens, saunas, aparelhos de raios
ultra-violeta etc.). Como representa o agente ideológico dessa mudança, a
medicina torna-se compromissada e evidencia a equaçã,o que relaciona a
cura com o ato de consumo, ou seja, Com a compra de uma mercadoria. Encerra sua prática ao campo fechado do "colóquio individual", da relação
médico-paciente, ponto estrutural do intercâmbio terapêutico, caracterizado
pelos "cuidados" e o dinheiro, a -prescrição e os honor2.rios".
A opção brasileira, voltada para a economia de mercado, tem valorizado a medicina segundo esse princípio. Por isto mesmo, enfatiza pouco a prevenção, seja através da justa distribuição da renda, seja 2.través de medidas
sanitárias, valorizando o assistencialismo, do qual saem duas vertentes de
manutenção do capitalismo como opção: possibilita a comercialização Crescente de remédios, _que favorece o crescimento da indústria farmacêutica;
emprega a mão-de-obra especializada âtravés de intermediários particulares
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entre: o médico e o paciente, como nos hospitais privados, e leva as doenças
crônicas ao grau de grande risco, possibilitando intervenções cirúrgicas, que
fazem inflar o mercado de materiais hospitalares.
Por isto mesmo, quanto mais se gasta, mais critica vai ficando a situação da saúde da população, como combalida vai ficando também a saúde
econômica e financeira do País, expressa na dívida externa crescente e no aumento insuportável da inflação.
Instala-se um círculo vicioso, do qual só se pode sair por uma revisão
global da ordenação jurídica da sociedade, com corajosas intervenções econômicas, que transformem o sistema de propriedade dos meios de produção,
para a eles adequar uma nova realidade educacional, sanitária e cultural só
. para citar os aspectos mais imediatos dessa transformação.
O sistema de seguro-saúde estatal que propomos atenderá aos custos
complementares que advém da livre escolha, sendo uma opção superior ao
cheque-consulta que o Ministério da Previdência pensa em implantar. com
base na malsinada experiência, levada a efeito no Sul do País, durante o Governo Costa e Silva, que coroou-se de um fracasso retumbante.
Com este plano se reforçará a Federal de Seguros, permanentemente
ameaçaqa pela privatização do Governo Figueiredo. Ao mesmo tempo, serão desencorajados os fundos particulares de seguro-saúde, cujo mercado se
encontra assaltado por grupos estrangeiros de complementação, como a
Golden Cross, que tem seguro específico contra a doença, assim como as demais companhias de seguro de vida e acidentes, que incluem auxílio hospitalar caro e insuficiente à sua clientela. Ao mesmo tempo, o plano obrigará a
rede particular de hospitais a suspender a sofisticaçào dos apartamentos
para internados, que são ao mesmo tempo um pretexto para encarecimento
artificial do serviço médico, além de uma afronta à igualdade legal no acesso
à saúde, racionalizando os custos das internações, que serão reduzidas ao.
mínimo indispensável à recuperação dos pacientes, com sensível aumento da
oferta de leitos para o restante da população. Simultaneamente melhorarse-á o conjunto do atendimento, uma vez que as clínicas, hospitais ou médicos particulares que se inserirem no sistema não poderão cobrar outras taxas
complementares que não aquela estabelecidas nas tabelas a serem criadas
pelo INAMPS, sob qualquer pretexto, ficando o atendimento suntu~rio a
critério dos hospitais ou médicos particulares que não se insiram no sistema,
preferindo competir na selva da Jivre jniciativa, onde. creio. dificilmente poderão.
Porque ê o modelo privatista de exploração da saúde e da educação que
precisa ser combatido, por ser não apenas o responsável pelo desmedido aumento da demanda de serviços assistenciais e do conSUmo de drogas, como
também fator responsável, pela prioridade que lhe ê dada pelo Governo, o
principal responsável pela falta de ênfase na medicina preventiva.
Meu projeto de implantação de um seguro-saúde estatal, universal e
compulsório insere-se nesta conjuntura programática. t a contribuiçào que
trago para a transformação gradua] do sistema assistencial privado em sistema estatal. como desejo dos simposiastas expresso no Simpósio Nacional de
Assistência Médico-Previdenciária, realizado pela Câmara dos Deputados
em J 973. São idéias que não me pertencem, mas que encampo integralmente,
inclusive como forma de propiciar um grande debate nacional em torno da
assistência médica do País. Sei, de antemão, que tal proposta sofrerá deformações pelos hóspedes particulares do Estado, que procurarão usar os trabalhadores como massa de manobra nesta discussão. Mas não temerei este
desafio, pois a política econômica de submetimento do País às multinacionais e aos caprichos da iniciativa privada já teve sua oportunidade. Mantida
pela força, do Irã à Nicarágua, mostrou sua ineficiência, O povo já quer mais
que liberdades públicas. E estas são as liberdades democráticas que interessam à população: a anistia econômica e as transformações sociais.
Sala das Sessões, 1I de junho de 1979. - Jaison Barreto,
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.890 -

DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a Legislação de Previdência Social e dá outras providências.

11 - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no Brasil
para trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas
nacionais no exterior;
111 - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, só~
cios solidários. sócios quotistas, sócio de indústria, de qualquer empresa;
IV - os trabalhadores autônomos.
§ Iv São equiparados aos trabalhadores autônomos os empregados de
representações estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos a
regime próprio de previdência.
§ 21' As pessoas referidas no artigo 39 , que exerçam outro emprego ou
atividade compreendida no regime desta Lei, são obrigatoriamente segura~
dos, no que concerne ao referido emprego ou atividade.
§ 39 Após completar 60 (sessenta) anos de idade, aquele que se filiar à
Previdência Social terá assegurado, para si ou seus dependentes, em caso de
afastamento ou morte, um pecúlio em correspondência com as contribuições
vertidas, não fazendo jus a quaisquer outros benefícios".

LEI N' 3.807 -

DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaJ.

Art. I J. Consideram-se dependentes do segurado, para os efeitos des~
ta lei:
I - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condiçào, quando inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos, as filhas solteiras, de qualquer
condição, quando inválidas ou menores de 21 (vinte e um) anos;
11 - o pai inválido e a mãe;
lU - os irmãos inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos e as irmàs
solteiras, quando inválidas ou menores de 21 (vinte e um) anos.
§ 19 O segurado poderá designar, para fins de percepção de prestações, uma pessoa Que viva sob sua dependência econômica, inclusive a filha ou irmã maior, solteira, viúva ou desquitada.
§ 29 A pessoa designada apenas fará jus à prestação na falta dos dependentes enumerados no ítem I deste artigo, e se, por motivo de idade, condições de saúde ou encargos demésticos, não puder angariar meios para o
seu sustento.

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O projeto que vem de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Almir Pinto - Jessé FreireCunha Lima - Humberto Lucena - Milton Cabral ~ Arnon de MelloGilvan Rocha - Lr"'"ival Baptista - Passos Porto - Dirceu Cardoso Amaral Peixoto - , .. elson Carneiro - Tancredo Neves - Mendes Canale
- Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - José Richa - Evelásio Vieira Leno}r Vargas - Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) diente.
Passa-se à

Está finda a hora do Expe-

ORDEM DO DIA
Item I:

"Art. 51' São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no
artigo 31':
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 65,
de 1976 (nl' 1.066,175, na Casa de origem), que dispõe sobre causa
de especial aumento da pena, quanto aos crimes contra a administração pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da

Junho de 1979

Ten;a~feira

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

administração direta e indireta, regula a forma de seu procedimento e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n's 225 e 226, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, favorável, com a Emenda· número
l-CCJ, que apresenta; e
- de Serviço Público Civil. contrário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão an~erior, tendo a votação
adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, ressalvada a emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

t

O seguinte o projelO aprovado

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N' 65, DE 1976
(NO 1,066-8175, na C.sa de origem)
Dispõe sobre causa de especial aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administração PUblica, praticados por ocupantes de
cargos em comissão da administração direta e indireta, regula a forma de seu procedimento, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' O parágrafo único do Ar!. 327 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de
dezembro de 1940, é remunerado para 19, ficando acrescentado o seguinte §
29:
"Art. 327 ........................................... .
§ I' ........................... , ................... .
§ 29 A pena será aumentada da terça parte quando os autores
dos crimes previstos neste capitulo forem ocupantes de cargos em
comissão ou de fuoção de direção ou assessoramento de órgão da
administraçào direta, sociedade de economia mista, empresa públi~
ca ou fundaçào instituida pelo Poder Público."

Art. 29 Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério
Público nos crimes contra a administração pública cometidos por ocupantes
de cargo em comissào ou de função de direção ou assessoramento de órgão
da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou
fundação instituída pelo poder público, fornecendo-lhe, por escrito, infor~
mações sobre o fato e a autoria e indicandó o tempo, o lugar e os elementos
da convicção.
§ 19 A inércia do Ministério Público estadual, por quinze dias, transfere
a iniciativa do Procurador-Geral do Estado ou ao Procurador-Geral da República, conforme se trate de matéria de competência da Justiça Estadual ou
da Justiça Federal, mediante requerimento de qualquer pessoa.
§ 29 O arquivamento pelo Ministério Público estadual das informações
só terá validade após referendado pelo Procurador-Geral da República.
S 39 O Procurador-Geral da República pode delegar expressamente, a
qualquer membro do Ministério Público Federal, as funções que lhe são impostas pera presente feio
Arl. 39 O processo dos crimes contra a Administração Pública cometidos por ocupante de cargo em comissão, ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administraçào direta, sociedade de economia mista,
empresa pública, ou fundaçào instituída pelo poder público, é o comum do
juízo singular estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes
modificações:
1- a!}tes de receber a denúncia, o juiz ordenará a notificaçào do acusa.do para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias. Caso o acusado
não seja encontrado, ser~lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar
defesa no mesmo prazo, contado da intimação da nomeação;
11 - ao receber a denúncia, o juiz decretará o seqUestro de tantos bens
quantos necessários a cobrir o valor do prejuízo sofrido pela administração
direta, sociedade de economia mista, empresa p!Íblica ou fundação instituída
pelo poder público;
1I1 - no prazo de quinze dias, contados do recebimento da denúncia, o
juiz ouvirá as testemunhas de acusações e de defesa na mesma audiência,
nessa ordem, após o que determinará a realização das prqvas periciais que
entenda necessárias. O prazo improrrogável para a realização das provas periciais é de quinze dias;
IV - cumpridas. nos prazos determinados no inciso anterior, a coleta
das provas testemunhal e pericial, os autos serão conclusos ao juiz que determinará a efetivação das diligências complementares estritamente necessárias

12
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ao esclarecimento da verdade, assinado prazo de até quinze dias para a sua
realização, sentenciando em dez dias.
Art. 49 A sentença condenatória decretará o perdúmento de bens seqUestrados em favor do órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, sujeito passivo do crime.
•
Parágrafo único. A condenação definitiva acarreta a. perda do cargo ou
da função e a inabilitação, pelo prazo de dez anos, para o exercício de cargo
ou função pública, eletiva ou de nomeação, na administração direta. sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder
público.
Art. 5q As mesmas penas e o mesmo procedimento judicial serão aplica~
dos aos que, no exercício de função pública ou não, buscarem proveito para
si ou para outrem, mediante influência sobre os titulare, mencionados noS
Arts. loi e 2q desta lei, conduzindo-os à prática de crimeH contra a administração pública.
Are 69 A sentença que absolver os denunciados nos termos desta lei está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois
de confirmada pelo tribunal.
Art. 79 A desobediência aos prazos estabelecidos para a tramitação dos
processos referentes aos crimes mencionados nesta lei implica no impedimento da promoção do juiz ou do órgão do Ministério Público por tantos
dias quantos os do' atraso, não podendo. sob pena de reliponsabilidade, ser
relevada- por qualquer autoridade. A promoção feita em desobediência ao
disposto neste artigo é nula de pleno direito.
Art. 89 Prestar informações ou dar causa a instaura~;ão de processo judicial contra ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista. empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, imputandolhe crime contra a administração pública de que o sabe inocente:
Pena: a correspondente ao crime imputado.
Art. 99 Esta Lei entrará em vigo~ na data de sua publicação, revogadas
- as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se enton~
tramo (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à. Comissão de Redação.
E a seguime a emenda aprovada

EMENDA No I-CCJ
"Suprimam-se os arts. 29 e 89"
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n~ 47,
de 1979 - Complementar, do Senador Franco Montoro, que altera a lei Complementar n' 25, de 2 de julho de 1975, para permitir
o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo sua votação adiada por falta de número.
Nos termos do inciso 11 do art. 322 do Regimento Int{~rno, a matéria depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa .
A votaçào processar-se-á peto sistema eletrônico.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seus respectivos lugares.
(Pausa.)
Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar e em segUida os demais Srs.
Senadores.

Procede-se à votação

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
-

Mauro Benevides - Agenor Maria - Itamar Franco - Jaison Barreto
Marcos Freire.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Murilo Badaró - Evelásio Vieira - Leite Chaves - Teotônio VilelaAffonso Camargo - Almir Pinto - Aloysio Chaves - Ar~qnd. Mello -
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Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Jarbas Passarinho - Jorge Kalume
- José Lins - Jutahy Magalhães - Lenoir Vargas - Moacyr Dalla - Saldanha Derzi.

O SR_ PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Votaram "SIM" 5 Srs. Senadores e "NÃO" 17 Srs. Serradores. Não houve quorum, a votação fica

adiada para a próxima sessão, bem como os itens 3,4,5,6 e 7 da pauta, que
se acham em fase de votação.

São os seguintes os ítens cuja votação é adiada

-3Votação, em turno único, do Requerímento n'1 185, de 1979, do Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDS, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento rnterno, urgêncía para o Projeto de Lei do
Senado nQ 247, de 1977, de autoria ,do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre a aplicaçào dos recursos do Fundo de Partícípação dos Municípios, e
dá outras providências.

-4Votação. em turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Senador Pedro Simon. pela Liderança do MDB. solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resoluçào
n9 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-5-

PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constituc;ionalidade, juridicidade e aprovação; 29 pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda 0 9 I de plenário;
- de finanças - ]<:> pronunciamento: contrário; 21" pronunciamento: contrário ao Projeto e à Emenda 0 9 I de plenário.

-6-

PARECER, sob n' 237, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, favorável.

-7Votação, em pdmeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n" 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia. que isenta do Imposto
de Renda o 13 9 salário, tendo
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Climissão:
- de Constituição e JlIstiça. pela inconstitucionalidade.

Item 8:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 245, de 1979), do Projeto

de lei do Senado n' 349, de 1978, do Senador Accioly Filho, que
dispõe sobre ação de acidente do trabalho.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nào havendo oradores, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é a redação final dada como aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento rnterno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte redação final aprovada

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 349. de 1978. que
díspoe sobre ação de acidente do trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 19 da Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 19.

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 9:

Discussão, em segundo turno, do Proj~to de Lei do Senado
n9 34, de 1978, do Senador Itamar Franco, que proíbe aplícaçôes
financeiras, pelas pessoas jurídicas de direito público, de recursos
obtidos com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos
de interesse da respectiva administração, tendo

PARECERES, sob n's 186 a 188, de 1979, das Comissões:
- de C'onstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade:
- de Economia. favorável, com voto vencido do Senador Benedito Ferreira: e
- de Finanças. contrário, com voto vencido, em separado, do
Senador Amaral Peixoto. e voto vencido dos Senadores Tancredo
Neves e Mauro Benevides.
Nenhum dos Srs. Senadores soliçüando a palavra, declaro encerrada a

discussão. Encerrada esta, é o projeto dado como aprovado, nos termos do
ar!. 315 do Regimento Jnterno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 34, DE \978
Proíbe aplicações financeiras. pelas pessoas jurídicas de direito
público. de recursos obtidos com a finalidade de financiar obras ou
emprct"ndimentos de interesse da respectiva administração.
O Congresso Nacional decreta:

Votação. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves. que altera o art. 134, inciso 11, do C6digo
Civil Brasileiro, tendo

SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

§ 3' Não se aplica o disposto nos arts. 188,475 e 530 do Códi-

go de Processo Civil às ações de acidente do trabalho."

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)

Votaçào, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n 9 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
a05 ex-combatentes da FEB, tendo

o

§ 19 O ingresso em juízo in depende da prévia exaustão das vias
administrativas.
§ 29 Ê obrigatória, sob pena de nulidade, a intervenção do Mi·
nistério Público nas ações de acidente do trabalho.

Art. J9 Os recursos obtidos pelas pessoas jurídicas de direito público
com a finalidade de financiar obras ou empreendimentos de interesse da respectiva administração. nào poderão, em qualquer hipótese, ser objeto de
aplicação, no mercado financeiro.
Art. 29 A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o administrador
público responsável à penalidade prevista no artigo 315 do Código Penal.
Are 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Ficam revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDEi'o"TE (Gabriel Hermes) -

Item 10:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado
no:> 48. de 1979, do Senador Lázaro Barboza, que acrescenta parágrato único, ao 8rt. 29 do Decreto n 9 24.l50. de 20 de abril de 1934,
tendo
PARECER. sob n' 218, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade ejuridicidade, e no mérito favorável.
Em discussào o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão é o projeto dado como aprovado, nos termos do
ar!. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 48, DE 1979
Acrescenta parágrafo único ao art. 29 do Decreto n9 24.150. de
20 de abril de \Q34.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 Ê acrescentado ao art. 29 do Decreto n9 24.150, de 20 de abril
de 1934 o seguinte parágrafo único:
·~n.V

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

Parágrafo único. Para os efeitos das alíneas b e c deste artigo.
o locatário terá direito à soma dos prazos dos contratos anteriores,
desde qúe firmados ininterruptamente."
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Art. 29
Art. 39

E:.-ta Lei entra em vigor na dat~ de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -

Item 11:

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

n9

Projeto de lei do Senado
\90, de \975, do Senador Gilvan
Rocha. que acrescenta dispositivos à Lei nl' 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. e
dá outras providências".
(Tramitando em conjunto com o PLS nl' 91, de 1976.)
A Presidência, tendo em vista o pronunciamento das Comissões de Economia, de Saúde e de Finanças. em seus Pareceres de n9s 1.247 a 1.249, de
19?}, no sentido çJc que a lei n9 6.360, de 23 de setembro de 1976, atendeu
amplamente os objetivos preconizados pelas proposições, declara prejudicados os Projetos de Lei do Senado n.;os 190, de 1975 e 91, de 1976, constan1es
dos itens 11 e 12, da pauta,
E a seguinte a matéria constante do item n P 12:
-12 MA TERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n9 91, de, 1976, do Senador Or~stes
Quércia, que restringe a publicidade de medicamentos aos casOS
que especifica, e dá outras providências.
(Tramitando em conjunto com o PLS n9 190. de 1975.)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.

O SR. LUIZ CA VALCANTE (ARENA - AL. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
VolLo, hoje, a tomar-lhes o tempo Com um longo e fastidioso desfile de
números. Aliás, os eminentes colegas já notaram, sem dúvida, que bem
maior é minha predilaçào pelos números do que pelas palavras, isto pelo
simples fato de que sempre tive menos dificuldade em manejar algarismos do
que as letras.
Sem pretender me alçar às culminâncias do conspícuo personagem que o
Dr. Sardinha faz lembrar na televisào. também posso dizer: - Eu gosto é de
números! Por isso. dei~me ao trabalho de confrontar dados de boletins do
Banco Central, a fim de obter resposta para estas duas perguntas:
Primeira: que países propiciaram ao Brasil, em 1978, os dez maiores saldos da balança comercial?
Segunda: que países se favoreceram dos nossos dez maiores déficits comerciais?
Com a devida vênia, agora dou ciência a V. Ex's dos resultados encontrados. Assim, passarei em revista, primeiramente, os dez maiores saldos e,
depois, os dez maiores deficits.
-
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Em 9 9, ficou a China Poputar, com 123 milhões.
Finalmente, em 100 lugar, a França, da qual o Brasil a"feriu 116 milhões
de dólares líquidos, nas trocas comerciais, em 1978.
Em termos absolutos, os nossos maiores compradorea foram os Estados
Unidos e a Ateman~a Fe.deraI. Aos norte-americanos vendemos, nO- ari
5- .
sado, nada menos que 2 bilhões e 890 milhões de dólares. Mas eles, i>~t5ua
vez, nos venderam 2 bilhqes e 883 nijlhões, restando·nos 11m saldo m.~a de
7 milhões. À Alemanha vendemos I bilhão e 64 milhões e dela compralrios I
bilhào e 106 milhões, ou seja, um saldo negativo de 42 milhões de dólares
contra o Brasil.
Passo agora a relacioBllT-OS nossos clientes negativos, isto é, aquele~ doz
que, nas trocas comerciais, ficaram com o filé dos saldos, deixando os i~sso!'
dos déficits para o Brasil.
Encabeç'ando a: lista negra, vem 'a Arãbia Saudita, de quem compramos.
1 bilhão e 348 milhões de dólares de petróleo e a quem v!~ndemos uns minguados 26 milhões •.do que resultou o fabuloso· déficit de I bilhão" 342 milhões de dólares,
N o segundo posto, o.utro bilionãrio petrolífero, o Iraque, que nos '1$\10U _.
bilhão e 142 milhões de dólares. E ainda há quem diga que petr'~o é
nosso ...
Em terceiro lugar, o Japão, grande comprador de mercadorias_~ràsilei
ras - 629 milhões de dólares - mas ainda melhor vendedor de produtjp~ japOJ,leses - I bilhão e 242.milhões -, impondo-nos um déficit de 613\milhões.
.
'
Na quarta colocação. o minúsculo mas felizardo Coveite - 17 'm~ quilômetros quadrados e 25 mil. dólares de renda per capita -', que abiscolt9U ~
gorda fatia de 460 milhões, 'de nossas escassas divisas.
Ao 'Irã, o primo rico seguinte, coube o montante dt~ 391 _milhões;
A Argentina, que vem em sexto lugar, levou-nos 206 milhões t
ao
trigo que, costumeiramente, nos vende.
'
Ao Canadá restou um saldo de 205 milhões,
A Suíça vem oCt.ipando, honrosamente, o oitavo lugar, com 151 mHhõe~_
de dóla'res.
- O Chile, em nono, com 75 milhões.
E, por derradeiro, na lista dos dez mais, a Ãfrica do Sul, com 64 milhões
de dólares, a seu favor.
Parece-me digno de r~gistro o fato de que, na Améric:a do Sul,-além da
Argentina e o Chile, somente o Peru e o Uruguai tiveram saldos posítivb:; no
comércio com o Brasil.
...
,. ,

PiP.".

I

°

graqa,s

Finda, aqui Sr. Presidente e Srs. SenadQres o meu desfile numérico.
Quatro séculos antes de Cristo, já Platão senfénciava: "Os números governam O mundo!"

O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex'?

O SR. LUIZ CA VALCANTE (ARENA eminente Senaciur.

AL) - Com muito pt~z.r..

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) ..c. Senador Lui" Cavalcante,"fico
muito grato em ouvi-lo dissertando sobre os problemas I~onômicos, '~spé..
A pequena Holanda, com seus exíguos 41 mil quilômetros quadrados,
cialmente sobre a balança c-onterciaL Eu desejava perguntar a V. Ex' q~al a
nos proporcionou o maior saldo: 586 milhões de dólares. Cornrpou-nos mersituaçào da balança: de serviços. Aí, V. Ex.' aponta os maiores credorcs-i'em
cadorias no valor de 782 milhões e nos vendou apenas 196 milhões.
termos de saldos pqsitivos t no intercâmbio comercial COrrI o Brasil, as,dez
que
mais lucraram, no intercâmbio, positivo para eles, e, conseqij.~nte
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) (Fazendo soar a campainha.)
mente,
negativo par~ nós. Eu desejava saber se V. Ex' alinhou também,.nes- Solicito aos Srs. Senadores atenção, porque hã uma orador na tribuna.
\ sa linha de pensamento~ na balança comercial, aqueles que têm a maÍot' :rentabilidade na nossa ti)alança de serviços, em termos empréstimos. A quero. esO SR. LUIZ CAVALCAl'ITE (ARENA - AL) - Muito obrigado, Sr.
tamos devendo mais? Quem fica com a parte maior dos juros, dos serV.ços,
Presidente.
enfim, pagos pelo País, anualmente? Muito obrigado a V, Ex'
E tais cifras não con,stituem um fato excepcional, atípico, por quanto_a
terra da Rainha Juliana sempre foi um dos nossos melhores fregueses. Em
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - V. Ex' quase que
1976. o saldo a nosso favor- fixou~se em 530 milhões de dólares e em 1977 sume prega uma peça, ,mas, feJizmente, tenho éómigo o meu livro negro~ o meu
biu para 707 milhões, o maior de todos os tempos.
safa-onça.
Em 29 lugar, -no rol dos melhores parceiros comerciais, vem a Itãlia, da
Esta folha aquI é página extraída do Relatório do Banco Central, de
qual pbtivemos um saldo de 229 milhões 'de dólares.
1978. E a pãgina 171, cDntendo h ítem "Serviços". Este ítl:m nos deu, no fiDepois', a Espanha, com 199 milhões.
nal de 78, um saldo negativo de 4 bilhões e 975 milhões de dólares, em 1?78.
Em 4.;0 fugar, um país vízinho, o Paraguai, com 178 milhões de dólares.
Em 1977, felizmente, gastamo~ um pouco menos: 4 bilhôes e 134 mil~ões.
Em 59 lugar; a Nigéria, que nos possibilitou divisas líquidas de 166 miNão sei Se V. Ex' estã satisfeito, mas, assim, pegado de sopetão, é estat_l.ll1la~
lhões de dólares.
_.
neira que encontrei para satisfazer a curiosidade de V. Ex'
A seguir, vem a Inglaterra, de quem compramos 350 milhões e a quem
vendemos 515 milhões, deixando-nos LI~ saldo de 165 milhões de dólares.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - É um dado e ·oonfesso a V.: Ex< ,
A União Soviética vem em 79 lugar, pelo saldo de 163 milhões de dólaque estou SatiSfei.to, nl.a.s.tJ.ca._da muito mais satisfeito se desses quat.ro
~ i. .~:: :-, ,.
de dólares, que represtmt-am o peficit comercial da nossa balança-de.. ."' ..'t;~~,:,-,-:."
res a no-sso favor.
V. Ex' pudesse,àlin~ai·4uein ficou com a fatia maior, em termos!d~V - ~~~~"_ ...
Logo abaixo, a· Polônia, com 157 milhões.
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o SR. LUIZ GA VALCANTE (ARENA - AL) - Senador Agenor
Maria, esses quatro bilhões têm as seguintes parcelas: as viagens internacionais nos deram um deficit de 186 milhões; os transportes, inclusive aluguel
de: navios, responderam pelo deflcit de 1 bilhão e 26 milhões; os seguros, um
déficit de I bilhão e 20 milhões; renda de capitais - e esta parece ser a preocupação maior de V. Ex' - , infelizmente nos levou 3 bilhões e 255 milhões.
Essa renda de capitais compreende lucros e dividendos e juros.
A lucros e dividendos corresponderam quinhentos e sessenta milhões; e
aos juros, dois bilhões e seiscentos e noventa e cinco milhões. Somando todas as parcelas, V. Ex' encontrarã os quatro bilhões e novecentos e cinqUenta e cinco rnHhões, ou seja o déficit total de "S,erviços"
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Um momento, nobre Senador
Luiz Cavalcante. Chega-se à conclusão que a balança de serviço estã mais
onerada, pelo montante de juros, encargos, do que propriamente a importação de petróleo?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA pe:rgunta de V. Ex'

AL) -

Não percebi bem a

O Sr. Agenor Maria (MDB -RN}- Nós importamos quanto, de petróleo?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Esse número tenho
de cabeça. Sab~ V .. Ex" que sou primo-irmão do petróleo. Em números redondos. compramos quatro bilhões e duzentos e dez milhões de petróleo em
1978. Este ano, infelizmente, ~ seguramente, vamos despender cerca de seis
bilhões.

o Sr. Agenor Maria (MDB -- RN) - Quer dizer, que compramos em
1978. quatro bilhões e duzentos e dez milhões de petróleo e tivemos um encargo de juros na ordem de tras bithões e duzentos e cinqüenta e cinco mi~
Ihões?

o SR. LUIZ C AVALCANTE (ARENA Banco do Brasil.

AL) -

Conforme revela o

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Ou seja, quase 80% da nossa balança de serviço representou o encargo de juros, porque os juros foram de
trés bilhões e duzentos e cinqüenta e cinco e a importação de petróleo a quatro bilhões e duzen.tos e cinqüenta.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA -

AL) -

Perfeitamente.

O Sr. Age~or Maria (MDB - RN) - Estou muito satisfeito Com a informação e altamente preocupado com a situação do País. Muito obrigado a
V. Ex.
O SR. LUIZ CA VALCANTE (ARENA - AL) - Confesso que a minha preocupação não é menor que a de V. Ex', nobre Senador Agenor Maria. Na verdade, estamos devendo uma nota ..
Continuando, Sr. Presidente, dizia eu que hã quatro séculos A.C. já Platão sentencÍava: "os números governam o Mundo". Pondo de parte o sentído
metafísico deste aforismo, hoje ~ que, de fato, o mundo é cada vez mais governado pelos números. E. se esses governam aquele, governam tarllbém os
governos.

o Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Nesta altura, nobre Senador,
gostaria que V. Ex' me concedesse um aparte. Diante do discurso que V. Ex'
vem fazendo e com a admiraçào que sempre tive por V. Ex', quando cita Platào é verdade que os números governam o mundo. Posteriormente, um jornalista francês. de formação socialista, discordou, na década de 30, da política monetária soviética e discordou aliando números. Quando ele foi contraditado, respondeu: "as cifras têm uma eloqüência satãn"ica. "'Quando V. Ex'
citou Platão, eu me lembrei da resposta do jornalista Henri Bardusse. Mas,
o discurso de V. Ex', alinhando esses números, é, sem dúvida, uma grande
advertênda que todos nós devemos receber como uma colaboraçào leal, positiva pra o Governo, porquanto, diante dos números, alinhados por V. Ex',
verificamos que o nosso desenvolvimento avançado está pagando um preço
muito caro, porque somos uma Nação de dímensões continentais e, então,
surge o problema número um, sem dúvida, daquele seu primo-irmão que é o
petróleo. O petrólco, neste jogo de cifras, nesta eloqüéncia satânica dos números, ele tcm um papel de prima-dona, uma prima-dona que, até hoje, ao
Ínves de nos seduzir, tem-nos empobrecido. Mas, empobrecido em função do
nosso tamanho, vamos dizer, geográfico. Tudo no Brasil caminha hoje sobre
rodas.
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Nobre Senador, eu
diria que o empobrecimento é também função dos errOS cometidos, da nossa
imprevidência no problema do petróleo.
Nunca demos sentido prático ao slogan. "o petróleo é nosso". Foi uma
simples frase. Infelizmente!
O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Acredito que V. Ex' tenha a
sua razão. Não ~iscutirei nesse terreno, porque, em verdade, nesta Casa, V.
Ex' é um experl em assuntos de' petróleo. Mas, quero dizer que, como homem público, recebo o discurso de V: Ex' como um incentivo, porque ele representa, sem dúvida, um desafio a que nós possamos, vencer a situação em
que nos encontramos. E quando eu digo nós, não é a Bancada do Governo,
digo- nós, brasileiros, porque acho que já estã na época de começarmos a
.apertar os nossos cinturões em todos os sentidos. Disse eu um dia desses, em
um artigo, que. se nós pudéssemos andar de ônibus, nào deveríamos andar
de automóveis; se pudéssemos andar a pé, não deveríamos andar de ônibus,
procurando demonstrar a necessidade que temos de um esforço nacional, no
sentido de preservarmos o que ainda pode ser preservado em m~téria de economia, em matéria de poupança.
Ao mesmo tempo, substitui o combustível da gasolina pelo combustível
do álcool porque, tradicionalmente, o álcool se encontra numa situação privilegiada neste País. Podemos, ~m verdade, com um esforço de todas as h0 2
ras, substituir, aos poucos, a gasolina pelo ãlcool. De maneira que V, Ex',
com esses números, chama a atençào para a urgência dessa substituição e tenho a certeza de que V. Ex', com seu patriotismo, com a sua coragem e com.
a sua intelígência, continuará a fazer pronunciamentos, nesta Casa, que aumentem em nós a admiração que temoS pelo caráter, pela inteligência e pelo
patriotismo de V. Ex'
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA O Sr_ Murilo Badaró (ARENA venção?

MG) -

AL) -

Muito obrigado.

Permite V. Ex' uma inter-

O SR. LUIZ CA VALCANTE (ARENA - AL) - Um momento, meu
eminente Líder.
V. Ex', Senador Aderbal Jurema, disse que o meu pronuncíamento é
urna advertência aos "homens de responsabilidade. Confesso que não tenho o
propósito de advertência. mas, lá no fundo do meu coração, há uma fugaz
esperança de que este pronunciamento tenha eco junto ao Presidente da República. E abrigo ainda a esperança de que o mais ilustre_filho de Dona Valentina acompanhe mais de perto a ação da PETROBRAS, não esperando
tanto tempo para sopesar a eficiência dos presidentes da Empresa, que, em
geral, demoram 4 anos, ou mais, e, depois, não se recupera o tempo desperdiçado por aqueles que não corresponderam à expectativa da Nação. Se o
nosso eminente Presidente, o General João Baptista de Oliveira Figueiredo,
fizer isto, se tiver mais atenção com a eficiência dos dirigentes da PETROBRÂS, decerto que, se não recuperarmos o tempo perdido, pelo menos
não rnalbaratearernos o tempo futuro. Tenho para mim que nesta vastíssima
extensão de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados haverá bastante petróleo em algum lugar. O que faltou foi, na verdade, obstinação da PETROBRÀS. Muito obrigado a V. Ex' pelo seu aparte.
Ouço, agora, o aparte do eminente Senador Mutilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Nobre Senador Luiz Cavalcante, não sei até que ponto é agradável ser governado pelos números.
O SR. LlJlZ CAVALCANTE (ARENA quem, Excelência?

AL) -

Governado por

O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) - Governado pelos números
- mas, de qualquer forma, os números que V. Ex' alinhou, no seu discurso,
demonstram duas evidências. A primeira é a de que, na balança comercial do
Brasil, houve um extraordinário esforço dos nossos homens do Itamaraty,
das nossas classes empresariais, no sentido de aumentar bastante as exportações brasíleiras, o nível de comércio brasileiro com outras nações, inclusive
com as nações do leste europeu, o que possibilitou uma acentuada melhoria
nesse intercâmbio. O deficit maior. citado por V. Ex', s~ localiza exatamente
na questão, que é o nó górdio que devemos desatar nos dias de hoje, está localizado no problema do petróleo. Quanto ao setor de serviços, tão bem
lembrado pelo nobre Senador Agenor Maria, fico pensando que a alternativa do Modelo Brasileiro de Desenvolvimento tendeu, inicialmente, para buscar a poupança externa até o momento em que ele fosse auto-sustentável
com as próprias poupanças nacionaís. E acredito que nào estejamos muito
longe desse ideal a se colimar. Mas, o esforço deve ser nesse sentido, porque
os dados expressivos que V. Ex' traz ao conhecimento do Senado mostram a
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urgente e imperiosa necessidade de aumentar a poupança nacional para tornar auto-sustentável o nosso desenvolvimento, porque estriba-lo exclusivamente na economia do petróleo ou com a poupança externajã rtão se compagina mais com as necessidades de uma Nação soberana de porte,já que a coloca ao nível das maiores nações do mundo. Quer me parecer que essa '9"dusào é correta, tirada das palavras de V. Ex'
.
O SR. LlJlZ CAVALCANTE (ARENA - AL) - Muito obrigado,
meu eminente líder. E a propósito das palavras de V. Ex', que de resto fazem coro com todos nós, permito-me lembrar ao eminente Líder que a dívida externa do Brasil. a partir de 1972, tem crescido, em média,dnco bilhões,
cento e vinte e dois milhões. anualmente, enquanto nossas exportações, no
mesmo período de 1972 até 1978, cresceram em média, somente um bilhão,
trezentos e noventa e dois milhões de dólares, anualmente. Então, vemos, a
cada ano. são quase quatro bilhões de dólares a acrescer a dívida anterior,
pelo que, a continuar esse refrão, jamais pagaremos a nossa divida externa,
Muito obrígado a V. Ex~
Mas volto atrá5, no meu discurso, a fim de restabelecer a continuidade.
Dizia eu que se os números governam o mundo, governam também os
governos, que a cada dia mais se desvinculam da ética, e até meSmo da mo·
ral. sob o imperativo dos números, e, muito particularmente, dos números
da balança comercial. Daí, a avassaladorJ vitória do pragmati:smo nos conflitos maniqueístas travados nos gabinetes dos governantes contemporâneos,
na hora das grandes decisões.
Há meio século, dizia Washington Luiz: "Governar é abrir estradas" .
. Hoje, governar é vender mais e comprar menos, por paus e por pedras.
Era o'que eu tinha a diler, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem~
Palmas.)
O SR. PRESIOE:'ITE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Agenor María.
O SR. AGE)\OR 'VIARIA (MDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se nào fora a confiança. se nào fora o otimismo, se não fora a fé que tenho nos destinos do meu País, eu não mais estaria nesta tribuna, nesta tarde ..
a proferir um discurso.
Confesso. Sr. Presidente e Srs._ Senadores, que. apesar dos pesares. eu
acredito nos destinos do Brasil. Tenho a impressão de que os homens que governam o Bmsil lut<lm no sentido de tirar daqueles que acreditam no futuro
da Pátria esse sentimento de esperança na grandeza da Pátria estremecida.
Porque. Sr. Presidente e Srs. Senadores, desde que aqui cheguei, em 1975,
nào tem ~ido outra a minha preocupação; quase que num desvelo, busco,
desta tribuna, abrir os olhos dos governos, no sentido de olharem com patriotismo a Pátría, e de procurarem, acima de tudo, resguardar o interesse
maior da nossa independência, da ind.ependência da nossa gente.
Mas. nào tem ~ido com isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os governos têm se preqcupado. A nossa dependência externa cresce a cada dia; a
cada dia quI.: passa. mais aumenta a nossa dívida; a cada dia que passa, fica
mais difíól a busca da esperança da melhor coisa que desejamos, que é a independência da pútria.
Em 1975, no mês de maio. há quatro anos, Sr. Presidente, eu fazia um
discurso destêl tribuna. no sentido de o Governo arregaçar as mangas e procurar, Com objetividade c patriotismo, os caminhos que representam, na realidade. a independência política e econômica da nossa gente. Porque um
povo só ter~\ independência social se tiver independência econômica: e só terá independência política se tiver também independência econômica. Na
proporçào que vamos aumentando a nossa dependência externa, vai diminuindo a nossa independência política, e porque nào dizer, vai aumentando
os elos das amarras que nos prendem e nos escravizam.
EscraviLam a um ponto. Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, que nós nào temos condições de exportar nem de importar. Quando importamos, quem
dú o preço é quem nos vende; quando exportamos, quem dá o preço é quem
nos compra. Ficamos sempre na dependência no mercado internacional. E
por quê? Por conta da noss<l dependência externa. Como fazer para encontrar esses caminhos'? Aumentando a nossa dívida? Aumentando o nosso parque industrial de bens de capital? Nov.enta por cento deles estào nas mãos
das multi nacionais, que fazem o jogo trLngular, prejudicando simplesmente
a economia interna da Nação: que devemos fazer para diminuir essa depen.
dênciu'? Temos muita coisa para fazer, mas nada se faz, Sr. Presidente e Srs.
Senadores.
O Brasil. por incrível que possa parecer, está dependendo, para conservar as suas próprias estradas. de dinheiro emprestado.
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Na semana passada, estava nos Estados Unidos o Prefeito do Rio de Janeiro, atrás de dinheiro emprestado para salvar a Guanabara; o Ministro da
Agricultura, atrás de dinheiro emprestado para salvar a a~~ricultura; e o Go·
vernador da Bahia pedia, à Assembléia Legislativa daquele Estado, licença
para um empréstimo de 500 milhões de dólares.
Era o Município, o Estado e o Governo Federal, ao mesmo tempo,
atrás de dinheiro emprestado: dinheiro emprestado para tudo; dinheiro ~m·
prestado para plantar: dinheiro emprestado para estradas vicinais; dín~eiro
emprestado para conservar estradas; dinheiro emprestado para a orla mp~ti~
ma; dinheiro emprestado para tudo,
r I
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, será que o caminho da nossa'in·
dependência econôm,ica, política e social está nos empréstimos? Será
o
caminho da nossa in~ependência está no endividamento externo da Naçao1
Nào, Sr. Presiden;te e Srs. senadores',.
-I

-quI

E o que se fez, d~ 1975 até hoje, para minorar, para dirr.,inuir essa d~p~~.
dência? Nada, Sr. Presidente e Srs. Senadore~
A crise do petróleo que eclodiu em 1973 fez com que vários países do
mundo nào só dimir:lUíssem a sua produção de veículos de passeio, como to·
massem medidas sérias e objetivas, de racionamento. Ma!; aqui no Brasil,
não; aqui no Brasil, aumentamos a nossa produçào de automóveis de luxo;
aqui no Brasil. aumentamos, de muito, a nossa produção de veículos. Não
procuramos aumentar a produção de transporte de m,ass~' não procuramos
aumentar a produção _de trens. não procuramos, en.- dar condições de
prioridade ao transporte que pudesse diminuir o consumo de petróleo.
Não. Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se fez nada d isso. Daí por que
o consumo de petróleo aumentou, porque -aumentou o núr.1cro de veículos,
Os nossos transportes de massa no Brasil não melhoraram em nada. Quem
vai a São Paulo e Rio de Janeiro. vê o desespewde milhões de operários, que
chegam à cidade para trabalhar, quando saíráftl...;~e casa dl,.las ou três horas
antes.
A deficiência dos transportes começa aqui na própri,l capital da República. Quem vai à Ceilândia vê os transportes de que nÓ!i dispomos aq~i.
Por que nào se tomou nenhuma providência nesse sentido?
Temos, Sr. Presidente, Srs, Senadores, um dos maiores litorais do mundo, e ninguém viaja de navio neste País. Quantas linhas de trem, algumas delas seculares, foram cortadas nesses últimos quatro anos? Se: se corta a linha
do trem, se nào se melhoram os transportes para servir ao l.itoral, se a nossa
Marinha Mercante hoje está muito inferior àquela mesma Marinha Mercante de cinqüenta anos passados, é porque, na realidade, n6s não nos preocupamos COm o problema do petróleo. E agora, já 1\o.próximo ano, vamos precisar de mais de 6 bilhõe$ de dólares para pagar o petróleo de que precisamos. O Senador Luiz Cavalcante disse, há poucos instantes: mais de 6 bilhões de dólares vamos precisar para pagar o petróleo importado, agora em
1979.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise eclodiu em 1973, cinco anos
depois. em vez de diminuir o consumo de petróleo, duplica:nos esse consu:'
mo. porque aumentamos, duplicada ou triplkadamente, o nú.mero de veiculas movidos a petróleo, movidos a gasolina.
Será que nào tínhamos outras opções? O trem, o navio, tínhamos·e··te~
mos. E por que 5 anos depois, estamos simplesmente, a aumentar a nossa dependência externa, com urna divida maior para pagar o petróleo que não temos mais condições de importar?
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB -

AL) RN) -

Permite V. Ex' um aparte,
Com prazer.

O Sr. Luiz Cavalcànte (ARENA - AL) - Aqui tenho afixado alguns
recortes de jornais, todos eles sobre a evolução do preço do petróleo. E, me
parece oportuno ler alguns desses títulos. Assim é que o recorte da Folha de
S. Paulo, de 17 de abril, tem, em letras garrafais: "óleo do Iran custarâ 16
dólares e 34 centavos ao Brasil". Veja bem V. Ex.t, em 17 de abril! Outrore·
corte do Jornal do Brasil, de 6 de junho; portanto um mês e tanto depois: 400
Iran vende o petróleo a 37 dólares no mercado livre"; e no sãbado, O Estado
de S. Paulo, em letras verdadeiramente garrafais noticiou que este petróleo,
que estava no mercado livre a 37 dólares, estã agora a 50 dólaJ"es. Veja V. Ex.
que espectro ronda a nossa balança comercial.

o SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, nobre Se-o
nador Luiz Cavalcante, Veja V. Ex' que, desde 1975, esta Casa, não só através do Senador Agenor Maria mas da maioria dos seus membros, vem ater~
tando o Governo Federal e as autoridades responsáveis para este pr'oble~~.
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Esta Casa alertou, por várias vezes, o Governo sobre as medidas que ele deveria tomar para evitar este problema que estamos agora vivendo.
Desgraçadamente estamos vivendo um problema que poderia ter sido
eyjtado.
Se viajarmos de automóvel de São Paulo a Fortaleza, por todo o litoral,
vamos encontrar canaviais enormes a produzir açúcar para exportar a cada
ano mais barato, e eu posso dizer à Casa: o preço da exportação do açúcar
não representa o custo do açúcar para nós. Estamos produzindo o açúcar de
graça para o alemào. para o japonês, para quem nos compra,açúcar. Que necessidade temos de produzir açúcar para vender abaixo do custo de produção?
Por que não procuramos criar, a partir de 1974, condições para diminuir o transporte de massa a gasolina e a óleo diesel, através de trem, através
de: barcos e aumentar o consumo de álcool das nossas viaturas? Por que não
procuramos proceder desta maneira?
Lembro que na França fecharam fábricas de automóveis; aqui no Brasil
abriram-se mais fábricas de automóveis. Lembro que na Inglaterra diminuíram em muito a produção de veículos pequenos e incentivaram a produção de veículos de massa; aqui no Brasil não tornamos nenhuma atitude.

A sitüação, infelizmente, é dramática, porque a nossa balança comercial
nào pode, responder melhor do que está respondendo. E por que não pode?
Porque temos uma agricultura semifalida.
,A pequena e média agricultura do Nordeste proletarizou-se; a pequena
e,média agricultura do Sul, Sudeste, não tem realmente uma situação boa. E
o que podemos esperar de uma agricultura falida? Não podemos esperar
mais do que ela tem dado à Nação, o quejá é muito diante da sua situação. E
por que a agricultura brasilieira está tão pobre? Por que a agricultura nacional e.svaziou-se tanto? Porque as leis, até hoje, não tiveram como objetivo
sl;rvir à agricultura, servindo ao agricultor. O Governo até hoje procurou
sí~rvir-se da Agricultura, e não servir à Agricultura.

Exemplifico: quando da modificação da filosofia tributária, o Governo
achou pouco a modificação do imposto em cascata para o Imposto Onico e
elevou o imposto de Vendas e Consignações, naquela época de 5,7% para

13%.
Essa incidência tríbutáría, em cima do produto bruto na mão do homem, estrangulou a economia agrícola do Brasil. E estrangulou, por quê?
Porque a pequena e média agricultura brasileira não têm condíções de responder por essa obrigação tributária, altamente deficitária, que provocou
não só a proletarização da pequena e média agricultura, como também, o êxodo rural.
Mas posso dizer à Casa que, em grande parte, a proletarização da nossa
lavoura e o êxodo rural mostram a que ponto chegou a agricultura depois da
modificação da filosofia tributária, E com um adendo ainda, Sr. Presidente,
Srs. Senadores: é que esse leM seria necessário aos governos estaduais, porque só com ele poderiam cumprir com os encargos de pagamento de funcionarios.
Tive oportunidade - e já o disse nesta tribuna - de, no Estado do Ceará, no ano de 1976. se não me engano, perguntar ao Governador de então:
"Sr. Governador, V. E){' acha que o cotonicultor dessa região pode sofrer
um tributo de 18% incidindo sobre o produto bruto, sendo este produto algodão fibroso?" Ele me respondeu: "Não, Senador, reconheço que O algodão é gravoso e seu ICM é alto, mas se eu não cobrar o tributo, como é que
vou pagar aos meus funcionários?",
Essa é a realidade nacional. Resultado: é dessa agricultura proletarizada, semifalida que está dependendo o pagamento do petróleo que vamos
consumir no ano de 1979.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA -

MS) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior prazer. nobre
Senador Saldanha Derzi.
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Nobre Senador Agenor Ma·
ria, em parte V. Ex. tem razão em combater o imposto de 18%, quando da
criaçào de IeM sobre os produtos agropecuários. Mas, indiscutivelmente, o
ICM é muito mais j!lsto do que o imposto em cascata que era o Imposto de
Vendas e Consignações que, com 20 transações sobre o mesmo produto, chegava a onerar o produto agrícola em 100% de imposto, que era de 5 a 6% e
.. em alguns Estados, mais. Já o ICM era 18% na primeira transação, e da segunda em diante eram ps 18% sobre a diferença de comercialízação. Mas, o
erro todo foi não examinar, não estudar o custo de produção nos produtos
'1ecuários.
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Então. pagava-se de início os 18% que eram injustos, porque nào era
sobre o seu lucro - teria de ser descontado o custo dé produção. Da segunda transaç,iJo em diante é só a diferença do preço, entre o preço de compra e
o de venda. Foi corrigido em parte mas ainda não está sanada esta anomalia:
é necessário examinar e estudar o custo de produção dos produtos agropecuários. para que o agricultor só pague a diferença do ICM. E o que seria
mais justo e, nesse caso, então, o produtor agrícola estaria atendido na sua
reivindicação. E ainda injusto o ICM para a agropecuária, e nisso, nobre Senador. não tenha dúvida, estamos de acordo, mas o ICM é mais justo do que
o Imposto de Vendas e Consignações que realmente, era um imposto em cascata. Muito grato a V. Ex'

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Nobre Senador Saldanha
Derzi, se a salvação da Nação está no campo, na agropecuária, na agricultura de modo geral, o que o Governo terá de fazer, queira ou não queira, para
fixar este homem à terra é dar-lhe o direito de, trabalhando, poder viver às
suas custas.
Acontece, nobre Senador Saldanha Derzi, que na proporção em que aumenta a dívida do nosso lavourista diminui a sua produção. Por incrível que
pareça, ultimamente, diminuiu o gado nos cercados dos pecuaristas e aumentou a dívida no banco, a tal ponto que quem teve condições de se libertar
do campo e ir para o mercado aberto, foi. Quantos pecuaristas não venderam o gado e não pegaram aquele dinheiro e o jogaram no open market? Porque: a rentabilidade do mercado aberto é dezenas e dezenas de vezes maior do
que a do campo, do que a da pecuária, do que a da agricultura.
Há uma evas,iJo natural do homem do campo para as cidades: o mais rico, o mais remediado, com condições de ter outras vantagens, ter outros horizontes, maior lucro e também o desgraçado do operário em condições de
na cidade ter- outra visão, outra perspectativa que não tem morando no campo. Por isto, acontece o êxodo do trabalhador e do próprio proprietário que,
ao invés de investir na propriedade, está investindo no comércio de capital
aberto, porque este realmente lhes oferece melhores condições.
E esta a realidade, desde 1975, que procuro discutir da tribuna do Senado. O Brasil é um só. E se é um só, um País livre, para se aplic.ar o dinheiro
onde for melhor, então nào é justo onde se ganhar 100 aplicar-se onde nada
se ganha. Daí tornar-se a situação cada dia mais e mais delicada, mais complexa, chegando ao ponto de o rico brasileiro que nào se ligou ao mercado
internacional ou ao meio financeiro, descapitalizar-se. O brasileiro rico por
tradição que hoje ou nào está no mercado do dinheiro ou não se ligou às
multinacionais, descapitalizou-se. Ele tem bens, património e dívidas. mas
dinheiro não tem.
A classe média brasileira endividou-se porque em sua maioria, digamos,
80% do que ela possui sào dívidas: o automóvel é financiado, a casa é do
BNH. E o assal,!riado está jogado na sarjeta.
Esta é a situaçào social do País: do ríco, do médio e do pobre.
A situaçào pública: os municípios brasileiros endividaram-se,
esvaziaram-se, acabaram-se.
Os Esttldos: quando viajamos nos aviões, observamos que quase todos
seus passageiros são pessoas dos Estados, pertencendo ao Governo dos Estados, atrás de verbas, de créditos, de emp·réstimos, circulando de avião, para
cima e para baixo, porque os Estados endividaram-se e a Nação está aí devendo uma fábula e todo mundo viajando. O nosso Ministro da Fazenda se
encontra em Londres, para assinar um empréstimo de 716 milhões de dólares. Os jornais dizem isso todo dia. Os empréstimos sào diários no mundo todo. Então, o pequeno desenvolviment9 que estamos tendo no Brasil é em
função dos empréstimos internacionais.
lendo no ano passado sobre um empréstimo para conservar estradas,
eu me perguntava e terminei nào encontrando resposta para mim próprio e
indaguei, da tribuna: "o que o Governo está fazendo com a taxa rodoviária,
que é alta"? A arrecadação que o Governo tem com a taxa rodoviária é bilionária. Pois bem, que está fazendo o Governo com a taxa rodoViária, se torna
dinheiro emprestado para conservar as estradas?
Quando levantamos dinheiro para construir a Ponte Rio-Niterói. o
pedágio pagava tudo. Não se escuta falar no dinheiro desse pedágio que é o
mais caro do mundo! O pedágio da Ponte Río-Niterói é o mais caro do
mundo. Eu não sei para onde está sendo canalizado aquele dinheiro! E uma
fortuna!
Pelo amor de Deus! E necessário que se compreenda: não ê aumentando
a nOSsa dívida externa que iremos alcançar os melhores caminhos para este_
País.
o Sr. E"elásio Vieira (MDB - Se) - Dá licença para um aparte. nobre
Senador?

Junho de 1979

DIÁRIO DO CO:'-lGRESSO NACIONAL (Seção 11)

o SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Com o maior prazer, Sena·
dor Evelásio Vieira.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Tenho sempre profunda sen·
saçào em ouví·lo, pela maneira séria, inteligente e objetiva com que aborda
os problemas do Estado que representa - o Rio Grande do Norte -, os
problemas nacionais. Realmente, a situação econômica do Brasil é inquie·
lante, como é também inquietante o nosso endividamento externo. O Brasil é
o País que mais deve no Universo. Mas o pior, Senador Agenor Maria, é que
a nossa dívida externa, em \975, cresceu 23%; repetiu o percentual em 1976;
bisou em \977; mas em 1978, no ano passado, saltou para 35,8%. E por que
nós estamos nesta situação difícil? Porque o Governo Federal nào tem sido
inteligente na exploração das nossas riquezas, não tem sido inteligente e há·
bil em buscar dinheiro externo na aplicação daqueles empreenpirnentos in·
ternos que ofereçam rentabilidade, retorno a curto e a médio prazo. Parti·
mos para um desenvolvimento industrial sem termos estrutura para tal, sem
dispormos de tecnologia para tal, sem dispormos de mão·de·obra qualifica·
da suficiente para produzir manufaturas a preços competitivos, no mercado
externo. Em razão disto, temos que estar subsid,iando essas exportações; te·
mos que desvalorizar o raquítico cruzeiro quase que semanalmente para pos·
sibilitar as exportações. Se o Governo fosse inteligente, estaria aproveitando
essas potencialidades que nós temos - sobre as quais V. Ex' tanto se tem re·
ferido, nesta Casa e outros companheiros há mais tempo - estaria exploran·
do a agropecuária, onde temos potencialidades extraordinárias, para produ·
zir mais alimentação a preços menores, para os brasileiros; conseguirmos excedentes para podermos exportar; produzirmos matérias·primas, a preços
menores, para o nosso parque fabril, para exportarmos. Depois deveríamos
ingressar nas exportações das nossas manufaturas. Mas o Governo assim
não tem agido, pelo contrário. V. Ex' já falou e outros parlamentares têm fa·
lado nesta Casa sobre o problema do petrôleo. Em 1967, o mundo foí des·
pertado pela atitude dos árabes detentores do petróleo, as quais dali para a
frente, iriam usar o petróleo como a sua grande arma, em favor de seu desen·
volvimento. Então, todos nós sabíamos que os preços seriam constantemen·
te majorados. Entretanto, o Brasil não tomou conhecimento. Os países in·
dustrializados tinham a possibilidade de aumentar as suas manufaturas,
vendê·las por preços maiores, para outros países, como os pr6prios países
produtores de petróleo, aos outros países subdesenvolvidos ou em desenvol·
vimento, corno é o caso do Brasil. Já naquela época deveríamos ter estabele·
cido um programa buscando sucedâneos para a gasolina, para o óleo com·
bustíve! e para outros subprodutos do petróleo. Em 1973, os preços explodi·
ram, m:,.s também o Governo não modificou seu comportamentQ; continuou
não tornando conhecimento do aumento constante dos preços do petróleo.
Veja V. Ex. que, ainda hoje, nào temos uma política definida em busca de su·
cedáneos para a gasolina, o óleo e outros subprodutos do petróleo. Ainda
hoje nào temos. O atual Ministro das Minas e Energia está anunciando que,
em breve, a Nação tomará conhecimento disso. Mas, até o momento, não te·
mos. E todo o Brasil sabe que poderemos produzir o álcool etílico para subs·
tituir a gasolina, o óleo combustível, e que podemos produzir álcool para a
petroquímica. Temos possibilidades; o que falta ao Governo Federal é inteli·
gência é seriedade. Meus cumprimentos a V. Ex. pela magnífica abordagem.
que faz, em relação às deficiências no campo econômico e no campo social.

o SR. ACENOR MARIA (MOB - RN) - Muito obrigado, Senador
Evelásio Vieira. Mas veja bem V. Ex' o seguinte: deve ter sido inaugurado,
ou o será brevemente, O Banco Central, aqui em Brasília. Eu ainda não fui ao
Banco Central, mas dizem que os árabes não têm sequer um edifício que te·
nha a pujança do nosso Banco Central; que os árabes, apesar de seus bilhões
de dólares, em renda de petróleo, dos saldos em sua balança comercial com
as vendas de petróleo, não chegam nem perto do nosso Banco Centr~1. Os
móveis, segundo estou informado, orçam em cem milhões de cruzeiros.
Enfim, os prédios públicos que estão sendo construídos por 'esse Brasil
afora sào um desmentido ao nosso endividamento externo, um desmentido à
nossa balança de serviços deficitária, um desmentido à nossa balança comer·
cial deficitária, porque se o Brasil faz prédios suntuosos, com mobílias carís·
sim as, está a demonstrar que tem uma rentabilidade muito forte na sua ba·
lança de serviços, na sua balança comercial. Porque nào dá para entender,
Senador Evelásio Vieira, que se gastem bilhões e bilhões de cruzeiros em
obras suntuosas, sem podermos pagar nem os juros da nossa díviqa externa.
Nào dá para entender uma balança de serviços deficitária e osyrédios luxuo·
sos, que muitos patrícios nossos, em certas regiões do País, nào se sentem
com coragem de entrar. Porque, afirmo, conheço sedes do Banco do Brasil
por aí afora e de outros órgãos do Governo, que o nosso matuto, coitado,
"tira o chapéu da cabeça dez vezes, bota em baixo do braço, faz que entra e
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. termina não entrando, com receio, porque ele não sabe entt'ar, Os lustres, oS
mastros, os cristais.
Então, {de se perguntar: será que é real o nosso endividamento? Será
queQ-,BJ-ásil está em dificuldades? Será quejá prQibiram de fabricar esses car·
ros eKô'rmes que estão aí trafegando pelas cida.des? Ainda ontem eu escutava
pelo rádio uma corrida de aútomóveis, não sei se em Goiás ou em São Paulo.
Isso é todo dia neSSe País, gastando·se milhões de litros de gasolina dispüt~~
do corridas de automóveis. Não se tomou nenhuma medida honesta, clara,
objetiva para enfrentar essa situação que está aí. Estamos enfrentando tudo
isto na base de mais dinheiro emprestado, OS prédios de luxo continuam stndo construídos e quase todo mundo que pode está tendo um emprego públi~
co ...

o

Sr. Evelásio Vieira (MOB -

SC) -

V. Ex' tem razão!

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Principalmente emp~ego
de direção. A briga por aí afora não é em t~rmos ideológkos. Por incrível
que pareça, a briga se situa em termos de interesse subalterno! Estamos viw
vendo numa fase em que à inteligência é daqueles:que enchem os bolsos mais
depressa, onde a inteligência maior é daqueles que buscam (I poder para defender os lnteresses de grupo~, mas nunca os interesses da Pátria.
O Sr. Evelásio Vieira (MOB -

SC) -

Permite V.

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) -

Com

li". um aparte?

mai.~r

prazer, Sena-

dor.
O Sr. Evelásio Vieira (MOB - SC) - Veja V. E~co[1o nos falta teso
ponsabilidade, como somos perdulários: a PETROBRÁS implantou uma
destilaria em CurveI o, Minas Gerais, para produzir álcool da mandioca,.mas
esqueceu· se de mandar plantar a mandioca. A destilaria e:;tá funcionando
com uma aciosidade de 60%.
O SR. ACENOR MARIA (MOB - RN) - Senador Evelásio Vieira,
em 1975, fui ao Ministério do Interior solicitar do Ministro algumas dragas
para dragar alguns vales e alguns rios do litoral do Rio Grande do Norte.
S. Ex' o Sr. Ministro respondeu~me que não tinha dragas !iuficientes para
atender a pedídos de várias partes do País, porque nós não estávamos podendo comprar as dragas necessárias para limpar os nossos canais, dragar, entim, os nossos vales. Pois bem. Não temos o dinheiro para d:ragar os nossos
vales, para, através da dragagem, desenvolver os nossos pot~uciais agrícolas.
Mas temos o dinheiro para gastar bilhõe& de cruzeiros em obras suntuosas,
que não trazem nenhuma estabilidade ao País e à Nação. EJ posso dizer à
Casa que para a primeira casa que eu comprei, eu, Senador Agenor Marià,
eu me mudei à noite, porque pobre não pode mudar de dia; mas a casa era
minha, eu dormi feliz, porque a casa era minha.
Aqui no Brasil, na Brasil de hoje, a vaidade passou por dma de tudo, O
País esta aí com sua b~lança comercial deficitária,.a sua balcmça de serviço
altamente deficitária, nós não vamos poder cobrir o déficit da balança do
serviço, a não ser levantando mais dinheiro emprestado. E as obras suntUOa
sas continuam. As nossas corridas estão ai, aos domingos, aos feriados, aos
dias santos. Os nossos "carrões" sendo fabricados, centenas e milhares, para
se jogar nas ruas das cidades, sem nenhum pejo pela fome de :nilhôes de brasileiros!
Trouxe para a tribuna do Senado na tarde de hoje, os seguintes dados:
estamos em junho, o primeiro mês em que o nosso assalariado vai pegar neste salário mínimo. Pois bem: o salário mínimo, neste mês, já foi absorvido
para a aquisição de arroz, de café, de óleo e de carne. Já foi absorvido!
Então, há de Se perguntar se adiantou subir o salário. (I café subiu de
CrS 64.50 para CrS 98,40, um acréscimo de 68%. Agora. o grave é que o café subiu 68% e o produtor do café se queixando. E~tão é de se perguntar:
onde está indo o dinheiro do aumento do café.
O arroz subiu de Cr' 10,70 para CrS 12,94. O óleo subiu de CrS 17.15
para Cr$ 25,20. São produtos nossos que subiram numa proporção que O
assa!aríado, apesar do aumento, não tem poder aquisitivo para comprar
mais. Nào alinhei aqui a carne, porque carne não é mais comida de assalaria·
do. Alinhei o café porque somos os maiores produtores de café do mundo~
alinhei o arroz e o ófeo de soja, porque somos o segundo produtor do mundo
desses produtos ..
Pois bem, não podemos tomar o café e somos o maior produtor de café
do mundo; não podemos comprar mais o óleo de. soja e somos o segundo
produtor de soja do mundo. feIo amor de Deus! Aonde vai parar esta
Nação, se ela não pode mais consumir o que produz? Não me refiro a nada,
que não produzimos. Nós não estamos podendo consumir o que produ~~~
mos. Pelo amor de De~s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é JTIU~t<? gráY,~J. Ê-
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necessário que a Casa se debruce sobre este problema, porque ele é profundamente grave. Não podemos consumir o café e somos os maiores produtores de café do Mundo; não podemos consumir o arroz e seríamos o celeiro.
do Mundo; não podemos consumir o óleo e somos o segundo maior produtor de soja do Mundo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessário que o Governo tenha a humildade, tenha a patriótica humildade em reconhecer que essa política não é
só nefasta, ela atenta contra a segurança nacional, porque não tem sentido
que o operário brasileiro trabalhando não possa consumir o que a Nação
produz mais.
Li nos jornais de ontem, que estampavam inclusive fotografias, a respeito das favelas do Rio de Janeiro. São 250 mil pessoas que vivem no Rio de
Janeiro, com os ratos, e toda a espécie ~e doença,jogadas nas sarjetas do sofrimento, do abandono e da dor. Ali, na Cidade Marvilhosa, 250 mil criaturas vivem jogadas nas favelas, na maior promiscuidade que a História Moderna possa registrar!
Então, é de se perguntar: depois de quinze anos, com a entrada do novo
Governo, é esse o modelo econômico que deve continuar?
Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Está provado que o modelo faliu,
e St: faz necessário que o Governo acorde, porque o povo já acordou.
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) nobre Senador?

Permite-me V. Ex' um aparte,

o SR .. AGENOR MARIA (MDB - RN) - O povo não mais aceita ne·
nhuma espécie de literatura. O povo quer a verdade, nua e crua. Tenho a certeza absoluta de que se o Governo tiver a índônita coragem, a patriótica coragem, a coragem cívica de ir à televisão e dizer a real situação desta Nação,
o povo, do seu sofrimento, da sua dor mais pungente, ainda poderá dar alguma coisa em defesa da nossa soberania, em defesa dos nossos postulados
mais sagrados, 'em defesa da nossa independência.
Mas é necessário, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo abra o
jogo, arregace as mangas e diga a que veio; sim, a que veio, porque a Pátria
necessita da verdade, só a verdade poderá salvar esta Nação.
Com prazer, ouço .. o nobre Senador Evelásio Vieira.
O Sr. EfeJásio Vieira (MDS - Se) - Mas o Governo, agora, encontrou a solução para eliminar todos esses problemas: é a extinção dos Partidos, especialmente do MDB. O Governo acha que, extingUindo o MDB,
tudo vai ser resolvido.

o SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Evelásio Vieira,
eu disse, ontem e o Jornal do Brasil, registrou - que sou um Senador da República, represento, aqui, o Estado do Rio Grande do Norte, e quando viajo
para minha terra e o povo me pergunta alguma coisa sobre política, respondo: nào sei, não sei de nada. Os dois Partidos que estão aí sào verdadeira torre de Babel, ninguém se entende.
O Governo faz questão, nesta transição terrível em que vive o País, de
aca-bar com os Partidos políticos. E deve perguntar-se: porque o Senador que
representa o povo nào sabe nada?
E quem é que sabe, pelo amor de Deus! Posso dizer o seguinte: se o Governo quer arregaçar as mangas, se ele quer salvar esta Nação que está às
portas do abismo, tem que dar condições à Nação de dizer o que quer. E isso
50 será possível se houver condições de o povo formar suas agremiações polític<Js. Elas nào se formam, jamais, de cima para baixo, a não ser para servir a
outros interesses que não os interesses da Pátria.
O Sr. Humberto Lucena (MDB -
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PB) -

Permite V. Ex' um aparte:

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior prazer, Sena·
dor H umberto Lucena.

o Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Ouço, com grande atenção, o
pronunciamento· de V. Ex', que, em termos objetivos, procura analisar a situação econômico-social que atravessa o País. Desejo, a essa altura,
antes que V. Ex' chegue ao final do seu discurso, voltar um pouco, para fazer
um ligeiro comentário a uma assertiva de V. Ex', de que o Governo eslava
construindo obras suntuosas na Capital Federal e nos Estados. mencionando, particularmente, o caso do novo edifício sede do Banco Central do Brasil
em Brasília. Enquanto isso, nobre Senador Agenor Maria, o Governo, por
outro lado, dentro de sua política de combate à inflaçào, está cortando cerca
de 40 bilhões de cruzeiros do Orçmaento deste ano, para investimentos, sa·
cri ficando a realização de obras importantíssimas de nossa infra-estrutura,
inclusive do Nordeste, onde temos várias rodovias, várias obras de açudagem, cuja execuçào foi transferida para exercícios futuros, justamente por
causa dessa contenção de despesa. Então, nào se entende como ao mesmo

tempo em que o Governo aS$im procede, com essa medida de economia, por
outro lado continue a construir as obras a que se refere V. Ex'
O SR, AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Humberto Luce·
na, eu confesso: o que me traz à tribuna é a minha crença inabalável no destino do meu País. Mas se eu nào tivesse uma crença tão robustecida, se eu nào
tivesse tanta fê no destino da minha Pátria, já teria cansado, porque não ê
brincadeira. São quatro longos anos a pedir desta tribuna tão-somente que o
Governo volte para os problemas da Nação, porque o trabalho beneficiando
apenas grupos precisa terminar. O povo está saturado, há uma fadiga nacional, é um salve-se quem puder. A situação é por demais delicada, porque o
homem está perdendo, primeiro, o amoJ pelo trabalho - sim, o homem está
perdendo o amor pelo labor, porque o que ele ganha não dá para, trabalhan·
do, viver às custas desse ganho.
Ninguém pode gostar do que nào presta. Na proporção em que a pessoa
trabalhando o que recebe em paga do seu labor não corresponde às suas
mínimas necessidades, essa pessoa perde o amor pelo labor. É de se perguntar: o homem pobre que trabalha, perdendo o amor pelo trabalho, deixa de
trabalhar. Deixando de trabalhar vai viver de que? De expedientes. É aquele
provêrbio que diz que no Brasil quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Desgraçado provérbio, mas, infelizmente, verdadeiro. Desgraçado
provérbio - repito- mas, infelizmente, verdadeiro.
O salário mínimo no meu Estado é de CrI 1.644,00. N as doze horas duas indo para o trabalho, duas voltando e oito trabalhando - nas doze horas, vendendo qualquer bugiganga, fazendo qualquer coisa, o homem ganha
mais do que isto. O que representa Cri 1.644,OO? Não chega a ser Cr" 55,00
diários, pois Cri 55,00 nos trinta dias, seriam CrI 1.650,00; Cr.\. 55,00, para
ocupar o homem 12 horas. Duas horas, até chegar ao trabalho, duas horas
de volta, são quatro. Quatro mais oito horas trabalhando, são doze horas,
para receber menos de Cr' 55,00 por dia. E a situação do nosso assalariado,
que carrega nos seus ombros fracos, depauperados, a grandeza deste País.
O Sr. Mauro Benevides (M OS -

CE) -

Permite V. Ex' um aparte:

O SR. AGENOR MARIA (MDB ~ RN) - Com o maior prazer, Sena·
dor Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - E não se diga que nós, representantes do povo, nào tenhamos oferecido soluções para esses problemas
nacíonais, sobretudo para este que V. Ex' focaliza a esta altura do seu discurso, o problema salarial. Sabe V. Ex' que na passada Legislatura foram
apresentadas proposições que objetivavam oferecer melhores condições de
sobrevivéncia às classes assalariadas brasileiras: o nobre Senador Marcos
Freire, com o seu projeto da revisão trimestral; o nobre Senador Dirceu Cardoso e nós, com a perspectíva de revisào semestral dos níveis do salário mínimo. No entanto, atê o presente momento nada disso foi acolhido pelos setores governamentais competentes. No período que antecedeu ao 11' de maio,
V. Ex' viu inúmeras vezes na televisào o Sr. Ministro do Trabalho anunciar
a fixação de novas diretrizes no que diz respeito à política salarial do Gover·
no. S. Ex' chegou mesmo a admitir fórmulas para a obtenção daquele salário
ideal que asseguraria a sobrevivência do trabalhador e de sua família, Pois
bem, passou o 19 de maio,já estamos no mês de junho, o Ministro do Planejamento aqui esteve, admitindo, para estudos, a solução da revisão semestral. mas de concreto nada se fez ainda para aliviar as dificuldades imensas
vividas pelas classes obreiras do País. V. Ex' faz muito bem em continuar
nesta tribuna profligando essa insensibilidade dos setores governamelltais e
reclamando providências efetivas e concretas que possibilitem melhores condições de vida para as classes assalariadas do País.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Mauro Benevides,
muitos Senadores, de 1975 para cá fizeram vários pronunciamentos a respeito do problema do álcool. Temos, através do álcool, uma riqueza que se renOva a cada ano e pode substituir, em alguns setores, o petróleo. No entanto,
até hoje o Governo nada tem feito nesse setor. Quando se chega ao problema
da economia, tudo pára, e, o pior, essa instabilidade. Essa situação está gerando uma instabilidade de ordem emocional, porque ninguém sabe para
onde vai, ninguém pode pensar, a médio nem a longo prazo, ne.<;te País. Daí
a necessidade premente de uma transformação neste País, uma transformaçào que vislumbre algum objetivo, que sintamos e saibamos para aonde
estamos indo em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais.
Faz-se necessária, urge urna providência.
Sr. Presidente, os Líderes do Governo comungam - tenho a certezaminha insatisfaçào. Se nào o dizem ê porque, infelizmente, não podem faZê-I
lo, mas eu o declaro, porque estou aqui para defender, acima de tudo, o interesse do meu País, estou aqui para defender, acima de tudo, o interesse da
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Nação, o interesse daqueles que me mandaram para es..te Senado, a fim de,
defender o interesse das comunidades.
Concluo, Sr. Presidente, Pedindo a Deus. na S~a bem-aventurança,
que ilumine a consciência daqueles que sào responsáveis por este País, para
qu.e acordem para urna reahdade, a de que urge uma providência em que,
aCima de tudo, fale mais alto o interesse da Pátria. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Marcos Freire.

~
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O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Um dos programas governamentais que mais controvérsias suscitou em
meu Estado, nestes últimos anos, terá sido o chamado Projeto Integrado de
Suape, que se propõe à construção de um terminal oceânico e um centro in~
dustrial de exportação.
Enaltecido por alguns como a grande e até mesmo como a única solução
para o atraso econômico de Pernambuco, muitos se posicionaram COl)tra tal
empreendimento, mostrando que os aspectos positivos apresentados eram
anulados pelos a1tamente negativos, inclusive em termos de benefícios :;0#
dais.
Por sinal, logo que cheguei ao Senado Federal, em 1975, cr-itiquei, da
tribuna parlamentar, o fato de, na verdade, ter havido açodamento na matu#
ração da idéia, não tendo sido ela precedida de uma ampla abertura de deba#
tes, inclusive junto aos meios técnicos, científicos e a própria comunidade in·
teressada. Assinalava, por igual, o absurdo de não se ter apresentado, pelo
menos ao grande público, o leque das alternativas estudadas que justificas~
sem a prioridade que se deu à Suape, tudo fazendo crer que o governo esta#
dual havia tomado "uma simples decisão política unilateral em 'torno de um
problema que, sendo essencialmente econômico, estava a exigir opção cons#
ciente entre possibilidades várias, visando quebrar o nosso círculo de mi·
séria" .
Advertia, na oportunidade, que ~"os caminhos percorridos pela Admi·
nistração Pública, no ataboalhoamento com que se conduziu a coisa" - po·
deríamos até dizer o tratamento folclórico que se deu ao problema -" fa·
ziam Com que se contin'Uassem a levantar dúvidas e inquirições a respeito do
aceno da opção feita. Trazíamos, então, ao conhecimento da Casa a íntegra
de manifesto subscrito por intelectuais do Estado - bem como tréplica
oposta por eles à resposta oferecida pelo governo estadual - entre os quais
estudiosos com a autoridade do ecólogo Vasconcelos Sobrinho, dos ceono·
mistas Clóvis Cavalcanti e Renato Duarte, dos sociólogos Roberto Martins
e Renato Carneiro Campos, hoje já falecido, do nutricionista Nelson Chaves
e do Professor jose Antônio Gonçalves de Melo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para felicidade nossa, foi enorme a repercussão daquela posição assumida por pensadores de Pernambuco perante
setores sociais os mais categoeizados. No referido documento, invocava-se,
inclusive, a experiência dos sítios industriais do mundo inteiro, lembrando-se·
como se apresentam suas áreas vizinhas, cinzentas e deformadas, para se.
condenar os "danos à, natureza advindos da execução do Projeto Suape".
Lembrava-se a significação histórica do local, onde eram freqUentes os acha~
dos arqueológicos de indiscutível importância, que estavam a exigir, mesmo,
o tombamento da área como parte do patrimônio que a história da epopéia
pernambucaqa nos legou. Denunciava·se a inevitável mutilação do seu meio
ambiente e a deterioração da própria qualidade de vida, onde se sobressairia
a poluição do nosso mar pelo lançamento de excrementos industriais em á·
guas de festejada e rara pureza.
Mas, Sr. Presidente e SrS. Senadores, certo ou errado, com as suas van~
tagens e com os seus inconvenientes, neste País de fatos consumados, onde
quem menos é ouvido é o povo, graças às decisões tomadas por via autoei·
tária, pouco restou à,comunidade do meu Estado, senào tentar minorar a si~
tuação criada.
De um lado, era preciso tirar partido da opção já feita, apresentada em
caráter irrecorrível, cobrando-se do Governo Federal os recursos vultosos
previstos, de que o Estado e a própria região, pobres e sofridos, andam sem~
pre tão necessitados. De outra parte, tomava-se necessário levantar um di~
que para evitar que am, erros na condução do projeto - na sua idealização,
elaboração e definição - se seguisse o desatino de uma execução insensata,
que sacrificasse, mais ainda, o nosso patrimônio socio-natural e históricocultural.
Com efeito, por mais ardorosos que fossem os defensores do Complex.o
de Suape, não podiam ignorar que a industrialização intensiva e a implantaçào de instalações portuárias de grandes dimensões provocam, em regra,
impactos negativos com repercussões que, em geral, afetam o equilíbrio eco~
lógico e geram desorganização social.
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Assim, premido pela opinião pública, o Oover~o do Estado terminou
criando, no ·ano seguinte. o Programa Ecológico' e Cultural do Compiexo
Industrial-Portuário de Suape (PECCJPS), para contemplar as variadas implicações ,1ltiiltissetoriais do projeto:" "~'C ,<
•
Ateridia, em parte. às legítimas preocu~CÕd~.4a OOinUnidade e procurava. também garantir o êxito econômico dWtmento que. pelo seu
vulto, poderia ter conJprometida a sua pró"
.-,' 'dade té'cnica e eCO'Jlômica, na medida em q~e:iiâtdevasse etn considera ao as vaiíávei~ "ecolc1g~S '
e culturais.
!.
. _" ! i , .
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, três anos se passaram e o. rere'
programa, dentro de suas fimitações.próprias, procurou exercer, com
da, as suas funções. Nesse sentidó, solicitamos faça parte integrante 4pronunciamento o documento em anexo, contendo um informe déta
sobre o assunto, para que fique constando dos Anais do Senado o esÍo
que o programa repreSfntou, os objetivos a que SjPrOPUnha I~ os muítos .. tos que chegou a dar.i
'
. '. J .

eu .

Jur~m. (ARENA - PE),.:..~~ermite V. Ex' uma ligel~·.

O Sr. Aderbal
intervenção?:

O SR. MARCOS!FREIRI;: (MDS -

. '~':;', . .

.

~

PE/~ais adiante, ouvirei V.

Ex'

Eis que, no últim~ mês de-março, empossa-se um novo Governo, eIll
convênio'celebrado em maio de 1976t cntre o Estado de Pernambuco. com a interveniência do SEPLAN-PE'."~ Centro Nacional de Referência Culttiral_CNRC, do qual resul/jlj:íi;-'jrJstamente, a
. ' .
criação do PECCIPS. . . .

cuja gestão se venceria

o

Apesar da importânci~ do ~.rograma._como a,nalista cfÍ1Í\:o da evoluç~,..
do Projeto SUAPE, torl10u~se evidente p.ara o corpo técnico. do mesmo PIpi-'
grama o desinteresse n~ sua çontinuidade, por parte do atual Governo estnt
dual.
No entanto, desâe'!o início,da admini~i;ação Marco Maciel foram de~
senvolvidas, pelo Programa, a~ gestões neces~w,.i~s. ao prQsst:guimento d,~~..
suas atividades.
\
;;:
:
AQ nível dos entendimenlOs· estabelecidôs•. com o CONDEPEjSEt
PLAN jPE. Secretaria E(xtraordinãria. empresa sO:<tPE - Complexo indus'
trial - Portuário e o CNRC, ficou.patenteado para Os técnicoH do PrograniJ
que o desinteresse ofici~1
impliCava a extinção do Programa,
,':
I
!
Contudo, nos entendimentos entre o Programa e oS repr!~sentantes d.~
queles órgãos, era sempte alegado que a Empr~sa SUAPE absorveria os eI~i
mentos da equipe técnica do Programa, embora. que ao nível de uma diVis.~.,
vinculada à estrutura de um Departamento de E~genharia.
. .1.'[
Tal solução, na verdade. implicava a extinção do Programa Ecolõgic()~
Cultural de SUAPE, que- passaria a assumir função predominantementeex~
~utiva, contrarian~o a natureza de seus objetivos.
Esse ponto de vistai da Empresa estava fundamentado pt:lo reconhec~-i
mento de Sua responsabilidade direta em relaçào ao Ecológico e ao Cultural.1
segundo suas disposiçõe$ estatutárias. Acontece, no entanto, que se caracterizando a Empresa SUArE como órgão de execução, não seria pertinente aoi
Programa admihr sua supordin~ção àquela empresa. Cabe considerar os oba!, ;
jetivos de natureza normativa. do Programa e o seu papel como uma entidadlel'
exigente, também, em nHação à própria empresa.
'
Como I então, tornar-se·o programa subordinado a essa mesma empre--:!
sa?
Daí por que os que P faziam lutaram, tenazmente, para preservar a autonomia do Programa, p~ra que éle pudesse desempenhar o seu papel, ex.at3.+- i
mente, de "analista críticP da evÓlução do Projeto SUAPE". Seria, inclusiv~ !
uma maneira de efetivar,inesse campo específico, o slogan do nosso Governo i
estadual de "Desenvolvimento com participação" ~ não com subordinação ..• :,
Todavia, persistiram: os donos do poder no ponto de vista já declarado~ i
tentando viabilizar uma !provid~ncia essencialmente contraditória~ porqu~ :
conflitante com relação à' nature~a e aos objetivos do Prográmu Ecológico
Cultural de SUAPE. E o:coIlVênio. atingindo O seu termo fina.l, chegou ao.:'
fim, sem que tivesse sido: temp~ivamente renovado. Contra tal fato, nesta!
oportunidade, acresço o Q1eu protesto ·ao da comunidade pernambucana, in- I
clusive cobrando ao Sr. Governador medidas concretas no sentido de efetivar a renovação do convêhio. qU$ terminou sendo prometida apenas quando
as repercussões da recusa. se transformaram em traumatizantes para os que.
mais de perto acompanhavam o episódio.
I

d,

é:

Ouço o Senador Aderbal :r~rema.

O:J. ,
afrr1:tâ

O Sr. Aderbal Jurema (ARE!NA - PE) - Desejo dizer a V. Ex' que
Governador de pernambto ~t~rc>báPoucos dias aqui em Bra"i1ia e
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que as suas preocupações quanto aO problema ecológico são também as mio Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Quero acrescentar uma innhas preocupações. Tive oportunidade de acompanhar S, Ex' ao Ministro formação a V. Ex'. quanto ao convênio. Sabe V. Ex' que, confirmando a
do Planejamento, quando S, Ex' fez uma ligeira exposição da situação da importância que o Govemador Marcos Maciel deu ao complexo Suapc, ele
SLAPE, chamando a atenção para' o problema do terminal petroleiro, por- designou um secretário extraordinário para tratar de Suape. Até o último goqUi: sabe V. Ex. que SUAPE nasceu:exatamente da necessidade de-atenderverno, não tinha havido esse cuidado de designar um secretário extraordimos nào somente ao problema de exportação mas também ao problema de nário, de maneira que Suape, hoje, é uma Secretaria de Estado, vamos dizer
importação, porquanto o Porto do Recife não-está hoje em condições de re- assim. Tem um secretãrio extraordin.ário e V. Ex' conhece o secretário, um
ceber os grandes navios petroleiros. Nós, que moramos no Recife, vemos técnico de ilibada reputação que está afeto ao complexo Suape. Tenho inforsempre ali no Lamarào, dias, semanas e até meses os navios esperando uma mação de que o problema da revalidação desse convênio não foi feito porque
oportunidade de descarregamento. O Governador estava muito preocupado S. Ex' promoveu um reexame de todo o problema de Suape e dentro desse
em justificar a prioridade que deu à SUAPE nas suas metas governamentais reexame está, sem dúvida. esse problema do convênio. Fique certo V. Ex'
e, nessa oportunidade, chamei a atençào para o problema ecológico, para que' o seu apelo não cairá no deserto, porque levarei esse apelo de V. Ex',
esse convênio a que V. Ex' se refere. Estou esperando, justamente, dados pessoalmente, ao Secretário Extraordinário para os Assuntos da Suape.
concretos para, da tribuna desta Casa, analisar o problema, cobrando, tam~
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Talvez as dificuldades da
bém. uma execução real desse programa, porque em verdade, o documento a
renovação
do convênio tenham residido exatamente aí, porque - quem sabe?
qUi! V. Ex' se refere recebeu assinatura das grandes figuras pernambucanas,
- se não se tivesse criado o Secretário Extraordinãrio, os Secretários Ordino terreno da Ecologia, da Sociologia, das Ciências Sociais, todos preocupa~
nários tivessem dado aquela solução mais fácil, que seria pura e simplesmendos com a mutilação da paisagem. Sabe V. Ex' que aquela região tem uma
te renovar o convênio... Mas S. Ex', o titular da nova pasta, quis exatapaisagem que e, sem dúvida. das mais características do litoral pernambucamente reformular tudo, como disse V. Ex' - não só o que dizia respeito dino e, ao mesmo tempo, oferece também condições para que se possa e?taberetamente ao empreendimento propriamente díto, mas ao próprio convênio,
lecer um porto de grande envergadura. De maneira que quero dizer a V. Ex'
tendo, então surgido a idéia, que foi rechaçada pelos que viviam o PECCIPS,
que espero, na próxima semana, estar aqui na tribuna do Senado, dando um
de incorporar o pessoal do programa à Secretaria Extraordinária.
ponto de vista rear do Governo de Pernambuco quanto às preocupações de
Ora, o programa tinha um sentido eminentemente çritico, analitico, poV. Ex'. nOique se refere ao problema ecológico e, também, esp~ro trazer uma
demos até dizer fiscalizador. pelo menos em relação à implantação do Projecontribuiçào no sentido que justifique o empenho que o Governo estã fazento Suape. Se aqueles técnicos não estivessem naquela causa por idealismo,
do junto às autoridades federais para obter recursos a fim de que a SUAPE
talvez fosse até uma oportunidade, que eles desprezaram, de se transformanào fique,como a linha do horizonte. 'Sabe V. Ex' que SUAPE é um emrem em funcionários públicos, de passarem a receber dos cofres do Estado.
preendimento por muitos chamado de faraônico, tal a sua grandiosidade.
Evidentemente, isso representaria uma capitis diminutío porque o que
Mas, faraônico ou não, precisamos de SUAPE, mas precisamos de um SUAPE que respeite a ecologia, precisamos de um SUAPE que nào esqueça os . eles queriam, quando conseguiram aquele convênio, era permanecer numa
cuidados ge um Vasconcelos Sobrinho, de um Nelson Chaves e de tantos ou- posição de independência, de autonomia, de tal.forma que pudessem aplautros eminentes cientistas pernambucanos que, na hora apropriada, lançaram dir, quando coubessem aplausos, ou de protest!!r e criticar quando julgassem
seu protesto. Nesta Casa. como Senador de Pernambuco~ acompanhando o que males maiores estariam advindo, talvez de uma orientação mais danosa
comportamento de V. Ex., quero dizer que seu djscurso se está revelando aos interesses da comunidade.
equilibrado e que V, Ex', na sua po'sição de intelectual, de professor da UniO Sr. Adorb.' Jurema (ARENA - PE) - Permite V. Ex' um aparte?
versidade do Recife, faz muito bem em pronunciá-lo. Espero, na próxima semana, não com o brilho que sempre moldura os pronunciamentos de V. Ex',
O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Pois não.
mas com a sinceridade de um velho professor, trazer a contribuição e a palaO Sr. AderbaJ Jurema (ARENA - PE) - Louvável e coerente a atitude
vra do Governo ~e Pernambuco, quanto ao problema de SUAPE.
desses técnicos porque, em verdade, à Suape não se permite seja transformada num bureau de empregos burocráticos. A Suape admite, sem dúvi9a, pela
o SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Registro com satisfação a sua
importância, uma sistemática universitãria contemporânea, que não iria
intervenção do Senador Aderbal Jurema, mas peço a S. Ex' que me permita
permitir que técnicos renomados, como V. Ex' relacionou há. pouco, fossem
lamentar que as-alegadas preocupações do Sr. Governador do Estado não tese aproveitar de uma determinação do Secretârio Extraordinário e se transnham correspondido às necessárias providências no sentido de não permitir
formar em meros funcionários públicos. Em verdade, quero dizer a V. Ex'
que o convênio anterior se exaurisse no tempo e tivesse assim solução de
que interpelei O Secretário de Assuntos Extraordinários da Suape e ele me escontinuidade.
tá devendo uma resposta; isso faz uns ou 5 dias. Não..s.i!bia eu que V. Ex'
Como já salientei anteriormente, desde o início da administração Marco
viria trazer a ,sua valiosa contribuição nesta tarde. De modo que, fique certo
Maciel, a equipe que sustenta o programa gestionou para que não houvesse
V. Ex' que o assunto vai merecer a melhor atenção do Governo de Pernamaquela jnterrupção. desde que o convênio, assinado há três anos, se concluibuco, através da sua representação parlamentar nesta Casa.
ria a 31 de maio deste ano, o que, infelizmente, ocorreu, graças, exatamente,
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Ê. talvez, essa '1'0rosidade,
à omissão do Sr. Governador.
a morosidade no fornecimento a V. Ex' das informações já solicitadas, que
Quando V. Ex', que é um estudioso dos valores pernambucanos, exalta
evidencia o problema criado, que foi, também, de morosidade. O novo Goe enaltece aqui a importância daquele trecho do litoral do nosso Estado,
verno estadual se empossou a 15 de março, desde janeiro que a imprensa'de
V. Ex' nos oferece~-justamente. os argumentos írrecusáveis para que o trabaPernambuco suscitava o problema, inclusive em termos da necessidade de re~
lho daquele grupo de técnicos não fosse interrompido no tempo.
novação do convênio. Estamos no meio do ano, em pleno junho, e como vé
O anexo, que solicitei à Presidência fosse incorporado ao meu pronunV. Ex' nem sequer as informações chegaram às suas mãos.
ciamento, relaciona um grande saldo positivo do trabalho do Programa EcoNão aventurei dar à proposta defendida pelo Secretário Extraordinário
lógico e Cultural de Suape.
a interpretação que V. Ex' achou por bem oferecer - de transformação da
Pode-se constatar, aqui, dezenas de trabalhos. de pesquisas, de comuniSecretaria Extraordinária em bureau de empregos. Apenas assinalei a atitucações técnicas tentando, exatamente, amenizar possíveis efeitos negativos
de correta e altiva dos que fizeram o Programa., ora extinto, no sentido de se
daquele empreendimento sobre área em questão. Trata-se de estudos da
rec4sarem a urna solução prejudicial e, poderíamos até diz1::r, capciosa, em
maior qualificação. André de Oliveira Cavalcanti; Bonifácio Andrade; José
termos das finalidades para as quais foi criado o referido grupo.
Antonio -S. de M. Filho; José Ramos Sobrinho; Dárdano de AndradeLima, Judas Tadeu de M. Costa; Ismael José Cantinho Gouveia, Aderbal
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex' um aparte?
Brandào Gomes de Sá, João de Souza Leite, Luiz Felipe Perret Serpa, LQuri~
O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Ouço V. Ex'
naldo Barreto Cavalcanti, Maria Adelina Pascoal, Francisco Gomes, LuciaO Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador Marcos Freire. o
no Pinheiro, Jacira Sena de Brito, Ademir Fornazaro, Silvia Rodrigues
Coimbra, Sidney Waísmann, Hebe Gonçalves, Euze Maria Soáres de Melo, prQblema que V. Ex' levanta tem uma importância muito grande para nós.
Armando de Holanda Cavalcanti e Roberto Mota foram, entre outros, pes- Estou até muito interessado em conseguir um pouco desse tipo de poluição
soas que deram o -melhor de si para atender aos objetivos e às finalidades,do para Fortaleza, porque sentimos necessidade dessa fumaça industrial que alguns ainda não estão. querendQ. Mas deixando de lado este aspecto do
convénio que, desgraçadamente, não foi, como disse, tempestivamente renoproblema, gostaria de trazer uma informação complementar.
vado.
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o SR. MARCOS FR.cIRE (MDS - PE) - Mesmo porque isso me de·
cepcionará, pois seria uma colocaçào muito simplista de V. Ex'

Lin,

O Sr. José
(ARENA - CE) - E verdade. Mas, expressa bem o
nosso desejo e a nossa necessidade de carrear para nossa regiào mais recursos. mai-s indústrias, e mais desenvolvimento, e a distância em que ainda estamos das questões ligadas à proteção do meio ambiente. A informação que
queria trazer a V. Ex' ...
O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Aliás, se V. Ex' não fosse
natural do Ceará mereceria até o título de cidadão cearense, porque, quando
à frente da Superintendência da SUDENE, foi pródigo, exatamente, em
atender esse objetivo dos cearenses.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Pois é, aliás, mereci esse título da
parte de seu povo, isto é, de Pernambuco, talvez porque tenha feito mais por
Pernambuco do que pelo Ceará. Mas vamos ao assunto: a organização que
cuidará de Suape deverá ter algum setor cuidando do problema específico da
defesa do meio ambiente. Isto é, esta defesa tem que estar incorporada à própria organização que vai comandar a instalação do distrito industrial de Suape. Esse setor terá atribuições executivas, é claro. Mas, deve haver, também, independentemente de Suape, outro tipo de organização, já hoje existente em quase todos os Estados da Federação, um órgão estadual correspondente à Secretaria do Meio Ambiente, no plano federal. Essa sim, tem
natureza fiscal. Acredito que haverá essas duas coisas no Estado de Pernambuco, um departamento ou uma comissão de proteção ao meio ambiente, recebendo recursos próprios para cumprir uma missão fiscalizadora c, por outro lado, dentro da própria administração de Suape, um setor encarregado
de cuidar da parte executiva desses programas. Era esta a informação que eu
queria trazer, acreditando que dentro desse ,enfoque suas idéias se conciliam
com as do Estado.
O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Entretanto, Sr. Senador
José Lins, isso nào nos satisfaz. E bom que a empresa tenha o seu órgão fiscalizador, que haja outro setor estadual com esta mesma ...
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - O da empresa é executivo, o fiscalizador deve estar fora da empresa.
O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Pois bem, que haja na empresa, que haja fora da empresa, subordinado, como V. Ex' disse, a outra secretaria, mas nós, de Pernambuco, temos aspirações mais altas; nós queremos democratização, que implique participação efetiva da comunidade. E
o programa que o Sr. Governador do Estado deixou que perecesse representava exatamente isto, era um núcleo da comunidade, eram pessoas, técnicos,
estudiosos que se preocuparam desde o primeiro instante com os possíveis
efeitos danosos do empreendimento da SUAPE e que graças a mobilização
de opinião pública, a uma reação da sociedade, conseguiram um convênio
através dá qual uma equipe de técnicos, de cientistas, de profissionais liberais. estava exercendo nào só fiscalização no sentido mais amplo, como também elaborando estudos, pesquisas e informações. Veja V. Ex': atê ação de
colaboração, embora com um empreendimento do qual discorda-se por uma
série. de razões que, no pronunciamento que fiz na legislatura anterior, foram
analisadas.
Mas, no momento, o que se lamenta, contra o que aqui estou a protestar, é que o Governo do Estado tenha permitido que este programa chegasse
<.lO fim, assumindo, mesmo, um caráter dramático.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Permite V, Ex' um aparte,
nobre Senador?
O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Ouço V. Ex', nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Tomei conhecimento dos fatos que deram ensejo ao discurso que V. Ex' profere com muita oportunidade, através da imprensa pernambucana. Agora, quando V. Ex' caminha para
o fecho do seu pronunciamento, cabe-me aplaudi-lo e fazer coro com V, Ex'
junto ao Governo do Estado de Pernambuco para que renove esse convênio
a que se refere V. Ex', que foi produto de um velho reclamo da comunidade
intelectual pernambucana, tão preocupada com os efeitos nocivos da construçào do porto de SUAPE, no meio ambiente local.
O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Agradeço o aparte do Senador Humberto Lucena que, vizinho a Pernambuco, sabe bem dos nossos
problemas e das nossas angústias.
Se. Presidente e Srs. Senadores:
Permanecendo extinto o programa, a Empresa Suape e o Estado assumirão, direta e exclusivamente, os riscos decorrentes, desde que é admissível
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prever drásticas mudanças nas estruturas econômica e social. bem como alterações profundas na função dos nossos recursos naturais.
As populações de áreas ocupadas por indústrias de capital intensivo ficam, usualmente, à margem dos supostos benefícios sociais daí advindos,
observando-se uma queda sensível em seu paIrão de qualidade de vida. Aliás,
na região de Suape, essa qualidade já é bastante aviltada, c:specialmente na
cidade do Cabo e na vila de Ponte dos Carvalhos. após a implantação do
Distrito Industrial do Cabo. Daí, não ser improcedente a preocupação de
um agravamento de tensões sociais latentes e de uma acentuação de processos de desorganização sO,cial que se caracteriza, em geral, pelo aumento da
criminalidade e da prostituição, pelo abandono do menor, pela maior prevalência das doenças de massa, pe1a habitação subumana, pc:la fome' - pela
miséria, enfim.
E não se pode esquecer que a agudização de um estado de extrema
pobreza é, sem dúvida. uma das formas mais críticas de poluição que se pode
prever.
Ressalte-se, por igual, a perda de traços culturais, que também ocorre
em situações de intensa migração interna, no sentido do cam.po~cidade,-visto
que populações rurais portadoras de outros valores, usos e '.:ostu01es do,seu
meio ambiente, passam abruptamente a incorporar, de um moda acentuadamente artificial, a cultura urbana, por efeito da decantada "modernização",
Não cabe esquecer - mas, ao contrário, ressaltar - outros efeitos de
intervenções setoriais que padecem, por isso mesmo, de uma compreeensão
das suas resultantes finais, na medida em que nãtYse tome a região de Suape
como um todo e ao nível das' suas relações inter-regionais.
. Possivelmente, a cidade do Recife será a grande padecente dos efeitos de
um processo migratório desordenado e incentivado pela propaganda oficial,
de modo a gerar nas populações carentes de oportunidades de emprego falsas expectativas de ocupação permanente da sua fotça _de trabalho.
Tem-se como exemplo O Complexo Industrial de Càrna(;ari, nas suas relações com a cidade do Salvador, na Bahia, também ponto de convergência
das correntes migratórias que já somam neste País continental mais de seis
milhões de bóias-frias volantes a percorrê~lo de norte a sul.
Note-se que, há bem poucos dias, um noticiário da TV Globo. sob o título "Aves de Arribação", documentava a história dramáti<:a desta grande
parcela da população brasileira.
Considere-se, também, os reflexos de investimentos maciços de capital
no setor indústria sobre a economia agrícola, o comércio e a prestação de
serviços, especialmente na região de Suape, onde predomina o latifúndio
monocultor da cana-de-açúcar. Echame-se a atenção, então, para a urgência
de providências para viabilizar o recente "pacote agrícola" n.a região de Suape, com vista à absorção da mão-de-obra migrante e à produção de alimentos na escala que se faz necessária neste Estado.
Abreviando um longo arrazoado dos riscos de natureza !=conômica e so- '
cial que se prevê em Suape com a implantação do complexo induslrial~
portuário, considere-se, por fim, que a extinção do Programa Ecológico e
Cultural de Suape aumenta a ameaça de deterioração de monumentos e
sítios históricos de relevante papel na memória nacional, pela descaracterização da paisagem circundante, erosão do relevo, desmatam(:nto, poluição e
outras causas semelhantes.
A equipe técnica daquele Programa estava bem atenta para todos esses
aspectos e, sobretudo, muito ciosa de sua autonomia, para poder agir com
coragem e independência.
Por isso mesmo, grupo de idealistas se recusou a ser conivente com o
golpe desferido. Terá se desvanecido e alguns até se desesperado. A trágic;a
morte de um deles - o arquiteto Armando de Holanda Cavalcanti - extremamente angustiado com a evolução do caso, tornou mais dramática uma
longa e tenaz luta.
Como Senador de Pernambuco, expresso pois, nesta tarde, não apenas
meu protesto contra a atitude do Governo de meu Estado, mas, igualmente,
as minhas homenagens a todos eles - homens e mulheres que abraçaram
urna causa sem quaisquer interesses econômicos ou financeiros, mas simplesmente com o alto sentido de defesa da natureza, da história" do social e da
própria cultura nacional. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREiRE EM SEU DISCURSO:

INFORME SOSRE O PROGRAMA ECOLÓGICO E CULTURAL DE
SUAPE (PECCIPS)
"Sumária
I - Justificativa da Criação do Programa
2 - Natureza e Objetivos do Programa
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4-

J - Justificação da criação do Programa

Em apoio ao Programa Ecológico e Cultural de Suape, levou-se em con·
side·ração os possíveis riscos e inconvenientes que adviriam da implementaçiio do Projeto Suape, cabendo destacar:
- drástica alteração na estrutura e funçào dos recursos ambientais (solo, relevo, clima, recursos hídricos, vegetação e fauna) da árpa-projeto, com
repercussões sobre a, cultura local;
- pequeno grau de integração entre as dinâmicas particulares à populaç110 atual e os processos sócio-econômicos previsíveis para o Complexo.
Usualmente, as populações de áreas ocupadas por processos industriais. ficam deslocadas, à margem do mesmo, observando-se uma queda em seu padrão de qualidade de vida;
- surgimento de tensões sociais com a migração de populações do ioteriol" atraídas pela perspectiva de melhores oportunidades de trabalho;
- perda de traços culturais que configuram uma identidade local;
- deterioração de monumentos e sítios históricos de relevante papel
na memória nacional, pela descaracterização da paisagem circundante, erosão do relevo, desmatamento, poluição e outras causas semelhantes;
- excessiva fragmentação da área-projeto em segmentos estanques, enquanto que a Natureza e o Homem formam um conjunto em interação.
Por outro I~do, entre os "objetivos e opções nacionais" do II Plano Nacional de Desenvolvimento, conta:
"Realizar o desenvolvimento sem deterioraçào da qualidade de vida,
I!, em particular, sem destruição do patrimônio de recursos naturais do
Pais."

2 - Natureza e Objeihos do Programa
Em decorrência de reunião havida em maio de 1976 entre a SEPLANPE e o Centro Nacional de Referência Cultural- CNRC, sobre as repercussões de industrializações intensivas, resultou a criação do Programa Ecológico e Cultural de Suape, instituído por força de convênio celebrado entre o
Governo do Estado e aquela entidade, com interveniência da SEPLAN-PE.
De acordo com o que ficou estabelecido no Plano de Trabalho inicialmente elaborado, o Programa objetivava:
O desenvolvimento ecológico e cultural da região de Suape de forma integrada ao processo de urbanização da área pela iden"tificação e compreensào da realidade ecológica e social da região submetida aos impactos da implantação do Complexo.
Utilização da experiência adquirida no decorrer do Programa para o estudo de modelos alternativos de desenvolvimento. adaptáveis a outras situações semelhantes.

3-

Realizações do programa

O Programa realizou os estudos básicos previstos para:
a) identificação da situação ecológica de Suape. Dentre outros, foram
realizados os seguintes estudos: .
- caracterização da situação atual da área programa de Suape sob o
ponto de vista da poluição ambiental;
- o Projeto Suape e a vegetação;
- flora e vegetação terrestres da Área Suape; .
- pesquisa de biologia marinha na área-projeto Suape.
b) reconhecimento das atuais dinâmicas sociais, nomeadamente as
econômicas e urbanas, com a realização de estudos tais como:
- educação e instrução nos municípios de cabo e Ipojuca;
- o povoado de Suape: economia, sociedade e atitudes;
- Santo Antonio do Cabo e ponte dos carvalhos - processo de urbanização;
- agroindústria do açúcar na área programa de Suape;
- tendências e viabilidades do artesanato na área-programa de Suape
(Estudo Preliminar).
c) obtenção da configuração espacial e da situação dos monumentos e
sítios de interesse histórico e paisagístico, através dos seguintes estudos:
- sítios his~órjcos e/ou típicos na área de Suape;
- contribuiçã.o ao Plano Diretor do parque de Santo Agostinho.
Destes estudos, resultaram as indicações necessãrias para a desapropriação do Cabo de Santo Agostinho e a criação do Parque Metropolitano
de Santo Agostinho, com 270 ha, de grande valor paisagístico, histórico e
social, permanentemente defendido de formas predatórias de ocupação e utilização.
A inauguração do Parque MetropoJitan·o de Santo Agostinho, no dia 29
de janeiro próximo passado reuniu eminentes figuras da intelectualidade e
administraçào do Estado.
Paralelamente, foram analisados, à luz dos objetivos do Programa, diversos projetos de urbanização, promovidos pelo Estado e pela iniciativa privada, atendendo-se ao Plano Diretor do Complexo em implantação.
No momento, encontra-se em fase de conclusão uma pesquisa arqueológica na área do Cabo de Santo Agostinho e no Lagamar de Suape, bem
como está em elaboração o Plano Diretor do Parque de Santo Agostinho,
ambos contratados a consultores privados, com recursos de convênio celebrado entre a SEPLAN-PE, a fUNDARPE e o CONDEPE.
Estão em fase tinal os levantamentos das condições econômicas e sociais
das populações do Cabo de Santo Agostinho e da ãrea de minifúndios fruticultores de Canoas, além de propostas de reflorestamento, conforme indicações do Plano Diretor do Complexo.
Simultaneamente, foi concluída a documentação fotográfica da Região
de Suape (cerca de 7.000 fotos) bem como executados mapeamentos da área.

Os objell'vos especifieos do Programa eram:
4 -

Perspecti1'8s do programa

a) formulação de indicadores da situação ecológica de Suape que per-

mitisse a proposição de alternativas de intervenção na área, coerentes com as
suas características relevantes e as~egurando-se a melhor rentabilidade dos
,
seus recursos ambientais;
b) obtenção de uma visão da situaçào cultural, a fim de apreseI'ltar altemativas, visando a conservação e o estímulo das dinâmicas culturais das
vocações regjonais que se demonstrassem relevantes para o bem-estar da população local, assim como para a adequada absorção das novas dinâmicas
advindas da instalação do Complexo Industrial-Portuário;
c) obte~ção de um quadro da ocupação da região de Suape, bem como
da situação dos monumentos e sítios históricos, a fim de propor alternativas
que absorvessem as características ecológicas e culturais da ãrea, além das
medidas necessárias à restauração e reanimação de seu patrimônio paisagístico e arquitetônico.
Ressalte-se que este Programa: se propunha a indicar uma metodologia
para intervenções que agregassem as componentes ecológica e cultural, maximizando resultados ·sociais.
Neste sentido, o Programa identificava a região de Suape, área de implantação de úm novo complexó industrial-portuário, como o seu primeiro
universo de estudos.
Pretendia-se extrapolar esta metodologia a outras áreas do Nordeste
que requeressem especial atenção aos fatores de natureza ecológica e cultural.
Importava, portanto, promover as condições necessárias à preservação
do caráter normativo global e de órgão planejador do Programa.

Para o 29 estágio do Progfama Ecológico e Cultural de Suape estavam
previstas as seguintes atividades:
a) complementação dos estudos básicos (a pesca lo! as ati.vidades extrativas, habitação popular, aglomerados urbanos de Ipojuca e Nossa Senhora
do 0, atividades industriais da Cidade do Capo, população local e migração,
normalização e estudos específicos para o controle ambiental da área);
b) elaboração de projetos com vistas à adoção de medidas executivas
(reflorestamento. revitalização do patrimônio cultural, atividades econômicas alternativas, controle ambiental etc ... );
c) promoção dos Planos Diretores dos aglomerados urbanos da Região
Programa, com prioridade para a Cidade do Cabo e a Vila de Ponte dos Carvalhos, com vista ao <\esenvolvimento destes núcleos, diante da perspectiva
de um rápido crescimento, com a implantação do Complexo;
d) aprofundamento imediato da participação do Programa no planejamento, programação, execução e operação de sistemas sob a responsabilidade da Secretaria de Suape.
e} aperfeiçoamento de processos de pesquisa que levem à elaboração de
uma metodologia de trabalho válida para a área-programa e extensiva a situações semelhantes;
f) mobilização da comunidade pernambucana como um todo e da sua
intelectualida'de em especial para que contribuam. ao bom êxito do emprendimento do Projeto de Desenvolvimento Social de Suape, bem como o esclarecimento da população em geral sobre o que se propõe a realizar o Governo
do Estado na área de Suape.
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Relação dos trabalhos concluídos (títulos e autores)
Roteiro para Pesquisa Ecológica - André de Oliveira Cavalcan-
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I

Perfil Econômico e Social da Área do Parque Santo Agostinho _
Aderbal Brandão Gomes de Sá, Maria Adeli1l8 Paschoal e Euse
Maria Soares de Meto.
. -,

02 - Proposta de Comunicações Técnicas - ~onifácio Andrade.
Lista de Com....icaçôes Técnicas
__ .: -:;~~t~:..,
03 - Caracterização da situação atual na área-projeto Suape, sob o
OI - Caracterlzação da Situação Atual da
Suapó sobo
ponto de vista da poluição ambiental (Transformada em Comunicação Técponto
de
vista
da
fo1uição
José
Antonio
S.
de
M.
Sales.
.
nica n9 \) - Jose Antonio S. de M. Filho.
02
O
Projet~
Suape
e
a
Vegetação
Oárdano
de.
Andrade-Lima.
04 - Observações preliminares sobre novas residências e alojamentos
03 - Educação e Instrução nos Municípios de Cabo e [pojuca _ Luiz
na área-projeto de Suape - Bonifácio Andrade.
'\
Felipe Perret Serpa~.
05 - Bióüpos de Suporte Cultural - André de Oliveira Cavalcanti.
04
Alojamentos
e
Núcleos
Residenciais
'BoniHicio
Andr~dd
Is06 - Roteiro para Pesquisa Antropológica - José Ramos Sobrinho.
mael
José
Cantinho
Gouveia
e
José,f'(auc:isco
Gomes.
-".::'
07 - Conhecimento das principais formas de poluição ambiental, em
05 - Flora e Vegetação Terrestres dit-!fea-Programa Su.pe - rlrjrdaconseqüência do complexo industríal-protuário de Suape e alternativas de _
no
de
Andrade-Lima e Judas Tadeu de M~~. . .
.
controle - José Antonio S. de M. Filho.
06
Contribujção
ao
Plano
Diretor
d;
1In'Je
de
Santo
Agostinho
e
08 - Roteiro de levantamento e estudos da flora e vegetação - Dárdados Povoados de Gi:ubu e Suape - Armando de Holanda Cavalcanti.
no de Andrade-Lima e Judas Tadeu de M. Costa
07 - O Povoado de Suape (Economia, Sociedade e Atitudes) _ Rober09 - Problemas ambientais da área-projeto Suape - André de Oliveira
to Motta.
~
,
Cavalcanti.
10 - Sistemática Operacional do Peccips (Transformado do Doc.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo . q:~vra ao nobie
Síntese n9 I) - Bonifácio Andrade.
Senador Mauro Berlevldes.
"<~'J}:'>J J - Algumas observações realizadas na área~projeto Suape - José
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. -':~uinte discurso.)
Ramos Sobrinho.
Sr.
Presidente, Srs. Senadores:'
.
12 - O Cabo de Santo Agostinho - Ismael José Cantinho Gouveia e
Em alguns Estados. nos últimos dias, tem-se registrado a ocorrência dê
Aderbal Brandão Gomes de Sá.
movimentos de insatisfação na área do ensino médico, envolvendo os cha13 - Estudos Preliminares do Cabo, Ponte dos Carvalhos, lpojuca,
mad~s Residentes. q.ue se sentem prejudicad()s em reivindLcações que ~UR
N.S. Do Cupe e Porto de Galinhas - José Francisco Gomes.
tam Justas e legítimas.
:I
14 - Problemática Urbana para implementação do Complexo
No ano passadO, aqui mesmo, em Brasília, os médicos residentes que
lndustrial-Portuário de Suape - Subsídios para um Plan'o de Trabalho atuam no âmbito da :Fundação Hospitalar do Distrito Fed(~ral vieram a
Ismael José Cantinho Gouveia.
Casa, lotando as nossas galerias. numa dem~o de protesto pelo desa15 - Considerações sobre o Planejamento Gráfico Integrado ao Pectendimento de postu~ações que diretamente líWinteressa'r'am.
'
cips - João de Souza Leite.
Agora,
em
Sào',
Pauto,
a
crise
irrompeu,
com
larga
ressonância,
hos
16 - Educação e Instrução nos Municípios de Cabo e lpojuca (Transcírculos universitários, sendo assunto obrigatório dos amplos noticiários: da
formado em Comunicação Técnica _0 9 3) - Luiz Felipe Perret Serpa.
grande imprensa brasileira.
17 - Alojamentos e Núcleos Residenciais (Transformado na Comuni. Instado, quando ainda se achava, na última seKta..f~i-; na capital paucacão Técnica n9 4) - Bonifácio Andrade, Ismael José Cantinho Gouveia e
listana,
a manifestar-se sobre a rumorOsa questão, O @ro Eduardo PorJosé Francisco Gome~.
tela afirmou textualmente:
"~~~--18 -Inofrmações Preliminares da Relação Homem-Flora na ÂreaPrograma - Judas Tadeu de Medeiros Costa.
"0 MEC. em nenhuma hipótese, admite-a extinção da resiô~n..
\9 - Agroindústria do Açúcar na Area-Programa de Suape - Bonifácia médica,"
cio Andrade.
.
Mesmo diante-da enfática declaração de S, Ex', ainda perdura ali ~m
20 - As Condições Naturais ~a Area-Programa de Suape - André de
algumas
Unidades Federad.as o lamentável impasse, sem que se tenha ch't,$a.
Oliveira Cavalcanti.
do a uma solução co;nciliatória.
'
.
21 - Estudo Antropológico do Aglomerado de Suape - José Ramos
No
meu
Estado~ Sr. Presidente, por ex~; 33 ReJidentes da FunSobrinho.
dação de ~aúde do Ceará (FUSEC) encontrameS'e'fiuma sitl,ação de pe"plç22 - Habitação Espontânea - Aderbal Brandão Gomes de Sá.
xldade, diante de deliberação assentada pela Secretaria de Saúde de
23 - Pesquisas em Biologia Marinha na Area do Projeto Suape - Loutransferi-los para o Hospital das Clínicas, pertencente à Vn,lvers\uade Ft4e..
rinaldo Barreto Cavalcanti.
ral.
24 - Participação do Assistente Social do Programa - Maria Adelina
Diante de alegadas deficiências nos hospitais do Estado, chegou:'s,e
PaschoaL
quela
extrema decisão, que tem repercutido desfavoravelmc:nte junto à o~i
25 - Santo Antonio do Cabo e Ponte dos Carvalhos - Processo de Urnião pública cearense, ~
banização - Francisco Gomes e Luciano Pinheiro.
Vale destacar queo agravamento da pendência, nas últimas horas, as~
26 - Estudo da situação de um morador de Suape - Avaliação de
miu
contornos
ainda mais preocupantes, em (ace de declarações do diretor
Benfeitoria - Maria Adelina Paschoal.
do H.o~pital das CtíniCas, Dr. José Nogueira Paes, de que não dispunh~ de
27 - Controle da Poluição na Àrea~Programa - José Antonio S. de
condlcoes para acolher, em seu nosocôrnio, os 33 residentes da FUSEtj ,
M. Filho.
O Centro Médico Cearense, o Conselho RCjlional de Medicina e o Sin,
28 - Uso da Flora na Região-Programa Suape - lacira Sena de Brito.
dicato
dos- Médicos, através dos seus presidentes, Drs. Paulo Marcelo Mar29 - Restauração e Reflorestamento das Âreas de Preservaçào de Suatins
Rodrigues,
Luiz P~iva Freitas e Juarez Carvalho, mantilleram audiência
pe - Problemática Atual- Ademir Fornazaro, Ismael José Cantinho GouVirgílio Távora, transmitindo-lhe a apreensão
com
o
próprio
governador
veia e Judas Tadeu de M. Costa.
toda
a
classe,
que
deseja
a imediata reconsideração do ato ofid~I.
30 - Tendências e Viabilidade do Artesanato na Ãrea-Programa de
restabelecendo-se a residência m~dica no Hospital César Cals, no "Sa:bin~'!e
Suape (Estudo Preliminar) - Silvia Rodrigues Coimbra.
no Psiquiátrico, de M~ssejana.
'
31 - Aspectos da Vegetação de Suape: O Espaço da Futura' Barreira
As
carências
de
que
se
ressentem
os
aludidos
hospitais
d(wem
ser,
corri
'a
Florestal - Judas Tadeu de M. Costa.
maior urgência, supridas pelo Executivo Cearense, com a colaboração......, se
3-2 - Sítios Históricos e/ou Típicos na Área de Suape - Luciano Pinecessária - dos Ministérios da Educação e da Saúde.
nheiro.
Aliás, ao titular do MEC foi ,endereçado, no último sábado, um longl:)
33 - notmas para Apresentação de Sistemas de Controle de Poluição
telex, vazado nos seguintes termos:
::
Ambiental - Ademir Fornazaro.
Documentação Fotográfica da Regiào de Suape ~ Sidney Wais"Em nome respectivamente do Conselho Regional de Medicima(1:n.
na, Sindicato dos Médicos e Centro Médico Cearens,e, entidade Fe- '
Trabalhos em Elaboração:
derada da ABM, comunicamos a V. E~' que o Senhclr secretári~
Saúde do Ceará, determinou, sem prévia audiência aos órgãos ' ~: Perfil Econômico e Social da Àrea de Minifúndios Fruticultores
presentativos da categoria médica cearense e inter(~ssados,::a_ -_- .'
de Canoas - Hebe Gonçalves e Francisco Gomes.
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pensão da Residência Médica nos hospitais da Fundação de Saúde
do Estado do Ceará - FUSEC, sob a alegação da precariedade de
condições para o ensino graduado e pós· graduado e condições
minimas de ~qmpenho compatível com a qualidade do pessoal
médico, mant~Ol'~m atividade de internato e não desativando
os referidos hosplifâf~:~_f1agrante contl:adíção aos motivos alega·
dos. A medida arbitrãria; obscurantista e antiética deixa 33 residen·
tes com pós-graduação interrompida, com sérios prejuízos ao apri·
moramento do médico cearense, e gera inquietude social que cabe a
V. Ex' evitar.

O governo pretende resolver o problema transferindo ós resi·
dentes para o Hospital das Clínícas da Universidade Federal do
Ceará, com o que não concorda a direção do referido hospital e os
órgãos que repr~Séntamos, -em face ~ reduzida proporção de lei·
tos/residentes e itiexittência de serviço e psiquiatria no citado r10SD.cômio. Acresce que a solução proposta impedirá a absorção da residência do Hospital das Clínicas devido à demanda de formandos
nos meses de julho e dezembro vindouros, gerando nova e inaceijável
crise a médio prazo.
Solicitado pelas associações de classe a readmitir os residentes
a 'título' precário,até verificação de jUí,zo desse Ministério, o Sr. Secretário de Saúde sem atentar para a responsabilidade da decisão,
manteve o ato anterior. o~asionando revolta dos médicos e tensão
na população. Encarecemos de V. Ex' mediação urgente a fim de
r~integrar os médicos é~arenses à tranqUilidade quebrada pelo ato
de vindita do Sr. Secretário, tomado segundo suas próprias palavras a nós anunciadas~·~~ç()m a mesma violência qúe os residentes
criticaram as condições-.:.ilos hospitais". Certos que nossa propos~ção satisfaz o inte~_S.se público, concorda com pensamento e,;presso por V. Ex' em :4efesa da residência, protestamos estima e
consideração.
~~ :"
Luiz Paiva Freita_siPl~sjgente do CRM, Juarez Carvalho; Presidimie do Sindicato dos Médicos e Paulo Marcelo Martins Rodri-gues, Presidente do Centro Médico Cearense".
À n()ite de_hoje, na sede do Centro Médico Cearense será levada a efeito
uma Asse~bjêia Geral da laborios~ classe, que concluirá pela divulgação de
uma Carta-Aberta dirigida ao povo cearense, contendo esclarecimentos em
torno da demanda e de todos os fatos que a antecederam.
Ao me reportar ao assunto; na' tribuna desta Casa, desejo apelar· para o
Governador Virgílio Távora e-autoridades federais a que a matéria seja pertinente, a fim de que encontrem um ponto de convergência para o urgente
equaclonamento do problema, alllparando-se os 33 residentes .cearenses, na
eXlensão do currículo profissional, que lhes propiciará melhor qualificação
para o correto desempenho d~ piflcil carreira que abraçaram. (Muito-bem!)

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Itamar Franco.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. SefTI revisào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sem querer ser impertinente - mas já -às 18,05 h - fiz uma indagaçào a
V. Ex', sobre qual será a atitude do Senado Federal, face à sanção, pelo ExcelentÍssimo Presidente da República, do Projeto de Lei no;> 957j79.
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Devo informar, mais uma
vez a V. Ex', que O assunto está com o Presidente da Casa, o nobre Senador
Luiz Viana, e que S. Ex' possivelmente nào concluiu os estudos e, talvez por
isso, nào deu as informações, hoje, que V. Ex' reclama.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Sr. Presidente, eu pretendia abordar o assunto do Fundo de Participação dos Municípios, mas vou
aproveitar, ,então. os minutos que me restam para lembrar e respeitosamente, ao Senado Federal, aquilo que lhe cabe pelo item 7 do art. 42 da Consti·
luição Federal. Veja V. Ex' a situação difícil em que ficará o Senado Fede·
raL

o

art. 42, em seu item, 7 diz o seguinte:
Compete privativamente ao Senado Federal:
VH - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei ou
decrelo,- declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Féderal;

Veja Sr. Presidente, a situação em que vai se encontrar o Congresso Nacional, já que qualquer cidadào pode argUir da constitucionalidade, ou nào,
das leis. E vamos entender que, num futuro próximo, possa o Supremo Tri·
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bunal Federal declarar, como vai declarar - tenho certeza - que esta lei é
inconstitucional. Qual seria a posiçào do Senado Federal, Sr. Presidente?
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Mas uma vez tenho que in·
formar ao nobre Senador'que, e,;atamente, este problema se encontra sendo
estudado pelo Presidente da Casa, e que se S. Ex' não prestou as inror·
mações que V. Ex' deseja é precísameme porque está completando esses estudos e que, possivelmente, a S. Ex', presidente, caberá dar a resposta a
V. Ex' e à Casa na oportunidade.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Vou continuar minhas
considerações nesse campo, Sr. Presidente, sem indagar mais a V. Ex',
lembrando inclusive, e tomando como exemplo a Revista de Informação Legislativa, do Senado Federal, Diretoria de Informação Legislativa, num comentário do Professor Roberto Rosas, da Universidade de Brasília,
lembrando, exatamente, o aspecto sério - a lei foi sancionada:. Num dos
seus comentários, e na época sob a égide da Constituição de 1967, lembrava
o ilustre professor o seguinte:
Após a Emenda Constitucional no;> 16 e a Constituição de 1967
nào nos parece viável o descumprimento da lei sob o fundamento
de inconstitucional.
Ora, esta assertiva do ilustre Professor Roberto Rosas nos leva à certeza
de que a sanção presidencial tornou efetiva esta lei. Ora, se nào houver, por
parte do Presidente do Senado, uma rapidez na tentativa de argUir a incons·
titucionalidade desta lei, Sr. Presidente, ela terá que ser cumprida. E aí que
eu pergunto: como ficaria o Congrésso Nacional, sabendo que esta lei não
sofreu o seu processo completo de elaboração legislativa? E que ela ao ser
aprovada pela Câmara dos Deputados - e nós estamos repetindo Sr. Presidente e enfaticamente - vamos repetir para que conste dos Anais, que peJo
menos, alguns senadores protestaram contra esta decisão da Câmara dos
Deputados.
Aqui se alegou o precedente. Mas aí perguntamos nós, não a V. E,;',
mas dei.xamos a pergunta no ar, se cabe precedente sobre a lei. Imagine V.
Ex', hoje, presidindo o Senado Federal resolvesse abrir qualquer precedente
em relação a projeto de lei enviado pela Câmara dos Deputados e aqui emen·
dado pelo Senado Federal, e V. Ex., na Presidência, entendesse de levar à
sanção Presidencial este projeto, porque V. Ex' também entenderia que já
houve precedente, vamos continuar tendo mais precedentes neste País.
Aí está a gravidade do fato, Sr. Presidente, e aí é que nós estranhamos,
respeitosamente, já que, desde sexta-feira, antes da'sanção presidencial, nós
estamos, humilde e respeitosamente, alertando o Presidente do Senado sobre
a possibilidade de haver a sanção presidencial, o que de fato aconteceu, na
comunicação que foi feita ao jo;>-Secretário, o ilustre Senador Alexandre Costa.
Ora, V. Ex' disse que o Sr. Presidente do Senado, o nobre Senador Luiz
Viana, que merece todo o nosso respeito, está estudando a matéria, Mas,
pergunto eu, Sr. Presidente: será necessário estudar uma matéria que o próprio Presidente do Senado, na sua comunicação à Câmara dos Deputados,
estranhou fosse enviada ao Senhor Presidente da República? Seria necessário
que o Senado Federal estudasse por mais de 48 horas esta matéria, quançlo
nós, do Senado Federal, entendemos que ela deveria voltar à nossa Casa·, já
que a nossa Casa, no caso, é a Câmara revisora?São perguntas, Sr. Presidente, que deixono ar, lamentando e estranhando, pelo menos até agora, - que me perdoe o ilustre Presidente desta Casa. ,
- a atitude passiva do Senado Federal neste caso, porque não precisaria que
um Senador. de que Estado fosse, por mais humilde que fosse, argUísse tal
fato; creio que a própria Mesa Diretora do Senado Federal já deveria, com
rapidez, ter tomado as devidas providências porque, como nos lembra o pro·
fessor Roberto Rosas, não nos parece viável o descumprimento de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade. Mas é o mesmo professor que lembrava, na época - friso, na época - o seguinte:
"De modo contrário pensava o eminente Consultor·Geral da
República, Dr. Adroaldo Mesquita da Costa, antes da atual Carta
Magna, considerando váljdo o des~umprimento de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, antes da declaração do Judiciário."
'Assim, na época, pensava o ilustre Consultor-Geral da República, o Dr.
Adroaldo Mesquita da Costa.
Nào nos parece ser iJ caso. A lei está em vigor e deve ser obedecida.
Sr. Presidente, aqui ficam estas nossas observações. E creia V. Ex' que
amanhà, de novo, ~esta tríbuna, até que tenha uma informaçào - sem ser

impertinente, sem ser desrespeitoso, repito - continuarei a cobrar do Presidente do Senado uma atuação efetiva contra isso que aconteceu.
Não aceito nem p~qeria aceitar precedentes. A Câmara dos Deputados
não poderia ter enviado ao Senhor Presidente da República o projeto de lei
sem antes ser revisto pelo Senado. E fazendo-o, errou. li O' Senhor Presidente da República, sancionando o projeto, tornou essa lei inconstitucional.
lei que o Senado Federal, amanhà, como eu disse, baseado no art. 42, caso o
Supremo Tribunal Federal a julgue inconstitucional terá que declará-la inconstitucional, suspendendo sua execução.
Era o Senador Lúcio Bitencourt que lembrava ser até contrário o que
diz o art. 42 da Constituição. Na época art.:M -da Constituição (art. 45, IV,
da Carta de 1967), Hoje o art. 42, que diz:
é apenas tornar pública a decis~o, do Tribunal, levando-a ao
conhecimento de todos os cidadãos. Dizer-que O' Senado "suspende
a execução" da lei i":constitucional ê, po~iti~~ent~, impropriedade técnica, uma vez que o ato, sendo Hine;c:i5~ente ou ineficaz, não
pode ser suspensa a sua execução" ("O Controle Jurisdicional da
Constitucion'alidade das leis" - pãg. 146). • -'
Sr. Presidente, vamos então aguardar 'Os estudos 'detalhados, juridicos,
do Presidente do Senado. Mas é certo que-S. Ex' há de tomar as devidas providências pelo bom nome da Casa e mais ainda pelo bom nome do Con~gres
so Nacional, que não pode ver desrespeitados a Constituição e o Regimento
Interno do Senado. Muito obrigado a V. Ex'_(Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Desejo complementar, dese,
jo dizer a V. Ex' que o Presidente da Casajá diligenciou. Tanto assim, que S.
Ex~ - e isto já é público - oficiou à Câmara sóbre o assunto. Apenas para
complementar,as informações antes dadas a V. Ex.'

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Senador Jaison Barreto. (Pausa.)
S. Ex. não está presente.
O Sr, PedroSimon (MOS -
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Sr. Presidente, peço a palavra,

O SR, PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.

o SR, PEDRO SIMON (MDS - RS,Pronuncia o seguinte discurso,
Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com o maior respeito a V. Ex., quero endossar o que foi dito aqui pelo
Senador Itamar Franco. Parece-me que talvez não estejamos dando a devida
importância e a devida seriedade ao pronunciamento do Senador Itamar
Franco.
Está correta a posição do Presidente do Senado, no momento em que S.
Ex. comunicou à Casa, respondendo à questão de ordem do ilustre Senador
Itamar Franco, lendo à Casa e constando dos Anais o ofício de S. Ex' ao
Presidente da Câmara, no sentido de manifestar sua inconformidade com a
decisão daquela Casa do Congresso.
Mas a verdade é que a Liderança da ARENA, na oportunidade, justificou da tribuna do Senado a posição da Câmara, e a justificou no sentido de
que houve precedentes por parte desta Casa. Já a essa altura, em termos de
futuro, teremos dois precedentes: precedentes desta Casa com relação à Câ·
mara e precedentes da Câmara com relação a esta Casa. No projeto em discussão haver-se-â de argumentar que foi apenas uma emenda supressiva, que
se tratoy. apenas de um artigo. Mas eu pergunto: Como ficaremos no futuro?
Porque não importa saber se se trata de um artigo ou se se trata de diversos artigos supressivos. A verdade é que foram emendados, e também é verdade
que o projeto não retornou a esta Casa. Como ficaremos no futuro, se projetos da maior importância em que não mais um artigo mas diversos artigos,
poderão ser suprimidos? E a supressão desses artigos determinará praticamente a invalidade de todo o projeto, se não se der à Casa autora o direito de
revisão final, o direito de' decisão final, como faz parte da tradição e é letra
•
viva na Constituição brasileira.
Apresentamos há 'poucos dias um projeto q'Je trata da regulamentação
do capital estrangeiro. Se esSe projeto onde apresentamos alguns artigos que
determinam a fórmula pela qual o capital estrangeiro poderá remeter lucros
para o exterior, se alguns desses artigos forem pura e simplesmente excluídos
por emendas supressiva de um projeto que por ventura for aprovado por esta
Casa, o projeto não terá nenhum valor, o projeto não terá nenhum significado. Pelo contrário, mudará 180 graus o seu significado.
Por enquanto tentamos aqui apresentar um projeto no sentido de regulamentar a remessa de lucros para o exterior, e poderá acontecer que a aprovação aqui, e a supressão dos artigos com pedido de destaque desaparecendo

do projeto original, faça,com que a emenda seja pior do que o soneto,' faça
com que a iniciativá se transforme em alt8in-eJite:préjudicl-;lfaos intéresses do
povo brasileiro.
. - , ~-',,--.
Então, Sr. Presidente, estamos '-.:....:f~lto -:--diante de um fato daJmaior
gravidade, porque ~a' vefd~e,~estamos indúsive diante, dc~ um ofiCioj~ "
do pelo President.,ea Cãiliaraaesta Casa, no qual o preilidente,d'ite4.j.ara
reconhece que houJe a einend.á supressiva, e reconhece também ~ue"-i'~ SIUf
opinião, não precisavà;.~dar a esta Casa. Estranho o proce~riDe :~ 40 .
Presidente da Câmara,' c'óm o maior respeito o critico neste momento. sfránho o procedim:ent4 de' S. Ex', porque S. Ex', mais do que nós> de:Ve,tb~he:
~er o texto. da C~Iis~t~iç_~o':e deveria saber, mais do que nÚs, que a~~el, pro~
Jeto devena obngà~fiaf!1~nte. retornar a esta Casa.
,,~ . i i, ;
Temos, portantb; o "fício Í;i,fl'residente da Câmara dos Depulad~~. di,'
zendo que tinha con ~éime~t~·c~,'- qüele projeto e que ~ sua d,.e. Cj. .Sã~:~.:~.b,.·~·eo· -~,
projeto não precísa~a retQthatfá-esta- Casa. Temos--o oficic!-çW;:''fesidedi*'dll, .
Senado, Il.? senti.dó 4~ que-Q.'f.'_!,?Jeto deveria t~,r roto_.~.'~~
.... a Cas,a., q~." In.o
ficamos nos? Qual ~e,ã a deCISão'? Qual a formula,
!lnosdo unl1asse?
Porque se não tomarmos uma decisão como sugere, conto esta, de rn~~ira '
elegante, mas da ma..~ra firme, como solícita o ilustre Senador Itamar Ftan'" .
co, o impasse .e~tar~ aí, e .0' futuro será imprevisível.
'
Talvez já ;e fa[~, 'Ir; no, Rio Grande, que há um iluiltre Deputado da
ARENA defendend~,a,e~in!;ão dO.Senado~ para termos CI regime uni~me"ral. Talvez aí já este~a Q inicio da dissolução desta Casa, p-or desnecess!á~a.... :,
A fórmula do Si~tema bicameral se fortale~ .está cons~1idadp,:eK~ta.. '
mente no princípio 4e que uma Casa é reyj,~~-.outr.a. No mOin.6nthJe~
que desaparece esse rin.éípio, r, ealmente d• .
um dos a~icerces "~~.teri·~r.
minantes da existên~ia do sistema bicamer
País.
i 1'.

p,

2:e,

P,

O Sr, Itamar Ffanco (MDS - MG) -

:::,:::l:"7~:D'MG~"

Permite V,'Eit. ;um'apJllt~1

,

:iLo,~

"

coisas. A gravidade Jé esta. Amanhã, de preceden "
. precedente, varpos
acabar com o sistem~ bicameral vigente, como a Câmara o fez, aprovallqo e
remetendo à sanção pr~idencial o chamado Projeto Senad,:>r Mendes Qâjr,ate. A Câmara dos D~putados esqueceu do Senado. a Câm.).ra entend.e~ Qu~
não há sistema bicameral. Na sexta-feira veio o ofício do .Presidente
c.a~_
mara dos Deputados; o Presidente do Se~~!esponde a c:sse ofício} ei~oje
temos conhecimento, através da leitura úó:Senador Alexandre Costa,1 da
sanção do Senhor Presidente da RepÚblica:_..~unta que deix.amos no-ar
e que V. Ex~ faz, cOQJ bastante elegância tam
'-com fil'meza. O Senado
vai assistir a isto traniqUiJamente? O Presidente do Senado~;ai assistir a<) fim
do sistema bicameral do Pais? Pois é o fim. De precedente em ·preced~~te;:
como disse V. Ex', vamos terminar no sistema unicameral.
,I

da

'4Jrtc
,! '

O SR, PEDROSIMON (MOS - RS) - Muito obrigado pelo
de V, Ex'
Sr. Presidente, \f. Ex. já- respondeu ao nobre Senador Itamar Fr~o.
Tenho certeza de que o ilustre Presidente desta Casa, o Senador Luiz Vi~na ~.
Filho, está estudando: a matéria, mas temos a obrigaçãó de nos atrever a tI~er
tar S. Ex~ de que, realmente, não é o fato de se imaginar que o assunto já:ejstá
resolvido e m-erto; dtl que, com esse projeto!,já sancionado pelo Presidebte
da República, é um a~sunto esquecido, porq~não se trata ~iÓ desse projeto.
Realmente, com'· relação- esse projeto,-' ~:-brutalidade foi executada.
Mas, o problema qlle estamos chamando a atenção - e chama betn .~
atenção o nobre Senador Itamar Franco - é o problema do precedenteJ' T&.
nho certeza de que- aqt..i, agora, com maior gravidade, foram já as duas Cp~as
que utilizaram o precedente. Quando um próprio Senador . ao invês'dô'l1efender esta Casa; quando o Presidente do Senado defendeu dizendo, l~o~"
da tribuna o seu ofício no sentido de que deveria passa:r por esta Casa; q,~
do a Liderança da A~ENAém exercício, nesta Casa, justifi1:ou o ato da!<tâ·
mara dos Deputados'no sentido de que ela teria agido corrl:ta e justific4~-â
apresentando a alegação que o prei:edente tinha sido cometido pelo Senado;
nós ternos, então, praticamente. posso dizer, dois a um. De um lado} há O
ofício do Presidente do--Senado; mas, de outro, está o ofício do Presidentc-da
Câmara; e a palavra da Hdcrança'da ARENA no Senado Federal, no sen~F>
de que a decisão da Câmara foi correta.
'. i·
Por isso, Sr. Presidente, o nosso apelo dramático aqui, neste momento:
o precedente-é muito sério e muito grave. Às v~} há até interesse de!quc· ,
projeto. principalmente quando é de iniciat~t)eputado ou-de-iniei~"'~·/- '
de Senador, volte realmente à Casa de origem, mesmo para sepUltá.lj: :
quando há interesse de "A". de "8" ou de "C", talvez até ese~
.-~.-

a

..

!"

-I
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isto acontecer, não vale a Constituição, nào vale o Regimento; e se passa por
cima da Constituição e do Regimento? Esta é a pergunta que fica no ar e esta
é a bora em que nós temos a obrigação de deixar urna decisão. Que seja import.ante essa decisào; que se faça uma reunião da Mesa da Câmara com a
Mesa do Senado; que se tome uma decisào, que for, a nível de Plenário; mas
que, daqui a 2 meses, 6 meses ou 3 anos, não se venha invocar, já agora, não
o precedente do Senado, mas o precedente do Senado e da Câmara.
Por isso, acima do projeto Canale, lastimavelmente'aprovado de maneira inconstitucional, acima dele, nós devemos nos preocupar com o futuro
das mstituiçõe:s. E nos preocupando, como diz bem o Senador Itamar Franco, Gom o futuro das instituições, nós estamos aqui, com o maior respeito, a
esperar a resposta e a decisão do .Presidente do Congresso Nacional.
Era o Que tinha a dizer, Se. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÀO MÚLLER (ARENA - MT. Pronuncia o seguinte dis·
curso) - Sr. Presidente, Srs. 'Senadores:
Ê com real satisfação que assi~lo a ascensão do eminente cuíabano e
portanto .'mato-grossense e brasileiro General de Exército Samuel Augusto
Alv~:s Corrêa, à Chefia do EMFA, ou seja Ministro de Estado.
Há muitos anos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Cuiabá e Mato
Grosso 'mesmo, não têm a honra de possuir um Ministro de Estado. Agora,
graças aos seus méritos pessoais, paralelamente, a vida profissional exemplar, ascende o General de Exé_fC~o. Samuel Augusto Alves Corrêa, ao ponto mais alto, por enquanto da'-su-à, .vida, sendo nomeado Ministro.
Filho de uma grande figura ~da:-~tica e administração de Mato Grosso, sendo membro de duas das mais tradicionais famílias cuiabana Corrêa da
Cos!a e Alves Corrêa, o General Samuel AIgusto Alves Corrêa, representa o
que há de melhor em Cuiabá e Mato Grosso'.
Seguem Sr. Presidente, Srs. Senadores, as notícias de vários jornais do
Brasil, fazendo todos referências a personalidade do digno Chefe Militar,
bem como o seu Curricu/um Vitae.
Ao fazer este pronunciamento, desejo homenagear ao Ministro Samuel
Augusto Alves Corrêa, a sua digna, família, paralelamente, a Cuiabá e Mato
Grosso, geradores como sempre de grandes figuras da vida brasileira, na
política. na' administraçào, como também na "guerra e na paz".
Seguem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as notícias citadas, a fim de
con:itar dos Anais desta Casa do C-ongresso Nacional. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GASTÃO MVLLER. EM
SEU DISCURSO

O Estado de S. Paulo. 7-6·79

SAMUEL VAI PARA O EMFA
Da sucursal de Brasília

O Ministro do Exército, General Walter Pires, anunciou ontem, pela
manhà o nome do General Samuel A'lves Corrêa, atual Chefe do EstadoMaior do Exército, para ocupar o cargo de Ministro-Chefe do Estado-Maior
das Forças Arm'adas - EMFA -, em substituição ao General José Maria
de Andrada Serpa, falecido no último fim de semana. O General Walter Pires fez o anúncio aos jornalistas durante a solenidade que marcou a passagem de seu aniversário.
Oficialmente, a informação foi divulgada apenas à tarde pelo secretário
de Jmprensa do Palácio do Planalto, Marco Antonio Kraemer, mas o decreto de nomeaç,iio do General Samuel Alves Corrêa só será assinado hoje pelo
Presidente Figueiredo. Pela manhã, no Ministério, ao lado do Ministro do
Ext:rcito. General Samuel Alves Correa, que momentos antes fizera a saudação em homenagem ao aniversário do General Walter Pires, não se mostrou surpreso com o anúncio. E explicou: ,"Fico honrado e quero, nesta
oportunidade, pela primeira vez, falando como futuro Ministro-Chefe do
EMF A. apresentar minhas saudações aos irmàos de Arma - Marinha e Aeronáutica. Trabalharei em sintonia com eles, para maior interesse de todos".
Depois de explicar que a data de sua posse ainda não está marcada, o
General Samuel Alves Corrêa disse que as diretrizes de seu trabalho à frente
do EMFA serào "continuidade e aperfeiçoamento". E acrescentou: "O
Exército é uma continuidade e nào pode pensar de forma diferente",
O Ministro do Exército, Walter Pires, preferiu não revelar o nome do
substituto do General Samuel Alves Corrêa na chefia do' Estado-Maior do
Exército. O Ministro preferiu também não comentar o possível sushstituto
do General Rodrigo Octávio no Superior Tribunal Militar. Mas como um
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repórter lembrou o nome do General José Fragomeni, comandante do 11
Exército (depois confirmado oficialmente), o General Walter Pires respon·
deu: "Preciso pensar. E quem vai para o lugar dele no 11 Exército?"
EME E SP

SECOM CONFIRMA QUE SAMUEL
VAI SUCEDER SERPA NO EMFA
A Presidência da República, através da SECOM, confirmou ontem
que o general Samuel Augusto Alves Corrêa, atual chefe do Estado-Maior
do Exército, será o novo ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, na vaga deixada pelo general Andrada Serpa, falecido domingo último.
A nomeação do general Samuel Corrêa ainda não foi assinada pelo Presidente João Baptista Figueiredo que, segundo fontes ligadas ao Palácio do
Planalto, pretende liberar o ato, quando estiver decidida toda a movimentação nos comandos, H Exército, Estado-Maior do Exército. Há, ainda a
possibilidade, de que a nomeação do General Samuel Alves Corrêa só seja
efetivada depois de segunda-feira, quando será comemorada a data da Marinha, força a que pertence o Ministro-Interno do Estado-Maior das Forças
Armadas. Samuel Alves Corrêa nasceu em Cuiabá, rio Mato Grosso, em 30
de março de 1917, iniciando sua carreira militar em 1937.

Anúncio
"Vocês querem um furo? Vou-lhes dar: o General Samuel Alves Corrêa
é o futuro Ministro·Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas". Assim, o
Ministro do Exército, General Walter Pires, trazendo pela mão o General
Samuel Alves Corrêa, Chefe do Estado-Maior do Exércitó, apresentou-o aos
repórteres ontem, durante as comemorações pela pàssagem de seu aniversário.
O anúncio não surpreendeu o próximo Ministro do EMFA, cuja data
de posse, segundo ele, ainda não está definida. "Fico honrado e quero, nesta
oportunidade, pela primeira vez, falando como futuro Ministro-Chefe do
EMFA. apresentar minhas saudações aos irmãos de arma - Marinha e Aeronáutica. Sintonizarei com eles, para o maior interesse de todos".
O General Samuel definiu no primeiro instante as suas diretrizes para o
EMFA, garantindo que os seus "lemas são continuidade e aperfeiçoamento". "O Exército, disse, é uma continuidade e não se pode pensar de forma
diferente" .
Ele é atualmente o chefe do Estado-Maior do Exército, tendo antes
exercido a Vice-Chefia do Departamento de Ensino e Pesquisas - DEP: Sua
primeira função como General, em 1969. foi comandar o 19 Grupamento de
Engenharia, passando entre 1970 a 1971 pela Diretoria de Vias de Transporte, depois em 1972 pela subchefia do Estado-Maior do Exército. Exerceu ainda, entre fins de 1972 a fevereiro de 1974, cumulativamente, os cargos de adido militar junto à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e de delegado do
Brasil na Junta Interamericana de Defesa e de membro da Comissào Mista
de Defesa Brasil-Estados Unidos.
Foi, em seguida, comandante da 5. Região Militar e 5' Divisão do Exército no Rio Grande do Sul, antes de ser designado, depois de promovido a
General-de-Divisão em março de 1974, para a Vice-Chefia do Departamento
de Ensino e Pesquisas.
Durante o período em que exerceu o comando da V Região Militar,
orientou as operações "Marumbi" e "Barriga Verde", no Paraná e Santa
Catarina, que levaram 105 pessoas de Curitiba e Florianópolis à prisão e ao
maior julgamento político da história paranaense. Sempre fez do combate à
subversào o tema dominante de suas declarações.
O Minístro do Exército, Walter Pires não revelou, porém, o nome do
possível substituto do General Samuel Alves Corrêa na chefia do EM E.
"Não sei ainda, tenho que pensar".
Com a indicação do General SamueJ Alves Corrêa para o EMFA, de
acordo com fontes militares, abre-se a prespectiva para a indicação do General Antônio Carlos de Andrade Serpa para a Chefia do EME.

SAMUEL CORRÊA Ê O NOVO MINISTRO-CHEFE DO EMFA

o General-de-Exército Samuel Augusto Alves Corrêa, atual Chefe do
Estado-Maior do Exército, ê. o novo Ministro Chefe do Estado-Maior das
Forças Armadas, em substituição ao General José Maria Serpa, falecido no
ultimo domingo em Brasília. O anúncio foi feito ontem pelo Ministro do
Exército, General Walter Pires, ao receber a imprensa credenciada em seu
Gabinete. que foi cumprimentá-lo pela passagem de seu aniversário.
Falando à imprensa, na ocasíão, o novo titular do EMFA afirmou que à
frente daquele órgão dará continuidade a política adotada por seus anteces-
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sares e manterá a solidariedade com as forças singulares, na concretização
dos objeflvos maiores da nação.
O novo Ministro-Chefe do EMFA saiu praça a 27 de março de 1934,
pela antiga Escola Militar do Realengo. Oriundo da Arma de Engenharia,
ascendeu aO oficialato superior, no posto de major, a 25 de dezembro de
1947; General-de-Brigada em 25 de julho de 1968 e a General-de-Exército, a
25 de deLembro de 1977.
Entre as funções mais importantes que exercera como oficial-general,
destacam-se: Comandante do 11' Grupamento de Engenharia; diretor de Vias
de Transportes; Subchefe do Estado-Maior do Exército; adido militar junto
à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, cumulativamente com as
funções de Delegado do Brasil na Junta Interamericana de Defesa e de
Membro da Comissào Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos; comandante
da 5' Região Militar: vice-chefe do Departamento de Ensino e Pesquisas e
comandante do IH Exército.
Samuel Augusto Alves Corrêa nasceu em Cuiabá. Mato Grosso. dia 30
de março de 1917. Para ele, "a abertura é uma etapa normal da Revolução.
de 3\ de Março de 1964, e e necessária a compreensào de todos para que este
objetivo seja realmente alcançado".
O novo Ministro-Chefe do EMFA é de centro. a favor do pluripartidarismo, apóia a anistia, exceto' para pessoas envolvidas em crimes classificados de comuns. Foi um dos primeiros oficiais-generais a apoiar a candidatura do General João Baptista Figueiredo à Presidência da República.
Homem de Diálogo
Um dos militares brasileiros de maior liderança, o novo Ministro-Chefe
do EMFA é citado no Exército como um soldado que coloca acima de seuS
interesses pessoais os do Exército e do P a í s . ·
.
Rigoroso no que diz respeito à manutenção da hierarquia e da disciplina, que considera princípios perenes de qualquer força armada. o General
Sarnuel é. um homem de diálogo, extrovertido, mas que prefere nào se envolver com assuntos de natureza político-partidária.
A vida militar do novo Ministro do EMF A assumiu uma importância
maior a partir do seu recente comando no 111 Exército, quando manteve
diálogo com todos os setores da comunidade do Sul do País, tanto de Porto
Alegre, como de Florianópolis e Curitiba, colocando o Exército à disposiçào
da comunidade para prestar apoio, quando necessário.
Samuel Augusto Alves Corrêa dá ênfase ao papel dos órgãos de comunicaçào quanto à guestào da abertura política; defendendo uma posição res-,
ponsável por parte de todos para que o projeto tenha êxito.
Ele chegou ao posto de General-de-Brigada dia 27 de julho de 1965; ao
de General-de·Divisào a 31 de março de 1974: e ao de General-de-Exército
dia 31 de março de 1977. É da mesma turma do Ministro do Exército, General Walter Pires, - a de 11 de janeiro de 1937, da antiga Escola Militar do
Realcngo.
O General Samue! é casado com Dona Lúcia Corrêa e tem quatro filhos: Pedro Paulo, Maria Lúcia, Heloisa e Luiz Alf~edo.
Ele disse que está "tão identificado com a carreira militar que não poderia se imaginar em outra atividade".
Aspecto Humano
O Chefe do Est'ado-Maior do Exercito - e futuro Ministro-Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, General Samuel Alves Corrêa, destacou
ontem "o aspecío humano da chefia do General Walter pires de Carvalho e
Albuquerque", durante a solenidade de comemoração do 641' aniversário do
Ministro do Exército, realizada no Quartel-General.
Samuel Alves Corrêa disse que Walter Pires está administrando o Exército do modo mais adeguado, com franqueza e sinceridade para com seus comandados, solidarizando-se com eles e os apoiando nas horas de necessidade. Lembrou que, em uma ocasião, ao pedir apoio para um companheiro, o
Ministro de.clarou: "Se eu posso ajudá-lo. porque não fazê-lo?"
Lealdade
Ao agradecer a saudaçào do seu Chefe de Estado-Maior, Walter Pires
dest.l.Cou a lealdade e a ajuda que vem recebendo de seus comandados neste
mês e meio à frente do Exército.
Lembrando palavras do General Samuel, disse que "cada dia é uma página que se vira na vida do homem".
O Ministro recebeu cumprimentos dos Generai~, entre eles três do Superior Tribunal Militar: Reynaldo Mello de Almeida (presidente da corte). Dilerimmdo Gomes Monteiro e Carlos Alberto Cabral Ribeiro.
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Lembrou o M,inistrQ do Exército que aniversaria nCf mesmo dia-do seU
antecessor, General Fernando Belfort Bethlem, que ontt~m comemorou, no
Rio. 64 anoS.

Saudação

. ,;\;;~'.;,;.~'

O futuro Ministro-Chefe do Estado-Maior das Fõt<:.sArmadas~Çiene
ral Samuel Alves Corrêa, fez ontem, à -tarde. umá saudaçiio às f'()rças !Armádas, "especialmente ,aos companheiros -d.a Marinha e da Aerbnáutic;ar.
Reiterou que ~'é uma honra ser designado para o J;argo de Mip!stroChefe do EMFA",
' ,

"

. .'

SAMUEL ALVES CORRSAYAI SER O
NOVO CHEFE D O . A

.:I

BRASIUA (~Globo) - O Ministro do Exército, General Walter Pires,
que ontem comple~ou 64 anos de idade, aproveitou as éomemoraç-iCs no
Quartel-General para anunciar que o chefe de seu Estado... Maior, Oe~eral
Samuel Alves Corrêa, ,erã o novo Ministro-Chef~ do ·t;Stlldo-Maiot das
Forças Armadas (EMFA), em substituição ao Generan'íís~ Maria de Andrada Serpa •.que morr~u domi~go ú~tim~. Samue1..W~:orrêa será nOmeado pelo Presidente' Joao BaptIsta Flguelredo.
- _.
.
Na festa de comemoração do aniversário do ministro, com a presença
de membros do Alto Comando e de três_ministros do Superior,Tribunal ,Mi·
litar - os Generais Reynaldo Mello de Almeida (Presidente), DilenlÚlOdo
Gomes Monteiro e' Carlos Alberto Cabral" Ribeiro - a saudação fdi lfeita
pelo Chefe do Estaco-Maior do Exército, Samuel Alves Corrêa. Diss~ O general que Walter Pires está administrando o Exército do modo mais.a~ua
do, com franqueza e sinceridade para com seus comandados. solidari.iahdo'·
l
se com eles os apoiando nas horas de necessidad~, Lembrou Samuel 4,\ves
Corrêa que. em cert~ ocasião, .ao pedir apOlo:iBta um companheiro. recebeu
esta observaçào dO'minrstro: "Se eu posso a.....lo. por que nào fazê·lon ?
Ao agradecer a saudação, VLalter Pires destacou a ajuda que verrt tecebendo de seus comandados.
Lembrou, na ocasião: -que aniversariava no mesmo dia de seu antecessor, o General Belfort Bethlem, que ontem comemorou no Rio 64 anos· de
idade.
Depois dos cumprimentos, o ministro revelou que o'G~neral Samuel AI- ves Corrêa iria para'o EMFA. é que já está examinan_flltÓ":nome de seu substituto na chefia do Estado-Maior do Exército, "que
ser qualquer dos
oficiais-generais de quatro estrelas" .
Um outro assunto comentado pelo ministro foi o de:senvolvimento da
indústria nacional de material bélico. "Ela poderá ter um importante;I~gar
no mercado internacional com o nosso apoio". disse Walter Pires~

e

r_á

Apoio ã anistia política e fé RI) p~riplrtidarismo

Um dos primeiros oficiais-generais a apoiar a candidatura do General
João Baptista Figueiredo_à Presidência da República, Samuel Alves C~rrêa.
disse, a propósito de sua indicação para o cargo de Minislro-Chefe d_o;
FA: "Ê uma honra ser escolhido para esta missão". Ele será o novo rc$ponsável pelo planejamento e assessoramento do Presidente da República-em as-_
suntos reJativos às Forças Armadas.
-, ~
Na op'inião do atual Chefe do Estado-Maior do Exérc·ito. "a abertura é
uma etapa normal da Revolução de 3\ de Março de 1964,. e é necessãria: a
compreensão de todos para que este objetivo seja realmentt~ alcançado·~. 'Favorável ao pluripartidarismo. diz apoiar o projeto de an istia, excet.o :J}arfl
pessoas envolvidas em crimes classificados de comuns.
;. ': .
Nascido em Cuiabá, nO dia 30 de março de 1917, SaITIuel Alves
transformou-se num 'dos militares brasileiros de maior lidj~rança. citado nO
f:xercito como um soldado que coloca acima de seus interesses pessQ~_
do Exército e do País. Embora rigoroso no que diz respeito à hierarqhia e..
disciplina, que considera princípios perenes de qualquer instituiçào milit_~r,-é
um homem de diálogo. extrovertido, mas que prefere não se envolver em: assuntos de natureza político-partidárja.
..
Sua vida militai 'assumiu maior importância ao exerce:r o Coman~ do
11 I Exército, no Sul, quando manteve diálogo com todos os setores da CG~u.
nidade, tanto em Porto Alegre como em Curitiba e Florianópolis, coloca~"o
o Exército à disposiÇão de outras instituições para prestar apoio. quarldo_
fosse necessârio.
O futuro Ministro-Chefe do EMFA dá ênfase ao papel dos órgãos de
comunicação quanto a questão da ~bertura política. defendendo uma posição responsável por parte de.,~9dps para que o projeto tenha êxito .. ·i _.:'-.'.
O posto de general-;le-brig\tdi!;11;!i:"!lcançado em julho de \961>.,i:t4ê-c':·
general-de-divisão em março de 1974;·i"(t'_-8~nç.ral-de-exérciio em'~No,):~'
cc.,· .. . . .
. !-k'\!-'_>

EM-

cerrea.
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de 1978. Ele é da turma de (I de janeiro de 1936, da ~ntiga Escola Militar de
Realengo, a mesma do Ministro do Exército, General Walter Pires.
Sempre que sobra tempo, Samuel Alves Corcêit' faz uma caminhada no
Setor Militar Urban~ -na quadra de residências dos oficiais-gener;is do Alto
Comando.
Casado com Dona Lucia Corrêa, ele tem quatro filhos: Pedro, Paulo,
Mana Lúcia, Heloisa e Luiz. Alfredo.
_ O general se diz tão identificado com a vida militar que "não poderia
exen:er outra atividade".
SAMUEL ALVES CORREA VAI CHEFIAR O EMFA
Brasília - O primeiro anúncio do nome do General SamueJ Augusto
-Alve:s Correa à chefia do Estado-Maior das Forças Armadas foi feito ontem
pelo Ministro do Exército, General W;,.-Iter Pires, após a recepção que lhe foi
oferecida pelos Oficiais-Generais, no Quartel-General do Exército, pela passagem de seu aniversário.
Confin;,nou-se, também, que_ o _convite oficial feito pelo Presidente da
República ab-.(i:eneral SamuerAlvesCorrea, ocorreu ontem, pela manhã, antes do General Figueiredo ir assistir à missa de 79 dia pela alma do General
Orlando G e i s e l . ·
EXPLlCAÇAO

I

E,mbora esquivando-se de fazer'declarações a respeito de sua indicação
para o cargo de ministro-Chefe dItEM FA, porque "hoje é dia do aniversário
do nosso Minis~ro do Exército Ci_portanto, o dia é dele", o General Samuel
Augusto Alves Correa, depois 'dI) ,muita inslstência, acabou afirmando:
"Fico muito ·honrado com á-ê~fiança do Presidente da República em
mim depositada e quero, nesta oportunidade, enviar uma saudação toda especial aos nossos irmàos da Marinha e da Aeronáutica e que em. sintonia
com eles vou lutar pelos interesse~ d'as nossas Forças e do Brasil.'·
Ao ser indagado se daria continuidade aos programas iniciados no
EMFA pelo Genéral José Maria de Andrada Serpa, o novo Ministro-Chefe
afirmou que o seu lema profissional era "a continuidade e o aperfeiçoamento" .
Com a"nol11eação do General Samuel Augusto Alves Carrea para a
Chetia do EMFA, deverá assumir a Chefia do Estado-Maior do Exército o
General En1ani Ayrosa da Silva, atualmente Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército.
Antes de confirmar a indicação do General Samuel Alves Correa para o
EMFA, o Ministro Walter Pires relutou em dar a informaçãoo O Ministro
Walter Pires chegou a afirmar, após ser indagado quem ele apontaria para
ocupar a Chefia do EMFA, "que indicaria qualquer um general de quatro
estrelas das três Forças". Bem-humorado chegou a brincar com os jornalistas dizendo que nos próximos dias o Presidente da República nomearia o
novo Chefe do EMFA.
1
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GENERAL SAMUEL ALVES CORREA,
CHEFE DO ESTADO MAIOR DO ExERCITO
Currículum

O General-de-Exército Samuel Augusto Alves Correa nasceu em Cuiahá _ Mato Grosso em 30 de março de 1917. Foi declarado aspirante-aoneial em 11 de janeiro de 1937. Sua última função antes de ocupar a chefia
do Estado-Maior do Exército foi a de comandante do 111 Exército com base
em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
E o seguinte, na íntegra, o curriculum do General S'amuel Alves Correa:
General-de-Exército Samuel Augusto Alves Correa.
I - Dados Pessoais
- Filiação: Virgilio Alves Corre~ e Edith Alves Correa
- Naturalidade: Cuiabá (MT)
- Data de na-scimento: 30 de março de 1917.'
- Tempo de serviço (até 6 de junho 79)' .\5·anos, 2 meses e 9 dias.
-Declàra Aspirante-a-Oficial em 11 de janeiro de 1937.
- Esposa: Lucia de Souza Mendes Alves -Correa.
- Filhos: Pedro PauJo Alves Correa - Advogado; mestrado em Administração de empresas e consultoria; Maria Lucia Atves Correa: Heloisa
Correa de Andrade, casada com o eng. agrôRomo Ulisses Rogério de Andrade; Luiz Alfredo Alves Correa - bacharel em Admínístração de Empresas.
2 - Vida Militar
-

3 - Cursos
- Formação - Escola Militar do Realengo - 1937
- Estado-Maior - Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
1948.
Comando e Estado-Maior das Forças Armadas - Escola Superior de
Guerra - 1962
- Advanced Engineer Course - Fort Belvoir
- Virginia (EUA) - 1949
- Senior Officer International Defense Management Course - Navy
MatlUgement Systems Center - Montery - Califórnia (EUA) - 1971.
- Special Senior Executivo Orientation Course - Departamento of
Defense Computer Institute - Washington - De (EUA) - 1973.
4 - Organizações Militares em que seniu
- lI' Batalhão de Pontoneiros ---:'ltajubá (MG), como Oficial Subalter-

Um- General considerado muito franco e liberal

O General Samuel Alves Corrêa, que será designado hoje por Decreto
Presidencial para a çhefia do Estado~Maior das Forças Armapas, em substituição ao General José Maria de Andrada Serpa, que morreu no último domingo, ê de Cuiabá, Mato Grosso. Tem 62 anos, é da turma de 37 e chegou
ao generalato em julho de 1968.
Originário da Arma de Engenharia, o General Samuel Alves Corrêa,
atualmente na chefia do Estado-Maior do Exército, explica a Revolução de
64 assim: "Os comunistas já se estavam apossando do Poder e só lhes faltava
assumir o Governo. Foi por causa disso que a Revolução começou nas Igrejas, nas escolas e chegou aos quartéis para unir a nacionalidade do povo brasileiro" .
O futuro chefe do EMFA é considerado m"uito franco e liberal por seus
companheiros de oficialato e subordinados. Já foi Adido Militar junto à Embaixada do Brasil em Washington, delegado brasileiro na Junta Interamericana de Defesa e membro da Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados
Unidos, Casado; quatro filhos, ele é um dos oficiais servindo em Brasília de
bom relacionamento com a imprensa.
Quando no Comando da V Rq~ião Militar, o General Samuel Alves
Correa orientou as Operações "Marumbi" e "Barriga Verde", no Paraná e
Santa Catarina, que levaram 105 pessoas de Curitiba e Florianópolis à prisão e ao maior julgamento político da história do"s dois Estados. O combate
à subversão sempre foi o lema dominante das declarações do novo chefe do
EM F A, um oficial de muitos cursos e condecorações, que chegou a General<ie-Exército no dia 2S de novembro de 1974.
-

2'i'-Tenente 15 de novembro de 1937
j'?-Tenente 7 de setembro de 1939
Capitão 25 de agosto de 1942
Major 25 de dezembro de 1947
Tenente-Coronel 25 de outubro de 1952 (por merecimento)
General-de-Brigada 25 de julho de 1968
General-de-Divisão 31-de março de 1974
General-de-Exército 3\ de novembro de 1977.

no.
- Companhia - -Escola de Engenharia - Rio de Janeiro (RJ), Como
Oficial Subalterno.
- Escola Militar do Realengo - Rio de Janeiro (RJ), como instrutor
do curso de Engenharia.
- 2'i' Batalhão Rodoviario - Lages (SC), como Comandante de Companhia e Chefe da 3' Seção de Construção.
- Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (RJ)
- Instrutor-Chefe do Curso de Engenharia,
Batalhão - Escola de Engenharia - Rio de Janeiro (RS) - Comandante.
19 Grupamento de Engenharia de Construção - João Pessoa,(PB)Subcomandante e Chefe do Estado-Maior.
Estado-Maior das Forças Armadas - Rio de Janeiro (RJ)o,_ Adjunto,
Chefe da 4' Seção e Presidente das Comissões de Alimentação das Forças
Armadas e de Equipamento do Hospital das Forças Armadas.
- 2'i' Batalhão Rodoviário - Lages (SC), como Comandante.
- Diretoria-Geral de Engenharia e Comunícações - Rio de Janeiro
(RJ) - Chefe de Gabinete.
- Comando do IV Exército - Recife (PE) - Chefe do· Estado-Maior.
- 1,9 Grupamento de Engenharia de Construçã'o - João Pessoa (PB)
- como Comandante.
- Estado-Maior das Forças Armadas - Rio de Janeiro (RJ) - como
representante no Conselho Deliberativo da SUDENE.
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- Comissão de Promoções de Oficiais - Rio de Janeiro .(RJ) -5Membro da Comissão'
I
Votação, em segundo turno, do Projeto "de Lei do Senado n 9" 104, de
- Diretoria de Vias de Transportes - Rio de Janeiro (RJ) - como Di·
1977, do Senador Vasconcelos Torr~s.: Que dispõe sobre a doação de 'terras
retor.
- Estado-Maior do Exército - Brasília (DF)
.-, -\~~~ 'aos ex-combatentes da FEB, tendo' ~"~~;>"
. ~ARECERES., sob n's 842.843, deW'17, e 193 e 1'14, de 1\)19.~'l'. C~- Subchefe e Representante do Exército junto à Delegação Brasileira
mlssoes:
;
~.l
na Comissão Militar Mista Brasil·Estados Unidos.
de
Con~tituh:jo
e
Justiça - 19 prQounciamento: pela constit\l~i~nali
- Adido do Exército junto a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos
dade, juridicidade ~ aprovação; 29 pronunciamento: favo:rável ao Pro~ e-à
da América, cumulativamente com os cargos de Delegado do Brasil na Junta
Emenda n' I de plenário;
;I
Interamericana de Defesa e Membro da Comissão-Mista de Defesa Brasilde
Fina~C.Si-19
pronunciament~:
çqntrãrio;
29
pronunciament,~
(;onEstados Unidos - Washinton - DC (EUA)
trário ao Projeto ei à Emenda nl' I de plenârio.
I
- Comando da 5' Região Militar 5' Divísão de Exército - Curitiba
-6-"':
..
(PR), como Comandante.
- Departamento de Ensino e Pesquisa - Brasília (DF) - Subchefe.
em
do
Lei do Senado n9 1.06, dé'
- Comando do III Exército - Porto Alegre (RS) - Comandante.
1979, do Senador Ãiloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do C6digó
- Estado-Maior do Exército - Brasília (DF)
CivB Brasileiro, tertdo
j.. i "
- Chefe (função atual).
PARECER, s~" n' 237, de 1979, da Comissão:
S - Medalhas e Condecorações
- de ConstituiFio e Justlça, pela constitucionalidade e juridieidadc, e;
no mérito, favoráv~1.
F/C"
- Ordem do Mérito Naval, no Grau de Grande-Oficial
- Ordem do Mérito Militar, no grau de Grã-Cruz,
-7- Ordem do Mérito Aeronuáutico, no grau de Grande-Oficial.
Votação, em p~imeiro turno (apreciação preliminar da constitucib~aH.
- Ordem do Rio Branco, no grau de Grã-Cruz,
dade, nos termos d~ art. 296 do Regimen,o Interno), do Projeto d. ~~i do
- Medalha Militar - Ouro com passador de platina.
Senado n' 72, de lQ79, do Senador Orestes Quércia, que isenta do I~o~t?
- Medalha de Guerra.
de Renda o 131'·salário, t e n d o '
,
- Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estuçlo - de prata dou'i
PARECER, sob n' 2;39, de 1979, da(;i>missão:
rada, com uma coroa, obtida na EscoaI de Comando e Estado-Maior do
- de çOl'!stitui~ão e Jus-tiça, pela irico~stitucionaIidade.
Exército.
-8- Medalha do Pacificador.
I '

Vo~açào,

.

Jr~:me.jro tu~no,

'

Projeto~~'

'i!

6 - Outras Comissões
- Encarregado da Comissão de Sindicância do Departamento Nacional de Obras contra as Secas - 1961.
7 - Trabalhos Publicado.

- Formulário do Oficial Pontoneiro
- Auxiliar do Instrutor de Pontes.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de amanhã a seguinte

Discussão, em \Urno único, do Projeto de Resolução!l' 29, de 197~. da'
Comissão Diretora, que rega:damenta a apli'cação, na administração do $enado Federal, dos sistemas de ascensão e ,progressão funcionais e do au~ntQ
Ror mérito, tendo
.
PARECERES, sob n's 246 e 247, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidad~ do
projeto; pela inconstitucionalidade das Emendas de nl's 1, ,J e 4, de plenwiü;
e pela injuridicidadel da de 0 9 ' 2; e '
. ~:
- de Finanças,'1 favorável ao projeto.'
O SR. PRESmENTE (Gabriel Hermes)- Está encerrada a sessão.,
(Levanta~se

ORDEM DO DIA
.

-1-

Votação. em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 47, de 1979
- Complementar, do Senador Fra"nco Montaro, que altera a Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975. para permitir o pagamento da verba de
rt!presentação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, FavoráveL

-2Votação, em turno único, do Requerimento nl' 185, de 1979, do Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de lei do
Senado n9 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e
dá outras providências,

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Senador Pedro Simon, pela Liderança do MDS. solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução n9 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 192, de 1979, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea
c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1979
(N9 5.765/7.8, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de
Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências.

;;.

a sessão às 18 horas e

25'mill~tf'.$,)
; :

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU C~R"
DOSO NA SESSÃO DE 14-5-79 QUE SE REPUBLlCA POIÚrA·
VER SAlDO COM INCORREÇÕES NO DCN (SEÇÃO
'lJE

III

22-5-79:

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pronuncia O seguintcldiscurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vem do meu Estado, uma notícia que nos enche de satisfação cott. 1re.
lação ao ensino superior.
1 : .•
Acaba de se empossar como Diretor da Faculdade d" Direito de '~a"
choeiro de Itapemirirrl o Dr. Deusdedit Batista, eminente pl'ofessor, expr~s
sào cultural e profissiónaI do Espírito Santo e figura rnarcaflte de seus
los jurídicos, além de uJt1a formação moral das mais eminentes de nosso~es-.
tado.
.~ 1 .
Quando, na pessóa do Diretor, se reúnem qualificaçõe:; tão positiv~fe
dignas de respeito e a'dmiraçào, a medida s6 pode ser acertada e digna ~e
nosso respeito e consideração.
.
O Dr. Deusdedit Batista é uma figura respeitada, admirada e já coos:agrada pelos círculos acadêmicos de Cachoeira,
. l -:
Otimo professor, ,orientador seguro, figura humana que merece o'h~s-,
peito de toda a sociedade capixaba, Oeusdedit Batista vai. imprimir à nds~a
Faculdade de Direito, centro de ensino superior que fez de Cachoeira o Ceb·
tro cultural de uma vasta iona que compreende vários Estados limítrordsl
uma orientação pedag~gica; ética, recuperadora para sua própria grandert~.
Ao seU lado, comO vice-Diretor, foi convidado o Dr. Os::ris Lopes, fi~V~
ra de educador sereno. criterioso. que inFunde respeito e clmfiança a selJs
alunos,
O Dr, Osíris forma umadílplamagnHica de diretores com o Dr. Deusdedit, formadà nos velhos temp"o'S dó tradicional Pedro Palácioll, depois Mun~z
Freire, responsável pelo preparo e (ormação de várias gerações de
_renses ilustres.
~ ,
!

círqu-

I

cach1"--
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Nossas felicitações ao Dr. Gilson Carone, dlilâmico prefeito de Ca w
choeiro, pela acertada escolha, capaz de aproar nossa Faculdade para os
grandes destinos para os quais foi criada.
Está de parabéns a mocidade acadêmica do Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JUNIOR NA SESSÀO DE 6-6-79 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÀO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR, LOMANTO JONIOR (ARENA - BA, Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, SIS. Senadores:
E um fato notório o retrocesso porque vem passando o Município Brasileiro como instituição, em virtude das distorções ocorridas posteriores à vigência da Reforma Tributária de 1966. Sem dúvida, muito tem sido feito,
tanto pelos Governos estaduais como pelo Governo Federal, em favor do
desenvolvimento de numerosas comunidades em vários pontos do País, mas
isso se tem dado sem a participação do Governo local, ainda quando se trata
de serviços ou atívidades que, por sua natureza, são eminentemente municipaIs.
Revelawse, pois, uma nítida marginalização do município em processo
decisório que normalmente lhe caberia OU, pelo menos, no qual deveria tomar parte ativa.
Para fortalecer o município como instituição - e este é o ponto central
do argumento - nào basta que as esferas superiores realizem obras e pres w
tem serviços no seu território. Afinal, todo o Pais está dividido em munidw
pios, a nào ser o Distrito· Federal e o Território de Fernando de Noronha.
Onde quer, pois, que o Poder Público atue, estará fazendo-o num município
qualquer, No que·diz respeito a funções de interesse predominantemente low
cal, há uma enorme diferença entre fazer as coisas no município·e fazêwlas
com o município. Somente no segundo caso se estará fortalecendo o município como instituição, enquanto que, na primeira hipótese, o que temos é o
seu debilitamento e sua marginalização como integrante do sistema governa w
mental brasileiro.
Tudo isso reflete a centralização que tem caracterizado a filosofia do
Governo Federal nos últimos tempos: centralização poHtica, financeira e administrativa e que afeta não somente os municípios como também os
Estados-Membros da União.
Como bem salienta Lordello de Mello em seu trabalho Municípios e Cen
traUzação no Brasil publicado como apêndice do relatório das atividades do
Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM em 1976, vem se
consolidando entre nós, sob a nítida inspiração das esferas superiores do Gow
verno, principalmente da Federal, o que aquele conhecido estudioso dos nos w
sos problemas municipais chama de raciocínio equivocado do centralismo.
Esse raciocínio parte de duas premissas falsas: a da incompetência con w
gênita do município e a da onisciência manifesta do poder central. A conclu w
são, igualmente equivocada, é a da necessidade imprescindível de centralismo.
w

o Sr, Aderbal Jurema (ARENA -
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PE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR, LOMANTO JONIOR (ARENA - SA) - Concedo com muito
prazer o aparte a V. Ex.
O Sr, Aderbal Jurema (ARENA _ PE) - Nobre Senador Lomanto Júnior, suas palavras nesse discurso' são muito oportunas porque elas .:stão
sendo pronunciadas por um homem de experiência municipal, vereador, Prew
feito de uma das comunas da Bahia, deputado estadual, depoís Governador
do Estado, Deputado Federal e agora Senador da República, V. Ex' como
que percorreu toda a universidade política da Nação. V. Ex' traz a esta Casa,
nesta tarde, sua contribuição para um dos problemas mais sérios deste País.
Todos reconhecemos que os municípios estão se exaurindo; todos proclamamos a necessidade de uma reforma tributária, mas até agora nada foi feito
neste sentido. Os próprios Ministros da Fazenda têm declarado que o ICM é
um imposto para país unitário, é um imposto centralizador, mas até agora
não se fez uma reforma nesse setor. Vê V. Ex' que o município, com a responsabilidade legal do ensino primário, e agora do primeiro grau, que está
na lei n9 5.692, o município, com essa responsabilidade, nào tem tido, até °
momento, condições de cumprir a lei, embora os legisladores hajam tido o
cuidado de dar uma aplicação gradual. Mas, a lei é de 1971 e nós estamos em
J979; portanto, são passados oito anos. Se fica cada vez mais difícil, para o
município, assumir a responsabilidade ~otal do ensino do primeiro grau,
quanto mais o ensino do segundo-grau e o ensino universitãrio! Nas comuniw
dades norte-americanas, todos os municípios assumem a responsabilidade
do ensino secundário completo, desde o primeiro e o segundo-grau .. Não ê

apenas uma escola de um só turno, sem material escolar. Lá, o município dá
transporte, escola gratuita e livros. Tudo a cargo do município. Mas, por
quê? Porque as taxas começam com um percentual elevado para o muniçíw
pio; depois, vem o Estado e, por último, o Governo Federal, V. Ex' está no
caminho certo e tem o meu apoio, com·a minha experiência de Secretário da
Educação do meu Estado, de vez que o município precisa, sem dúvida, dei w
xar de ser "a gata borralheira" da Federação em que vivemos.
O SR, LOMANTO J.ONIOR (ARENA - BA) - Agradeço, muito
sensibilizado, o aparte do meu nobre colega, Senador Aderbal Jurema, que
tem uma larga experiência na vida pública e, sobretudo, é um homem que
conhece profundamente a problemática da educação brasileira. Sabe V. Ex'
que nós precisamos definir as responsabilidades entre as três esferas de Governo. O ensino primário já deveria ter sido, há muito tempo, entregue ã responsabilidade das comunidades, por várias circunstâncias, até mesmo pelas
diferenciações que existem entre elas; até mesmo para uma fiscalização mais
rigorosa e mais presente da administração local.
Posso dar a V. Ex', aqui, o meu próprio testemunho: realizei um convê w
nio com o Governo do-meu Estado àquela época,.e o Governo transferiu ao
prefeito de então a responsabilidade de se realizar uma experiência da municipalização do ensino primário. E o município cumpriu a sua missão. E tal
foi o êxito, que chegamos até a eleger, no decorrer da experiência, quando
verificamos que havia salas de aula para atender a todas as crianças e todas
as-crianças realmente tinham asseguradas as matriculas no ensino primário,
chegamos até à perfeiçào de estimular as mestras, fazendo a eleição nos colé w
gios para que cada uma escolhesse a sua diretora, para dirigir os destinos da
escola. Agradeço e prossigo o meu discurso.
O Sr. Mauro Benevides (MOB -

CE) -

O SR, LOMANTO JONIOR (ARENA -

V. Ex' permite um aparte?
BA) -

Com muita honra.

O Sr. Maurõ Benevides (MDS - CE) - Nobre Senador Lomanto Jú w
nior, o pronunciamento de V. Ex', na tarde de hoje, faz com que, uma vez
.mais, voltemos as nossas vistas para a problemática municipal brasileira.
Neste mesmo plenário, já na atual Sessão Legislativa, eminentes companheiros dissertaram, com muito brilho, a respeito da difícil situação em que vi w
vem as comunas do Pais. Os Senadores Orestes Quércia e Almir Pinto, para
citar apenas os dois últimos que se reportaram ao assunto, demonstraram
cabalmente a precária situação em que vivem as edilidades de todo o País.
Ainda há pouco tempo, nobre Senador Lomanto Júnior, numa Comissão
Mista do Congresso Nacional, quando se apreciou uma emenda constitucional de autoria do Deputado Lidovino Fanton, chegamos à estarrecedora
constatação de que, nos últimos quinze anos - e atente V. Ex' para este da w
do, que já é do seu conhecimento, naturalmente - nenhum município se
criou no território nacional, exatamente porque as exigências previstas na lei
complementar que disciplina a espécie são drásticas, severas, sobretudo
aquela pertinente ao percentual sobre a arrecadação tributária do respectivo
Estado. Se V. Ex~ compulsar os Anais do Senado Federal- e digo Senado
Federal porque esta Casa tem competência específica, através de sua Comissào de Economia, de se manifestar sobre o assunto _ V. Ex' verificará a ple w
tora de solicitações das comunas brasileiras, que utilizam o artifício da ele w
vaçào da capacidade de endividamento, para poderem sobreviver, para pOw
derem equilibrar os seus orçamentos, habitualmente desequilibrados. Por~
(anta, neste aparte, desejo levar a V. Ex' a nossa solidariedade, tanto a pes w
soai quanto a da nossa Bancada, porque há necessidade de um esforço ingen w
te, de um somatório de forças, para que se possa reabilitar o município.
oferecerwlhe aquele destaque e aquela proeminência na vida políticoadministrativa do País.
O SR, LO MANTO JONIOR (ARENA - BA) - Agradeço, muito
desvanecido, nobre Senador Mauro Benevides, antigo lutador, velho municipalista, que é V. Ex', e que tem emprestado a sua larga experiência, nào só
em outras funções que tem exercido, como aqui nesta Casa, durante o desempenho do seu mandato.
Portanto. agradeço a solidariedade de V. Ex' Nos continuaremos a
luta. Sào mais de trinta anos cada dia mais nos convencendo de que sem o
fortalecimento do Municipio, que é a grande realidade geográfica, que é a
grande realidade política, que é a grande realidade social, que é a grande realidade história, sem o fortalecimento deste municipio, sem darwlhe maiores
recursos e também maiores encargos, não atingiremos, com a rapidez que
desejamos, o pleno desenvolvimento desta Naçào.
O Sr.·Orestes Quércia (MOB - SP) - Permite V. Ex' um aparte?
O SR, LOMANTO JUNIOR (ARENA -

BA) - Com muito prazer.
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o Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - V. Ex' conhece a nossa opinião
e nós conhecemos a opinião de V. Ex.', que dirigiu a Associação Brasileira de
Municípios, é um municípalista antigo, grande lutador da causa. Acredito
que pronunciamentos como este que V. Ex' faz no Senado, na tarde de hoje,
integram, é evidente, a grande movimentação daqueles que acreditam qUe a
solução para o desenvolvimento deste País, real, efetiva, é o fortalecimento
do município. Sabemos de uma reclamação, de uma queixa, que existe de
muita gente, quando se fala na federação brasileira. Existe, ultimamente.
uma tendência à centralização. Aliás, a Constituição estabelece "República
Federativa do Brasil"; e muita gente diz que se a Constituição não estabele~
cesse que é uma República Federativa, ninguém ia saber disso, porque real~
mente o que existe é uma centralização muito grande do ponto de vista polí~
tico e atrás dessa centralização política ex.iste a centralização~conômica; Re~
centemente, nós dizíamos aqui que de um estudo efetuado por uma Comis~
sào que eu presidi na Associação Paulista dos Municípios, nós concluímos
que de todo o dinheiro arrecadado dentro de um Município, 7% vào para os
cofres municipais. 61 % para os cofres da União, e 32% para os cofres do Estado. É realmente uma diminuição grande que se impõe aos municípios do
nosso Brasil, quando nós recordamos, por exemplo, os dados trazidos pelo
Senador Almir Pinto de que os municípios na Inglaterra, na França, na Itália
e nos Estados Unidos recebem uma percentagem que varia em torno de 40%,
daquilo que se arrecada, dentro do município, naqueles países desenvolvidos
e de grande potencial de desenvolvimento. Veja V. Ex', por eSSa simples
comparação, as desvantagens que nÓs assinalamos nos municípios brasileiros. E, portanto, creio que nós, que ARENA e MOD, todos nós devemos
realmente cerrar fi1eiras no sentido do fortalecimento do município brasilei~
ro, porque vai beneficiar o município mas, principalmente, vai beneficiar o
desenvolvimento nacional como um todo.

o SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço o aparte
do eminente Senador Orestes Quércia, e vejo que este é um assunto que nos
une; este é um assunto que soma as nossas vozes, este é um assunto que nos
converge. porque este é o grand.e problema do Brasil. Se atentarmos para a
realidade brasileira, vamos encontrar, na problemática municipal, o passo
inicial para a revisão de tantas distorções que afetam a própria Nação brasí~
leira.
Portanto, sou muito grato ao aparte de V. Ex" e V. Ex. vai verificar. nos
estudos que realizamos, que os percentuais de participação dos municípios
são muito mâis modestos do que mesmo nós imaginamos.
Realmente, o que temos observado nos últimos anos é uma espécie de
esforço sistemático em fazerem crer que os municípios sào incapazes de
atuar eficientemente como nível de Governo e, assim, de se juntarem ao es~
forço nacional pela superação do subdesenvolvimento. Esquecem~se os que
pensam dessa forma que os erros Que podem levar ti ineficiência e ineficácia
nào são privilégio do município, com a grave diferença de que, quando cometidos pelas esferas superiores, como tem freqUentemente acontecido, as
conseqüências são muito mais danosas para a Nação. pela escala em que tais
erros são cometidos.. Nào é preciso fazer um inventário desses erros, desses
custosos equívocos, pois são, na sua maioria, conhecidos. Erros graves de
definição de prioridades, de formulação e execução de políticas publicas, de
realização de projetos grandiosos, mas discutíveis. Se computados, os custos
desses erros ascenderiam a centenas de bilhões de cruzeiros. Se remontarmos
a nossa História, na busca de projetos fracassados, teremos exemplos ainda
frescos na lembrança de todos e retirados de cada um dos Governos da República, desde 1930, e de numerosos Governos Estaduais desde então.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB -

GO) -

Muito bem!

O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Comparado com o
desperdício de dinheiro e de esforço humano representado pelos erros fede~
rais e estaduais, o tão proclamado malbaratamento dos recursos pelos municípios não representa senão uma pequeníssima, desprezível fração.
Para caracterizar a inépcia municipal fabricaram-se, nesses últimos
anos, sempre sob a inspiração daquele raciocínio equivocado do centralismo
a que me referi há pouco, alguns mitos que é preciso demonstrar ou pelo menos encarar nas suas devidas proporções:
1. Gastos suntuários dos municípios com fontes luminosas e obras semelhantes. Quem conhece o interior sabe perfeitamente que a existência de
fontes luminosas e outras obras tidas como suntuárias sào exceções raras que
se encontram geralmente nos municípios mais prósperos. E por que negar a
municípios pró~peros a conveniência de obras desse tipo, que costumam deixar orgulhosa a população local e contribuir para tornar mais aceitáveis as
condições de vida local, sempre sujeitas às atrações, às vezes, irresistíveis.
das grandes metrópoles?
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2. Outro argumento é a politicagem como mêtodo predominante na
atuação do Governo Municipal. O que se dá, na \lerd~lde, ê um processo
mais participativo das lideranças e da popula~ão locais no Governo, se comparado ao distanciamento em que se tem colocado quase sempre o GO\lerno
Federal e, muitas vezes, os governos estaduais etn relaçã+[)" à ,participação na
sua tomada de decisões. E essa aparente politicagem que tem resguardado o
caráter bem mais democrático do Governo Municipal entre nós. Ademais.
muitos Estados agem, em certas áreas específicas, como p'Jr exemplo no caso
da educação, pelos mesmos meios que se quer condenar nos municípios.
3, Ignorância generaUza(,ia dos Prefeitos, devido ao seu baixo índice de
escolaridade. Ora, os Prefeitos, eleitos que são pelo voto popular. refletem
naturalmente o grau de desenvolvimento educacional e cLlltural do País. Daí
cerca de 50% terem escolar'ldade de nível primário. O absurdo seria se,',num
país, onde há milhões de analfabetos e onde apenas uma minoria da população tem curso secundário completo e muitíssimo menos curso superior. os
Prefeitos fossem eleitos dentro dessa minoria. A representação seria falsa,
Srs. Senadores. Em a'guns casos, seria mesmo impossível atender ao gosto
dos críticos, pois há municípios onde praticamente nào há um só profissional
de nível universitário. Ademais. não existe qualquer prova, até agora, de qçe
os Prefeitos nomeados e os que são escolhidos pela autoridade superior, têm
sido melhores que os PrefeitQs eleitos.
O Sr. Lázaro Barbo•• (MDB - GO) - Permite V. Ex'. eminenteSenador, um aparte?
.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Com muito prazer.
O Sr. Lázaro Barboz. (MDB - GO) - V. Ex' lem inteira razão.
Solidarizo-me com o discurso brilhante que profere, nesta tarde, em prol do
soerguimento dos municípios bras}\eiros. V. Ex" vem abordando questões
fundamentais; V. Ex' vem colocando o dedo na ferida certa. Quando se criti~
ca, por exemplo, o 'baixo grau de escolaridade das lideranças munícipais,
esquece~se de que os municípios são rrâgeis, são municípk)s pobres cOm redes -delicientes de ensino porque nào dispõem de recursos" não podem, por
sua vez, gerarem uma plêiade de homens burilados nas Universidades: O
município·é efetivamente a célula mater de todo o País; todos nós mor~ünos
num município e, ao município basicamente se nega tudo. V. Ex', novarnen
te, com muito brilho, cOm muita precisão, aponta um outro erro grave: (} daqueles·que entendem que os prefeitos nomeados são melhores do que os prefeitos nomeados pelo voto direto, secreto e universal. E s(~ V. Ex' se der ao
trabalho de levantar uma estatística a esse respeito, vai cor.:statar que os prefeitos eleitos pelo voto popular, por mais analfabetos que o sejam, por mais
humildes que o sejam, são normalmente melhores· adm:inistradores, com
muito mais apego à sua terra e ao seu município do que os prefeitos nomeados. Isto porque o prefeito, o mandatário eleito pelo voto do povo, se identifica com a sua gente, com a sua população, cria um liame entre os municípes
e o mandatârio; daí, porque as suas administrações vêm mais ao encontro.
das necessidades da sua gente. Parabéns, eminente Senador, é de discursos
como este de V. Ex' que o Senado precisa ouvir mais amili.de~ é de pronunciamentos desta ordem que nós' conseguiremos fortalecer o municipalismo
brasileiro. E, a partir daí~ teremos, efeti.yamente, um País b!~m administrado.
bem governado, e com profundo respeito às normas da democracia e no efetivo governo do povo para o povo e pelo povo.
R

O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço profundamente honrado, ao nobre Líder Lãzaro Barboza, o judiciol!o aparte ao' meu
modesto pronunciamento, cuja generosidade do seu julgamento muito me
sensibilizou. Sou muito grato às palavras de V. Ex'
Esta é uma contribuiçào, fruto de uma longa vivência, de uma experiência de uma vida inteira, que, debruçado sobre a problemática municipal. não
recuou um instante sequer da filosofia que defendeu, para trilhar os caminhos da sua vida pública.
Cada dia me convenço mais de que é preciso fortalecl~r a comunidade
municipal; cada dia estou mais convencido, repito, de que só através de uma
polític"D municipaJista, fortalecendo a célula do organismo nacional, que é o
M unicipio, chegaremos ao pleno desenvolvimento de noss,a Pátria.
O Sr. Benedito Ferreir. (ARENA - GO) - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - DA) - p"ço ao eminente
colega um minutinho para prosseguir fazendo alguns comentãrios e, em seguida, terei muita honra em escutar o aparte de V. Ex.
Finalmente, dentro daquela linha de raciocínio. nenhum país democrático, ao que se saiba, exige escolaridade especia:l COmo cond ição para que al~
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guém possa ser eleito para cargo público de natureza política. Os requisitos
são geralmente os mesmos estabelecidos para que se possa votar.
Ouço, com muito prazer, o aparte do nobre Senador Benedito Ferreira.

o Sr. Benedito Ferreir. (ARENA - GO) - Nobre Senador Lomanto
Júnior, ao ver V. Ex' nesta tribuna, não sei se vejo o Prefeito de Jequié, o
Go\'ernador da Bahia, que aceitou o desafio do abast.edmento e o resolveu;
não sei se vejo o grande Deputado ou o eminente Senador; mas uma coisa tenho certeza vejo o grande patriota, o homem do interior, que está resolvido a
dar mais utrl pouco de si para interiorizar o desenvolvimento, e isso, sem dúvida, será fcito através do desenvolvimento do Municipalismo. Mas, V. Ex'
sabe, porque viveu com intensidade o problema, quando governador, como
revolucionário, como homem que tem dado tudo de si para que essa Revolução realizasse seus objetivos. Aí também coube aquele velho preceito: A
cada ação corresponde uma reação. Em verdade, não deixa de acudir razão,
de certa forma, a esse centralismo, a essa quase transformação da Federação
num mito, tornando o brasil novamente num Estado unitário. Isso deveu-se
ao nosso despreparo no que diz respeito à estrutura de fiscalização e ao excesso de liberalismo das nossas Constitujções de t 891 e 1946.. O caso e~pecífi
co do Estado do Maranhão é bastante ilustrativo: até 1964. aquele Estado,
era conhecido como "a Atenas brasileira"; de certa forma digo que, em 1964,
chegou a "apenas brasileiro". Recebendo o Fundo do PNE - Plano Nacional de Educação - o Estado tinha apenas um gmásio oficial na Capital e nenhum no interior; recebendo Fundo do Plano Rodoviário Nacional, não tinha sequer um palmo de estrada construída com esses recursos pelo DER;
recebendo dinheiro do Fundo de Eletrificação, só tinha uma hidrelétrica de
125 K wa no Estado, assim mesmo construída com recurso particular, na Cidade de Carolina. Então vê V. Ex' que, realmente, não faltou razão, de certa
forma, que se tentasse reestruturar administração do dínheiro público deste
País. Agora o mal foi, sem dúvida alguma, a instituição do ICM, que é um
tributo eminentemente - e isso felizmente já é aceito hoje pelas nossas autoridades fazendárias - de Estado unitário. De outro lado, a partir da Emenda constitucional nQ 1, foi retirada dos Estados e municípios aquela participação que vinha tendo, de acordo com a Constituição de 1967. Mas, de qualquer forma, já se faz mais que urgente essa modificação para melhor, com
melhores meios aos Estados e Municípios.
o SR. LOMANTO J(]NIOR (ARENA -

BA) - Agradeço a V. Ex'.
nóbre Senador Benedito Ferreira, o seu aparte, que, fortalece a orientação
do pronunciamento que estou fazendo nesta Casa. Realmente, a reforma tributária de 1966, concebida e realizada pelo inesquecível Presidente Humberto de Alencar Castello .Branca, objetivava fortalecer a federação. Ela foi altamente benéfica para os municípios, para os Estados, porque era uma grande
experiência para dividir melhor os tributos centralizar a arrecadação e dividir o bolo desta arrecadação com as três esferas de Governo: Mas é que as
distorções posteriores e os impostos reservados aos Municípios, que foram
. apenas dois, o mesmo ocorrendo com os Estados-membros não tinham a flexibilidade, o poder multiplicador da geração de recursos daqueles tributos
reservados à União. E as distorções Ocorreram; houve uma diminuição drástica e várias modificações na reforma tributária que agora aos poucos se vem
restabelecendo. O Governo do Presidente Geisel, por exemplo, corrigiu fazendo retornar aquele percentual do Fundo de Participação dos Munícípios
e dos Estados. Mas é preciso prosseguir cada vez mais dando sobretudo ao
Município aquela capacidade e aqueles recursos indispensáveis e necessários,
como também atribuindo-lhes encargos, porque são os administradores municipais, os que recebem o impacto direto, que sofrem as angústias primeiras,
que recebem os apelos dramáticos, que vivem o dia. a dia da sua população,
que têm o conhecimento e a vivência dos problemas locais, e que sabem dimensionar e fixar os critérios de prioridades para a solução dos problemas
que atingem a sua comunidade.
E verdade que o que se fez nestes últimos anos após a revolução de 1964
ninguém pode desconhecer, e o próprio Estado da Bahia é um exemplo. também. do desenvolvimento que se processou nestes últimos anos. Já afirmei,
nesta Casa, que este foi o período áureo do desenvolvimento do meu Estado,
mas o erros do centralismo remontam as origens de nossa Pátria.
E. é dentro das diretrizes fixadas pelo Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo que afirmou e tem reafirmado, em várias oportunidades,
que é imperativo fortalecer-se a Federação - e o seu fortalecimento deve começar pelo fortalecimento do Município, através do equilíbrio das (rês esferas do Poder - que nós poderemos realizar a grande tarefa, a grande obra
de tornar esta Nação muito mais feliz, muito mais pró:spera para os nossos
filhos do que aquela Nação que os nossos pais nOs legaram.

o Sr. José

Richa (MDB -

PR) -

Permite V. Ex' um aparte!

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Finalmente, seria
puro eIítismo querermos Prefeitos doutores, sem a garantia, ainda, de que
não seriam ne-cessariamente melhores administradores.
O outro argumento:
4. Os Prefeitos são administradores desonestos, como teria revelado o
exame de suas contas pejo TCU e pelos órgãos de -contas estaduais. No
princípio do atual Sistema de Fiscalização Financeira dos Municípios pelo
TeU, em relação às contas do FPM, fez-se grande alarde dos erros nessa
prestação de contas, que revelariam desonestidade dos Prefeitos. Pouco a
pouco foi-se vendo, porém, que se tratava principalmente das dificuldades de
aplicação, pelos Municípios, de uma legislação complexa para ser entendida
pelo exiguo quadro de Funcionários e pelos próprios Prefeitos dos pequenos
Municípios. Estava-se diante do que Lordello de Mello. no seu livro O Municfpio na Organização Nacional, denominou de síndrome da hipercorreção
- a tendência para se fazerem leis e nOrmas ultracorretas, sem levar em conta o grau de desenvolvimento cultural de nosso interior. Note-se, além disso,
que certas leis financeiras, como a 4.320, que estabelece Normas de Orçamento e Contabilidade, aplicam-se igualmente às três esferas de Governo,
em mais urna demonstração do vício da simetria de nossa organização
político-administrativa.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - 00) - Permite V. Ex' um aparte?,

o SR. LOMANTO JVNIOR (ARENA - BA) - Concedo o aparte aO
nobre Senador José Richa que o solicitou primeiro e, em seguida, ouvirei o
nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. José Richa (MDB - PR) - Nobre Senador Lomanto Júnior. V.
Ex' está fazendo um discurso muito importante analisando a situação de penúria em que vivem os Municípios brasileiros. De tal forma é importante
este pronunciamento que eu estava aqui a ouvi-lo com a maior atenção, sem
o propósito de aparteá-Io para não interromper a linha correta de seu raciocínio.
O SR. LOMANTO J(]NIOR (ARENA - BA) - Ao contrário. V. Ex'
me honra muito com seu aparte.
O Sr. José Richa (MDB - PR) - Entretanto. por ser exatamente tão
importante é que nào resisti à tentação de pegar uma "carona" nele. Quero.
antes de mais nada, concordar com os conceitos emitidos por V. Ex' sobre a
necessidade do fortalecimento do municipalismo e, ao mesmo tempo, prestar
um depoimento que considero de justiça, sobre a persistência de V. Ex' na
luta pelo reconhecimento da importância do Município, do seu fortalecimento para se atingir os objetivos nào só do desenvolvimento econõmico,
mas da justiça social. Este depoimento eu presto na qualidade de ex-Prefeito
de Londrina, trazendo ao conhecimento desta Casa que a luta de V. Ex' é tão
antiga Que já mereceu, no meu Municipio, o título honroso para nós - e
para V, Ex' acredito também - de cidadão honorário de Londrina. Veja V.
Ex' que sou insuspeíto para falar disso porque o título concedido a V. Ex' é
anterior ao meu mandato de Prefeito.
Concordo plenamente que hoje o Município está cada vez com menos
recursos e com delegação de atribuições cada vez maiores. Uma das mais recentes foi a que transferiu para a responsabilidade do Município a prestação
do serviço de pronto-socorro. Quer dizer, os recursos não são. transferidos
para os Municípios; pelo contrário, nos últimos anos cada vez eles foram di~
minuindo mais. Entretant9, as atribuições cada vez aumentam mais. E há
uma agravante; o pouco que se atribui,aos Municípios nem sempre chega na
hora certa. Agora, por exemplo, a cota parte de cada Município do Fundo
Rodoviário Nacional, nem sequer a cota completa do último trimestre do
ano passado, foi paga. Apenas um terço do último trimestre do ano passado
as prefeituras receberam. Portanto, veja V. Ex' que além de dois terços desses recursos, ainda do ano de 1978, temos o primeiro trimestre deste anoqlle ainda não se pagou nem um tostão - e já vamos completando o segundo trime!'tre deste ano. Concordo plenamente que é preciso fortalecer - e
urgentemente - os Municípios, antes que eles entrem em falência, Também
concordo com o conceito de V. Ex' a respeito das exigências que se fazem
com relação <10 gabarito que deve ter o Prefeito municipal. Acho que bom
senso não é privilégio do que tem cultura. Sabedoria administrativa, sobretudo no plano municipal. também não é privilégio dos que têm instrução superior ou mesmo instrução média. Conheço prefeitos que não têm nem sequer
curso primário completo e que se revelaram excelentes administradores, até
muito melhores do que muitos doutores que admínistram determinados municípi0S. Ainda mais: quero fazer referência ao que V. Ex' disse há poucos
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instantes, em relação à figura do prefeito nomeado, porque além de ser, a ses fatos dolorOsoS ·nlio màis se repetirão. Os nossos municipios - em que
meu ver, uma violência contra aquela pequena comunidade municipal, em' pesem esses incont~nentes do verbo, esses frustrados, que por certo: ainda
nome da nomea-ção de prefeitos em áreas consideradas de segurança na.ç1o- _ continuarão a _existir entre nós - os ndssos prefeitos dev~irr~r fortaleCido$,
nal, esta nomeação tem pro·yocado uma distorção tão grande, a ponto _de ·00 e serão forfalecidos sobretudo em virtude do trabalho m~ hOmens como V.
me.u Estado, por exemplo, termos inúmeros prefeitos que nào SãodO"p,i6~
Ex'
município, são prefeitos de outros municípios, de outras regiões, os_q~o
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) -. Muiloobr\bdó,
nomeados prefeitos- de municípios que só irão conhecê-los no dia da posse.
Então, concordo plenamente com V. Ex' Aceite o -meu apoio, a -minha soli- eminente Senador Benedito Ferreira, pelo seu aparte.
dariedade, o meu depoimento da antiga luta de V. Ex', e até louvo essa sua
V. Ex' verificará, no decorrer do meu pronunciamento, que isto es:tâ se
preocupação ao trazê-Ia à mais alta Casa legi$lativa do País, somando-se aos reverte;ndo e começou de há algum tempo. Os conceitos emitidos por V~ Ex'
esforços pelo que percebi de tantos que o apartearam solidarizando-se com a respo;ito dos homens públicos atingidos pelo Tribunal d, Contas da União,
V. Ex' Tenho a impressão de que esta Casa poderá contribuir imensamente a
eu.05:~n"dosso. Lafa:iette do Prado, grande técnico, técnico dos mais ri4~veis
fim de que as coisas sejam recolocadas em seus devidos lugares e o Brasil
"~doviarismo
br~síleiro. Ministro Mà~io.-Andreazza, Ministro Elis~J-Re
realmente passe a ser uma autêntica Federação.
sende e de todos a4ueles anônimos, aquele~ -"'jlestos prefeitos que fÓram~
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - SA) - Agradeço ao emi- acoimados, levados às vezes' às manchetes dos jornais como deson~tos
nente colega Senador José Richa, possuidor de larga experiência na Admi- quando uma pequenina irregularidade, um erro cometido às vezes pelo:pr4~
nistração Púbhc.a, sem dúvida alguma um dinâm1co Prefeito na cidade de
prio despreparo do runcionârio modesto, do longínquo. do distante n1~nicr·
Londrina, da qual tenho muito orgulho, muita honra mesmo. E muito antes
pio que administrava e que servia.
de chegar às culminâncias da chefia do Estado, eu era o modesto prefeito de
j.- .•
jequié, dirigindo, por eleição de todos os Prefeitos e Vereadores do Brasil, os
Quero ainda dizer. aos meus nobres e queridos Colel~as que me hÓnradestinos da Associação Brasileira de Municípios que comandou a grande· ram com os seus ap~rtes generosos, com o seU testemunho, que o apoio de S.
luta pela reforma da Constituição, obtendo-se para o Município uma partici- Ex's fortalece, em muito, a minha luta.
.
pação de 10% no então Imposto de Consumo e elevando-se para 15% a cota
Antevejo nesta:Casa· que vamos ganhar a batalha da luta municipalista,
do Imposto sobre a Renda; fui surpreendido com a notícia que tanto me porque sinto na maWfestação de cada Se]rndor, esta flama dentro de a:i, este
enobreceu c me encheu de alegria - de que Londrina, a grande progressista, sentimento, que a c~da instante atlofa nesta Casa~ de que há necessid,de de
tI dinâmica cidade do Paraná, através da unanimidade da sua Câmara de Vese fortalecer o município para que se possa CcOnsolidar a própria Fede~ção
brasileira.
readores e com 'a aprovação do seu Executivo, o Governo de Londrina, a representação popular de Londrina concedeu-me Título, convidava-me para
O Sr. Agenor Maria (MOB - RN) "":''Muito bem'
pertencer à sua família. Este convite era profundamente honroso porque,
O SR. LOMA~TO JÚNIOR (ARENA - SA) Foi preciso que hQ~ens
nascer numa cidade pode ser um fato episódico, mas ser convidado pelo
povo da cidade, pela sua legítima representação popular para ser membro, de estatura intelect*al e polítiCa no Tribunal de Contas da União, c~ó 9s
Ministros Abgar Renault, Mem de Sá e João Agripino, passassem a prpl'ugpara ser integrante da grande família dessa comunidade é motiv-o que desvanece, que orgulha. Este foi o sentimento que me dominou no dia em que nar por uma ação ~ão apenas fiscalizadora, mas didática, do Tribun8!J..para
aquela cidade que V. Ex' dirigiu com tanto dinamismo e eficiência, aquela que se abrandasse Ó excessivo rigor daquela corte, em relação aos Municípios, patente que er~, constituem insignificante minoria O!, casos de ·dejqp~:
sua querida Londrina convocou-me para ser cidadão londrinense.
tidade das administrações locais, explicando-se a maior parte das exigê~ciás
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Permite V. Ex' um aparte? à falta de compn:er'lsão, pelo"s prefeitos\ das múltiplas e (:omplexas nornuts
federais que hoje r~gem a administração municipal.
. '.
O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - SA) - Ouço. com muito
O Sr. Agenor Maria (MOS - RN) - Permite V. Ex' um aparte'? :
prazer, o aparte do nobre Senador Benedito Ferreira.
I

I

°

,

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Com muito prhzer,
colocava em Y..
S.enador Agenor M:aria, ouço o seu aparte.
,Ex' uma série de atributos, tive a felicidade de aparteá-Io agora, novamente,
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) -S~'llador Lomanto Júnior, V. Ex'.
após esse depoimento precioso do Senador José Richa, por incorporar ao
tem
toda
razão, sobeja razão. Acontece que a-quefes que procuraram debifi._
seu currículo - que me é muito afetivo - mais esse título: é o homem tamtar os municípios, não só conseguiram debilitar os munk:ípios, mas C()~e
bém de Londrina! V. Ex' faz muito bem em deplorar aquilo que eu fiz nagUlram muito mais, 'eles debilitaram a próprÍa Nação. Por'que a Nação Q que'
quela época, no Senado Federal. A incontinência verbal de alguns políticos é senão os municípios· na sua pujança e na sua grandeza? Eles debilitar~ o.sfrustrados que" por motivos que não valem a pena discutir, levados ao Tribumunicípios e o que aconteceu f.oi a debilidade do próprio País. Hoje n4ó são
nal de Contas da União, entenderam de enxovalhar os nossos prefeitos, com só os municípios qll:e estão fracos, Senador. A situação dos estados ê desesaquelas declarações que nem de longe se assemelhavam à verdade. E o pior:
peradora. Viajei qui~ta-feira pbssada para a reunião d~ SUDENE, nojij,ecínão satisfeitos. não contentes em enxovalhar os nossos prefeitos, de certa fe, conversei com vârios Governadores do Nordeste, e a preocupaçãQ Jt~ i:Oforma, como que para dizer que eram justos, jogaram lama para todos os la- dos eles é de não ter ~inheiro para pagar os próprios funcionários. Ora.:_~ que
dos, partiram em cima de um Lafaiette do Prado, um homem que a pedido ponto ch<:gou esse país. dos Governadores de Estado não terem reclj.rsos
do Presidente Castello Branco, abandonou todos os seus afazeres particula· para arcar com a re~ponsabiIidade do pagamento dos seus funcionários? Ad..
res, os quais eram muitos, e veio organizar e dirigir o GEIPOT, o quanto ministrar hoje os E~tados deste País, na sua maioria, é administrar dí~tdas.
tempo lhe era possível. Ele o fez de maneira exemplar durante os períodos do No dia de hoje, eu lI nO$jQrnais que se encontra nos Estados Unidos (,.:Prefeito do Rio de Jane~ro atrãs de dinheiro emprestado; o Ministro da Aaricul ..
Presidente Castello Branco e Governo do Presidente Costa e Silva, com se-lura atrás de dinheiro emprestadoj e o Governador da nossa querida .~hia
riíssimos prejuízos financeiros para as s1:las atividades, ao ponto de, creio que pedindo licença à As~emblêia para tomar quinhentos milhões de dólar.~ emse o Dr. Lafaiette do Prado pagasse do seu bolso todos os salários de toda a prestado. E o Mun~cípio, é o Estado, é o País, e~s.a é a grande reaH~ade.
cúpula administrativa do GEIPOT e ficasse cuidando dos seus negócios, isto Congratulo-me com V. Ex'. e acredito que só teremos um País forte se realpara ele ainda seria um alto negócio. No entanto, esse homem foi humilhamente fortalecermos os municípios.
'
do, chamado por Edital, a fim de pagar Um salário mínimo de multa, por um
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - SA) - Agradeço o aparte
simples erro de forma, de aplicação de Uma verbinha boba, de custeio, e a
do
nobre
Senador Agenor Maria.
aplicou em investimentos. Depois assistimos, com esse desvario verbal, atinEvidentemente justci- ê ressaltar que a conjuntura universal, toda ela
gir a um Eliseu Resende, Mário Anclreazza e tantos outros homens púbEcos
conturbada por fat6res adversos vêm provocando, não :iÓ em nosso País,
desse País serem chamados, por Edital, para pagar mui tinhas, condenados
mas em grande part-e da humanidade, mas sobretudo no Brasil, dificuldades
pelo Tribunal de Contas da União, num vedetismo inusitado, e mais que ab·
de tal ordem que afligem, que dificultam a realiz'ação dos grandes objetivos
surdo! Creio, nobre Senador, com essa argumentação que V. Ex' faz, nesta
de cada nação.
oportunidade, e sobretudo com este testemunho de todos nós que viemos do
Mas, como ia 'me -refe:rindo, foi preciso mesmo que aqueles_jl WDS
interior. sabemos o quanto a razão está do lado de V. Ex' Quero crer que es- _ públicos verificasse~ e prócurassem corrigir os exageros nas apor . _~_,: .. ~~.~

o Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Eu

que~á
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conduta dos administradores municipais. Examinaremos agora alguns temas
espf:cíficos que merecem c~nsiderações na reform~ do 'sistema federativo
brasileiro',
1.1 - Autonomja

~icipol

..

A autonomia' p~'h-jf',,-(lé(Ceada pela extrema dependência financeira
em que se encontram os m·unléttnos brasileiros~ de tal forma que a sonhada
autonomia política dos municípios, qU"e empolgou os constituintes de 1946,
sob a liderança do insigne jurista e gr,ande pariamentar baiano, o saudoso
Ministro Aliomar Baleeiro, desgraçadamente se transformou em ficção jurídica.
A aUlOnomiajinanceira é a mais abalada. Com o crescimento dos poderes e das funções da União, rompeu-se definitivamente o equilíbrio federativo no3 Brasil. A reforma tributária de 1966, c,oncebida com os melhores intuitos ele viabilizar a autonomia e a capacidade empreendedora dos Estados e
municípios - no Governo do inesquecível Pres.idente Castello Branco, com
o inexcedível assessoramento dos Ministros Roberto Campos e Otávio Oouvêa de Bulhões.- sofreu, todavia, no decorrer de sua execução, graves distorçôes que resultai'~.m na total depen~ência da União e dos Estados no campo financeiro. 'Cerca de metade dos nQssos 3.972 municípios dependem quase que totahne:nte das cotas do "FPM .e a outra metade, representada pelos
mais prósperos, da transferência dê reM.
.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalum~. Fazendo soar as campainhas.)Somente para informar ao nobre orádor 'que o seu tempo já está esgotado,
mas a Mesa será tolerante.
.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Sr. Presidente, não
posso deixar de prestar uma homenagem a uma figura que todos nós respeitamos nesta Casa, o Senador Amaral Peixoto. Ouço o aparte de V. Ex·,
nobre Senador Ama'ral Peixoto, que engrandecerá o meu pronunciamento.
O Sr. Amaral Peixoto (MDB - RJ) - Sóu muito grato pelas pal';vras
generosas de V. Ex' "' .-Como V. Ex' se refere à Constituição de 1946 eu, como
talvez o único membro desta Casa que tenha assinado aquela Constituição,
sou obrigado a "tazer uma declaraçãO.: logo depois de ela promulgad'!l fui eleito Governador de meu Estado. E verifiquei, logo em seguida, a necessidade
da reforma da Constituição, justaménte nesta parte de atribuições do Estado, atribuições do Município e distribuição da renda entre eles. Verifiquei
que mesmo na vigência da Constituição de 1946 os municípios não tinham os
recursos para cumprirem com as suas obrigações. E a Constituição de 1967,
a que V. Ex' se refere, realmente melhorou a situação, mas hoj~ em dia está
inteiramente modificada a situação dos municípios, é exatamente esta a que
·V. Ex' se refere. Esta ·cruzada iniciada agora por V. Ex' deve merecer o apoio
dos dois partidos nesta Casa e na Câmara dos' Deputados. Queremos salvar
o município para salvar o Brasil. O município é a realidade, é o chão, é o território. No m'unicípio é que nós devemos cuidar da boa administraçào. Quero, tambêm, prestar uma homenagem a esses administradores municip!:l!s,
secundando as palavras do Senador José Richa. Verifiquei, muitas vezes, que
muitos dos erros e muitos dos enganos cometidos, e que resultaram em acusações feitas a esses homens, eram por deficiências do funcionalismo. ·Eles
não tinham' contadores, não tinham teso1,!reiros perfeitamente habilitados
para cumprirem as exigências da lei federal. De modo que devemos prestar
uma homenagem também a esses milhares de patrícios nossos que se aventur3m a arcar Com a responsabilidaue;:: ua direção das comunas brasiieiras. Parabéns a V. Ex' e conte integralmente com o meu apoio.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço sumamente honrado, o apoio de V. Ex', que possui uma longa experiência na vida
pública.
O Sr. José Lin. (ARENA - CE) -

Permite-me V. Ex'?

O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA)- Com muito prazer.
Peço ao Sr. Presidente que me permita alguns minutos mais para que eu
possa concluir, porque este discurso é uma contribuição, o resultado de um
estudo sério de uma problemática que hoje se constitui, sem dúvida alguma,
a grande problemática brasileira. Peço um pouco mais de tolerância ao eminente Presidente, que é municipalista e que foi meu companheiro de longa
data nesta caminhada que vimos percorrendo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Mesa é tolerante, mas gostaria que o meu prezado co1!;:ga e. eminente Senador fizesse o possível de concluir, porque temos outros oradores inscritos.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Vou ouvir o aparte
do Senador José Lins. Em seguida, não poderei conceder mais apartes.
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o Sr. José Lins (ARENA - CE) - Muito obrigado a V. Ex' Eu serei
mUito breve. O aSSUnto tratado por V. Ex' hoje, aqui neste Plenário, acho
que é um dos mais graves, mais sérios e urgentes, que teremos a considerar o
mais cedo possível. Partimos, nobre Senador, da cidade-estado e talvez nós
desagld.6ll1os no estado-cidade, de tal modo as conquistas do progresso. concentradas nas cidades, tendem a se expandir pelos campos, por toda a su~
perfície do País e os problemas dos municípios Já extravasam de uns para os
outros, avançam sobre os territórios estaduais e até sobre os territórios nacionais. Haja vista V. Ex' que recentemente foi criada no País a figura da região metropolitana, recentemente, fQram criadas, no País, as regiões metropolitanas, porque as soluções -dos problemas municipais não se comportam
dentro das próprias áreas dos Municípios. Mas isso apenas demonstra como
o problema) realmente, é grave e merece estudos. O problema fundamental,
parece.--me, centra-se na maneira como foi levantado pelo nobre representan~
te do Estado do Rio de Janeiro, Senador Amaral Peixoto. qual seja, o
problema da análise da distribuição de atribuições e, também, de renda;
análise para uma solução adequada. De qualquer modo, V. Ex' sabe e O disse bem: os problemas nacionais não podem fugir à realidade, que são os
problemas municipais. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço ao meu
nobre colega de Liderança, ao Senador José Lins, cuja competência todos
admiramos, sua grande contribuição. V. Ex' vai verificar: que chegarei a analisar as Regiões Metropolitanas, para mostrar que é outro problema que se
anora. E que é preciso, realmente, dar-lhe atenção especial.
Prossigo, Sr. Presidente.
Para se ter uma idéia exata do grau de dependência dos Municípios, em
relação à União e da ,insignificância do poder de ação dos Governos locais,
basta ter em mente o contraste enorme que hoje existe entre a receita manipulada anualmente p~la União e a manipulada pelos Municípios. Mas para
se compreender bem o fenômeno é preciso levar em conta não apenas o
Orçamento Geral da União, mas também o orçamento das autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas peJa União. O
Orçamento da União propriamente dito é menos de um terço do orçamento
total que ela manipula. As cifras desses orçamentos provavelmente ascendem a mais de um trilhão'e quinhentos bilhões de cruzeiros, se aí c9mputarmos os orçamentos do INPS. do BNH. do BNDE. da PETROBRAS e suas
18 subsidiárias, da Vale do Rio Doce e suas subsídiárias, do Banco ~o Nordeste, do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, etc. Todo esse dinheiro é
controlado, em sua alocação, por funcionários da União. Isso dá ao Governo Federal um enorme poder de açào, ao lado de seu já excepcional poder de
decisão.
Ora, se compararmos as receitas municipais com esse trilhão e meio de
cruzeiros, veremos que os Municípios não participam nem em 2% da receita
do País - talvez sua participação apenas alcance 1%, se juntarmos as receitas estaduais e as prôprias receitas municipais. Do bolo da receita nacional
os Municípios nào detêm, portanto. senão 1%. Pouco importa que parte dessa receita nào seja tributária ou fiscal: é dinheiro de que a União dispõe para
aplicar a seu talante, segundo suas prioridades, para seus planos e programas, dando-lhe, repita-se, um imenso poder de açào que, somado ao seu pcder de decisão, lhe assegura uma supremacia arrasadora no sistema governamental do País.
Em IQ79, está previsto, só de investimentos pela União, um poüco mais
de 400 bilpões de cruzeiros. Isso dá uma idéia do que seja o desequilíbrio financeiro entre as três esferas do Poder.
O Sr. Moocyr ~ali. (ARENA - ES) - Permite V. Ex' um aparte?
(Assentimento do orador.) Nobre Senador Lomanto Júnjor, vou ser rápido
como um trovão. E só para congratular-me çom V. Ex' Ror esse magnífico
discurso. A intervenção que V. Ex' ontem fez ao Ministro Mário Henrique
Simonsen, fazendo uma análise mais profunda hoje, é de arrepiar, efetivamente. Promover o fortalecimento do Município, que é, sem dúvida, a pedra, o alicerce básico de um Brasil maior, ou estaremos marchando para um
caos muito pior do que este: em que vive o Município brasileiro.
O SR. LOMANTO JUNIOR (ARENA - BA) - Agradeço o aparte
do eminente colega de liderança, Se'nador Moacyr Dalla. Efetivamente, precisamos redistribuir os recursos com as três esferas do Governo, de tal maneira que, com os encargos também redistribuídos, possam os realizar, sem
dúvida nenhuma com muito maior eficácia a tarefa harmônica de desenvolvimento nacional.
A autonomia administrativa perde expressão diante da precariedade da
autonomia financeira. A autonomia administrativa é sobretudo poder de decisão. mas de que serve esse poder sem o correspondente poder de ação repre
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sentado pela disponibilidade de recursos? A autonomia esvai-se, assim, por
falta de meios para se manifestar. Tornou-se, pois, uma prer'rogativa bastante inútil.

2.2. Atribuições do municípi.o
Ademais de sua importante função como escola de política, o Município deve ser, sobretudo .. uma entidade de prestação de serviços à respectiva
população.
Esse papel lhe vem sendo diminuído, entretanto, em conseqüência da
centralização crescente e da diminuição de suas fontes de receitas, que se têm
manifestado nos últimos tempos,
Primeiro, retirou-se ao Município o poder de conceder e mesmo de explorar certos serviços de utilidade pública, como telefones e energia elétrica,
Se, por motivos de escala técnica, económica, financeira ou política, a geração e transmissão de energia elétrica devem estar com a Uniào ou o Estado., a distribuição poderia muito bem permanecer com o Município. O mesmo raciocínio aplica-se à prestação de serviços telefônicos.
Mais tarde, com a criação do PLANASA, perderam.os Municípios o
controle de um serviço eminentemente local, como o de água e esgotos, a fiscalização de pesos e medidas também passou a depender de delegação fed~ral. Em muitos Estados, e~ vez da municipalização do Ensino de 19 Grau,
o que se observa é sua crescente estadualização, como em São Paulo e na Rio
Grande do Sul.
A perda de serviços tão importantes, sem que tenha havido qualquer esforço, por parte das esferas superiores, p~ra substituí-los p,?r Outros (como
por exemplo a habitação), tem reduzido o papel do Município como prestador de serviços, pondo em cheque a própria razão de ser do Governo Municipal como entidade governamental distinta.

2.3. Definição clara das competências dos diferentes ninis de GOferno
Impõe-se, pois, mais do que nunca, a necessidade de uma definição clara da competência de cada nível de Governo, dando-se ao Município um papei relevante no Sistema Governamental Brasileiro. O que se observa é uma
crescente síndrome de ambigUidade, fenômeno analisado por Lordello de
Mello em seu livro O Município na Organização Nacional.
A esfera própria de ação do Município além de não estar claramente definida devido ao sistema d~ competências concorrentes que impera, de fato,
no nosso País, é diminuída a cada dia na medida em que o município vê suas
atribuições tradicionais passadas para o Estado ou a União,
.
Assim, cada vez mais transforma-se o Município em mero intermediário
dos favores federais e estaduais às respectivas populações, ou em mero repassador de recursos federais, através do sistema de rendas transferidas, cuja
aplicação estâ adredemente alocada e o próprio Presidente João Baptista Figueiredo já declarou que vai, realmente, abolir esta forma e esta dependência
nas prioridades estabelecidas pelo Governo Federal, segundo planos de aplicação aprovados pelas esferas superiores do Gove.rno.
2.4. Organização municipal segundo as peculiaridades locais
Embora a Constituição de 1967 tenha aberto essa possibilidade, continuam os Estados a ignorá-Ia, dando continuidade à prática absurda da simetria, segundo a qual se dá igual tratamento, em matéria de recursos e de atribuições, a todos os Municípios, independentemente de seu grau de desenvolvimento sócio·econômico. Essa falsa igualdade somente serve para impedir
que os Municípios maiores desenvolvam Suas potencialidades e permitir que
os menores sejam sobrecarregados com re'sponsabilidade além de suas efetivas possibilidades.
Esse vício da organização governamental brasileira, jâ denunciado por
Tavares Bastos em meados do século passado, tende a agravar~se, pois até na
legislaçào se observa a tendência à uniformidade. Basta atentar, mais uma
vez, para a Leí n9 4,320, que estatui as mesmas normas de orçamento e contabilidade para as trés esferas ·do Governo,
2.5. Viabilidade dos Pequenos Municípios
Nos últimos tempos, alguns tecnocratas têm proposto a extinção dos
chamados Municípios inviáveis, O argumento é perigoso, sobretudo na atual
conjuntura, em que se tem retirado dos Municípios recursos e funções,
ficando-lhes somente um papel político, Mas acontece que por isso mesmo
eSSes pequenos Municípios devem sobreviver, pois seu papel políti~o assegura o exercício do poder de intermediaçã(} entre a população local e as esferas
superiores do Governo, geralmente tào distantes dos interesses locais. t preciso, nesse contexto, ver o Município não apenas pelo que ele próprio pode
fazer, mas pelas suas possibilidades de levar os outros níveis a fazerem algu-
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ma coisa peta comunidade. A supressão dos chamados Municípios inviáveis
levaria ao olvido as respectivas populações, pois somente o Município - e
nunca o Distrito - é considerado uma categoria autônoma para efeito de
planos e programas pelos Governos Estadual e Federal. Sobre 9 assunto • .yer
o trabalho de Ana Maria Brasileiro, Municípios que perdçmpopulação, no relatórío das atívidades do IBAM, 1977, e também Lordeno de Mello, O Município na Organização Nacional. na parte referente à símdrome do M'U~ici
pio fictício.
Politicamente e para o desenvolvimento das instituiçõt:s democráticas, o
Município, me~rno os tidos como in~iá.veis. são lmportanles e necessários.,
Suprími-los seria agravar ainda mais a central.ização e I;oncorrer pa~a .. o··\
abandono do Interior. O que é preciso é viabiliu!.~ e,~ses Municípios., d~rido
lhes o mínimo necessário par~ funcionarem efetivamente, e não abolH~:'sob
o argumento de· falsa inviab,ilidade.
2.6. As Regiões Metropolitanas e os Municípios
Ainda que a instItuição das Regiões Metropolitanas possa ju~tificaa:-se.
sob vários aspectos, a maneira como o processo está sendo conduzido:
enfraquecer ainda mais o Município, As Regiões MetropoUt.~nas foram criadas como meros prolongamentos ·da administração estad.~jll;: com o mínimo
de participação dos respectivos Municípios no órgão.ddil:Jerativo daquelas.
entidades, A última lei a respeito, aliás, enfraqueceu. •dá, mais o papel do
Município ao estabelecer que' o Governador do Estado é o Presidente exoffieio do Conselho Deliberativo.
Outro problema sério ainda a ser equacionado é a correta definiçãQ das
funções e atribuições das Regiões Metropolitanas, Os Municípios respeptivos estão inteiramente à mercê não apenas da interpretação mas do capricho
das entidades metropolitanas a respeito, Os serviços definidos pela Lei Complementar n9 14 como sendo.d.e.intere~se coRillQl e,·portanto, de carâter me"
tropolitano, o foram de formá muito genéricá t sem se dis1inguir etapas ou
frases que poderiam, perfeitaniehte, continuar com ·0 Município de outras que
seriam metropolitanas. E o càs·o, por .exemplo, da limpeza pública, cuja disposição final deve ser metropolitana, mas cuja coleta poderia ter claramente·
permanecido na órbita do Münicípio. O meSmo pode Ser diw sobre o Plane:'
jamento Metropolitano, cujo conceito não foi esclarecido pela lei, dando
margem a abusos como o verjficado no. Rio de Janeiro, em que o Governo
do Estado, violentando a tradição legal brasileira, declarou sujeitos à aprovação da entídade metropolitana atos. municipais sobre a matéria, inclusive
atos de carâter legi~lati.yo. Se o exemplo pegar. teremos estabelecido definiti~
vamente o princípio, dominante até o Império. segundo o qual as Câmaras
Municipais ou, agora o Município, são corp·orações meramente administrativas, sujeitas, portanto, à ordem hierárquica das repartiçõe!\ deste gênero. A
República, COm o estabelecimento da autonomia municipa.l, repudiou esta
tese, reconhecendo nos Municípios uma entidade político-administrativa, e
nào apenas administrativa, cprno dizia a Lei Regulamentar de 19 de outubro
de 1928 - entidade capaz de fazer léis completas, leis tanto no se:ntido formal como no material e, portanto, não passíveis de aprovação por qualquer
autoridade administrativa superior.
Em suma, além de enfraquecerem os Municípios que abrangem e de·se
constituirem em ameaça a princípios caros à autonomia municipal, as Regiões metropolitanas não dispõem de recursos próprios, não passando de
meras repassadoras de recursos federais, segundo critérios t: prioridades fe·
derais.

veio
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2.7. Vinculação das

R~ceitas

Transferidas

O tema jâ foi abordado de passagem. Hoje, além de decidir sobre a alpcação dos seus próprios e va$tíssimos recursos, a Uniào se a:rroga também o
direito de estabelecer prioridades e de aprovar planos de aplicação de todas
as receitas que transfene aos Municípios, como se se tratasse de suas pr6pl"ias
rendas. Não só o FPM, como. as transferências à conta de todos os outros
fundos; como o Rodoviário, o do Imposto Unico sobre Eletricidade, sobre
Minerais, e o Imposto Territorial Rural estão sujeitos à regra,
Vale lembrar O AC 38, de 30 de dezembro de 1968, que, ao mesmo tempo que reduziu em 50% as quotas do FPM, revogou o princípio, até então. vigente, segundo o qual essa receita era própria do Município e não transferi- '
da, o que dá margem a toda essa questão de prioridade e planos de aplicação, O Município não é senão o administrador de reCUrsos que lhe são entregues ComO dinheiro da União, o que não está, absolutam·:nte, dentro do
espírito da Reforma Tributâria dé 1966.
.
Quer a União o que melhor convém ao Município, numu atitude tutelar
absolutamente ;ncompatível não apenas com o princípio da autonomia til\!nicipal, mas com o proprio bom senso,

..

,

J

~

2622

Terça~feira

12

DIÁRIO DO CONGRESSO I'AClO:>;AL (Seçào 111

Ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro do Planejamento, respondendo às
perguntas e ao apelo que lhe fizemos sobre o assunto, reconhecer a necessi~
dade de promover·se essa desvinculação. Na audiência que me concedeu Sua
E,:celência o Senhor Presidente da República, ele reconheceu e reafirmou a
necessidade de se desvincular esses recursos, para Que os Municípios possam
estabelecer, com muito maior eficácia, as prioridades dos seus programas de
Governos de acordo com as exigências das suas comunidades, afirmando
ainda que iria transmitir recomendações ao Sr. Ministro do Planejamento,
Dr. Mário Henrique Simonsen, para que essa providência se efetivasse com a
maior brevidade,
.
2.8.

Impõe.. se uma nou Reforma Tributária

U ma Reforma Tributária profunda se impõe, a fim de que se restabe·
leça o equilíbrio federativo e se possa faJar de federalismo cooperativo sem se
estar apenas manipulando os Estados e os Municípios, segundo os interesses
do Governo Federal. Para ser efkaz e resolver, ainda que em I1arte, os
problemas do centralismo desenfreado em que vivemos, a Reforma há de ser
corajosa e há de dar um voto de confiança ao Município não só para arreca·
dar mais recursos, como para aplicá-los segundo suas próprias necessidades.
Impõe.se a transferência de maiores recursos e a definição clara das
[unções e responsabilidades municípais de acordo com os recursos que lhes
sào atribuídos: uma coisa deve'-acompanhar a outra. Nessa linha de pensa·
mento, é necessário pôr fim ao abuso de se exigir do Município o custeio de
gastos que competem ao Estado e à União, como os que sào feitos com a
Polícia, a Justiça, oS Correios e com outros serviços estaduais e federais.
Temos de fazê-Ia em conjunto, somando esforços - Poder Legislativo e
Poder Executivo. Ontem, neste plenário, o Ministro Mário Henrique Simon·
sen, respondendo às nossas perguntas, declarou que reconhece a necessidade
de aquinhoar~se melhor nào só comunidades municipais como os próprios
Estados.

as

2,9.

Municipalização do Ensino de

1~

Grau

Preconizada pelos maiores educadores brasileiros, à frente df's quais estava Anísio Teixeira, a municipalização do Ensino de l~ Grau impÕe·se
como medida ao mesmo tempo lógica e que viria reforçar o papel do Município. A tentativa feita pelo Ministro Ney Braga encontrOu profunda resistência dos Estados e não teve qualquer êxito, A União precisa agír de forma
mais eficaz na matéria, inclusjve através de emenda constitucional.
2.10.

Envolvimento do Município em Ath'idades Rurais

O desenvolvimento rural não conta com a-devida participação do Muní·
cipio, porque os esquemas das esferas superiores, principalmente a Uniào,
nào facilitam o envolv,imento dos governos municipais, fazendo-os parceiros
de seus planos e programas voltados para o desenvolvimento da agricultura
e da pecuária, Entreta.ndo, num pais essencialmente agrícola como Brasil,
em que o Município exerce sua jurisdição tanto sobre os centros urbanos
como sobre a lona rural respectiva, não se compreende esse afastamento do
governo municipal dessa importante função. Talvez, não, com certeza, O ê.
xodo rural pudesse ser contido, em parte, se o Município tivesse um papel
mais ativo na matéria, pelo conhecimento direto que as autoridades locais
têm dos problemas do campo'.
Pretendia, por outro lado, fazer uma análise mais prolongada das mi~
grações internas desordenadas, desse êxodo rural que se vem processando e
vem provocando a inchação das grandes cidades, na expressão de Gilberto
Freyre; essa urbanização caótica que vem criando cinturões de miséria, re~
presentados pelos barracos da Ceilândia e de toda a periferia de Brasília, pe·
los alagados de Salvador, pelas favelas do Rio e São Paulo, de todas as áreas
periféricas das grandes metrópoles-do País.
Concluo este meu pronunciamento estendendo a mão ao Presidente fi·
gueiredo, cor respondendo ao seu grande gesto, em nome de todos os municípios brasileiros dizendo que a sua-sensibilidade, aquela sensibilidade que Sua
Excelência tem revelado nos seus reiterados pronunciamentos, no sentido de
fortalecer a Federação brasileira, a partir do revigora menta das finanças es·
taduais e municipais, receberá os aplausos de todos os brasileiros, seu gesto
merecerá reconhecimento da Nação, porque, revigorados os Municípios, (e·
vigorados os Estados, estaremos vivendo uma Federação autêntica, como a
que desejamos. O Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo atribui
alta prioridade aos problemas agropecuários, de tal forma Que os elegeu
como meta fundamental do seu Governo. Fomenta-se a produção agrope·
cuária corno o grande instrumento de combate à inflação.
'
Ela é parte integrante e altamente prioritária da filos\.,fia munkipalista
do governo - o grande caminho, a grande mensagem, o grande chamamen-
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to para que a administração brasileira, começando a sua caminhada pelo pc·
quenino Munícipio, possa construir a grande Nação do futuro.
Não temas a menor dúvida: enquanto houver um Município débil, eo·
quanto houver um Município fraco, a Nação realmente não será forte. (M ui·
to bem! Palmas, O orador é cumprimentado.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JAISON BARRETO NA SESSÃO DE 8-6-79 E QUE, ENTREGUE:4 REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR, JAISON BARRETO (MOS - Se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em junho de 1973,quando ainda Deputado Federal e então Presidente
da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, promovemos a realização
do Simpósio Nacional de Assistência Médico-Previdenciária, a9 qual compareceram 520 simposiastas, representativos de inúmeros setores da popu·
lação, que incluiu delegados de Sindicatos Médicos, Cooperativas Médicas,
Conselho Federal e Regionais de Medicina, entidades assistenciais prestadoras da Medicina de Grupo, estudantes e professores universitários da área
médica e paramédica, assim como o operariado brasileiro, principal interes·
sado na eficiêQcia da rede assistencial· previdenciária, que se fizeram representar por 32 sindicatos e 13 federações dos mais diferentes ramos de atividade produtiva.
Ainda hoje podemos reivindicar esse fatO como um legítimo modelo de
democracia direta já expnimentado neste País, cuja importância se ~Ieva
quando consideramos ter sido realizado em meio a uma contingência instjtu~
cional extremamente adversa, como a caracterizada pelo fechamento das Ii~
berdades públicas nestes últimos 15 anos,
Nào obstante, não houve como acoimá·lo de agitação para reprimi-lo,
como ê comum acontecer diante da manifestação popular que visa a trans~
formar a realidade. Ao contrário, aliás, viram nele as autoridades ex.ecutivas
de então um fermentador de idéias que cumpria aproveitar.
E assim foi feito, com a encampação, pelo Executivo, de algumas de
suas conclusões finais, como a Recomendação n'? 5, que dizia:
"5, Seria estudada a possibilidade e conveniência da criaçào
do Ministério da Previdência Social, visando, além dos beneficios
previdenciários de aposentadoria, pensões, auxílio etc., a coordenação financeira do seguro·saúde estatal, total e compulsório."
O Simpósio recomendava, além disso, "que a responsabilidade pela as·
sistência médica do povo brasileiro deveria ser atribuída fundamentalmente
ao setor público"; "que todos os recursos assistenciais deveriam ser ullifica~
dos e entregues à coordenação de um único órgão"; "que essa unificação de·
veria ser antecedida da definição de uma "Política Nacional de Saúde e da
Criação de um Sistema Nacional de Saúde"; "que o suporte financeiro deveria ser obtido por via de scguro~saúde estatal, universal e compulsório, com
O re:gime de livre escolha, aconselhando·se a inserção no sistema de um fator
moderador aplicável às faixas populacionais de maiores recursos"; "que o
problema das escolas médicas devia merecer atenção especial, Com O objeti·
vo de integrá·las no esforço assistencial e de possibilitar às novas gerações de
médicos formação profissional adequada, dentro dos principios éticos"; e, finalmente, "que deveria ser equacionado o entrosamento da assistência
odontológica com a assistência médica",
O Governo criou, logo a seguir, o Ministério da Previdência e Assistên·
cia Social, cumprindo, em grande parte, o desejo da nacionalidade de ver
centralizados os recrusos da previdência em um único órgão.
Mas não centralizou a assisténcia no poder público nem criou o seguro·
saúde estatal, universal e compulsório, com regime de livre·escolha. Tam·
bém não Quis criar o fator moderador para os grupos de maior renda nem re·
solver o problema da integração das escolas médicas ao esforço ass-istcncial.
Finalmente, não equacíonou o entrosamento da assistência odontológica
com a assistêncía médica,
Muito ao contrário. dispersou ainda mais a rede assistencial própria da
Previdência, possibilitando o crescimento exagerado da pre,'\taçào particular
de serviços, através da rede privada, à qual socorreu com fin"nciamentos prí·
vilegiados.. criando uma verdadeira hotelaria particular em paralelismo com
a assistência médica, à qual pagava generosamente em unidades de serviço,
garantindo·lhe a segurança de urna clientela em crescimento, num mercado
estável de compra de serviços que impossibilitava qualquer risco empresarial. nos termos da ética do sistema capitalista, que ainda é a opção brasileira
de desenvolvimento,
Ao mesmo tempo, estimulou a degeneração do internato médico dos
formandos e a prática da residência médica como meio de oferecer generosa·
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men'te à rede privada uma mão-de-obra altamente qualificada e selecionada,
à custa de salários extorsivos e jornadas de trabalho escravizantes, que engordam os abutres da intermediação particular.
Até à greve dos residentes, realizada em 1977, um médico recém~
formado eslava ganhando, para 60 horas de traQalho semanal, a irrisória
quantia mensal de Crs' 2.000,00. A partir daquela greve, como é do conhecimento público, os residentes passaram a ganhar a quantia igualmente irrisória de Cr$ 8.000,00, por mês, que hoje as autoridades se recusam a corrigir, no mesmo nível dos índices oficiais do aumento da inflação.
Quando consideramos que os médicos residentes representam mais de
90% dos eretivos da classe médica e quase 80% dos plantões hospitalares nas

Capitais, podemos nos aproximar um pouco dos verdadeiros limites do volume de exploração que pesa sobre esses profissionais. O patronato em geral
procura descaracterizar a importância de seu desempenho acoimando-os de
aprendizes. No entanto, quando a categoria pára, {,;omo em 1977, de forma
unificada em todo o Pais, as autoridades sanitárias têm de responder-lhes
com medidas concretas, para não levar o descalabro a todo o sistema assistencial, em menos de 72 horas com legislação de emergência, percebe-se a falácia da acusação.
Os médicos residentes, ao contrário do que tentam impingir os patrões
na opinião pública, sào profissionais formados, devidamente habilitados, segundo a legislação do ensino superior. e credenciados- pelos Conselhos Regionais de Medicina para desempenharem as funções assistenciais que efetivamente desempenham nas redes pública e privada hospitalar. E se alguma
dúvida paira quanto à eficiência de sua formaçào, este não é um defeito da
classe médica, mas da política educacional igualmente privatista, estimulada
pelo governo revolucionário, que facilita a implantação das chamadas "universidades de fim-de-semana", por grupos particulares de exploração dos
professores e dos alunos, que está também a clamar por urgentes providências, como ainda recentemente denunciou desta tribuna o nobre Senador
Henrique Saotillo. E a menos que se queira manter a população do País regularmente assaltada pela falta de atendimento hospitalar, com as greves que
se repetirão anualmente, é necessário conceder ao médico residente o direito
inquestionável à Carteira do Ministério do Trabalho, que efetivamente caracteriza a natureza de seu desempenho profissional como prestador de serviço não-eventual, remunerado e suje;ito a subordinação. Este direito é constitucional, em primeiro lugar; está inscrito na lei ordinária e já existem inúmeras decisões judiciais em favor da reivindicação.
Esta digressão é importante para verificarmos .em que medida uma
opção política degenerada leva seu emperramento a todas as facetas de um
mesmo sistema. O mesmo fator que dificulta a integração das escolas médicas com o sistema assistencial é o mesmo fator que impede a opção governamental pelo seguro-saúde estatal, universal e compulsório, como é ainda o
mesmo fator que entrega ao setor privado a educaçào de nível superior e que
entrega ao sistema financeiro particular a gestão dos fundos securitários: o
modelo econômico concentracionista, que privilegia grupos em detrimento
dos elevados interesses de toda a população.
Durante 6 anos, desde a proposição do seguro-saúde estatal, universal e
compulsório pelos simposiastas da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. o modelo concentracionista impediu sua implantação. Ao mesmo
tempo, Deputados e Senadores nada puderam fazer para dar curso à reivindicação popular, constrangidos que estavam pela legislação excepcional que
retirou ao Congresso a sua função legiferante.
E verdade que as peias excepcionais ainda não caíram, e vivemos sob o
domínio do mesmo sistema autoritário, que à exceção da revogação do AI-5
e do 477 nada mais abriu à Nação. Um fato novo, entretanto, existe, a estimular a criatividade dos políticos: a pressão popular de inúmeras greves, a
realização de encontros e conferências por diversos grupos formadores de
opinião pública, uma tímida abertura da censura à imprensa e as dissidências
militares advindas da última sucessão presidenciaL Isto tem possibilitado a
retomada da discussão popular sobre os seculares problemas estruturais da
sociedade brasileira, possibilitando o encaminhamento de pressões, públicas
. por transformações sociais.
E preciso, por isto mesmo, que não utilizemos a abertura para reivindicar a abertura, fazendo um coro monótono que se reduza à reivindicação da
anistia e da constituinte, mas trabalhando pela anistia econômica e pela
constituinte com um programa sócio-econômico alternativo, capaz de mobilizar a população em busca de transformações sociais. Ê necessário que a população compreenda, por suas parcelas profissionais mais facilmente mobilizáveis, que a violência instituçional 'do regime implantado em 64 é uma decorrência direta de seu programa concentracionista, que submeteu o País aos
interesses alienígenas das multinacionais, impedindo-lhe o livre comércio
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com todos os povos. inclusive com o mercado e a cult.ura dos países socialistas, destruindo-lhe 3isoberania e a independência no trato de sua política externa. E necessário que os setores mais estruturados da slJch:.dade, como o
clero e as Forças Armadas principalmente, compreendam -qu~ sua autoridade social foi manipulada por inescrupulosos nacionais e illlernacionais que
nada têm a ver com as necessidades mais ~entidas da pópulação. E quJ, ,por
isto mesmo. estes setores, que recolh.em'sentimentos e efetivos no seio da POM
pulação brasileira, se viram desnecessariamente desgastados com uma-ima~
gem que de nenhuma forma correspondé .~o papel instItucional de;suas
funções, eminentemente estabilizadoras. E ê necessário que, a partir ~esta
conscientização, unamos nossos esforços para· reconduzir a. l1ação ao encon
tro com seU povo.
E necessário, p~is. que sem menosprezai'-*,sentida reivindicação: do
povo em favor do plat'ipartidarismo, para que todas as correntes de op~~ão
política possam manifestar-se organizadamente, resistamos de modo c,~so
às tentativas de eliminação dos atuais partidos políticos, pois promoyer o
pluripartidarismo com a destruição dos partidos existente~ é ,ij,ma iilsanâvel
contradiçã~ de termês.
.
M

E a reivindicação legítima, servindo de pretexto ao:tm.1ltisto ilegítimo de,
uma liberdade residual, que se quer destruir.
.
' .~ .
Por isto mesmo já é fato assente que o MDB, curriprirldo a destinação
que as necessidades h'istóricas lhe impuseram, como instrunlento de repúdio
públíco às deformaçõ~s de uma revolução atraiçoada e manipulada por arri
vistas, resistírá galhardamente, com os instrumentos de que ,dispõe, não apenas ao seu próprio desaparecimento, mas também ao desaparecimento da
Aliança Renovadora Nacional. E não o fará-em defesa de um fetiche; queé a
falsa unidade de elementos heterogêneos que' compõem ambos os partidos.
Mas fá-Io-á considerando que a r.ecente história ná'ci.onal,.apesar dos desvios
impostos por minorias aproveitadoras, acabou por testá·lo:; como veículos
de nucleamento de interesses generalizados, o que lhes conc:ede transitório,
sim, porém eficiente desempenho. De partidos que trazem a marca do pecado original, porque cpncebidos em período de excepcional anormalidade
jurídica, MDB e ARENA sofreram mutações através dO- _tempo. Criados
para coonestar a ilegalidade, num arremedo de oposição eaiisentida, o MDB
acabou por regenerar-se no contato com o povo, transubstanciando-se no estuário da insatisfação popular, a que representou com o sacrifício de exponenciais figuras, enquanto a ARENA, passando também no teste histórico,
desempenhou com eficiência o papel de apoio político coer<:nte "- constante
aos usurpadores do poder, atendendo sempre Com presteza no chamamento
de seu endosso numérico.
Somos, portanto, pelo pluripartidarismo, através do surgimento de novas siglas e pela transformação qualitativa dos atuais partido:; a partir de núcleos internos, que polarizem a população segundo seus programas.
Dentro deste processo de conscientização e da necessid.ade de um pro· '.
grama efetivo de transformações sociais, esperando provQl;ar uma ampla
discussão nacional é que tomo a iniciativa de apresentar hoje, à consideração
desta Casa um projeto de lei que "institui o Seguro-Saúde estatal, universal e
compulsório, e dá outras providências". Estamos conscientes de estar ap'resentando um projeto ainda muito limitado pelas travas com,titucionaís q~e
pesam sobre o Congresso quanto à iniciativa das leis.
Esse projeto visa à criação de um fundo especial, a ser nerido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, através do lAPAS, para faz~r
face a despesas complementares do atendimento hospitalar, segundo tabelas·
de complementação a s'erem estabelecidas peJo INAMPS.
Esse projeto estabelece:
M

Art. 19 . Fica instituído o seguro-saúde estal:al universal ,e
compulsório para todos os segurados da Previdência Social e seus
dependentes, assim definidos na forma do disposto nos arts. 59 da
Lei n' 5.890, de 1973, 11 da Lei n' 3.807, de 1%0.
.
Parágrafo único. Incluem-se nas disposições deste artigo os
aposentados pela Previdência Social e seus dependentes.

e

O Sr. Henrique de L. Rocque (ARENA um aparte, nobre Senador?
O SR, JAISON BARRETO (MDB nobre Senador Henrique de La Rocque.

MA) -

SC) -

V. Ex' me permite

Com o maior prazer,

O Sr. Henrique de La Rocqoe (ARENA - MA) - V. Ex." trouxe à apreciação do Senado sem dúvida uma das temáticas mais empolgantes da vivência brasileira. Afirmo das mais importante,s'porque sei que 70%, e as estatísq._.
cas estào aí, da população brasileira. -por'via oblíqua, recebc~ assistência
Previdência Social, na área médica. E quand9-)'tú.overno cogitou da ref~t..

da

~~;.:.._.
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mul.lção da Previdência Social, o grande argumento, o argumento trazido a
sensibilizar a classe política, e nós outros fomos até o relator da matéria, era
exatamente este, o gigantismo da assistência médica da previdência social
brasileira, que não mais pOdia ser contida dentros dos termos da legislação
vigente. Então criou-se..·o'INAMPS com a responsabilidade exclusiva de assistir os segurados da Previdêncja.na área de saúde. V. Ex' agora nos traz a
debate uma das grandes interrogações nacionais, uma interrogação nacional
para lodos aqueles que se debruçam sobre o problema da previdência social
no seu setor médico. Estaria certa a previdência social brasileira quando.
abandonando quase que por completo o autodomínio da assistência médica,
da assistência médica própria, da assistência médica que ela comandava, da
assistência médica prestada nos seus hospitais, da assistência médica espargida na sua rede hospitalar, entrega a hospitais.privado.s, à rede privada essa
assistência médjca? Essa assistência que, no nosso entender, merece muito
estudo e mUÚa meditação' e o momento oportuno é agora, quando o projeto
de V. Ex" cllC:ga 'a. esta Casa para sab"ermos se .está certa a filosofia governamental, abrinÇi:Lm'ão da assistência "médica direta, aquela que é praticada
sob as su'as'vlstas e sob a sua vigilânCia, a terceiros. Estào aí as denúncias, os
jornais estão cheios de noticiários pouco recomendáveis com relação a hospitais que se preocupam apenas em se loçupletar. em aumentar a sua pecúnia
ao invés de prestar a assistência devida/1l1-erecida e necessitada pelos comerciários. V. Ex'" propõe o Seguro de Saú.dç, estatal, universal e compulsório.
Felicito-o, nobre Senador, porque vejoem.·V. Ex' um estudioso da matéria, e
me curvo sempre diante da opinião daqueles que, ao invés de procurarem ser
donos da verdade global, se especiálizam em determinados setores completos
da vivência social. V. Ex', de longa data, é tido nesta Casa, como um estudioso um experto justamente neste particvlar. Quero, portanto, dizer a V. Ex'
que, merecendo de longa data o meu respeito, estou pronto, dentro das mi'nhas limitações, a estudar o projeto de V. Ex', como todo o Senado Federal,
com uma preocupação específica, com uma atenção toda especial, por partir
da lavra de quem, entendendo do assunto, quer colaborar, com a Nação e
com a Pátria, trazendo por certo o estudo que há de muito melhorar este setor, no meu modo de entender, duvidoso e incerto. Parabéns a V. Ex' pelo
seu pronunciamento, parabéns pelo projeto que apresenta, um dos mais importantes trazidos ao Senado Federal, e que aqui merecerá um estudo profundo, um estudo sério, um estudo que há de orgulhar V. Ex', porque todos
haveremos de nele mergulhar, com a preocupação única de, examinando-o
render homenagem muito especial ao seu autor.

o SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Incorporo, com o maior
prazer,'o aparte de V. Ex', inclusive, porque sei da sua vinculação, durante
toda a vida pública, aos problemas previdenciários do País. De modo que, o
testemunho da sua preocupação, que não ê mais nossa, pois extrapolou os IiO)ites das Casas Legislativas e dos quadros partidários, para discussão ampla
com toda a Nação, tem a maior valia, procurando uma saída capaz de fugir
do drama que a Nação atravessa, hoje, de um modelo de assistência médica
que desagrada ao Governo, aos próprios da Previdência, à classe médica e
aos previdenciários.
De modo que é nesse esforço comum que todos nós ensejamos para coloe,1r em ordem e mudarmos o fundamental na filosofia que rege a política
de saúde, no País, já condenada, hoje, no mundo inteiro, inclusive, nos países de modelo capitalista, que entendem da obrigação do Estado em encampar essa atividade que é específica atribuição sua, porque só ela, ordenada
num sentido amplo e social, e que, infelizmente, por abandono de suce'ssivos
governos, permitiu o descalabro da assistência médica no País, expressa nessas estatísticas que envergonham o nosso País.
Por isso mesmo Sr. Presidente, continuo lendo os artigos do projeto que
entregarei à Mesa do Senado. Eu o sei deficiente, eu o sei limitado, nào expressando tudo aquilo que pretendemos fazer quando da discussão, mas decorrentes, essas deficiências, da legislação que impede aos legisladores de expressarem as necessidades sociais em situações consentâneas.
Entendo, contudo, que é um esforço capaz de aglutinar a inteligência
nacional em encontros que pretendemos realizar na Comissão de Saúde do
Senado, que tem à frente um ilustre profissional da Medicina, o Senador Gilvan Rocha, e que tem na Vice-Presidência um outro estudioso das matérias
médicas, neste País, o Senador Henrique Santillo.
Expressa o projeto no seu art. 29:
Art. 29 O seguro-saúde de que trata esta lei tem por fim a
complementação do custeio total das despesas com assistência médica, odontológica e .hospitalar aos segurados e seus dependentes,
referentes à diferença que se apurar entre o montante do pagamen-

to por ele contratado e o valor correspondente à responsabilidade
do INAMPS, na forma de tabelas específicas.
§ 19 Considera-se assistência médica, odontológica e hospitalar, para os fins deste artigo, a que, a critério e por iniciativa do segurado, lhe. seja prestada ou aos seus dependentes, por pessoas físicas ou jurídicas competentes.
§ 29 A assistência referida no parágrafo anterior será comprovada perante o órgão fiscalizador da Previdência Social, para
efeito de compensação de despesas, mediante o encaminhamento,
pelo segurado, de laudo e comprovante de honarârio expedidos pelas pessoas físicas ou jurídicas prestadoras da assistência.
§ 39 O laudo e a comprovante de honorários obedeceria a
modelos padronizados pelo ·órgão ·fiscalizador da Previdência Social.
§ 49 O pagamento das despesas a que se refere este artigo será
feito diretamente pelo lAPAS à pessoa física oujurídica'prestadora
do serviço, ficando vedado a,qualquer tít\llo cobranç,as suplementares ao segurado, não compreendidas no seguro-saúde previsto
nesta lei.
§ 5'" As pessoas fisicas ou jurídicas prestadoras de serviço ficam subordinadas à prévia inscrição em cadastro específico sob
controle de órgão fiscalizador da previdência social.
Art. 39 O seguro-saúde será custeado por recUT,so do Fundo
de Seguro~Saúde, sob gestão e administração do lAPAS, constituído por receita proveniente de acréscimo de contribuição a ser fixado pelo Poder Executivo,limitado ao teto de 1% (um por cento) e
incidente sobre os valores que formam o custeio do regime de previdência social.
Parágrafo único. A arrecadação e o recolhimento do acréscimo previsto neste artigo serão feitos conjuntamente com as contribuições próprias ao regime de previdência social e segundo as normas que lhes são aplicáveis.
Art. 49 As pessoas juddicas que mantenham serviços de assistência médica, odontológica e hospitalar serão compensadas das
despesas feitas, nesses casos, com seus empregados, mediante desconto, dos valores despendidos, do total da contribuição mensal
devida ao órgão da previdência social.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, a compensação nào poderá ultrapassar o valor que, nas tabelas referidas
no art. 29 , corresponder à assistência efetivamente prestada.
Art. 59 O seguro-saúde nào abrangerá a assistência médica,
odontológica e hospitalar que ultrapasse o período de 90 (noventa)
dias a partir do diagnóstico.
Art. 69 A inadimplência do empregador quanto ao recolhimento de contribuição nào constituirá impedimento à prestação do
seguro-saúde em favor do segurado,
ArL 79 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
A tentativa feita através desse projeto, que, numa primeira discussào
abre possibilidades de crítica a um ou outro de seus artigos, haverá de ser esmiuçada em outra oportunidade que não esta, de um discurso feito às pressas, numa sexta-feira à tarde, no Senado da República.

o Sr. Roberto Saturnino (MDB -

RJ) -

O SR. JAISON BARRETO (MDB nobre Senador Roberto Saturnino.

Permite V. Ex' um aparte?
SC) -

Com o maior prazer

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - O aparte tem o sentido de
cumprimentá-lo e, desde já, expressar uma opi.niào que é, obviamente, preliminar, derivada do que ouvi, rapidamente, da apresentaçào que V. Ex' faz
do projeto, mas que me parece, uma idéia criativa, uma idéia que, realmente,
pode contribuir enormemente para a solução do problema da saúde do povo
brasileiro. O fato é que saúde, como segurança interna, externa, como justiça, tem que ser encarada como um serviço público, como também a educação. Quer dizer, aquela visão liberalista, ortodoxa de que os bens públicos
eram apenas a Justiça, a polícia e a defesa externa, no mundo de hoje, com a
evolução da própria filosofia liberal tem que incluir, forçosamente, serviços
como educação e saúde. Ê claro que o nosso serviço de saúde previdenciário
está deixando muito a desejar, seja na amplitude, seja na qualidade dos serviços, seja pela derivação para esse mecanismo da privatização, que está
saindo extremamente caro e deixando muito a desejar em termos de atendimento. A idéia de V. Ex' pode resolver esse problema de maneira satisfa-

tória. A primeira vista, parece~me uma idéia muito boa. Cumprimento V.
Ex' pela iniciativa. Vamos realmente nos dedicar· ao estudo do assunto.
Parece-me que esta proposição é um guia p~ra esse estudo. Quem sabe, pela
aprovaç~o do seu projeto, nós estaremos ajudando o povo brasileiro a resolver, em grande parte, o gravíssimo problema de saúde pública.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Agradeço o aparte do
nobre Senador Roberto Saturnino, que c~erente com suas preocupações,
economista que é, está sempre atento aos problemas sociais. Esse posicionamento nos conforta e nos dá a certeza de que o seu talento sc"incófoporará ao
de centenas de outros brasileiros na anãlise deste projeto.
.'
Inegavelmente, faço questão' de esclarecer, ele nào é um projeto meu, é
fruto de um trabalho de um simpósio 'realizado na Câmara dos Deputados,
em 1973, do debate da análise da classe operária, de sindicatos médicos, de
homens da; Previdência, do Ministério da Saúde e d.a Nação toda, e que merece ser esmiuçado e aprofundado.
O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

PermiteV. Ex' um aparte?

O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Concedo com todo o prazer o aparte· ao nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador laison Barreto, tenho acompanhado com o maior interesse o pronunciamento de V. Ex' Estou
de pleno acordo em que temos de encontrar uma maneira de prestar melhor
assistência ao povo brasileiro. Chamaria a atenção apenas para a magnitude
do problema - que V. Ex' não desconhece - e'para o crescimento da carga
de assistência do País, que tem sido enorme. De 465 consultas médicas, por
mil habitantes, em \970, estamos hoje com 1.120; as consultas ambulatoriais
passaram de 497 para 2.272, por mil habitantes, e os' internamentos hospita~
lares, de 30 para 61. A esse enorme crescimento da incidência. assistencial por
1.000 habitantes, devemos acrescentar o aumento da população assistida que
cresceu de cerca de 28 milhões e meio em 1970, para 63 milhões de pessoas,
em 1978. Contada a assistência rural, a variaçãl.?-foi de 29 para 66 milhões de
assistidos.
Isso mostra que realmente o problema é imenso; assistir uma população
tão grande como essa, num País pobre como o nosso, díspendendo assim
mesmo mais de 300 milhões de cruzeiros por ano, é realmente uma tarefa
difícil, Mas é de idéias, como a de V. Ex' que podemos nos valer para encontrar soluções mais apropriadas. Estive há poucos dias com o Ministro da
Previdência e Assistência Social, Or. Jair Soares. Ele mostra esse mesmo tipo
de preocupação e decerto está envidando esforços para encontrar melhores
caminhos para a assistência e para a previdência social, no País. Muito obrigado a V. Ex'
O SR. JAISON BARRETO (MDB -

SC) - Agradeço o aparte de V.

Ex\!

o Sr. Henrique Santillo (MOS -

GO) -

O SR. JAISON BARRETO (MDB -

Permite V. Ex' um aparte?

SC) -

Com o maior prazer.

O Sr. Henrique Santillo (MOS - GO) - Eminente Senador Jaison
Barreto, o meu aparte também tem o sentido de cumprimentá~lo.
Cumprimentá-lo por sua iniciativa, que eu acredito está entre as mais importantes apresentadas nesta legislatura, neste Senado Federal. A sua iniciativa,
tenho certeza, representará o ponto de partida em torno de discussões bas~.
tunte legítimas, quer quanto ao problema do ensino médico, que acredito
bastante relacionado com o seu projeto também, e principalmente quanto à
própria filosofia de assistência médica que se implantou no País. Assiste bastante razão a V. Ex' em fazer críticas a essa filosofia de assistência médica a
que nos submeteram, sobretudo na sua excessiva privatização e no deterioramenta cada vez mais significativo, cada vez mais intenso no que diz respeito
à qualidade da assistência médica oferecida ao povo brasileiro, sobretudo às
massas trabalhadoras brasileiras. Além disso, tenho certeza, durante a trarni~
tação do seu projeto na Casa, nas comissões técnicas, mormente na Comissão de Saúde, teremos oportunidade de discutir os mais diferentes assuntos
relacionados, todos eles, com este projeto, principalmente no que diz respeito à livre escolha do m~dico pelo previdenciário, os custos assistenciais excessivos, elevadíssimos, no País, além da excessiva privatização da assistência médica e um descaso cada vez mais intenso com os problemas relacionados com a saúde pública, com os problemas relacionados com o combate às
nossas endemias e com as' doenças de massa no País. Meus cumprimentos a
V.
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SC) -

Muito grato a V. Ex',
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certeza' de que a discussão deste projeto, que engloba uma: preoquanto à assistência médica, contará com

ho-

hinc~laldo à matéria e, O que é importante~ ~~a~~(~~:\~o;~i~i
Senador Roberto Saturnino, V. Ex' dâ
no Senado.

n-

eu gosta~ia
en passam,
a~~~~~,~;~~~;r~.~~i~~~:~
que conheço ~s estatísticas e tenho .
iê
que a
continuar batendo recordes de atendimento, embora isto t~ão imporfe,l>h. efi;
ciência. Quero cre~ que é até uma acu·saçã.o à política de
excesso de internaçpes e, esse círculo_YiciosO'que'obriga a I'r"vi,dêrtcia
tir cada vez maio~ ~ecursos nas suas ati~idades fi.ns, sem
na melhoria da qui.lidade de vida d9. bmSileiro, ou da aS!:istên(:il
prestada, ou das cqndiçã.eS de' sa·úde.· Dê~ue o .qLle se
mente, romper ess~,circulo... E as colocaçõe~faço . .
'., .
demonstram que 9sa filo~~.~a tem que ser
: .
. ,:.:,.
brasileiro dispO'nh~ antes me~mo de ficar doente. de uma ~s\rutura
garantir-lhe a saúd~ e não reêeber essa assistência de fubnHt.~â precária e de'ti~
ciente, já depois do fatl;> consumado.
. ..' .~<'"
.
Essas preocupações - repetimos - são nece.Porque vivemos ~ ,
e, aí, explico a imp~rtância da análise da filosof( _ rege essa política na~
cional de saúde - qm modelo de atendime'nto médico em que o conjunJ~:,.d~
medidas relacionadbs com a saúde pública tem sido ma!:; uma emprJs~·.co~
mercial que um serviço público voltado para os interesses da populaç*t'Por
isto, ~e~-se regido ~elas leis ordinárias·.dt?_.~omércio, avaliando~se i:~n~!J
os cr~té~lOs do mer~a"do~ em que se compª,r:...l\.outros aspectos da at1ti~ade
economlca.!
'.'.<
'.
Ora, é evident~' que o valor da vida htlfimaa não pede resultar ·~b:_~m
cálculo econômico,~á que dcp~nde •. por expermicia, da ética social. ~\tb.?
que o cálculo econômico pod~, fOnte~ é: a definição d~s P?l:íticas .de saú(t~,g~'~
mais se adaptem a ~ deternHI?ado sistema de valonzaçao da Vida hu!\l.~.
No trabalho intitulado '"Economia da Morte - Morte da Econ~ia'\
Jean Claude Pollack afirma:
"Sempre que d capital deve avaliar'.a rentabilidade das inversõ~~
saúde, revelam-se s~as vacilações e desvihs. 'para abordar a questão 'dê ~ióa
humana. Aí, toda ~diCiria ê 11111 ato de 'reàu1amentação da capacid~~e,"d.e
trabalho. As condições paJ;3 o trabalho irripregna~ o juízo dos clinicos ~~n:ao
ponto de partida m~is preciso que um valot fisiológico ou biológico nlWSUrável.":
. :"
:' !. .
"Um dos objetivos fundamentais do CaÍl'l\illismo -prossegue Pollack
- , seja qual for o grau de.pla~ificação presentemente alcançado por ~eus
técnicos, consiste
reduzir,·en·quanto for possível, os gast.os em bens dqleti.vos, como habitaçã!l. educação e saúde •.lm prol da produção de bejls de
consumo individuais. As instituições' de saúde podem, sem dúvida. i~4rvir'
paliativamente na emergência das doenças que a sociedad\~ cria ou fáv~eCe.
Mas, esta compensação toma necessariamente a forma exigida pelas i~~ d~:
mercado, transformando-se em necessidades individuais, medicamem~ ou
jornadas de descanso, devi<iamente contabilizadas, fontes múltíplas'~i uni
consumo suplement~r e de novos lucros na indústria farmacêutica, na i~~ÚSM
tria aJimentar, na·
material hospitalar, etc."
_ " I,'
HA medicina p~rmitc c, favorece o movimento de mudança que 4=-sCO-:
nhece os benefícios ~oretivos da prevenção para alimentar a onda de co+sumidores individuais pos "ohjetos de saúde" (pastas dentifrícias milag~as,
vitamisnas salvador,s, afrodisíacos e alimentos supérfluos, estimula~t~s e
tranqüilizantes, revi~tàs médicas, massagens;saunas, apan:lhos de raio~ \\1..
travioleta, etc.) Cornb representa o agente'i(teoI6gico dessH mudança, a medicina torna~se compromissada e evidencia a equação que relaciona a cura
com o ato de consumo, 6li seja, com a compra de urna mercadoria. Encerra
sua prática ao campq f""hado do "colóquio individual", da relaçãq mêlllc!opaciente, ponto estrUtur~l·dO intercâmbio terapêutico, caracterizado +~Ios
' "cuidados" e o dinhbiro, a prescrição e os honorários".
'l': .

de.

recordar

em

em

de

A oP5~O brasileira, volta'~á: ~a~a a ec~nomia de merçad~, tem valtiiado a medl~ma seg~n~o ~ss~ prl?C~~IO .. ~or Isto mesmo,.enfatlz~ pouco ~~e7
venção. seja atraves ~a Just~ dJStr~bUlçao da renda, seja at.raves de me,l~as'
sanitárias, valorizando o assiste'ncialismo, do qual saem duas vertent~~e'
manutenção do capitklismo J::omo opção: possibilita a com':rcialização ~~s•.
cente de remédios, ~ue favorece o crescimento da indústria farmacê~t;cà;.
emprega a mào-de-o~ra especializada através de intermedihrios particul*es
entre o médico e o paciente, como nos hospitais privados, e leva as doenças'
crônicas ao grau de grande riseo, possibilitando intervenção cirúrgicas, que
fazem inflar o mercado de matdriais hospitalares..
:; '. '"\ .
Por isto mesmo, quanto máis· $egasta, mais crítica vai ficando
~
tuaçào da saúde da p~pula~~l~ômo' combalida vai ficandc' t~mbéin fi ,,_ .~.: .. v '

*,.

_.'4~:~c.' •. '
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econômica e financeira do Pais, expressa na divida externa crescente e no aumento insuportável da inflação.
Instala-se um círculo vicioso, do qual só se pode sair por uma revisão
global da ordenaçã~ ju~ídi~a da sociedade, com corajosas intervenções eco'nómicas, que tfansfotriiênfOcSistema de propriedade dos meios de produção,
para a eles adequar uma noVái:r.ealidade educacional, sanitária e cultural só
para citar os aspectos mais imedíatos dess~ transformação.
O sistema de seguro-saúde estatal que propomos atenderá aos custos,
complementares que advém da livre escolha, sendo uma opção superior ao
cheque-consulta que o Ministério da Previdência pensa em implantar, com
base na malsinada experiência levada a efeito no sul do País durante o governo Costa e Silva, que ecoroou-se de um fracasso retumbante.
Com este plano se reforçará a Federal de Sesuros. permanentemente
ameaçada pela privatização do Governo Figueiredo. Ao mesmo tempo, serão desencorajados ,os fundos particulares de seguro-saúde, cujo mercâdo se
encontra assaltado po~_ grupos estrangeiros de complementação, como a
Golden Cross, que tem seguro específico contra a doença, assim como as demais companhias de seguro de vida e acidentes, que incluem auxílio hospitalar caro e insuficiente à sua clientela: Ao mesmo tempo, o plano obrigará a .
rede particular de hospitais a suspender a sofisticação dos apartamentos
para internados, que são ao mesmo_ tempo um pretexto para encarecimento
artificial do serviço médico, além de uma afronta à igualdade Jegal no acesso
à saúde, racionalizando os custos das' internações, que serão reduzidas ao
mínimo ind'ispensáveis à recuperação.odas pacientes, com sensível~ aumento
da oferta de leitQs para o restante dã·popu1ação. Simultaneamente melhorarse-á o conjunto do atendimento, uma vpz que as clínicas, hospitais ou médicos particulares que se inserirem nQ·sistema nao poderão cobrar outras taxas
complementares que não aquelas estabelecidas nas tabelas a serem criadas
pelo INAMPS, sob qualquer pretexto, ficando o atendimento suntuário a
critério dos hospitais ou médicos particulares que não se insiram no sistema,
preferindo comPe4r na selva da livre iniciativa, onde, creio, dificilmente poderào prosperar. o
Importante:salientar, também, que essa medida permitirá arrecadar recursos de uma parcela da população que tem, e repassá-los ao atendímento
da imensa maioria da população marginalizada, hoje reconhecida pela própria Previdência Social.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Perfeita a colocação de V.
Excelente o discurso que V. Ex' e.stá fazendol Estamos ouvindo, com a
máxima atenção, e concordando em tudo com as observações que V. Ex' coloca nesse magno, nesse importantíssimo problema.
Ex~!

o SR. JAISON BARRETO {MDB -

SC) - Com o maior prazer. in·

comparamos,~dedlÕVO. a colocaçãÔ!'de V. Ex', que nos estimula exatamente

porque entendemos que o modelo privatista de exploração da saúde e da
educação que precisa ser combatido, por ser não apenas o responsável pelo
desmedido aumento da demanda de serviços assistenciais e do consumo de
drogas, como também fator responsável, pela prioridade que lhe é dada pelo
governo, o principal responsável pela falta de ênfase na medicina preventiva.
A erradicação das doenças de massas esbarra em interesses multivários,
que se :-emetem a todo o processo produtivo da nação, envolvendo a política
de pesquisas, o processo educacional, a- indústria farmacêutica e, por isto
mesmo, também o modelo institucional em vigor, todo ele submetido à política de exportações e de valorização das multinacionais.
Tudo isto porque economicamente o Brasil optou pelo modelo de desenvolvimento pela "modernização _reflexa'!, que procura adquirir a tecnologia estrangeira pronta, em troca de volumes cada vez maiores de produtos
agrícolas a preços cada vez mais aviltados. Sem embargo da corrente nacionalista que empolgou o país na década de 50 ter aberto o caminho para a nacionalização e estatização de importantes setores dependentes, como o petróleo, os telefones e a energia elétrica, pela criação da PETROBRÁS, da
EMBRA TEL e da ELETROBRÁS. a dependência se reinstalou em nível
mais alto, carreando recursos brasileiros para o pagamento de elevadas taxas
de utilização de patentes sobre automóveis, na retransmissão de programas
de TV, via satélite, coloridos e de alta tecnologia, bem' como pela compra
acessória de bens sofisticados, como os computadores ou o aluguel sobre serviços em cópias xerográficas, para citar apenas alguns exemplos.
A própria agricultura, que sustenta o fluxo importacionista modernizador, por falta de pesquisa brasileira, tornou-se dependente da importação de
quase 100% dos defensivos agrícolas e adubos químicos, que a tornam dependente, também, em grande parte, das decisões tomadas no exterior.
Vícios de nossa formação histórica têm impedido que Q Brasil faça, em
relação à tecnologia moderna, a opção oposta à modernização reflexa, que
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seria a opção de desenvolvimento autónomo, através do estímulo ao mercado interno, tanto pela realização da reforma agrária quanto pela necessidade
de vincular os empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento à inversão de
parcelas dos lucros na. industrialização de pequeno e médio porte.
O surto do petróleo, combinado com a implantação da indústria automobilística desviou importantes recursos que normalmente seriam empregados na criação de bens de capital, como hidrelétricas, ferrovias, siderúrgicas,
fábricas de.cimento etc. para bens intermediários de desenvolvimento, como
a programação de roduvias, pontes monumentais comO a Rio~Niterói, vias
de penetração como a Belém-Brasília e a Transai:1azônica.
A opção de acesso à tecnologia acabada das multinacionais estiolou
nossos centros dc pesquisa, tanto pela falta de uma política de incentivos à
elite científica, quanto pelo aceno que recebem de altos salários no exterior,
para onde, muitas vezes, são tangidos em decorrência de perseguições políticas, porque acoimados de subversivos, por desejarem uma inversão das tendências opdonais de nossa técnica e de nossa economia.
Ao mesmo tempo o processo educacional submeteu-se aos dados da inteligência alienígena. Por isto mesmo, nossas escolas de medicina não formam o médico generaJista para a triagem, desprezando como especialidade a
formaçào do sanitarista, tão importante para nossa realidade de país situado
nos trópicos. A medicina sofisticada, de alta espedalização atrai, enquanto
isto, os formandos das escolas brasileiras de medicina, porque é mais rentável e envolve menores investimentos ser cirurgião plástico, psiquiatra ou endocrinologista, nos grandes centros urbanos, com todos os confortos da civilização, para tratar ou corrigir problemas de estética por superalimentação
ou dramas existenciais que se radicam no complexo de culpa de nossa alta
classe média, do que unir-se ao povo na solução das doenças de massa.
A indústria farmacêutica rigorosamente nacional não tem incentivos suficientes para a pesquisa dos efeitos curativos de nossa própria flora, porque
sofre a competição desigual da indústria alienígena, à vista do monumental
volume de publicidade à sua disposição, que nos obriga a sobreviver através
da similaridade, enquanto os acordos sobre patentes impedem o Brasil de
isolar princípios ativos já conhecidos e registrados nos termos do Acordo de
Paris.
A farmacopéia estrangeira, transbordada para o Brasil em decorrência
de inúmeros compromissos de guerra, atinge a sintomatoJogia de nosso subdesenvolvimento, sem jamais atingir-lhe a etiologia das doenças. A curto
prazo, o que era efeito de um mal passou a ser-lhe a causa: dirigidas primordialmente à cura de algumas doenças infecciosas, pelo aporte dos recémdescobertos antibióticos, passou gradativamente a indústria farmacêutica estrangeira a invadir áreas privativas da indústria nacional, como a produção
de fortificantes e vermífugos; daí, para sabonetes, pastas dentais e saneantes
e, finalmente, para áreas sem qualquer relação com a cura ou prevenção de
doenças, como os ataráxicos, os estimulantes sexuais, os moderadores de
apetite com alta incidência de efeitos colaterais indesejáveis etc., que apresentam alta rentabilidade nos balanços de transferência de "royalties".
Em relaçào à doença de Chagas, por exemplo, os laboratórios estrangeiros faturam milhões de dólares pelo fornecimento de hipotensores, medicamentos rítmicos, vascularizadores cardíacos e outros, que não curam, mas
mantêm a dependência permanente, a preços extorsivos, aumentando a demanda dos serviços assistenciais para adequação de posologia, troca de receitas etc.
O cultivo da doença pelos grandes laboratórios farmacêuticos, entretanto, não é a faceta principal da problemática de saúde no Brasil. Ajunta-se-Ihe
a mais importante, que é a do fato de estar, não apenas a doença de Chagas,
mas todo o corolário das doenças de massa, que têm corno multiplicadores
toda uma situação de miséria e falta de acesso aos bens da cultura e à renda
nacional, tais corno o analfabetismo, a desnutrição, os baixos salários ou a
inexistência de salários, o desemprego e a falta de recursos humanos e financeiros nos locais onde atacam, a promoverem o êxodo e a ruralização urbana.
Sem prejuízo dos tratamentos médicos e assistenciais, que achamos de
toda a- validade, bem como da necessidade urgente de se procurar o antígeno
para Chagas, o aspecto da miséria coletiva como campo de ação para as endemias e pandemias é o aspecto que nós, como políLicos, vemos como tema
central, não apenas para diminuir o número de doentes atuais, mas também
para evitar que novos contingentes de incapacitados se insiram, brevemente,
no contexto de nossa sociedade, engordando as estatísticas da Previdência,
que nada dizem e nada provam.
Scm a erradicação das residências de custo zero, não se erradicará a
doença, porque nào haveril: campanha de erradicação de barbeiros ou de vacinação que suplantem eficazmente as condições sócio-econômicas suas ge-
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radoras. De nada adiantarão os programas de dedetização financiados pelo
o SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Muito grato nobre Sena·
governo se as palhoças e casebres sobrevivem, porque sua repetição conti~
dor Evelásio Vieira, daí a defesa que fazemos de amplas liberdades democránuada nada mais fará que sangrar talvez nossa economia, pela remessa de diticas, porque só com a participação do povo, de todos os setores que entenvisas, transformação da ecologia pela agressão a espécies animais não noci~
dem e vivem o drama dos aspectos negativos da assis1ência médica nesse
vas e pelo fortalecimento do barbeiro pela lei da seleção natural.
País, encontraremos soluções definitivas. Caso contrário, haveremos de perAs chamadas doenças de massa teriam melhor designação se se chamas
sistir nessas alternativas que nad~ dizem porque atitudes escapistas, que não
sem "doenças da miséria", da baixa renda, da fome crônica, da falta de sapa~
vão ao fundo, ao cerne da causa geradora do péssimo atendimento médico
tos, dos desdentados, dos deserdados da sorte. A doença de Chagas, por
no País, e das estatísticas que hoje envergonham Governo, a ARENA, a
exemplo, nada mais é que uma versão exacerbada da cólera, da malária, do
Oposição e o Brasil como um todo.
tracoma, da gastroenterite, da esquistossomose, que persistirá na água sem
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex' um aprte?
tratar, na casa sem higiene, no homem mal alimentado, sendo a diferença
O SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Com muito prazer, nobre
apenas de gradação da gravidade ou da modificação do conceito.
E há que se fazer registrar que essas doenças eram, até recentemente, lo~
Senador José Lins.
calizadas em regiões circunscritas que, desprotegidas da atenção dos serviços
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - V. Ex' traz à Casa uma radiografia
públicos, ai permaneciam. No entanto - e por isso sempre a importância do
da situação do País como bem diz o Senador Evelásio Vieira. Mas uma raenfoque global- a opção sócio-econômica do modelo político da revolução
diografia vista através de lentes 'que talvez nào forneçam a imagem real dó
contribuiu, pela concentração da propriedade fundiária, pela expulsão de
problema brasileiro.
'
posseiros sem qualquer assistência médica ou sanitária, pela política de priviO SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Faltam tintas, nobre Se·
legiamento das grandes empresas agrárias, para expurgar vastos contingennador José Lins. Tintas negras.
tes habitacionais do campo, como o pequeno proprietário, que se tornou miserável, juntando-os e remetendo-os a outras regiões, como o Centro~Sul, o
O Sr. José Lins (ARENA - CE) - A anâlise do problematalcQmo ele
Planalto Central e a Amazônia, jogando-os na periferia das grandes cidades
é. na sua realidade, às vezes distorcida, se não na referência ao fato, pelo m~
em iguais ou piores condições higiênicas que as desfrutadas no mato.
nos na sua interpretação e portanto, nas soluções concebidas. As vezes o enE aí surge a grande contradição: junto a hospitais preparados para atenfoque filosófico ou ideológico tem grande infitJ~ncia. Não se pode desconhedimento sofisticado, como os tratamentos do coração, psiquiát(íco ou de cicer a gravidade do problema sanitário brasileiro, natural de um país cuja porurgia plástica, encostam-se os egressos do campo, psicologicamente desprepulação cresce quase a taxa de 3% ao ano; mas não convém, também, descoparados, para causar uma degeneração maior da espécie, disseminando entre
nhecer o esforço que tem sido feito nos últimos anos, não 5,Ó no campo de deas populações pobres das cidades a sua doença, transformando o país num
senvolvimento econômico, mas mesmo no campo do desenvolvimento 50"
imenso dispensário de doentes.
daI. Quero crer, nobre Sénaddt~ que a receita que V. Ex' n os traz n'ão é.~que
Estamos plenamente conscientes de que não há como erradicar o barla que vai nos levar a essa ampla ljberdade democrática a que V, -Ex' tstá se
beiro e os transmissores das demais doenças de massa sem o acesso das pesreferindo. Pelo menos, é isso que penso. Claro que não desejo discuHr, aqui.
soas à propriedade parcelar da terra, com assistência técnica, através da repontos de vista ideológicos, Mas, chego a perceber que alguns dos caminhoS.
forma agrária, único modo de fazer a produção agrícola desviar-se do exporque V. Ex' indica talvez não 'sejam desejados pelo povo brasileiro. '
tacionismo inconcludente, que se submete às leis férreas do mercado internacional, alimentando outros povos, enquanto milhões de brasileiros sobrevi~
O SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Eu goswia que V. Ex' exvem na carência alimentar.
plicitasse quais. Liberdades democráticas? Direito de participar nos centros
Não vemos como modificar a realidade habitacional de nosso homem
de decisão quanto à definição das políticas em todos os setores de atividade?
do campo sem fazer incisivas modificações no estatuto da propriedade fun~ . Eleições diretas~ Qual a colocação que deimgradou V. Ex'? Até porque tenho
diária. E necessário que se faça um plano habitacional que não seja apenas
o maior respeito pela opinião de V. Ex'
destinado à classe média e à especulação das companhias imobiliárias e dos
grupos financeiros, mas também para a erradicação de favelas e das habi~
o Sr. José Lins (ARENA - CE) --'- Nobre SenadoJ, ninguém descotações precárias do campo.
nhece que vivemos um regime capitalista. Também nào dt:sconhecemos que
o regime tem defeitos; defeitos próprios e defeitos inerentl:s af' ser humano.
l: preciso interferir, também, nas multinacionais dos remédios,
nacionalizando-as e estatizando-as para proibir a fabricação de remédios
O que negamos é que o sistema não possa ser melhorado. E nesse caso, sem
inócuos em apresentações-fantasia, porque a legislação federal simplesmente
contestar que, realmente, um grande esforço é necessário para melhorar o
proibitiva é igualmente inócua, à vista do poder de corrupção dos grandes
padrão de mais bem~estar para povo brasileirQ. é daro q\.\e discordamos de
(rus/s, que através de ações na justiça estào tentando procrastinar sua entra~
muitos dos pontos ~e vista de V. Ex.
da em vigor.
Agora mesmo, para espanto da Nação, a Lei de Vigilância FarmacolóO SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Fico muito tranqüilo porgica, aprovada já há dois anos pelo Congresso Nacional, não é-.tplicada em
que levo uma vantagem muito grande. Primeiro, existe urra realidade que é
função de interesses subalternos de grupos vinculados à indústria farm.acêutriste e trágica para o País: o modelo privatista da assistência médica, a falta
tiea e aceita tranqUilamente pelo Ministro da Saúde com ameaça, inclusive,
de participação de maneira mais homogênea e mais unifmme do Estado na
da nào aplicação definitiva de uma lei, que eu sei defeituosa, mas que é um
solução desses problemas de saúde, permitiram esse quadro. Então, até por
grande avanço no sentido de coibir os abusos, os crimes cometidos pela in~
exclusão, não há como continuar num modelo que levou o País a uma sidústria farmacêutica no Brasil e que continuam incólumes e, simplesmente
tuação de descalabro.
hoje, protegidas por falta de uma legislação eficiente.
Tenho as estatísticas e as conheço. O próprio Governo as pública, e elas
são vergonhosas. Eu não gosto de Cifrologia, mas elas me agridem. Não vim
o Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC)"': Permite um aparte, nobre Sena- repetir dados numéricos dos abúsos, das distorções desse modelo privado na
assistência médica. Para que e.u repetir dados que, inclusive, são recentes, de
dor?
que nos hospitais privados, atendidos por profissionais nào vinculados ao.se~
o SR. JAISON BARRETO (M OB - SC) - Com prazer, nobre Sena· lar estatal, em cada 67 pacientes atendidos pelo setor privado aparece um
e1etroencefalograma? No setor público, em cada 2.267 do\mtes, só um eledor.
lroencefalograma. E ,uma dem6nstração de que está have'ndo abusos.
o Sr. Enlásio Vieira (MDB - Se) - Com inteligência, sabedoria e seEsse modelo conseguiu deixar uma geração toda sem apêndice. Para
riedade, V. Ex. expõe uma radiografia da Saúde Pública neste País, evidenque repetir essas acusações, que são' de domínio público? Então. esse modelo
ciando as graves doenças - entre aspas - desse setor fundamental do hoprecisa ser reformulado; não se trata de falta de fiscalização, é que ele é in~
mem brasileiro. Muito mais do que isso, V. Ex'. depois de um trabalho excetrinsecamente corruptor e deletério.
lente, oferece a receita para ser avaliada, analisada, para buscar subsídios,
O modelo de pagamento por unidades de serviço, os próprios países caIcontribuicões que possam ainda aperfeiçoar mais essa reformulação no campitalistas reconhecem que é deformador. é fator de evasão de recursos da
po da saúde para que possamos, num curto espaço de tempo, pelo menos,
Previdência. Tanto é que um País que não pode ser consid'~rado comunista
suavizar males dos brasiléiros. Meus cumprimentos pela grande contriou socialista, a Itália, está propondo - e isso está publicado nos órgãos;da
Previdência Social - um sistema de remuneração diferente do mesm~J.,- ,
buição que V. Ex' está a oferecer, nesta Casa, ao Governo e à Nação.
v
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Então, há uma tendência que não é um problema ideológico. V. Ex' nào
queira tirar conclusões outras das posições que defendo - o que, inclusive,
nào me preocupa - mas hã um debate sério no Senado Americano ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campainha.) _
Só para prevenir ao nobre Senador que seu tempo está esgotado.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - ... no modelo maior que
serve para orientação dos países ocidentais, de respeito máximo à iniciativa
privada, nos Estados Unidos da América do Norte, que adotaram este modelo privatista, hoje, está se discutindo a intervenção estatal maior no setor
de assistência médica. De modo que estou bem acobertado, nào há preocupação alguma.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA -

PA) -

O SR. JAISON BARRETO (MOB -

Permite V. Ex' um aparte?

SC) -

Com o maior prazer.

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Deduzo, das declarações feio
tas pelo nobre Senador, que, realmente, elas contêm uma ressalva. V. Ex'
não está investindo direta e fundamentalmente contra o regime capitalista.
V. Ex' declara que em países de regime capitalista se procura, hoje, um outro
modelo diferente.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Veja V. Ex' que nào há
por que querer ser mais realista do que o rei.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Mas V. Ex' sabe que nos paí.
ses. tembém, sob governo socialista, como a Inglaterra, quando dominou o
Partido Trabalhista, fez~se a socialização da Medicina, com grandes falhas,
que tiveram de ser, depois, corrigidas.
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - O modelo está lá. Nem o
Partido Conservador ousa, mesmo agora, com apoio popular, tocar na reformulação do sistema nacional de saúde, que está no melhor padrão.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA correções ao longo do processo.

PA) -

Foram introduzidas várias

O SR. JAISONBARRETO (MOB - SC) - Evidente, nada é perfeito.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Então, V. Ex' verifica que em
um País que estava dominado por um Partido Socialista, o modelo apresen~
tou falhas e deficiências que foram sendo paulatinamente eliminadas. Num
País sob regirnt! capilaJista, o modelo pode apresentar falhas e deficiências e
estas serão, também, sucessivame~te eliminadas.
O SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - A gravidade dessas falhas
nào permite simples emendas.
O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - O que nào se pode ne·
gar é que o Govern~ está empenhado em encontrar uma -maneira de dar uma
assistência ou uma cobertura, uma segurança social, a mais ampla, completa
e eficiente no País, enfrentando, sem dúvida alguma, os problemas que não
tem a Grã-Bretanha, os problemas que não têm os Estados Unidos, hoje, os
problemas que nào tem a Suíça. que não tem a República Federal da Alema~
nha. Uns, ínsitos nesse processo de desenvolvimento social e econômico e
outros. que decorrem de fatores que constituem, sob certo aspecto. uma vantagem para o Brasil e sob outros, um terrível obstáculo à ação governarnen~
tal, como a nossa extensão territorial, a precariedade de nossos meios de
transporte e de comunicação e assim sucessivamente. Era o que eu desejava
observar no discurso de V. Ex' que ouço, como todo o Senado Federal, com
o maior respeito e atenção.
O Sr. Henrique Sanlillo (MOB -

GO) -

O SR. JAISON BARRETO (MDB -

Permite V. Ex' um aparte?

SC) -

Com satisfação.

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Ilustre Senador, assista V. Ex'
toda a razão. Sem dúvida algurna, o problema de saúde pública no País é
uma decorrência do modelo, do sistema econômico, do desenvolvimento
econômico concentrador, elitista e dependente, sobretudo dependente, ofendendo a soberania nacional a todo instante. E não somos nós, apenas. que
estamos dizendo isto. Agora, recentemente, o próprio Ministro Karlos Rischbieter acabou de declarar, na Escola Superior de Guerra, que é preciso
dar um fim a esse capitalismo selvagem e tentar uma outra forma de desenvolvimento capitalista. Está fazendo V. Ex', nesta tarde, apenas isto, sem ne~
nhuma conótação ideológica. Pelo contrário, visando sobretudo a soluções
,políticas para o problema de saúde pública no País.
O SR. JAISON BARRETO (M DB - SC) - Perfeito. Eu trouxe mate·
rial bastante para mostrar de maneira clara, meridiana, as contradições do
_modelo e a necessidade da reorientação dessa política.
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Esta aqui: "Constrangido, Castro Lima ouve queixas de funcionários".
E do O Estado de S. Pau/o. de sexta-reira, 8 de junho. Com os funcionários
do Instituto Adolpho Lutz, uma das glórias do pensamento científico brasileiro, que mereceria de um Governo realmente preocupado com as coisas
fundamentais da saúde deste País, um melhor atendimento, ocorrem coisas
desse tipo. Denunciaram ao SI. Ministro várias deficiências no próprio Insti~
tu to: "A carência material é absurda; é comum faltar até mesmo algodão e
álcool; é comum aparelhos importantes não serem consertados por falta de
verba; é comum instalações danificadas nos laboratórios não serem reforma~
das por incapacidade financeira". Diz o documento.
Enquanto isso, nós temos centros de assistência médica nuclear: a Previdência Social tem coisas desse tipo. Os erros da assistência médica, neste
País, permitem que em 80tafogo, no Rio de Janeiro, exista a maior concentração ...
O Sr. José Lins (ARENA -

CE) -

V. Ex' permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Presidência solicita ao
nobre orador que não permita mais apartes, visto que o seu tempo já está esgotado e ainda há oradores inscritos. Agradecemos a colaboração.
O SR. JAISON BARRETO (MOB - SC) - Lamento, Sr. Presidente,
mas acolho com todo o respeito a sua advertência.
O Sr. Henrique Santillo (MOB - GO) - Aliás, como bem disse V. Ex'
este é o País dos paradoxos.
'
O SR. JAISON BARRETO (MDB - SC) - Mas, nós teremos a oportunidade, se Deus quiser, de aprofundar o debate sobre este assunto. que
considero da maior relevância.
Sr. Presidente, finalizando e abusando um pouco mais da sua generosidade, continuo a leitura:
Que o povo conheça o contra-senso que é um País ter 80 milhões de ha~
bitantes com doenças de massa, enquanto a rede hospitalar atende a I % de
doentes de alta e.specialização.
Que se forme o médico generalista. que nào veja na profissão apenas um
meio de enriquecer, mas de ser agente da promoção social, integrando~se à
medicina com uma visào sociológica do meio em que se insere. Que o médico
assim formado seja capaz de ver, no organismo humano, nào apenas um recipiente de reações físico-químicas, mas uma unidade integrada a um meio,
onde a cura seja uma necessidade mais social que biológica.
Que isto se resolva por uma ampla tomada de consciência dos grandes
problemas nacionais, que são interligados, com a participação de todos na
solução dos problemas gerais, que hoje ganham cada vez mais adeptos.
como o clero, peja visào de Itaici, que repensa a higidez de uma alma habi~
mando um corpo igualmente necessitado de dignidade, ou como os estudantes dos ECEMs, que generalizam sua visão biológica com uma visão social,
ou como os artistas e intelectuais, que levam ao povo uma cultura e uma arte
operativas, voltadas para a transformação social. Que o cinema coloque em
suas telas o problema do retirante, não apenas o nordestino, mas toda a
gama de emigrados internos do País, retirantes de uma sociedade injusta.
Queremos um programa aJternativo para o País, que seja centralmente
de transformações sociais e ultrapasse o programa agitado pelo MDB nesses
últimos anos. Um programa que ampare e garanta a continuidade democrática, conquistada a cada dia, em medidas eficazes de redistribuição da renda.
Um programa de reforma e revolução agrãrias, capaz de inverter o fJuxo mi~
gratório campo~cidade e, assim, conter os gastos excessivos em repressão e
assistência social, pelo recrudescimento da promiscuidade, onde a insegu~
rança sempre aumenta em função do aumento da marginalidade, da prostituição e da criminal idade.
Um programa que proponha a criação de fazendas estatais. ao invés de
lotear O território brasileiro em favor das multi nacionais; que elimine a política de grandes projetos agropecuários voltados para a exportação, enquanto
o povo passa fome; que inclua o crédito e a assistência técnica ao pequeno e
médio produtores rurais, estimulando-os a se reunirem em cooperativas de
produção agrícola.
Um programa que desmantele o binômio latifúndio·imperialismo, pela
expropriação - e nào apenas controle - das '1luJtinacionais em setores bá·
sicos da economia, como a indústria químico.farmacêutica, a eletro~
eletrônica, a químíca de base, a de fertilizantes, defensivos e insumos básicos
para a lavoura.
Um programa que preveja a instalação de indústrias leves nos centros
de produção, como a instalação de fábricas estatais de leite em pó nas bacias leiteiras, com garantia de preços mínimos para o produtor, a fim de im-
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pedir o crime da destruiçào de milhares de litros de leite, como ocorreu em
Araçatuba - SP e tantas outras regiões do País.
Um programa 'que batalhe pelo controle estatal do comércio exterior e
que mostre aos militares brasileiros que esta é a única forma de garantir a soberania nacional e reformar o conceito interno de segurança.
Um programa que garanta a organização de estudantes e trabalhadores
em nível de confederação nacional; que preveja os mecanismos de expropriação da rede hospitalar privada. que sobrevive das tetas do Estado através
do INAMPS, liquidando com os grupos de pré-pagamento e medicina de
grupo, para que todo brasileiro tenha um seguro social do nascimento à
morte. sem necessidade de exibir carteiras de trabalho, porque a saude é um
direito inalienáv.el, como parte integrante do direito à vida. (Muito bem!)
Um programa que inclua planos habitacionais para a grande massa dos
desabrigados brasileiros. a fundo perdido, sem temer a pecha de paternalista,
porque não há paternalismo maior que repassar recursos estatais de quase 20
bilhões de cruzeiros a um setor financeiro privado corrupto e em ritmo de insolvência. (Muito bem!) Um programa que resolva o angustiante problema
do transporte coletivo urbano, intermunicipal e interestadual, através de intervecào estatal na indústria automobilística e no sistema financeiro.
Meu projeto de implantação de um seguro-saúde estatal, universal e
compulsório insere-se nesta conjuntura programática. E a contribuição que
trago par.a a transformação gradual do sistema assistencial privado em sistema estatal, como desejo dos simposiastas expresso no Simpósio Nacional de
Assistência Médico-Previdenciária, realizado pela Câamara dos Deputados
em 1973. São idéias que não me pertencem, mas que encampo integralmente,
inclusive Como forma de propiciar um grande debate nacional em torno da
assistência médica do País. Sei, de antemão, que tal proposta sofrerá deformações pelos hóspedes particulares do Estado, que procurarão usar os trabalhadores como massa de manobta nessa discussão. Mas não temerei este
qesafio, pois a política econômica de submeti menta do País às multinacionais e aos caprichos da iniciativa privada já teve sua oportunidade. Mantida
pela força, do Irã à Nicarágua. mostrou sua ineficiência. O povo já quer mais
que liberdades públicas. E estas são as liberdades democráticas que interes~
sam à população: a anistia econômica e as transformações sociais. (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

ATA DA 86' SESSÃO, REALIZADA EM 4-6-79
(Publicada no DCN - Seçào 11 - de 5-6-79)
RET/FICAÇÀO

No Projeto de Lei do Senado n' 163, de 1979, que faculta o ingresso de
funcionários do Congresso Nacional no Instituto de Previdência dos Congressistas - lPC, e dá outras providências:
Na página 2352, I' coluna, no art. 19 do projeto.
Onde se lê:
Art. 19 ... dessa instituição. garantia, ...
Leia-se:
Art. 19 •.. dessa instituição. garantida, ...

INSTITUTO DE PREvmtNClA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÃRIA DO DIA 29 DE MAIO DE 1979
As dezessete horas do dia vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e nove, presentes os senhores Senador Passos Porto e Deputados Aldo
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Fagundes, Dario Tavares, Hugo Napoleão e Raul Bernardo. sob a presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas. a fim de tratar assun-"
tos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, são relatados os seguintes processos: a) com pareceres favorãveis, e aprovados por unanimidade, QS fie ooncessão de pensão a Zélia da Silva Oliveira; Esther Cordeiro Pereira d-tfSilva; e Alice Maria de Souza Saldanha (beneficiária do pensionista
Mário Tamborinde$Y; b) pelo indeferimento, por unanimidade, o de reversão de pensão a Maria Helena de Oliveira Duval e Maria Angelina de·Oliveira Duval. Em seguida o Senador Passos Porto, - relator do processo pertinente a Zélia da Silva Oliveira, sugere que conste em ata (o que de pronto é
aprovado, à unanimidade) a seguinte moção de elogio e agradecimento a
funcionária Zélia, pelos relevantes serviços prestados ao ,[nstituto de Previ~
dênda dos Congressistas, do seguinte teor: "Recebi a honrosa missão de relatar o processo de concessão de pensão à funcionária da Câmara dos Depu~
tados, Zélia da Silva Oliveira, aposentada no cargo de Técnico Legislativo.
Classe "C", Referência cinqUenta e três por ato da Mesa da Câmara pl,lbli~
cado no DeN de três do corrente mês. E honrosa a mis!:ão porque dificilmente este Instituto terá no seu quad.ro de funcionários uma servidora do
quilate moral e de capacitação intelectual de Zélia Oliveir.a. Ela viveu todos
os anos da ex.istência deste IPC como seu maior e melhor intérprete da ,Iegis~
lação e numa permanente posição de defesa dos legítimos interesses da Instituição. Nela, se impregnou o amor infinito pelo Instituto I~ só o amor p<;Jderia fazer nessa mulher extraordinária a sua luta permanentl!: pela sobrevivência e crescimento do [PC. Conheci Zélia ainda no Gabinete do Deputado Ar~
mando Rollemberg quando 39-Secretário no Palácio Tiradl:ntes. Era umajovem funcionária ativa e eficiente que encatava a todos pl:la sua extraordinária capacidade de trabalho. Criado o IPC o saudoso Monsenhor Arruda
Câmara a recrutou para os seus quadros. Duraatc alguns at,os ela foi a Chefe
do Setor de Benefícios e com o afastamento de Alberto de Oliveira ela foi
distingUida pelo grande ex-Presidente Senador Cattete Pinheiro para ser a
Diretora da Secretaria. Assumindo duas vezes a Presidência do IPC tive nela
a base e a sustentação da minha administração. Todas as reformas que realizei no lPC e a impulsão que fiz na sua antiga estrutura, SCIl\pre teve em Zélia
da Silva Oliveira, a interlocutora, independente e sériafque combatia, cola~
borava, divergia e aplaudia, na medida em que meus':>;~lfrolJbos de mudança
lhe pareciam inconvenientes ou convenientes ao progresso do Instituto. No
momento em que ela deixa a Câmara e o Instituto, não sei como homenageá.
la. O Senador Dirceu Cardoso, nosso Vice-Presidente. já falou por nós, no
Plenário do Senado. Sei que Zélia tem pavor a solenidades., bustos, pal$vras
e inscrição. Creio que a melhor forma de lhe prestar a homenagem de todos
nós pelo muito que ela fez ao IPC e pelo paradigma que ell! foi de servidora
do Congresso Nacional é declarar aqui que ela é insubstituíVI~1 e que seu nome
ficará na memória deste Instituto como seu meB\or servidor e um dos s~us
maiores beneméritos. Não importa quanto ela vai receber d:: pensão, Tudo é
nada pelo que ela fez por nós. Sala do Conselho. em vinte e nove de maio de
mil novecentos e setenta e nove. As.: Senador Passos Pôrto - Conselheiro".
Lê-se em seguida expediente em que a Secretaria solicita sejam sanadas dúvidas quanto a interpretação do artigo terceiro da Resolução número quarenta
e seis, de dezenove de novembro de mil novecentos e seten ta e cinco. E lida
minuta de Resolução apresentada como subsídio pela Secretaria. O Conselho resolve enviar referido expediente ao Senador Nelson Carneiro para que
se pronuncie a respeito. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quin~
te minutos é encerrada a reunião, e, para constar, eu Nelson Santa Cruz Quirino, secretário, lavrei a presente Ata qué, depois de lida t: aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente. - Deputado Bento Gonçalves Filho, Presi~
dente.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre o veto parcial ao
Projeto de Lei n9 I, de 1977, da Câmara dos Deputados, aposto pelo
Senhor Presidente da República, que "regula a locação predial urba~
na, e dá outras providências".
REUNIÃO DE INSTALAÇÃO REALIZADA EM 30 DE
MAIO DE 1979
Aos trinta dias do mês de maio do ano de mil novecentos e setenta e nove, às dezessete horas c quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes

os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Itamar Franco, Henrique de La
Rocque e os Senhores Deputados José Ribamar Machado e Lidovino Fan~
ton, reúne-se a Comissão Mista incumbida de ex.aminar (: emitir relatório
sobre o Veto parcial ao Projeto de Lei n' I, de 1977, da Câmara dos Deputados, aposto pelo Senhor Presidente da República, que "regula a locação pre~
dial urbana, e dá outras providências".
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado Claudino Sales.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum"assume a Presidência. eventualmente, o Senhor Senador Henrique dtt·P -Rocque, que declara instalada a Comissão.
_~M'~~,
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Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o nobre Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Senador
Itamar Franco para funcionar como esctutinador.
Procedida a eleiçào, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Itamar Franco ............................. .
Senador Henrique de la Rocque ............ , ........ .
Para Vice-Presidente:

4 votos
[ voto

Senador Helvidio Nunes ............... , .... , ....... .
Deputado Lidovíno Fanton .. , .............. , ...... .

4 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente,
os Senhores Senadores Itamar Franco e Helvídio Nunes.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Itamar Franco agradece,
em nome do Senhor Senador He1vidio Nunes e em seu próprio nome, a honra com que foram distingüidos e designa o Senhor Deputado José Ribarnar
Machado para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e
aprovada. será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Co~
missão.

COMISSÀO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei R.v J1. de
1979-CN, que Hdispõe sobre a inscrição de médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos militares em conselhos regionais de medicina, odontoJogia e farmácia, e dá outras profidêneias".

I' REUNIÃO (INSTALAO,O), REALIZADA EM 8 DE
JUNHO DE 1979
Aos oito dias do mês de junho do ano de mil novecentos e setenta e no·
ve, às dez horas, na sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Gastão MUller, Henrique Santillo, José Richa, Adalberto Sena e Deputados Dado Tavares. Francisco Rollemberg, José Ribamar Machado, Euclides Scalco, Max Mauro, Rosemburgo Romano
e Carneiro Arnaud, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n\' 11, de I 979-CN, que
"dispõe sobre a inscrição de médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos
militares em Conselhos Regionais de Medicína, O,dontologia e Farmácia, e
dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Murilo Badará, Almir Pinto, Alberto Silva, Raimundo Parente. Jaison Barreto e Deputados Darcílio Ayres, halo Conti, Oswaldo Coelho e Joel Vivas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dênc:ia, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara insta.
lada a C omissão.
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Adalberto Sena convida o Senhor Deputado Francisco
Rollemberg para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica·se 0 seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Euclides Scalco
Deputado Max Mauro

li votos

2

VOlOs

Para Vice-Presidente:
Deputado Dario Tavares ..... , .. ,...................
Deputado José Ribamar Machado ........................

10 votos
3 votos

São declarados eleitos pelo Senhor Presidente eventual, respectivamen.
te, Presidente e Vice-Presidente, os Senhores Deputados Eucljdes Scalco e
Dario Tavares.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Euclides Scalco agradece
em nome do Senhor Deputado Dario Tavares e no seu próprio, a honra com
que foram distingüidos, e designa o Senhor Senador Lomanto Júnior para
relatar o Projeto.
Prósseguíndo, o Senhor Presidente comunica aos presentes que será
aberto o prazo regimental para a apresentação de emendas perante a Comis·
são, nos dias II a 18 do corrente.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniào, e, para constar, eu,
Alfeu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a presente-Ata. que, lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis~
são e vai à publicação.

COMISSÀO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre' a proposta de Emenda à
Constituitão n9 21, de 1979, que "altera a redatào dos artigos 101 e
W2 da Constituição FederaJ",

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO REALIZADA EM 6 DE
JUNHO DE 1979
Aos seis dias do mês dejunho do ano de mil novecentos e setenta e nove,
às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua. presentes os
Senhores Senadores Jorge Kalume, Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Lomanto Júnior, José Lins, Nelson Carneiro, Orestes Quércía e os Senhores
Deputados WiJdy Vianna, Ossian Araripe, Hugo Cunha, Mendonça Neto e
Tarcísio Delgado, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nq 21, de 1979, que "altera a redação dos artigos 101 e 102 da Constituição Federa!". (Apresentada pelo
Deputado Joel Ferreira).
Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Gabriel Hermes, Evandro Carreira, Evelásio Vieira e os Senhores Deputados Adernar Pereira, Paulo Ferraz, Antônio Dias. Jorge Cu·
ry, Sérgio MUTilo e Antônio Russo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência. eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência ao dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas. o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o nobre Deputado Ossi3n Ararípe para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição. verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Nelson Carneiro
Senador Jorge Kalume

11 votos
4 voto

Para Vice .. Presidente:
Senador Aderbal Jurema
_ Deputado Wildy Vianna

J J votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores Senadores Nelson Carneiro e Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece,
em nome do nobre Senador Aderbal Jurema e em seu próprío nome, a honra
com que foram distingüidos e designa o Senhor Deputado Antônio Dias
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reuniào, lavrando eu. Lei!a
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será. assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão.
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LIDERANÇA DA ARENA EDAN~~9RIA

. MESA

Líder
Jorbas Passarinho

Vice-Líderes
Presidente

Aloysio Choves
Jose tins
Aderbal Juremo
Lomento Junior
Moacy.r Dalla
Murilo Badaro
:Sd.l,A.mnhC! Derzi

3 t .SecretárlQ

Luiz Viana (ARENA -

BA)

Lourival Baptista (ARENA -

SE)

l·-Vice.Presidente
Nilo Coelho (ARENA

~

PE)

~-,:~.

4·.Secretário

lo:

LIDERANÇA DOlba E DA MINORIA

2.· Vice-Presidente

Gast60 Müller (ARENA -

MT)

Líder
Dinarte Mariz (ARENA

~

Paulo Brossord

RN)

Vice-Líderes

l·-Secretário
Alexandre Costa (ARENA

~

H~rmes

(ARENA -

PA)

Passos Pôrto (ARENA

Titulares

Diretor, Antõnio Carlos de Nogueira
local, Arexo 11 - Terreo
Tele/ones, 223-6244 e 225-8505 - Ramais J 93 e 257

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe, Çõn~ido Hippertf
local, Anexo 11 - Terreo
Tele/one: 225-~505 - Ramais 301 e 313

COMISSÀO DE AGRICULTURA (7 membros)

1. Mendes Canale
2 Jose Lins
3. Eunice Michiles
4 Vicente Vuolo
1. Evondro Carreira
2. Agenar Mario
3. Mauro Benevides

SE)

.

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

SU~lmtes

Titulares

~
1. Jesse Freire
2. Jose Sarney
3. Passos Pôr'O
4. Saldanha Derti
5. Affonso Camargo
6. Murilo Bado~o
7. Benedito fetre-iro .

(CCJ) ,

..

1. Itamar Franco
2. Lazara Barbo2o
3. Adalberto Seno
Mouro Benevides

COMPOSIÇÀO

--~-'-- Ji~se Guiortlard
2. T::H5o Dutra

3. B&ndito Canelas,
4. Moacyr 00\10

MOS
1. t"enrique Santillo
2. Roberto Saturníno,
3. (jilvon Rocha

••

MOS
1. Agenor Mar-Ia
2. Amoral Pei)(oto

Presiden'e: Henrique de to Rocque
1ÇI-Vice-Presidente, Aloysitl Chave~
2Ç1-Vice.Presiden'e: Hugo Ramos

Assistente: Ronaldo Paclieco de Olive-Ira - Rama\\30e.
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local, Sola "Ruy Barbosa" - Anel(a 11 - Ramals'621.e 714

Titvlares

Suplen'es
ARENA
1. Henrique de la Rocque
1. lenoir Vorgas
2 Helvldia Nunes
2. Joõo Calmon
3. Almir Pinto
3 Jose Sarney
4. Aloysio Chaves
Milton Cabral
5. Aderbal Jurema
5. Bernardino Viana
6. Murilo Bodaro
6. Arnon de Mello
7. Moacyr Dalla
8. Amoral Furlan
9 Raimundo Parente.
MOS
Hugo Ramas
1 Cunho lima
2. Tancredo Neves
2 Leite Chaves
3. Dirceu Cardoso
3 lazaro Borboza
4. Nelson Carneiro
5 Paulo Brossord
6 Franco Montoro

COMISSÀO DE ECONOMIA (11 membros)

(CAR)

(CE,) ~_; _,
- -, -

COMPOSIÇÀO

••

Assistente, Sónio Andrade Pei)(oto - Ramal 307
Reuniôe~: Quartos-feiras, os 10,00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa" ~ A:ne)(o 11 - Ramais 621 e 716

Presiden'e, ltomur Franco
Vice-Presidente: Rob~lrto $afurnino
Titulares

1. Arnan de Mello
. 2. BernardihO Viana
3. Jose Lins
Jesse Freire
5. Milfon Cabral
6. Benedito Canelos
7. Luiz Covalcante

...

COMPOSIÇÀO
Presidente, Mendes Cantlle
Vice-Presidente: Agenor Mario

FEOERAl- (CDF) .
membrc,s)

Presidente: Jesst freira
Vice-Presidente: 'Lotaro Barboza .

MOS
1. Marcos freire
2. Humberto Lucena

COMISSÀO DE CONSTlTUIÇÀO E JUSTIÇA {15 membras)

Suplentes
ARENA
1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. J060 Calmon

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

,,

COMISSÀ~vlSTRlTO

-(Tl

(CAl

Presidente: Evelosio Vieira
Vice-Presidente, leite Chaves

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

~

Orestes Quereia
Pedro Simon
Roberto Salurnino

MT)

Assistente, Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10,00 horas
Local, Sola "Clovis ~vilacquo" - Anew 11 - Ramdl623

COMPOSIÇAO

1. Passos Pôrto
2 Benedito Canelas
3 Pedro Pedrossian
4. Jose Lins

M~:;:~~~:íf '

AC)

Benedito Canelas (ARENA -

COMISSOES

Titulares

Jorge Kalume (ARENA -

MA)

2· .. Secretário
Gabriel

Suplentes de Secretários

Henrique ScintiIJo
Humberto LU'cena,·

\. Roberto $atvrnino
Assistente: Mario Helena Bvena Brand6a - Romol 305
Reuniões: Quarlas-feiros, às 10:00 horas
local, SalQ "Clovis Bevilacqva" - Anel<.o 11 - Ramal 623

2. Itamar Franco
3. Marcos Freire

•• Pedr.o $impn

Suplentes
! ~ARENA
l. lielvídio Nune~
2 . Alberto Silvo I
3. I~nedi,o Ferreiro,:
4 . Vicente Vuolo

,.
MOS
1. lase Richa
2.
""<Cio
3. Toncredo Ne~~. ~ ~~,;:-;~~. ':

f" .

O,." ..

:_·-<{:-':;H'(--"--

•

_'

-

• 1_,

~ --"

-;- -

~-:--<-;..
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões, Quartas-feiras, às 10:30 horas
Lowl: Sala "Ruy Barbosa" - Anex'o 11- Romais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇAO E CULTURA (9 membros)

(C EC)

MDS

MDS
I. Franco Montoro

2. Humberto Lucena
3. Jaison Borreto

Nelson Carneiro
2. Morcos Freire

. Assist..enfe: Daniel Reis de Souza - Romal 675
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 ':00 horas
local: Solo "Clovis Bevilacqua" -

Anexo 11 -

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suple'ntes
ARENA
,. Jose Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolvme
4. Pedro Pedrossian

1. João Calmon
2. Tarso DutrQ
3. Jutahy Magalhães'
4. Aloysio Cheves
5. Aderbal Jurema·
6 Eunice Michíles

MDS
1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sônia Andrade Peilloto ~ Ramal 307
Reunióes: Quintas-feiros, 6s' 10:00 horas
local: Solo "Clovis Bevilacqua" - AnellO 11-- RarTlal 623

COMISSÁO DE FINANÇAS (17 membros)

(CF)

COMlssAo DE SAÚDE - (CS)
(7 memb;O'S),

Presidente: Arn?n de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

COMPOSIÇAO

1.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamor Fran(o
3. Henrique Sonti!!o

Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
2. João CaJmon
3. Jutahy Magalhães
MDS
1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

Assistente: Ronaldo Pachêco de Oliveira"": Ra'ma1306
Reuniões: Quartas-feiras, às 11,00 horas
Local, Anello "B" - Sala ao lodo do Gab. do Sr. Senador
João Bosco - Romol 484

COMISSAO DE REDAÇAO (5 membros)

Presidente, Cunho lil}}a
Vice-Presidente: Toncredo Neves

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

Raimundo Parente
Jose Guiomard
Arnon de Mello
lomanto Junior
Affonso Camarge'·
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amarol Furlpn
Jorge Kalume
Jufahy Magalhàes
Mendes Conale
Cunha lima
Ta ncredo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
Pedra Simon
Mauro Benevides

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Henrique de la Rocque
3. Jesse Freire
4. Jose Sarney
5. Milton Cabn:,'
6.

Paulo Brossard
Marcos Freire
lózaro Borboza
Jose Richa

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

lenoir Vargas
Helvídio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Da!!a
Henrique de lo Rocque
Aloysio Chaves

Suplentes
ARENA
,. Jutahy MagaJhàes
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. Benedito Con~jos

Lomanto Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jose Guiomard

1. Gilvan Rocha
2 Henrique SantiJIo
3. Jaison Barrefo

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas
MDS
J. Jose Richa
2 Adalberto Seno

(C R)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL ~ (CSN)
(7 membros)
COMPOSiÇÃO

Titulares
1. Tarso Dutra
2. Saldanha Derzi
3 Mendes Canale

Suplentes
ARENA
1. Joào Calmon
2 ..Murilo Badaro
3. Jose Sarney
MDS
1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Therezo Magolhàes Motta Reuniões, Quintos-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 -

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mauro Benevides
Titulares

Ramal 134
Ramal 623

COMISSÃO DE RElAÇÓES EXTERIORES (IS membros)

(CRE)

1
2
3
4.

Jorge Kolume
Luiz Cavalcante
Murilo Badaro
Benedito Ferreira

Mauro Benevides
2. Agenor Mo.ria
3 Hugo Ramos

Suplentes
ARENA
1. Raimundo Parente
2. 'Amaral Furlon
3. Jose Guiomard
MDS
1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

ASSIStente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quartas·feiras. os 9,30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇAO

Presidente: Torso Dutra
''''-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
2"'-Vice·presidente: lomanto Junior

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCJAL- (ClS)
(9 membros)

"fitulares

1.
2.
3.
4

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberfo Seno

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiros, os 9,30 horos
local: Sala "Clovis BeviJocqua" - Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇAO
Presidente, Helvidio Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vargas

Titulares

COMPOSIÇAo

1. Dirceu Cardoso
2. A.dalberto Seno
MDS
I.
2.
3.
4.

Presidente, Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Hl!nrique Sontillo

Assistente, Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões- Quintas-feiras, os 10:30 horos
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇAO

Titulares

MarcoS Freire
2, Mouro Benevides
3 Leite Chave~

(CME)

COMPOSIÇAO

Titulore~

1. Adalberto Seno
2. Evelaslo Vieira
3. fronco MOt'1toro

Paulo Brossard
Nelson Ca'rneiro
Itamar Franco
Jose Richa
Amarol Peilloto
Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hipperft - Ramais 301-313
Reuniões: Quartas-feiros, às 11 :00 horas
Local, Sala PRvy Barbosa" - Anexo !! ~ Ramais 621 e 716

Presidente: Jaóo Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães
Titulares

1.
2.
3.
4
5
6

Romal 623

COMPOSIÇAO

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

Tarso Dutra
Bernardino Viana
c;aldanha Derzi
lomonto Junior
Mendes Canale
Aderbal Jurema
Almir Pinto
lenoir Vargas
Jose Sarney

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBliCO CIVll- (CSPC)
(7 membros)

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves
2.
3.
4.
5.
6.

Pedro Pedrossian
Henrique de ~o Rocque
Jose Guiomard
Luiz Cavalcante

COMPOSIÇAo

Presidente: Evandra Carreira
Vice· Presidente: Humberto Lucena
Suplentes
ARENA
1. Affonso Camargo
Raimundo Parente
2 Pedro Pedrossian
Henrique de la Rocque
3. Aderbal Jurema
Bernardino Viana
Alberto Silva

Titulares
I.

2.
3.
4.

Terta-feira tl
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MDB

J. Orestes Quercio

2-, Humberto LuceMo

2. Evelcisio Vieira

S) SERViÇO DE COMISSOES ''1ST>!;, ESPECIAIS
E DE INQU!RII'O

Suplente ..

Titulare'!>

1. Evondro Carreira

2633

ARENA

3. lotara Borboza

Assistente; Sônio Andrade Peixoto - Ramol 307
ReuniÕe .. , Quinto\-feiros, 0\ 9,30 horas
local: Sola "Ruy Borbo!oo" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

I.
2.
3.
4.

1. PeJSSos Pôrfo

Benedito Ferreiro
Vicente Yuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Camargo

,Comissões Temporarias

2. Lomonto Junior

3. Alberto Silvo

Chefe, Rufh de Souzo Castro
locol: Anexo 11 - Térreo
Telefon"e: 225-8505 -

Rarnol3Q3

1) Comi!>sões Temperarias poro Prc'jetos do Congresso Na-

MDB

clonol

2) Comiuões Temporarios poro Apmcioçào de Vetos
1. Evondro Carreira
2. laZOfO Barbosa

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COM UNI CAçOeS

E OBRAS PUBLICAS (7 membros)

(CT)

1. Leite Chaves

3) Comissões Especiais e de Inqueritc, e
4) Comissào Misto do Projeto de L~i Orçamento ria (ort. 90

2. Agenor Mario

3. Orestes Quercia

do Regimento Comum) .

Assistente: Ron<1ldo P<1ch~!<o de Oliveira - Ramol 306
Reuniões: Terços-feiras, às 10,00 horas
local, Solo "Ruy Barbosa" - Ar\eJ.o 11- Ramais 621 e 7l~

Assistentes de Comissç.es: Haroldo Pereira Fernand,s. - Ra"TIo! 674; AHeu de Oliveira - Ramal 614; Cleide Moli4a B. F.
Cruz - Ramal 598: Mouro Lopes de Só - Ramo1310; L.ila
Leivos Ferro Costa - Ramal 314.

. COMPOSICÃO
PreSidente: Benedito ferreiro
Vice-Presidente: Vicente VuoJo

SERVIÇO DE COHISSÕE5 °ER."'V\!'lENTES

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕeS PEl<:1ANENTES DO SENADO FEDERAL

HOR.'"S

TERÇA·
C.T.

S l\ L l\ S
RUY BI\RDOSA

Ramais-62l e 716

ASSISTENTE

QUAI!TA
C.S.N.

C.C.J.

CLÓVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623
S A L A S
RUY BARBOSA

Ramais-621 e 716

GUILHERHE

llCVI~íCQUA

CLOVIS

Ramal

C.A.

-

623

C.E.

GUILHERME
MARIA
HELENA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.M.E.

ANEXO

"S"

-

484

.

SONIA

CLÓVIS BEVIL!\CQUA

SONIA

Ramal - 623

10:00

RUY BARBOS1\.

RONALDO

Ramais-62l e 716
10:30

C.S.

11:00

C.L.S.

RUY BARBOSA

GUILHERHE

Rarnais-621 e 716
CLOVIS BEVILACQUA

DANIEL

Ramal - 623
DANIEL
12:00
CÂNOIDO

11: 00

Ramal

GUilHERME

SONIA

Ramais-62l e 716

C.R.E.

C.E.e

C.D.F.

Ramal - 623

RUY BARBOSA

RUY BARBOSA

STE~iTE

.

ASSISTENTE

CLÓVIS BEVIL!\CQÚA

RUY BI\RBOSI\
Ramais-621 e 716

C.S.P.C.

1.55 I

Ramais-62J. e 716

10:QO

10:30

S li. L A S

09:30
C.A.R.

09:30

QUINTA

C.F.

RONALDO

10:00

HORAS

HORAS

RONALDO

C.R.

CLOVIS BEVIL!\CQUA
Ramal - 623

,

l\lARIA

'rHEREZA

. j

olARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

~.

SeçAo I (Cemara dos Deputados)

Via-Superfície:
Semestre ........... '.' Cr$ 200,00
Ano ........ . . . . . . . . .. Cr$ 400,00
1,00
Exemplar avulso ....... Cr$

Via-Aérea:
Semestre ............. Cr$ 400,00
Ano .................. Cr$ 800,00
Exemplar avuls.:> ....... C~ 2,00 .

SeçAo 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre ............. Cr$ 200,00
Ano .................. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre .......... . .. Cr$ 400,00
Ano ........... .. . . . .. Cr$ 800,00
2,00
Exemplar avulso .,. . . .. Cr$

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasilia ou Ordem de Pagamento pelo Banco dO Brasil S.A.
Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -

..

1

J

.

i ',f,

Brasília - DF

.

SOCIEDADES ANÔNIMAS

E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Quadros comparativos anotados
Comparação. dispositivo por dispositivo. da Lei n9 6.404. de 15-12-76.
ao Decreto-lei n9 2.627. de 26-9-40 - Sociedades por ações.
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•
SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 93' SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 1979
1.1 - ABERTURA
L2 - EXPEDIENTE

1.2.1 - Ofício do Sr. GonToador do Estado. de Minas Gerais

- N9 567/79, encaminhando ao Senado informações sobre o ofício
n9 S/19/77, que solicita autorização do Senado Federal para alienar à
Companhia Suzano de Papel e Celulose sediada em São Paulo, áreas de
terras devolutas Localizadas nos Municípios que menciona.
1.2.2 - Pareceres
- Referentes às seguintes matérias:

- Projeto de Decreto Legislativo n' 38/72 (n' 86'A/12, na Câmara
dos Deputados), que dispõe sobre a designação do número de ordem das
Legislaturas,
- Projeto de Decreto Legislativo n9 17/76, que altera o Decreto Legislativo n 9 96, de 1975) que dispõe sobre o pecúlio parlamentar.
- Projeto de Lei da Câmara n' 7/79 (n' 2.150-B/76, na Casa de
origem), que dá nova redação ao capUl, do artigo 843, da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n1 5.452, de 19 de maio
de 1943.
_ Projeto de Lei do Senado n 9 17/77, que estabelece que o menOr
de 2\ anos eleito Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador adquire plena capacidade jurídica; e 241/77, que altera os dispositivos do Código Civil (Lei
n9 3.071, de 19 de janeiro de 1916), e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n9 247/77, que dispõe sobre a aplicação
dos recursos do fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências.
_ Projeto de Lei do Senado n9 -'60/76, que dá nova redação ao artigo 450 do Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 1943 (Consolidação das
leis do Trabalho).
- _ Projeto de Lei do Senado n 9 62/79 - Complementar, que prorroga o prazo de vigência da Lei Complementar n9 35, de 14 de março de
,1979, e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n' 39/77, que dá nova redação ao § 2'
do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata do empregado eleito para o cargo de administração síndical ou representação profissional.
- Projeto de Lei da Câmara n' 88/78 (n' 3.443-C/77, na Casa de
origem), que determina consulta plebiscitária às populàçõcs da área amazônica do Estado do Goiás a respeito da criação do Estado do Tocantins.
- Projeto de lei da Câmara n' 110/78 (n' 2,799-C/76, na Casa de
origem), que dispõe sobre os depósitos judiciais, e dá outras providências.

- Mensagem n' 44/79 (n' 76/79, na origem), do Senhor Presidente
da República, propondo ao Senado Federal seja autoriza,da a Prefeitura
Municipal de Uberaba (MG) a elevar em Cr$ 12.000.000,00, o montante
de sua dívida consQlidada.
- Projeto de R~solução n' 93/77, que'lnodiflca a r,dação do art.
180, do Re~imento Interno do Senado Fedetai;,
- Projeto de Oecreto Legislativo n' 5/79 (n' 3,B/79, na Câmara
dos Deputados), que ratifica o texto do Acordo comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Guiné-Bissau, celebrado em' Brasília a 18 de maio de 19~'8,

1.2.3 - Requerimentos
- N9 194/79, de autoría do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem >do Dia do Ministro da Aeronáutica, em comemoração ao 48 9 aniv~,<$â,io do CorreiQ
Aéreo Nacional, lida hoje em todas as unidades da Força Aérea Brasiiei~
ra.
- N'195/79, de autoria do Sr, Senador Henrique de La Rócque, s\>licitando que não seja realizada sessão do Senado no dia (4 do corrente,
nem haja expediente em sua Secretaria, por tratar-se de d:ia santifica~o.
Aprovado.
1_204 - Leitura de projetos
- Projeto de lei do Senado n' 173/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial
para os empregados em serviços de limpeza.
- Projeto de Lei dó Senado n' 174/79, de autoria do Sr. Senador
Milton Cabral, que dispõe sobre aut-orização para a realizaç:ão de competições esportivas automobilísticas no País, com consumo de combustíveis
não derivados do petróleo.

L2.S - DisCursos do Expediente
SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Transcurso d.o 48' aniversário do Correio Aéreo N~cional __ CAN.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Editorial do Jornal
de Brasilia, intituladó Cem Dias, sobre a atuação desenvolvida neste
período pelo Presidente -Joâo Baptista Figueiredo.

SENADOR JORGE KALUME Correio Aéreo Nacional.

48' aniversário de criação do

SENADOR EVELÂSIO VIEIRA - Extensão do ensino profissionalizante ao meio rural, como fator essencia1 ao desenvo1vimento da produtividade agrícola do País.
SENADOR MURlLO BADARO_- Necrológio do jomalista Antônio Carbone.
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1.2.6 - Leitura de projetos

- proj~io de Resolução n' 33(79, de autoria do Sr,. Senadores
Humberto Lucena e Pedro Simon, que cria, como órgão técnico pennanente do Senado F~deral, (V~I1'üssão dos Direitos do Homem.
- Projeto de Lei do Senad~n' 175(79, de autoria do Se. Senador
Agenor Maria, qúe'altera a Lei nÇ .j6.5~2, de J7 de novembro de 1978, ~ue
concede amparo aos ex-combatentes jJ.Ilgados incapacitados definitIvamente para 9._.serviço "!i~~~
1.3 - O~DEM Dtlilí\,
.
r"
,..'i'õ ,"

. . ;;

- Proje;\ ~ Resoiltçã~ nll 29/39, da Comissão Diretora, que regulamenta a apli~a.1ti,. E~. adm. i~i~t.f.,~,'lo do Senado Feder~l: dos sistemas
de ascensão e prC,.,re"WujIKJ~ e do aumento por menta. Apl0VJld~"
após usar da palavra lrirsua'dlscuSSão o Sr. Senador Dirceu Cardoso. A
Comissão de Redaçào.
':',..
- Projeto de Lei do Senado n'i' 47 179-Comple~entar, de autoria do
Sr. Senador Franco Montoro que aJtera a Lei Complementar nll 25, de 2
de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação
aos Preside!'tes das Câmaras Municipais. Votação adiada por falta de
quorum.
- Requerimento nll 185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regímento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado
0 9 247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação
dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

Junho de 1979

- Projeto de Lei do Senado n' 72/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 1311 salário. (Apreciação preliminar da ~onstitucionalidade). Votaçào adiada por falta de
quorum,
IA - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR TEOTDNIO VILELA - Processo de abertura política.
SENADOR ITAMAR FRANCO - Considerações sobre o Decreto
n' 83.556(79, baixado recentemente pelo Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a liberação e aplicação dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundo Especial, e dá outras proviI
dências.
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Desaparecimento, em circunstâncias trágicas, do Sr. Jacob Laurindo, ex~Prefeito da cidade de
Pancas-ES.

j

- Requerimento n9 186/79, de autoria do Se Senador Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371, alínea
"c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução
n9 17/79, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimento n 9 192/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Pas~
sarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regi~
menta Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n' 28/79 (n' 5.765(78,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena
- CODEBAR, e dá outras providências. Votação adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 104/77, de autoria do Sr. Senador

SENADOR EVANDRO CARREIRA tor, do problema gumífero brasíleiro.

Solução, com preço sedu-

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -48' aniversário de fundação
do Correio Aéreo Nacional.
SENADOR GASTÀO MULLER - Apelo ao Sr. Ministro da Agricultura, no sentido da liberação de vacinas contra aftosa para\) Estado de
Mato Grosso.
SENADOR PEDRO SIMON - Documento aprovado por Comissão Especial da Assembléia Legislativa do Estádo do Rio Grande do Sul,
integrada por entidades de cJasses ligadas à produção pdmária, sobre a
real situação do Estado quanto aos efeitos da seca.

1.5 -

L~ITVRA

DE PARECER

- Refuente à seguinte matéria:
- Projeto de Resolução n ll 29/79, que reguJamenta a aplicação, na
administraçào do Senado Federal, dos Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento por Mérito. (Redação final).
1.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras aos ex-

2-ATAS DE COMISSOES

combatentes da FEB. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 106/79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código Civil Brasileiro, Votação adiada por falta de quorum.

3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSiÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 93l! SESSAO, EM 12 DE JUNHO DE 1979
li! Sessão Le.gislativa Ordinária, da 9í! Legislatura
PRESIDtNClA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES,
GASTÃO MÚLLER E JORGE KALUME
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume -" Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Henrique de La Rocque - Bernardino VianaHelvídio Nunes - Almir Pinto - Agenor Maria - Dínarte Mariz - Cunha Lima - Humberto Lucena - AderbaJ Jurema - Luiz Cavalcante-'
Teotônio Vilela - Passos Porto - Jutahy Magalhães - Luiz Viana - Itamar Franco - Tancredo Neves - Amaral Furlan - Orestes Quércia Henríque Santillo - Lázaro Barboza - Gastào M Uller - Mendes Canale
- Saldanha Derzi - Affonso Camargo - Evelásio Vieira - Jaison Barreto
\
- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A lista de presença acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

o

Sr~

19-5ecretário procederá à leitura do Expediente.

e lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFIcIO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NII 567/79, de 4 do corrente, encaminhando ao Senado informações
sobre o Ofício nQ SI 19, de 1977, que solicita autorização do Senado Federal
para alienar, à Companhia Suzana de Papel e Celulose, sediada em São Paulo, áreas de terras devolutas localizadas nos Municípios de Turmalina, Minas Novas e Virgem da Lapa, naquele Estado. \
(Ã Comissão de Legislação Social.)
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PARECERES

PARECERES N'. 251 E 252, DE 1979

PARECER N' 150, DE 1979

Da Comissão Diretora,sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9
38, de 1972 (Projeto de Decreto Legislativo n' 86-A, de 1972, CD)
que ··dispõe sobre a designação do número de ordem das Legislaturas" .

Aprovado pela Câmara dos Deputados em novembro de 1972, tendo
obtido parecer favorável da Comissão de Justiça do Senado Federal em
1973, reconstituído em 1976 por iniciativa do então Senador Magalhães Pinto, deferido o prosseguimento da sua tramitação em abril deste ano, o Projeto de Resolução sob nosso exame visa a que se proceda a uma renumeração
das legislaturas, a partir da I', no Império sucessivamente e nào segundo
período da nossa história política.
Decerto, descontadas algumas interrupções esporádicas, com regimes
transitórios de ex.ceção, em que nào funcionaram as duas Casas do Congresso Nacional, a representação popular Ou das unidades federativas, no Parlamento, apresenta-se como um continuum, qualquer que haja sido o conteúdo
doutrinário ou a conduta ideológica dos governos.
Dai porque o ordenamento proposto no projeto nos parece, em tese,
aceitável, para maior comodidade na citação das legislaturas, sem a necessária conotação com o respectivo período histórico. Porque também a história é contínua;
Mas o projeto, lentifícado em sua tramitação, teve desatualizado o seu
artigo 19 , que designava com um número nào a presente - pois não devia
antecipar-se ao tempo - mas a anterior legislatura.
Além dis.so, conforme demonstTQu, em discurso, o nobre Senador Paulo
Brossard, ocorrera, por lapso do autor, uma omissão de duas legislaturas: a
última (21 ') da Primeira República, de março a novembro de \889; e a segunda da Terceira República (37'), entre a promulgaçào da Constituição de
1934 e a outorgada Carta de 1937.
Daí porque, concordando com o proposto no projeto, de ,constitucionalidade e juridicidade indubitável, além de afeito à técnica legi~lativa,
apresentamos. lhe emendas a"o art. Ifi! e à tabela Anexa. A emenda ao art. 1fi!
resulta de que a sessão legis~ativa em curso se iniciou com a primeira sessão
preparatória, no dia lfl! de fevereiro, para a posse de seus membros e eleição
das Mesas, conforme o preceituado no § 49 do art. 29 da Constituição. A
emenda à tabela Anexa - art. 2f1! do projeto - implica em renumeração das
legislaturas, a partir da 2\', restabelecendo a verdade histórica, mediante
correção de duas omissões do projeto.
N' I - CD
Ao Artigo I'
}9

a seguinte redação:

"Art. 19 Passa a ser designada 46' (quadragésima sexta) a legislatura iniciada a partir de 19 de fevereiro de 1979."

N' 2 - CD
A Tabela Anexa
Acrescente-se à tabela Anexa ao art. 29:
a) no período referente à Constituição de 1824:

"21' Legislatura até novembro de

PARECER N' 251, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador 0110 Lehmann

Relator: Senador Gastão Müller

Dê-se ao art.

Sobre o Projeto de Decreto Legislatit'o n~ _11, de 1976, que "altera o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, que diSJlÔe sobre o pecúlio
parlamentar".

1889"~

b) no período referente à Constituição de 1934:
"37' Legislatura, da promulgação da Constituição de 1934, a
1935".
"38' De 1935 à outorga da Constituição de 1937".

c) numerem-se, na ordem, da 39. (de 1946 a 1950) à 46' (a partir de
1978).

Sala da Comissão Diretora, 5 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente - Gastào MUller, Relator - Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Gabriel
Hermes - Lourit'al Baptista.

Apresentado pelo ilustre Senador Nelson Carneiro, visa o Projeto de
Decreto Legislativo em estudo a ampliar a. abrangência do Decreto Legislati.
vo n' 96, de 1915.
2. A matéria, que fora distribuída ao ilustre Senador Henrique de- La
Rocque, antes de sua eleição para 3~-Secretário da Comissão Diretora da
Casa, vem, agora, a nossa apreciação, em caráter de redistribuição.
O presente relatório, concluído com voto favorável na forma da Emen~
da n' I-CCJ, resultá do acolhimento integral do trabalho preparado por
aquele ilustre Senador, e que não chegou a ser apreciado por esta Comissão.
3. Justificando a a\teraçào proposta, adu2. o Autor que o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, cogitou apenas de uma das hipóteses qde deveriam ser
contempladas, e que já se achava prevista na Lei n9 4,2a4, de 20 de novembro de 1963, que criou O Instituto de Previdência dm. Congressista:s.
Ressalta que "essa alteração do art. \9 objetiva, justa:mente t atcançar
essas outras hipóteses não contempladasern que, embora não tenha faleqido,
vê-se o parlamentar impossibiUtado de continuar na fUnç2\O legislativa. Os
casos são numerosos: invalidez. doença grave~ incurável, e contagiosa, perda
de mandato etc".
Acrescenta que "não seria justo, nem humano, em cas_os que tais, deix.ar
ao abandono o parlamentar e sua família, repentína$énttyenvolvidos em
grave situação, .que pode afetar, inclusive, até a pr~- subsistência".
4. A proposição nada contém de inconstitucional ou injurídico.
No mérito, achamo-Ia de profundo sentido humanitário e cristão.
Cabe-nos assinalar que o parlamentar que integra o Curpo Legislativo,
ao deixá-lo, não deve ser um esquecido, na fraternidade que nos une acima
das diversas siglas partidárias que nos separam na conduta, nas crenças. "na
fidelidade ou na oposição ao Governo. ~
Vemos no Projeto objetivos de solidariedade humana. Cada um'-segue o
seu caminho, mas nunca desejamos o aniquilamento moral e político uns dos
outros. As nossas divergências político-pa~tidárias ·C\U ideológicas.
manifestamo-Ias nas tribunas, nas praças públicas, nos Partidos. Assim, a
medida intentada, parece-nos um gesto que engrandece o Congresso, pela
ajuda ao companheirQ que daqui parte, procurando amparar suá família, demonstrando~ assil11, nossa sensibilidade frente à desdita di: quem conosco'
conviveu na sua vida parlamentar.
Estamos convencidos de que o nosso entendimento ê justo e dlgno, por·
que a ajuda de que o. Projeto cogita, saindo de nossa economia interna, 'ê
amostra da nobreza e da sensibilidade humana dos membros do CongressONacional. O pecúlio beneficíatã, eventualmente, os dependl:ntes de compa~
nheiros que tenham integrado este ou aquele Partido político.
A aprovação do Projeto não poderá ser interpretada como contestação
de atos punitivos que venham a ocorrer. A medida não significa julgamento
da punição, que compete, constitucionalmente, ao Poder EXI:cutivo, não nos
cabendo sua apreciação. Ela deve, tão só, ser encarada como uma providêpa
cia de inspiração social e humana, com vistas, sobretudo, à família dos inte-.
ressados.

'

5. No que se refere ao art. 29, segundo o qual "0 disposto no art. 19
desta lei será aplicado a partir de 14 de novembro de 1975", achamos que tal
efeito retroativo não se justifica, mesmo porque, muitos seriam os casos passados não abrangidos. A não abrangê-los todos - o que seria, evidentemen·
te, impraticável - entendemos mais apropriado dispor, ~enas, "ad futu~
rum",
6. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do
Projeto e, no mérito, por sua aprovação, com a seguinte:
EMENDA N' I-CC]
Suprima-se o art. 29 , renumerando-se o art.

39

para 29•

Sala das Comissões, II de maio de 1977. - Accci!oly Filho, Presidente, em exercício - Otto Lehm,.n, Relator - Nelson CI,meir_o, co~:"
triçõ~ - Leite Chaves - HeMllio NIUIt. - llalivlo Coelh., - Heito, ,. , ..
- Dirceu Cardoso.
,',~ t _. :,

r,",
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PARECER N' 251, DE 1979
Da Comissão Diretora
Relator: Senador Gastio Müller
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob exame
visa a estender o pecúlio previsto no artigo 19 do Decreto Legislativo n9 96,
le 14 de novembro de J 975, às hipóteses de afastamento de mandato por
motivo alheio à vontade do parlamentar.
2. Na Justificativa, aduz o Autor razões de solidariedade humana e
cristã na fundamentação da medida proposta, bem como a ausência de re~
percussões na despesa pública.
3. A Comissão de Constituição e Justiça julgou o Projeto constitucio~,
nal, jurídico c"no mérito, conveniente, apresentando emenda supressiva do
art. 29 de modo que. a vigência tenha lugar apenas a partir da data da apro~
vação da matéria,
4, A proposição consllbstancia, de fato, medida simpâtica, humanitária e cristã, representando umà forma de amparo sobretudo à familía do
parlamentar que perca o mandato por motivos alheios à sua vontade.
Ainda que tal hipótese, com a supressão da faculdade revolucionária de
cassação de mandatos, se torne, na prática, de ocorrência bastante difícil, entendemos que ri matéria conserva, apesar disso, sua oportunidade, com a alteração proposta pela Emenda n9 I-CCJ, que exclui o efeito retroativo.
5. Isso posto, opinamos peja aprovação do Projeto, por oportuno e
conveniente, com a Emenda n9 1 da douta Comissão de'Constituição e Justiça.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente - Ga!itão Müller, Relator - Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Gabriel Hermes Lourival Baptista.

PARECER N' 254, DE 1979
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Franco Montoro.

O Projeto sob exame, de autoria do Senhor Pacheco Chaves, objetiva
dar nova redação ao caput do artigo 843 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n' 5.452, d~ I' de maio de 1943.
Na Casa de origem, a proposição, que decorreu de sugestão dos Sindicatos dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de Assistência
Social de Orientação e Formação Profissional - SENALBAS teve tramitação conjunta com os projetos de n9s 4.161 e4.322, de 1977, de autoria, respectivamente, dos Senhores Pach,eco Chaves e Henrique Eduardo Alves.
Com a alteração redacional proposta. o Autor pretende seja dispensado
o comparecimento dos trabalhadores à audiência de julgamento, nos casos
de ReclamatÓrias Plúrimas ou Ações de cumprimento, quando os mesmos
poderão ser representados pelos Sindicatos de sua categoria.
Alicerça a sua iniciatiya na necessidade não só de impedir a ausência ao
emprego, em alguns casos, de centenas e milhares de trabalhadores, como
também a afluênCia de elevado nÍlmero de pessoas ao foro trabalhista;
À vista do exposto, e ainda porque o Anteprojeto de Atualização da
CLT recentemente divulgado pejo Governo não cogita da reformulação ora
proposta, indispensável ao aprimoramento de nosso diploma obreiro, somos
pela .prov.ção do Projeto deLei 4. Câm.ra n' 7, de 1979.

Sala das Comissões, 7 dejun·ho de 1979. - Helvídio Nunes, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Henrique de La Rocque - Moacyr Dalla Aloymo Chaves - Jessé FreIre - Humberto Lucena - Jaison Barreto~

PARECERES N'S 253 E 254, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara o' 7, de 1979 (o' 2.150-8, de
J916, na Casa de origem), que dá nova redação 80 caput, do artigo
843, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-.
lei o' 5.452, de l' de maia de 1943.
PARECER N' 253, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça

PARECER N' 255, DE 1979
Da Comissão de Constituição e J ustíça, sobre. os Projetos de Lei
do Senado n9 17~ de 1977, que Uestabelece que o menor de 21 anos
eleito Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador adquire plena capacidade
jurídica", e 241, de 1977, que "altera os dispositivos do Código Chil
(Lei n9 3.071, de 19 de janeiro de 1916), e dá outras profidências".

.Relator: Senador Nelson Carneiro
Relator: Senador Hugo Ramos" .
Propõe·se o Projelo sob exame a modificar o COpUl. do arl. 843, da CLT,
Esta Comissão é convocada a opinar sobre dois projetos de lei, ambos
em ordem a permitir sejam os empregados representados pelo sindicato da do Senado: o de n9 17, de 1977, do Senador Franco Montoro, e o de n 9 241,
categoria ao ensejo da realização das audiências de conciliação e julgamento, do mesmo ano, e oferecido pelo então Senador José Líndoso. Não há negar
quando se tratar de reclamações plúrimas (Litisconsórcio ativo) ou de ações que o segundo é mais amplo que o primeiro, mas visa a fixar, em quase todos
de cumprimento (destinadas à postulação de direitos e vantagens, oriundas os casos, a maioridade para os 18 anos. E aos 17 para efeito de serviço milide sentença normativa proferida em dissídio coletivo ou de convenção coleti- tar, Em conseqüência são alterados vários dispositivos do Código Civil. Não
va de Irabalho).
me parece nem oportuno nem conveniente a proposição. O problema da fiNo ordenamento jurídico vigente devem todos os empregados estar pre- xação da maioridade é por sua própria natureza complexo, e melhor fora
sentes à audiência inaugural sob pena de ser arquivada a reclamação traba- examinado numa revisão geral, que se processa na Câmara dos Deputados,
lhista (extinção do processo), quanto ao 'usenle (.rl. 844, CLT). Só o moli· do estatuto civil, com inevitáveis repercussões no Direito das obrigações. Os
vo poderoso, devidamente comprovado, possibilita seja a parte representada doutos discutem ainda hoje, sem que cheguem a um acordo, esse problema
por empregado pertencente à mesma categoria profissional ou pejo respecti- na área do Direito Penal. O art. 99 , § 19, n9 lI, faz cessar a íncapacidade
vo sindicato (§ 2', arl. 843, CLT).
"pelo exercicio de émprego pÍlblico efetivo". Com maioria de razão, essa inDestarte, as empresas se vêem privadas de seus empregados no dia da capacidade deve cessar para aqueles menores de 21 anos que exerçam as
audiência. Os obreiros geralmente não têm meios de comprovar a força fune-ões públicas de Prefeito, Vice-Prefeito o.u Vereador, eleitos ou não, somaior, embora configurada. As Juntas de Conciliação e Julgamento retar- lução que não fere os textos constitucionais, que apenas determinam, limites
dam o andamento da audiência para efetuar o pregão individual dos reclade idade para Dépulado, Senador e Presidenle da República ('TIS. 39,41 e
mantes valendo, finalmente, ressaltar que o arquivamento da reclamação 72). Eis a razão pela qual me inclino por aceitar o Projeto n9 17. de 1977,
não impede proponha o empregado outra ação idêntica, repetinda-se o mes- que apenas extingue a incapacidade dos menores de 21 anos que tenham a
mo p~ocedimento inicial e demandando uma audiência de conciliação para iresponsabilidade do exercício de administrar ou legislar para os municípios
parte, cuja reclamação fora arquivada.
- brasileiros. A boa técnica legislativa manda, e.ntretanto, que se dê nova rePortanto, o Projeto em foco traz valiosa contribuição ao processo tra- dação à aludida proposta, que não dev.e ser Projeto autônomo, determinanbalhista, especialmente, no que concerne à economia processual, sendo de do porém nova redação do citado art. 99 , § 19 , n9 11, do Código Civil, nos
boa técnica legíslativ~
termos da seguinte:
Compete à União Federal legislar sobre direito processual (art. 89 , inciso XVII, letra "b", da Consliluição Federal). Além disso, a proposição legis·
EMENDA N' I·CCl
lativa aqui examinada harmoniza-se com o sistema de direito positivo vigen(SUBSTITUTIVO)
le.

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto em tela por seguir os
pressupostos da constitucionalidade, juridicidade, oportunidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1979. ~ Henrique de La Rocque, Presidente - Hugo Ramos, Relator - Lázaro Barboza - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Murilo Badaró - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro.

Dá nova redaçio

80

art. 99, § 19 , n9 11, do Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art, 19 O diposto no art. 99, § 19 , n9 lI, do Código Civil passará a vigorar com a seguinte redação:
"Pelo exercício de emprego público efetivo ou de mandato de
Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador."
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Art. 29 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se aS disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de La Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Aderbal Jurema - Murilo B.daró Aloysio Chaves - Moacyr Dalla, vencido - Helvidio Nunes - Bernardino
Viana _ Raimundo Parente.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR MOACYR DALLA

. Quarta-feira 13

2639

mérito-,. oportuno e conveniente com a conseqüente rejc:ição do PLS
17(1917, qut fica prejudicado, na forma da seguinte

09

EMENDA N' l-CCJ
(SUBSTITUTIVO)
Alter. dispositivos do Código Civil (Lei n' 3.0'Tl, de l' dejaneiro de (916).

O Congresso Nacional decreta:

Os projetos sob exame tratam, o primeiro, da aquisição da capacidade
jurídica plena por parte do menor de 21 anos de idade eleito Prefeito, VicePrefeito ou Vereador; o segundo, de modificações ao Código Civil, referentes a rebaixamento dos limites de idade para aquisição da capacidade civil
lativa e da plena.

te-

2. Em parecer Preliminar ao Projeto de Lei n' 17/77, de 10 dO maio de
1978, deliberou esta Comissão no sentido de que fosse requerida sua tramitação conjuntamente com o Projeto de Lei n9 241/77, por versarem matéria
correlata.
Aprovado o Requerimento pelo Plenário, volta a ml;ltéria a esta Comissão, já agora com os dois Projetos conjugados.
3. O PLS n' 17/77, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro, pretendendo harmonizar a capacidade política dos menores de 21 anos eleitos
Prefeitos, Vice-Prefeitos ou Vereadores, com sua plena capacidade jurídica,
que, pelo Código Civil, ocorre aos 21 anos, com as ressalvas indicadas, teve o
inegável mérito de procurar resolver aquele que vinha sendo, fora de dúvida,
o caso mais aberrante de conflito do Direito Público com o Privado, no particular.

O PLS n' 241/77, de autoria do então Senador José Lindoso, porém, alterando as próprias idades~referência para aquisição da capacidade, limitada
Ou plena, no âmbito do Código Civil, regula a matéria de maneira mais ampla e radical, incidindo, indiretamente, não só na hipótese do PLS nÇl l7 /77,
mas em quaisquer outras correlatas.
Com efeito, são as seguintes as alterações nele contidas:
a) redução da idade-limite da incapacidade relativa, de 21 (vinte e um)
para 18 (dezoito) anos (arl. 6', inciso \, do Código Civil);
b) conseqUentemente, referência expressa ao término da menoridade
aos 18 (dezoito) anos (art. 9' do Código Civil);
c) redução do limite de idade para cessaçào da incapacidade por concessâo dos pais ou por st;:ntença judicial, de dezoito para dezesseis anos (art.
9', § I', inciso I);
d) rebaixamento, de 18 (dezoito) para l7 (dezessete) anos, do limite de
idade para cessão da incapacidade civil, para efeito do serviço militar (art. 9Ç1.
§ 2');
e) rebaixamento, de 21 (vinte e um) para 18 (dezoito) anos, do limite de
idade para anulabilidade de obrigações contraídas por menores (art. 154)~
O rebaixamento, de 21 (vinte e um) para 18 (dezoito) anos, do limite de
idade invocável para isenção de obrigação contraída por menor (art. 155);
g) rebaixamento, de 21 (vinte e um) para 18 (dezoito) anos, do limite de
idade para equiparação do menor ao maior quanto às obrigações resultantes
de atos ilícitos (arl. 156);
h) rebaixamento, de 21 (vinte e um) para 18 (dezoito) anos, do limite de
idade para o menor não-emancipado poder ser mandatário (art. 1.298).
4. Como bem lembra o Autor na Justificação do Projeto ...... a adoção
da maioridade aos 18 anos será a homologação do que a atual sociedade brasileira entende como certo",
Realmente, e podemos acrescentar que tal consenso resulta do arnadu~
recimento mais precoce do jovem, fato evidente provocado pelas atuais condições de vida. E isso tudo está a reclamar a alteração do direito positivo no
que tange à capacidade civil absoluta e à relativa, conceitos Que, tendo embora uma base psicológica, estão sujeitos a variáv~is espaço-temporais.
5. -O Projeto reclama algumas alterações redacionais. Assim, a nova redação proposta para o inciso I do art. 69 requer ser expungida da ambigUidade que nela se nota. A do inciso 1 do §}9 do art. 99, quanto à concessão da
emancipação pela mãe, precisa de uma especificação das respectivas hipóteses, a fim de se evitar a confusão no que diz respeito ao exercício do pátrio
poder, no caso. Quanto ao art. 29, deve ser desdObrado, para melhor adequaçào à técnica legislativa consagrada nesta Casa.
6. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n9
241, de 1977, por constitucional. jurídico, de boa técnica legislativa e, no

Art. 19 O item I do art. 6Ç1, o art. 99 e seus § § 19- e 29, e os arts,' (54,.
"caput", ISS, 156 e 1.298 do Código Civil (Lei n' 3.071, d" I' de janeiro de
1916), passam a vigorar com a_seguinte redação:-'
"Art. 6'?
.•.... , .. , .......•.•...................••.•
I - os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito-)
anos (arts. 154 a 156),
Art. 99 Aos 18 (dezoito) anos completos acaba a menorida~
de. ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil.
§ I ' - ......... , ................................. '..
I - por concessão do pai ou, se este for mortó ou não estiver
no exercício do pátrio poder, da mãe, e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 (dezesseis) anos I::umpridos. "

§ 2Ç1 Para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade ci~
vil do menor que houver completado 17 (dezessete) anos de idade.
Art. 154. As obrigações contraídas por mc:nores, efltre 16
(dezesseis) e 18 (dezoito) anos, sào anulâveis (arts. 6' e 84), quando
resultem de atos por eles praticados:

................................... .............. , ...... .
'

Arl. 155. O menor, entre 16 (dezesseis) e H: (dezoito) anos,
não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar a sua idade, se
dolosamente a ocultou, inquirido pela outra parte, ou se, no ato de
se obrigar, espontaneamente se declarou maior.
o
Ar\. 156. O menor, entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos,
équipara-se ao maior quanto às obrigações resultantes de atos ilícitos, em que for culpado.
Ar\. 1.298. O maior de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito)
anos, não-emancipado (art. 99 , n9 I), pode ser mandatáI'io, mas o
mandante não tem ação contra ele senão de conformidade com as
regras gerais aplicáveis às obrigações cootraidàs por menores".
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publkação.
Art. 3'? Revogam~se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Mo.cyr I>.U •.
PARECERES N's 256, 257 E 258, I>E 1979
Sobre o Projeto de Lei do Sen..do 0 9 247, de 1!n7, que "dispõe
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participllçio dos Municí·
pios, e dá outras providências".
PARECER N' Z56, DE 1979
Da Comissão de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Otto Lehmann
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Itamar Franco, objetiva estabelecer que os recursos provenientes do Fundo de iParticipação dos
Municlpios, a que se refere o art. 25, item n, da Constituiçi\o, sejam aplicados conforme oS programas orçamentários dos próprios Municípios.
Tais programas, anuais, decorrem da Lei Orçamentária, que deve conter, obrigatoriamente, no título da receita global, o montante de recursos
próprios de cada edilidade vinculados aos referidos programas, e estes, 'segundo a perspectiva do Projeto, devem atender. basicamente, as necessídades reais dos Municipios, organizadas segundo diagnõstko pr~vio da sí~
tuaçào; tomando por base, no que for aplicável, as diretrizes e prioridades
dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, sendo ainda enviados ao Tribu-.
nal de Contas da União, ao qual incumbirâ a elaboração dos câlculos das
quotas e o julgamento da aplicação dos recursos oriundos do mencionado
Fundo de Participação.
O propósito do Projeto, em síntese - como assinala o Autor na Justificação - , "é acima de tudo revigorar a margem de decisà(l municipal, que
deve iniciar-3e pela possibilidade de dispor de seus próprios recursos, ainda
que originários de font.es orçamentárias fcderrus",
~~~":
",~
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Assim, a Lei Orçamentária Municipal, elaborada a cada ano, e aprovada pela respectiva Câmara de Vereadores, é que disciplinará a ·aplicação das
verbas de que trata a proposição, dentro de programas que atendam ao interesse peculiar de cada municipalidade\ sem apego à "centralização excessiva
de poder" do Executivo Federal cujos "critérios para a execução de despesas, pela utilização dos recursos do Fundo", - Como acentua, ainda, o Senhor Senador Itamar Franco "sào demasiadamente rigorosos, e nem sempre
atendem às reais necessidades dos diversos municípios, localizados em regiões, já de si bastantes diferenciadas".
Tratando'se, como se vê, de norma de Diretito Tributário (ConstitUIção, art. 18, § 19 ), que se harmoniza com o preceito do art. 15, item li,
alínea a, da Carta Magna, que assegura a autonomia municipal, inclusive
quanto à aplicação de suas rendas (grifo nosso), não há, no âmbito desta Comissão, obstáculos à tramitação do Projeto em causa.
Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krieger, Presidente
- Otto Lehmann, Relator - Leite Chaves ..:.:... Osires Teixeira, vencido _
Mattos Leão - WiJSOD Gonçalves, vencido - Heil'ídio Nunes - Accioly Filho.

PARECER N' 257, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Roberto Saturnino
De autoria do ilustre Senador Itamar Franco, o Projeto sob exame estabelece a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de Participação dos
Municípios, conforme os programas 9a Lei Orçamentâria Municipal. A receita global dessa Lei incluirâ obrigatoriamente o montante-de recursos próprios municipais.
Os programas de aplicação dos recursos, por outro lado, deverào atender, basicamente, às necessidades municipais, organizadas segundo diagnóstico prévio da situação, tomando também por base, no que for aplicável, as
diretrizes e prioridades do Planejamento Nacional.
Ao Tribunal de Contas da Uniào é atribuída dupla competência dos recursos entregues aos Municípios.
Segundo o autor da proposição, esta objetiva atenuar a excessiva rigidez
quanto à aplicação, pelo Município, dos recursos postos à sua disposição,
pois nem sempre os critérios estabelecidos atualmente se harmonizam às
reais necessidades desses níveis de administração.
Ademais, o eminente representante por Minas Gerais projeta o problema numa outra dimensão, relativa à coordenação do planejamento, necessâria quando diversos são os problemas a equacionar.
Esclarece, a respeito:
"Há um sério engano em acreditar que só a centralização abre
campo ao desenvolvimento.
Temos observado exatamente o contrârio: a centralização inibe a iniciativa municipal, projeta problemas inexistentes, enquanto
descura os que de fato existem."
Em razão disso, acrescenta, só o planejamento coordenaCilo pode restabélecer a iniciativa, revigorando~a.
Do ângulo econômico, a matéria suscita algumas questões de extrema
importância. Em primeiro lugar, o Projeto estâ limitado ao campo da aplicação dos recursos recebidos pelos Municípios, em decorrência da distribuição do respectivo Fundo de Participação, destinado a esses níveis de administração. No momento, tais recursos chegam aos Municípios, nào importando em que Região do País estejam situados, vinculados a determinadas
despesas. Assim, certos percentuais devem ser obrigatoriamente despendidos
em áreas prefixada, o que nem sempre, é verdade, está de acordo com as carências existentes.
Com o tempo, muitas dessas vinculações perdem o seu sentido original.
A partir daí, um investimento, por menor que seja, visando a atendê-las,
torna-se excessivo, desnecessârio.
De outro lado, essas vinculações têm sido determinadas a nível federal.
Dai, um outro defeito do critério atual, a uniformidade, que iguala situações
em muitos casos bem diferentes.
A conseqüência de tudo isso é a inibição municipal diante da excessiva
centralização, gerando inúmeras distorções, as quais nem sempre aparecem
de plano.
Ante o exposto, e tendo em vista que acima de tudo o Projeto visa a devolver ao Município a capacidade de dispor de recursos que, em, última
análise, nele tiveram origem, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 26 de abril de 1978. - Marcos Freire, PresidenteRoberto Saturnino, Relator - Franco Montoro - Agenor Maria - VasconceJos Torres - ArlWlJ de Mello - Otair Becker.

PARECER N' 258, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Tancredo Neves
Apresentado pelo ilustre Senador Itamar Franco, o presente Projeto de
Lei pretende disciplinar a aplicação dos recursos provenientes do Fundo de
Participação dos Municípios, de acordo com os programas previstos na Lei
Orçamentâria Municipal, elaborada anualmente e aprovada pela Câmara de
Vereadores.
Tais programas de aplicação dos referidos recursos deverão atender às
necessidades reais do Município, estabelecidas segundo diagnóstico prévio
da situação e observadas, no que for aplicável, as diretrizes e prioridades dos
Planos Nacionais de Desenvolvimento, ficando o Tribunal de Contas da
União encarregado de elaborar os cálculos das quotas municipais e julgar a
aplicação dos recursos.
A Justificação do Projeto revela-se de grande lucidez e nos convence do
pleno acerto da medida proposta, que, efetivamente, viabiliza o declarado
propósito de "revigorar a margem de decisão municipal, que deve iniciar-se
pela possibilidade de dispor de seus próprios recursos, ainda que originários
de fontes orçamentárias federais".
Na brilhante justificação do seu projeto, o eminente Senador Itamar
Franco, com pleno conhecimento de causa, de vez que ,por duas vezes, pelo
voto direto do povo, administrou, com eXtraordinâria capacidade, um dos
mais importantes Municípios_ do Brasil, o Cle Juiz de Fora, em Minas Gerais,
acentua com inteira procedência:
"Por outro lado, tem havido uma rigidez muito acentuada no
que respeita à disposição, pelos Municípios, dos recursos do Fundo
de Participação.
Os critérios par~ a execuçào de despesas, pela utilização dos
recursos do Fundo, são demasiadamente rigorosos, e nem sempre
atendem às reais necessidades dos diversos Municípios, localizados
em regiões jâ de si bastante diferenciadas.
O que existe é uma centralização excessiva de poder. O Executivo Federal, na medida em que atrai para si o direito de fixar as regras (ie aplicação de recursos pelos Municípios, verdadeiramente
reduz a jâ pequena margem de atuação dessas unidades administra·
tivas.
Ocorre então como que um asfixiamento da vida municipal
brasileira. Os M unicipios· não podem dispor com certa liberdade
dos recursos do Fundo de Participação, tampouco dos seus recursos próprios, que devem ser vinculados e rígidos, e muitas vezes irreais, planos de aplicação'!.
Sobre esse ponto, é oportuno observar que, na realidade, os recursos do
Fundo de Participação dos Municípios pertencem, de pleno direito, a essas
comunas desde que a Constituição destinou parte da arrecadação dos impostos federais sobre a renda e sobre produtos industrializados para a formação
dos Fundos. Quer dizer, qualquer limitação que se imponha à aplicação desses recursos, segundo as prioridades· e necessidades dos próprios Municípios,
constitui uma descabida ressalva ao seu pleno e legítimo direito de recebêlos.

Na Comissão de Economia, o nosso douto colega Senador Saturnino
Braga, examinando a proposição, destacou o seguinte:
"Do ângulo econômico, a matéria suscita algumas questões de
extrema importância. Em primeiro lugar, o Projeto está limitado
ao campo da aplicação dos recursos recebidos pelos Municípios,
em decorrência da distribuição do respectivo Fundo de Participação, destinado a esses níveis de administração. No momento, tais
recursos chegam aos Municípios, não importando em que Região
do País estejam situados; vinculados a determinadas despesas. Assim, certos percentuais devem ser obrigatoriamente despendidos
em áreas prefixadas, o que nem sempre, é verdade) está de acordo
com as carências existentes.
Com o tempo, muitas dessas vinculações perdem o seu sentido
original. A partir daí, um investimento, por menor que seja, visando a atendê-las, torna-se excessivo, desnecessârio."
Quando o ilustre Autor do Projeto menciona a excessiva centralização
financeira e de poder nas mãos do Executivo Federal, não só indica a causa
dos maJes que afligem e sufocam as finanças municipais, como salienta grave
hipertrofia de nossa existênci~ federativa, uma das responsáveis, inclusive,
pela nossa crise inflacionâria.
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Sob todos os pontos de vista, o presente Projeto de Lei merece nossa
acolhida, razão por que opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1979. - Cunha Lima, PresidenteTancredo Ne .. es, Relator -Amaral Peixoto - Arnoo de -Mello - Lomaoto
Júnior - Amaral Furlao - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Vicente
Vuolo.
PARECERES N's 259,260 E 261, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei do Senado 0 9 60, de 1976, que "dá nova
redação ao artigo 450 do Decreto-lei 0 9 5.452, de 19 de maio de J943
(Consolidaç:ão das Leis do Trabalho).
PARECER N' 259, DE 1979
Da Comissào de Constituiç:ão e Justiça
Relator: Senador Helvídio Nunes
Por via do Projeto de lei n9 60, de 1976, cogita o Senador Orestes
Quércia de alterar a redaçào do art. 450 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, pelo acréscimo, na parte final do dispositivo, da expressão "além da remuneração correspondente ao cargo exercido nas condições acima".
Em verdade, a Consolidação das Leis do Trabalho garante ao empregado chamado a ocupar, em comissào, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, a contagem do
tempo naquele serviço, bem como volta ao cargo anterior.
2 .. Da justificativa apresentada pelo ilustre representante paulista recolho o seguinte tópico, que me parece da maior importância:
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da, quer nos parecer, vem oferecer solução razoável e eficaz para controvérsia doutrinária e jurisprudencial há muito existente, controvérsia decorrente
da falta de uma nOrma legal específica sobre a matéria.
O eminente Professor Mozart Victor Russomano, em St!U "Comentários
à Consolidação das Leis do Trabalho", volume 111. pãg. 669, analisando o
assunto, assim ensina:
"O empregado chamado para um cargo de confiança em comissão, ínterinamente ou em substituição, não renuncia ao cargo
efetivo. Cessada a comissão, a interinidade ou a substituição, voltará ao seu anHgo posto, contando no seu tempo de' serviço o prazo
da comissào da interinidade ou da substituiçào e pc:rdendo, apenas,
as vantagens morais e pecuniárias· dai decorrente)".
Em sentido contrário escreveu o não menosituslrado mestre do Direito
do Trabalho, professor Valentim Carri~n, que, em seu "Comentários à Con- .
sOlidaçào das leis do Trabalho", pág. 194, sustenta:

"Não há qualquer norma legal que determine no Direito do
Trabalho (como acontece na administração pública ao funcionário) o pagamento ao substituto do mesmo salário do substituído;
aqui a regra basilar é a de equiparação, mas se exige' simultaneidade
no tempo, a mesma produtividade e qualidade, mesmo assim. sujeita a outros requisitos. A simples substituição não indica a equiva~
lê'ncia do resultado atingido; é que as funções empn:sariais têm que
ser desenvolvidas mesmo Com maus ou péssimos substitutos".
Com efeito, no tocante â retribuição, nos casos descritos pelo art. 450,
na falta de norma específica, comum tem,sido aplicar~se a rc:gra do art. 461
"Tal medida vem de encontro ao anseio de grande parcela dos (princípio de isonomia salarial), que, entretanto, exige para S'Ja aplicabilidaempregados brasileiros, principalmente no setor bancário, e visa de, entre outros requisitos, que haja simultaneidade no tempo, a mesma pro·
coibir abusos por parte de empregadores que, guindando funcio- dutividade e qualidade.
Tal lacuna tem gerado, não raro, pronunciamentos judidais, atravês de
nários a cargos mais elevados, interinamente ou em comissào, deixa de efetuar o pagamento salarial existente entre esses e os cargos' senten'ças, acórdãos e prejulgados dos Tribunais Trabalhistas, no sentido de
efetivos, embora a designação desses empregados se perpetuem no se conceder essa retribuição.
Entendemos que a proposição em exame tem por escopo dar cunho letempo".
gal à obrigatoriedade do pagamento da remuneração justa ao l~mpregado, nos
3. A mim me parece realmente oportuna e conveniente a adição proposta, que visa a impedir que as empresas, através dos artifícios das substi· casos alinhados no art. 450 da CLT, regulando de uma vez por todas a matuições eventuais ou temporárias, deixem de pagar justa retribuição aos ser- tétía até então controversa e interpretativa.
Por estas razões, quanto ao mérito, somos pela aprovat;ão do Projeto
viços que lhe são prestados.
de Lei do Senado n' 60, de 1976.
4. De Outra parte, a proposição não fere a Constituição ou a sistemática
E o nosso Parecer.
vigente. E, pois, constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, de maio de 1977. - Jessé Freire, Pn:sidente - LeO parecer é peta aprovaçào, inclusive quanto ao mérito.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1976. - Accioly Filho, Presídente- noir Vargas, Relator. - Osires Teixeira - Orestes Quêrcia -- Lázaro BarbOla.
Helvídio Nunes, Relator - Henrique de La Rocque - OUo Lehmann - José
Lindoso - Nelson Carneiro - Heitor Dias - Leite Chaves.
PARECER N' 261, DE 1979
PARECER N' 260, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Da Comissào de legislatão Social
Relator: Senador Amaral Peixoto
Relator: Senador lenoir Vargas
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do Senado n9 60, de
De autoria do nobre Senador Orestes Quércia, o Projeto de lei do Senaautoria do Senador Orestes Quércia, visando alterar o artigo 450 do
do n9 60, de 1976, em estudo, visa dar nova redação ao art. 450 do DecretoDecreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 1943.
iei n' 5.452, de i' de maio de i943.
As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, exami.
O artigo que se propõe alterar está incluído no Título IV, Capítulo I, da
nando a matéria, manifestam-se favoráveis, nos seus âmbitos prôprios, à aprovação ~a Proposição.
Consolidação das Leis do Trabalho, na parte referente às DispOSições Gerais
do Contrato lndividual de Trabalho e estabelece que:
No tocante à competência desta Comissão, não vejo óbicl~ à aprovação
"Art. 450. Ao empregado chamado a ocupar, lnterinamen- do preseme Projeto que, a meu ver, irá suprir, se transformado em lei, uma
te, ou em substituiçào eventual ou temporária cargo diverso do que das mais gritantes omissões do nosso velho estatuto ordenado r das relações
exerce na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele empregado-empregador.
serviço, bem como volta ao cargo anterior."
Em verdade, o que pretende o autor do Projeto é, com muito acerto, aA alteração proposta é aditiva e acrescenta in fine mais as expressões
crescentar ao artigo 450, do citado Decreto-lei, exatamente, aquílo que lhe
"além de remuneração correspondente ao cargo exercido nas condições acifalta, ou seja, a diferença retributiva entre o cargo mais elevado que venha o
ma".
empregado a exercer, em benefício da empresa, por circunstâncias eventuais
Justificando a proposição o ilustre autor ressalta que a medida "visa
e o cargo que habitualmente exerce no emprego.
coibir abusos por parte de empregadores que, guindando funcionários a carNada mais justo do que assegurar a quem exerce função mais elevada, o
gos mais elevados, interinamente ou em comissão, deixa de efetuar o pagasalário
mais elevado, enquanto perda.rar esse exercício.
mento da diferença salarial ex.istente entre esses e os cargos efetivos, muito
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de~ Lei do Sena~
embora a designaçào desses empregados se perpetue no tempo".
do n' 60, de 1976.
Da douta Comissão de Constituição e Justiça a matéria mereceu aprovaçào, na apreciação dos aspectos constitucional e jurídico.
E o parecer.
Cabe a esta Comissão, assim, examiná-la, quanto ao mérito.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1979. - Cunha Lima, PresidenteTornando expressa a obrigatoridade do pagamento da diferença entre a
Amara.l Peixoto, Relator - Lomanto Júnior - Arnon de Mello - Amara, ,_
remuneração contratual e a decorrente do exercício eventual de cargo ocupaFurlao - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Vicente Vuolo - Tllncrt&! ~ ..
do pelo empregado interinamente, em comissão ou por substituição, a mediNeves.
1I..1._,
l~
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PARECER N' 262, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de lei
do Senado n9 62, de 1979 - Complementar, que "prorroga o prazo
de ~igência da lei Complementar 0 9 35, de 14 de março de 1979, e dá
outras profidênc:ias".
Relator: Senador Tancredo Nefes

o projeto em exame, de iniciativa do Ilustre Senado~ Nelson Carneiro,
visa a prorrogar o prazo para início de vigência da Lei Complementar n9 35,
de 14 de março de 1979, no sentido de dar ao Governo e aos legisladores
"tempo e vagas" para que se peçam "as modificações que o texto sancionado reclama", no sentido de dar a tào importante diploma legal cúndições
para alçançar' os objetivos colimados.
Em sucinta justificação, o autor nos dá elementos mais que suficientes
par~ o acolhimento da proposição, sobretudo se considerarmos que as razt'CS ali expostas representam a opinião quase.unânime dos magistrados e.iuristas deste Pais.
A medida nào constitui inovaçào, posta em circunstâncias reais ou menos idênticas, pois encontra símile em decisões do Congresso Nacional, sendo seu excmplQ mais expressivo e recente os sucessivos adiamentos de início
de vigência do Código Penal.
Razões assistem ao eminente Senador Nelson Carneiro quando afirrn.a
que, bem poucas vezes, tantas e tào expressivas vozes se têm levantado contra uma Lei, como no caso da Lei Complementar 35/79, de que ora nos ocupamos.
Quando no exercício da liderança do MDB, na Câmara dos Deputados,
ao ensejo da apresentação do Projeto da alua! Lei Orgânica da Magistratura,
emitimos sobre o mesmo a seguinte nota:
"A Liderança do Movimento Democrático Brasileiro, Interpretando o
pensamento da sua Bancada na Câmara dos Deputados, sente-se no dever de
advertir aos seus correligionários, em todo o País, e à opinião pública nacional que o Projeto de lei Orgânica da Magistratura, enviado pelo Poder Executivo à consideração do Congresso, onde está tramitandú, é mais um lamentável documento a revelar o espirito autoritário e reacionário do Gover-

no.
Essa proposição, elaborada em sigilo, nos gabinetes da tecnoburocracia
estata!, depois de um ano da edição do Pacote de Abril, de melancólica estória. visando, ao que se dizia, dotar o Poder Judiciário de todas as condições para o exato cumprimento de sua missão, infelizmente não irá atender
a essa finalidade. Ao contrário, se transformada em Lei, acarretará os mais
graves inconvenientes ao seu funcionamento.
Os objetivos de uma reforma judiciária autêntica, ou sejam, os da Justiça rápida, barata, ao alcance de todos, sobretudo os da sua humanização,
são obliterados no Projeto que agrava; sem solucioná-los, todos os vícios.
defeitos e anomalias da atual organização, notoriamente capitalista, obsoleta e elitiSla.
Além do mais, ele agride, traumatizando-a, a estrutura fedcrativa da
Nação, quando estabelece intromissõe3 indébitas do Poder Central nas esferas estaduais, a pretexto de melhor ordenar o seu aparelho judiciário e, corno
se n~1O bastasse essa violência. consagra contundentes inconstitucionalida~
des, não se detendo, sequer, o Executivo em subordinar aos seus desígnios
atividades do Judiciário, quebrando, assim, postulado básico e tradicional
de Direito de todos os povos cultos.
Extremamente grave, no Projeto, ê que ele reduz de forma acintosa e
agressiva. o status moral, político e funcional dos juízes brasileiros, que nele
sào tratados com injustiça e desrespeito.
Possuímos em todo o País, para honra nossa, um colendo colégio de
Magistrados, em expressiva e esmagadora maioria, notáveis pela sua irre~
preensível dignidade, competência e exemplar diligência que elevam os pa~
drões de nossa cultura. Vê-los inferiorizados na sua estatura moral, cercea~
dos na sua independência e suspeitados na sua incorruptível correção, sub~
metidos que estão, pelo Projeto, à vexatória censura dos seus atos peJo.escrivão. seu inferior hierárquico, nào é servir à causa da Justiça, mas
amesquinhá-la na sua nobreza e na sua elevação.
Não cuida a iniciativa do Poder Executivo do ponto fundamental da
atrofia de nossa organização judiciária, que é a grave problemática da jnfra~
estrutura da Justiça, causa básica do emperramento do aparelho Judicial.
Não se cuidou da máquina judiciária para reformá-la e modernizá-Ia,
equipando-a, condignamente, de elementos humanos e materiais para me~
lhor aparelhá-la e dinamizá-la. Os processos se avolumam, sobretudo com o
nosso crescimento demográfico, e os Estados estão ao desamparo de uma or·

ganizaçào, pelo menos desejável, porque os serventuários nào têm estímulo
de paga, os cartórios não têm o mínimo suporte material para desempenho
de suas tarefas, os locais de instalação são inadequados e os juízes sào carentes de apoio lúgístico que é dado a qualquer dos funcionários do Executivo e
do Legislativo. Retira-se·lhe a situação decorrente de conquistas pessoais e
do direito adquirido, enquanto que os titulares de Cartório, nos termos do
Pacote de Abril, sào mantidos, na plenitude de suas prerrogativas, vantagens
e privilégios. Exclui do Legislativo, através do Senado. a aprovação da n\)meação dos Ministros do Superior Tribunal Militar, violando, uma outra
vez, a harmonia e a interdependência dos Poderes. As garantias constitucionais da vitaliciedade e da irredutibilidade são postergadas. Cria-se o Conselho Nacional da Magistratura com poderes de avocação dos processos em
curso perante a Justiça dos Estados e de discíplína sobre Membros de Tribunais, cujas decisões são irrecorríveis.
Seria longo continuar mencionando nesta nota as falhas, erros e hipertrofias do Projeto que têm sido objeto da crítica dos Tribunais e das Associações de Magistrados de todo o Brasil.
Através de emendas, talvez, se possa aperfeiçoar a sua parte formal e
material. Mas nâo :-.erá possível eliminar o seu espírito retrógrado e punitivo.
A sua filosofia obscurantista nào corresponde aos reclamos da Nação por
uma Justiça mais ágil, segura e humana."
Lamentavelmente todas as nossas previsões se confirmaram.
Na tramitação do projeto pela Câmara ele foi sensivelmente aprimorado nos seus aspectos mais contundentes, mas a despeito do esforço legislativo. tanto na Câmara como no Senado, nào foi possível escoimá-Io dos seus
graves defeitos de origem ..
Transformado em lei, contra ela se insurgiram quase todos os Tribun<lis, o Instituto e a Ordem dos Advogados, não só pelo seu Conselho Federal como pelas suas secções regionais.
Magistrados têm antecipado a sua aposentadoria e dezenas de oulras
_ continuam lavrando o seu protesto em termos candentes contra o diploma
lega!, que tral para o Judiciário brasileiro uma situação deveras constrangedora e anômala.
Ocorre, todavia, no caso concreto, a inocuidade da medida, prejudicada
pela efetiva vigência da lei em tela, desde 13 de maio do cúrren.te mês.
Louve-se a intenção do subscritor do projeto, mas seria de todo impossível. por escassez de tempo, a sua tramitação, nos termos do art. 58 da
Constituição.
Assim, por despiciendo, deixamos de analisar a matéria sob o prisma
constitucional, opinando pela declaração de prejudicialidade do Projeto.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de la Rocque. Presidente - Tancredo Neves, Relator - Helfídio Nunes - Bernardino Viana
- Raimundo Parente - Cunha Lima - Franco Montoro - Nelson Carneiro
- Hugo Ramos - Aloysio Chans.

PARECERES N's 263 E 264, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'" 39, de 1977, que "dá nou
redação ao § 2'" do art. 543, da Consolidação das leis do Trabalho,
que trata do empregado eleito para o cargo de administração sindical
ou representação profissional".

PARECER N' 263, DE 1979
Da Comissão de Legislatão Social
Relator: Senador Henrique de La Rocque
Quer O Ilustre Deputado Adhemar Ghisi, por intermédio deste projeto,
alterar o artigo 543, § I Q da CLT, de modo que seja computado como tempo
efetivo de serviço, com todas as vantagens legais inerentes, o período em que
o empregado esteja afastado da empresa no exercício de mandato sindical.
Pela redação atual do dispositivo, o período do mandato é considerado como de licença não remunerada, salvo se, mediante acordo com a empresa ou em cláusula contratual, forem estabelecidas outras condições.
Trata-se, como se vê, de uma das hipóteses de suspensão do contrato de
trabalho. situação em que cessam os direitos e obrigações recíprocas decorrentes da relação empregatícia. Nesse período o contrato não vige, permanece latente, estático, para somente convalescer por ocasião da volta do empre-

gado.
Na suspensão do contrato de trabalho o empregado tem a garantia do
emprego, de modo que, cessados os motivos do afastamento, sempre de natureza relevante ou de interesse público, ele não fique ao desamparo devido a
fatores para Os quais, nem sempre, dá causa.
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púhlicos, pela aplicaçào da norma sugerida, tal ô~us p'OllCO ou.nada repreAo retornar. aplicam-se as normas do artigo 471, que asseguram ao
empregado "todas as vantagens qUl", durante sua ausência, tenham sido atrisentará ante o seu alcance social no seio da classe trabalhista"
buídas à categoria a que pertencia na empresa".
Opino, assim, pela àprovação do projeto sob 'exame.
O Projeto, desse modo, estaria com sua finalidade já atendida pela legisSala das Comissões, 7 de junho de 1979. - Cunha Uma, Presidentelaçào vigente. pois, se destina, como adverte o seu Autor, a garantir a contaPedro Simon. Relator - Raimundo Parente - Amaral PI~ixoto - Tancredo
gem do período do afastamento para a aposentadoria previdenciária.
Neves - Lomanto Júnior - Vicente Vuolo - Amaral Furlan - ArAou de
Sucede. no entanto, que esse dispositivo tem sido interpretado restriti- , Mello.
vamente, isto é. tem-se considerado como "vantagens atribuídas à categoPARECER N' 265, DE 1979
ria" aquelas que dizem respeito às melhorias salariais (aumentos coletivos),
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
às promoções (no caso de Quadro de Carreira) e poucas outras mais, sempre
da Câmara n' 88, de 1978 (Projeto de Lei n' 3.40-C, de 1977, na
concedidas em caráter geral. Assim, o tempo de serviço, por se cingir a um
Câmara dos Deputados) que "deterruina consulta Illebiscitária's po~
aspecto de interesse pessoal, relacionado com a permanência do empregado
pulações
da área amazônica do Est~dode Goiás a Jespeito da cr.ação
na empresa, nào estaria abrangido pela referida norma, exceto nos casos predo Estado do Tocantins".
,
vistos expressamente na Lei, a exemplo as suspeásões do contrato por motivo de alistamento militar, acidentes do trabalho ou auxílio-doença a cargo
Relator: Senador Nelson Carneiro
da Previdência Socia1.
Meu voto é pela inconstitucionalidade do Projeto 41: t"e) da Câmara
Ora, nào nOS parece, realmente, justo que o empregado, investido do que, desenganadamente, constitui uma fase preliminar, a:-tla"S declarada 110
mandato sindical, no desempenho de funções de tanta relevância, muitas ve- art. 11', de criação de um novo Estado. Ora, pelo art. 39 4á"Constituição, "a
zes prejudicado em seus interesses pessoais ou impedido de fazer carreira criação de Estados e Territórios dependerá de lei comp_entar", não sendo,
dentro da empresa (pois que, afastado do "serviço, não tem como ser promo- assim, passível de ser objeto, em qualquer fase, de len'fdinária. Aliás, a convido ou aumentado em seu salário, por merecimento), ainda perca o direito sulta plebiscitária, cuja experiência é tristemente lembrada entre nóS, só é
de contar esse tempo em igualdade de condições com os colegas que o con- permitida pela Constituição, em seu art. 14, para a criação de municípioS. A
duziram a tal cárgo.
inconstitucionalidade aqui apontada me desobriga de, examinando o mérito,
,. Como diz bem o Autor, "muitos empregados, detentores de autênticas declarar sua inoportunidade e sua inconveniência.
lideranças classistas, deixam de aceitar oS cargos de direção sindical ou, se
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henriquedt~ La Rocque, Pre~
os aceitam, deles se afastam prematuramente, quando constatam o pesado sidente - Nelson Carneiro, Relator - l\foacyr O.lIa - Helfídio Nunesônus pago pelo exercício dessa representação".
Murilo Badaró - Bernardino" Viana - AloysiOO€hans - Tancredo Neves.
Cumpre, portanto, ajustar o texto da nossa velha Consolidação à realiVOTO VENCIDO. EM SEPARADO, DO SR. SENADOR FRANCO
dade presente, eliminando-se um dos fatores que mais embaraços causam ao
MONTORO:
pleno desenvolvimento da vida sindical brasileira.
Antes essas razões, somos pela aprovação do projeto.
O Projeto em ex.ame, de,,-miciativa do Ilustre Deputado Siqueíra Cam~
Sala das Comissões, 26 de abril de 1979. - Hehídio Nunes, Presidente
pos, da representação de Goiás', propõe consulta plebiscitãtia, às populações
- Henrique de La Rocque, Relator - Raimundo Parente - Jutahy Magados municípios da área amazônica do seu Estado, sobre a conveniência qa
lhães - Jessé Freire.
criação, por desmembramento, do Estado do Tocantias",. consulta esta a ser
PARECER N' 264, DE 1979
feita "simultaneamente com as eleições municipais de 15 de novembro de
Da Comissão de Finanças
1978".
Os municípios a serem consultados estão relacionados no parágrafo
Relator: Senador Pedro Simon
único do art. lI' e se integram, segundo afirma o autor da proposição, na
Acolhido nas Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legis- áréa da amazônia legal do Estado de Go"iás.
laçào Social e de Finanças e aprovado em Plenário na Câmara dos DeputaA proposiçào consta, ainda, de dois artigos e dois parágrafos, que estados, vem à revisão do Senado Federal o projeto de lei em epígrafe, apresentabelecem as normas gerais para a consulta de que trata o "c:aput" do art. 11',
do pelo illJstre Deputado Adhemar Ghisi.
artigos 29 e J9 e seus parágrafos 11' e 2Q - e mais o art. 49 , pelo qual fica o TriPropõe a medida a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho no
bunal Superior Eleitoral incumbido de expedir as instruçôes necessárias à
sentido de que seja computadç> o período de mandato sindical como de efetirealização da consulta plebiscitária de que se ocupa o pfCijeto.
vo exercício da atividade profissional do trabalhador, para o fim de auferir
A matéria foi vista e apreciada pela Comissão de Cons'Lituição e Justiça
direitos e vantagens que lhe asseguraria a lei naquela condíção.
da Cámara dos Deputados e ali aprovada, por unanimidade, com uma única
Trata-se de disposição a ser inserida no § 21' do art. 543 da Consolialteração no projeto primitivo, para modificar a data,já vencida, para realidação das leis do Trabalho e, manifestando-se sobre ela a Comissão de Lezação do preconizado plebiscito.
" gislação Social desta Casa, concluiu pela sua aprovação.
O autor do projeto, ao justificar sua iniciati~a, assím sintetiza os seus arE inegável que a medida, uma vez incluída no ordenamento jurídico pogumentos:
sitivo, há de trazer inquestionáveis benefícios àqueles empregados que, esco"Na verdade, essa idéia já amadureceu na consciência de todo
lhidos por seus colegas para integrarem as lides sindicais, vêem-se afastados
o povo de Goiás, que receberá a iniciativa da criação da nova unidas empresas onde laboram com prejuizos quanto aos direitos que fariam jus
dade federada com as maiores manifestações de entusiasmo e regose permanecessem em atividade.
zijo"
.
Parece-nos exata a afirmação do nobre Autor da proposição ao salien"Desejamos
apenas que o governo conheça o pensamento do
tar que muitos empregados, detentores de autênticas lideranças classistas,
povo.
Que
ele
seja
ouvido, porque dele emana todo o poder, como
deixam de aceitar os cargos de direção sindical.
diz a Constituição".
De outra parte. afinal, parece que a atual conjGntura propicia o forta"E tal ato será mais uma manifestação democrática d(> goverlecimento dos Sindicatos.
no,
que
sensibWzará extraordinariamente o povo do norte goiano.
O reconhecimento da necessidade de uma maior atenção àqueles trabaque saberá retribuir co"m apoio e entusiasmo o ato do Governo Fe~
lhadores traduziu-se, recentemente, na sanção presidencial à Lei nl' 6.643, de
dera\. "
14 de maio do corrente ano, que, ao acrescentar parágrafo ao art. 9'" da Lei
nl' 5.890, de 1973, autorizou aos empregados integrantes de categorias profissionais submetidas ao regime de aposentadoria especial exercentes de cargos da Administração ou de Representação Sindical o cômputo do tempo de
serviço prestado aos órgãos classistas para efeito da respectiva aposentadoria.

A medida ora analisada vem complementar aquela providência e, portanto, preencher lacuna da Consolidação das Leis do Trabalho, no que se refere às vantagens a serem c"onferidas aos dirigentes sindicais.
Nenhum óbice pode ser oposto ao projeto no que diz respeito às finanças publicas, pois se algum encargo vier afetar, eventualmente, os cofres

E conclui:
.. Assim, nossa proposição visa apenas a dar ao eleitorado do
norte goiano a opo'rtunidade de dizer ao Poder Executivo Federal
que. realmente, ele deseja a criação do Estado do Tocantins, para
que, alicerçado na vontade popular livremente manifestada, possa
o Governo Federal atender à reivindicação, transformando-a em
realidade, para o bem de todos,"
O Projeto está superado no que conceri)~"à .da~ da realização dQ prete#~"
dido plebiscito, novamente vencida sem que"a !TIaiéria logrnsse, sequér, ;ter.
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concluída a sua tramitação no Congresso. Em conseqüência, se fosse o caso,
imperativo seria emendá-lo, no sentido de fixar-se o.utra data para a realilaçào da consulta plebiscitária de que se ocupa a proposição. Esta nào tem
expresso respaldo constitucional, muito embora, por igual, inexistam determinações legais capazes da elidir os seus propósitos.
A consulta prévia, sugerida pelo ilustre Deputado goiano, pode revelarse experiência democrática realmente válida, entre nós, para a constituição
de novos Estados. Pode e deve ser posta em execução.
De fato, nos estritos termos da disciplina constitucional, a criação de
Estados e Territórios depende, tão-somente, de lei complementar, de hierarquia federal. Assim, a criaçào do Estado de Tocantins, mediante o desmembramento de área do Estado de Goiás, tem como única condicionante a
ediçào de lei complementar que a d~termine. nos termos do art. 39 da Constituiçào Federal.
Assim preleciona Pontes de Miranda, ao focalizar a inteligência do preceito constitucional que rege a matéria:
"Deu-se ao Congresso Nacional poder de criar novas entidades intra-estatais (Estados-membros, Territórios) desde que o faça
em lei complementar da Constituição."
Embora tal comentário se refira ao texto original da Constituição de
1967, vale dizer que o seu art. 3'" atravessou incólume, por força de explícita
determinação, o sombrio episódio da emenda constitucional outorgada em
1969.

o projeto sob exame, contudo, não pretende criar Estado ou Território,
mas apenas estabelecer uma instância que, sem vulnerar a competência constitucional deferida ao Congresso N~cional - para legislar, no caso, por via
de lei comple.mentar - sirva como elemento de sustentaçào à iniciativa Que
possa vir a ser tomada em função da idéia de criação do Estado de Tocantins. Desta sorte, ainda que convertido em lei, o projeto não obrigará a
criaçào de Estado ou Território. mas, tão-somente, a realização de uma consulta, que, a rigor, corresponderá a uma manifestação declaratória de vontade coletiva, sem conseqUências coercitivas.
Pelos motivos expostos, nào vemos inconstitucionalidade nem injuridicidade no projeto sob exame, razào porque opinamos pela sua aprovação,
com a seguinte

EMENDA N' I-CCJ
Dê-se ao art. 19 a seguinte,redação, suprimindo-se o art. 49.
"Art. 19 Simultaneamente com as próximas eleíções Municipais, será feita consulta plebiscitária aos eleitores dos municípios
do Estado de Goiáis, situados na área da amazônia legal e referidos
no parágrafo único deste artigo, sobre a criação do Estado de Tocantins. "
Sala das Comissões, 6 de junho, de 1979. -

Franco Montoro.

PARECERES N'S 266 E 267, DE 1979
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 110, de 1978 (n9 2.799-C,
de 1976, na Casa de ·origem), que Hdispõe sobre os depósitos judiciais, e dá outras profidências".

PARECER N' 266, DE 1979
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
O projeto de lei ora trazido à nossa consideração, na forma do art. 58 da
Constituição Federal, durante a sua tramitaçào na Casa de origem já lograra
ser aprovado unanimemente pelas comissões técnicas às quais fora distribuído, inclusive, portanto, pela Comissão de Constituição e Justiça.
Cuida-se, através dele, de estabelecer critérios nacionalmente uniformes
a presidir os depósitos judiciais, bem como de·determinar aplicação especifica para os recursos obtidos com os mesmos depósitos.
Assim é que. pejo art. 19, toda e qualquer quantia que tiver que ser depositada por ordem judicial, sê-Io-á dentro de vinte e quatro horas no Banco
do Brasil ou, em sua falta, em outro estabelecimento de crédito que terá a incumbência de repassá-Ia ao banco oficial no prazo de dez dias. Nas comarcas
onde nào existir estabelecimento de crédito, o prazo de recolhimento será au-

ment<.!do para setenta,e duas hôras (§ 19 do artigo 19 ). O eventual descumprimento do aí estabelecido implicará multa de vinte por cento sobre o valor
a ser depositado. suportável pelo responsável (§ 29 do art. 19).
Quanto à destinação dos recursos dai resultantes, determina o projeto
que o Banco do Brasil manterã trinta por cento dos depósitos em conta vinculada para atender às liquidações de sentenças e destinará o restante a aplicações em:
- empréstimos para formaçào de capital de giro de pequenas e médias
empresas nacionais;
- empréstimos para aquisição de maquinaria industrial e reequipamento das pequenas e médias empresas nacionais~
- financiamentos agro pastoris a pequenos agricultores e pequenas e
médias empresas nacionais:

E o que vem consignado no art. 4".
Os rendimentos de tais aplicações, deduzidos os custos operacionais
bancários, reverterão em favor dos beneficiários das quantias ajuizadas (parágrafo único do art. 49 ).
O projeto, entretanto, nào merece acolhida. Restaura o monopólio do
Banco do Brasil para os depósitos judiciais, quando, por força de projeto do
então Deputado Rondon Pacheco, de que fui relator na Comissão de Constituição e Justiça da outra Casa, e convertido em lei, ditas importâncias podem ser, e estão sendo, depositadas em estabelecimentos bancários oficiais
dos Estados. Outrossim, nào me parece legítimo que se dê destinos obrigatórios a ditos depósitos, que podem ser levantados a qualquer tempo, mediante ordem judicial. Mandar que os mesmos sejam aplicados em empréstimos, por sua natureza longos. como os referidos no Projeto, se me afigura
desaconselhável. Junte-se ainda a impossibilidade material de. em comarcas
longínquas onde não existem agências bancárias, ficarem os responsáveis pelos depósitos sujeitos à multa de 20% (vinte por cento) de seu valor (art. 19, §
'''), o que seria injusto.

Como a legislação pertinente, indicada no Projeto da Câmara, é o Código do Processo Civil, cabe-nos opinar sobre o mérito da proposição, nos termos do Regimento Interno.
Assim, meu parecer é pela' rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 29 de março de 1979. - Henrique de La Rocque,
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Tancredo Nens - Aloysio Chafes - Franco MontoTO - Raimundo Parente - Murilo 8adaró - Lázaro
Barboza - Hugo Ramos.

PARECER N' 267, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Tancredo Neves
O presente Projeto 'de lei objetiva disciplinar os depósitos judiciais e estabelecer condições e critérios para a aplicação dos recursos oriundos dos referidos depósitos.
2. Na Justificação, esclarece seu autor, o ex-Deputado Alencar Furtado, que "o projeto não altera em nada a organização judiciária dos Estados,
apenas oferece destinação às quantias ajuizadas, favorecendo o desenvolvimento nacional, o interesse das partes e a moralização administrativa, a par
de criar nova fonte de receita para a Uniào".
3. Embora seus propósitos sejam os melhores, há aspectos negativos
da matéria que nào podem escapar à nossa análise.
A própria Comissào de Constituição e Justiça, que rejeitou a proposiçào com base no parecer do ilustre Senador Nelson Carneiro, apontou alguns desses pontos críticos.
Por exemplo, é de lembrar-se, conforme salienta aquela Comissão, que
a legislação vígente prevê o recolhimento dos referidos depósitos judiciais em
estabelecimentos bancários oficiais dos Estados. E tal procedimento é perfeitamente lógico, tendo em vista que esses depósitos são feitos à conta e à disposiçào das Justiças estaduais. Ê. preciso, pois, dar prioridade, nesse caso,
aos Bancos oficiais dos Estados.
Nessa ordem de idéias, outro argumento contrário ao Projeto, ainda salientado naquele parecer, é o de que se cria monopólio do Banco do Brasil
para os citados depósitos. Veja-se que, nos termos do art. 19 do Projeto,
quando o valor do depósito for recolhido a outro estabelecimento de crédito,
este será obrigado a repassá-lo ao Banco do Brasil, dentro de dez dias. Ora, é
justo e natural que o Banco do Brasil deva receber os depósitos do âmbito da
Justiça Federal, mas é de total inconveniência que ele monopolize os recolhimentos procedentes das Justiças estaduais.

•
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Outro aspecto levantado pela douta Comissào de Constituição e Justiça
'.' .. 5. De acordo com oS rep,istros do Departamento du Dívida Pública do
é o de ser absolutamente desaconselhável que se determine, com'o quer 0, -mthco Central do Brasil, a situação da dívida consolid2.d<i)nterna do Mu·
Projeto, uma rígida aplicação dos recursos em empréstimos a longo prazo (anicípio aprcsenta·se conforme o quadro a se.guir:
té 5 anos é o previsto no art. 4 9 ), em face da própria natureza daqueles depó(EI01 Cr$ 1.000)
sitos, sempre a qualquer momento à disposição do Juízo competente.
4. Além disso, se o objetivo é a moralização administrativa, não será a
Positiio
Operação Situação posterior
~ívida consolidada
obrigatoriedade de depositar em Banco qualquer quantia entregue à Justiça
em
à contratação
sob
interna
Cjue nos levará àquele desiderato.
30-11-78
pretendida
exame
Finalmente, quanto à alegação do Autor de que a medida se constitui
(A)
(C) = (A +B)
(D)
em nova fonte de receita para a União, trata·se de um pequeno equívoco.
I -Intralimife .............
32.766,8
32.766,8
Do ponto de vista tributário, a Uniào, o Estado ou Município somenPor contratos
32.766,8
32.i66\~.
te obtém receita dos particulares quando advinda, legal e compulsoriamente,
11 - Extralimite ............ 12.000,0
12.430,4
430,4
da imposição de tributos.
BNH
430,4
12.ÜOO,O
12.431J,4
No caso, os depósitos judiciais constituem valores pertencentes às par·
111- Total geral(I + 11) ...... 33.197,2
45.197,2
12.000,0
tes interessadas, guardados e custodiados pela. Justiça no interesse'daquelas
e, quando eventualmente depositados (os valores) em Bancos, são recursos
6. Na forma do parágrafo único do artigo 29, q,~·ResoluçIlo n9 93, de 1976,
em depósito Como outros quaisquer.
o
pedido de autorização para a operação de élftlito, submc:tido pelo Senhor
No plano financeiro, enquanto depositadas em ou à disposiçào de Juí·
Presidente
da República à deliberação do Senado Federal, está devidamenle
zo. essas importàn-;ias constituir40 simples ingressos públicos, transitórios, e
instruído com o parecer favorável do Conselho Monetário Nacional.
não apropriáveis pelo Erário, pois a ele nào pertencem.
7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e nO Re~
Mesmo na hipótese de aplicação dos recursos depositados, na forma
gimento
Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicitação contida na
proposta no Projeto, o rendimento desse capital jamais constituiria receita
Mensagem n 9 44, de 1979, dó Senhor Presidente da República, na rorma do
pública, uma vez nào pertencerem -ao Poder Público.
5. Ante o exposto, considerando os inconvenientes e desacertos da seguinte:
matéria no plano financeiro, somos pela rejeição do presente Projeto de LeL
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 32, DE 4979
Sala das Comissões, 7 de junho de 1979. - Cunha Lima, PresidenteAutoriza a Prefeitura Municipal de Ub". (MG) a ele"ar em
Tancredo Neves. Retator - Lomanto Júnior - Amaral Peixoto - Arnon de
Cr$ l2.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), o montante de sua
Mello - Amaral Furran - Jorge Kalume - Raimundo Parente - Vicente
dífida consolidada.
Vuolo.
.

°

PARECERES N'S 268 E 269, DE 1979
PARECER N' 268, DE 1979
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 44, de 1979
(n9 76, de 1979, na origem), do Senhor Presidente da República,
propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Uber.b. (MG) • elevar em CrI 12.000.000,00 (doze milhões de
cruzeiros) o montante de sua dífida consolidada.
Relator: Senador Tancredo Nefes.

o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe·
deral (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, autorizada a ele·
var em Cr.S 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco
de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH -, destinado ao financiamento
dos serviços de pavimentação em áreas de conjuntos habitacionais daquele
Município.
2.

O empréstimo a ser contraído, tem a seguintes condições gerais:
"A
Cr.~

-

Valor:

36.717

UPC

(correspondentes

a

12.UUU.UUU,UU);

B - Prazos:
1 - de carência: I ano;
2 - de amortização: 18 anos;
C - Encargos:
I - juros de 4% a.a., acrescidos de 1% a.a., pelo repasse;
2 - correção monetária correspondente ao índice de variação
das ORTNs, trimestral;
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre Circua
la,ào de Mercadorias (leM);
E - Destinação dos recursos: Execução de obras de pavimentação em áreas de conjuntos habitacionais, no Município."
3. Segundo a análise apresentada pelo Banco de Crédito Real de Mi·
nas Gerais S.A., anexa, a operação de crédito sob exame é viável técnica e fi·
nanceiramente.
4. Trata·se de operação a que, por força das disposições contidas no
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11·10-76, do Senado Federal, não se apli.
cam os limites fixados no artigo 29 da Resolução n 9 6, de 28· 10· 75, uma vez
que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habi·
tação - BNH, e, portanto, considerada extralimite.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 E a Prefeitura Muncipal de·Uberaba, Estado ele Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 1I de outubro de 1976, do Se·
nado Federal, autorizada a elevar em Cri 12.000.000,00 (doze milhões, de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de ígual valor, junto ao Banc.o de Crédito Real de Minas
Gerais S.A., este na qualidade de agente finanCeiro do Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinado ao financiamento dos servü;os de pavimen.taçào em áreas de conjuntos habitacionais daquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respc:ctívo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. - Itamar Ftllnco, Presidente
Tancredo Ne'Yes. Relator - José Lins - Marcos Freire'~ iLuiz Canlcante
- Milton Cabral - Bernardino Viana - José Richa.

PARECER N' 269, DE 1979

I

Da Comissão de Constituitào e Justita, sobre I[) Projeto de Resolutão n9 32, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza a
Prefeitura Municipal df Uberaba (MG) a elefar em
Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o lirJontante de sua
dívida consolidada".
Relator: Senador Murilo Badaró
Apresentado pela Comissào de Economia, o projeto de resolução em e~
xame autoriza a Prefeitura Municipal de Uberaba. Estado d(~ Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução n 9 93, de 1i de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qua~
!idade de agente fiOanceiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, desti·
nado ao financiamento dos serviços de pavimentação em áreas de conjuntos
habitacionais daquele Município.
2. Enquadra·se a operação ao disposto no art. 29 da R,:solução n9 93,
de 1976 (alterou a Resolução n9 62, de 1975) - pois os recursos serão prove·
nientes do Banco Nacional da Habitação - , sendo desta forma considerada
extralimite.
3. Anexo ao processado, encontram-se a Exposição de Motivos
(n" 107/79) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o pan!cer do Conse·
. lho Monetário Nacional e ,as informações prestadas pelo organismo financiador, todo's favoráveis ao deferimento da presente operaçz.o.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item
VI, da Constituição, às normas Iegáis (Resoluções n 9s 62, de 1975, e 93, de
1976) e ao estabelecido nO Regimenlo (art. 106, item 11).
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5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação da matéria, por constitucional e jurídica.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de La Rocque, Presidente - Murifo Badaró, Relator - Tancredo Neves ,- Hugo Ramos, vencido - Aderbal Jurema - Moacyr Oalla - Cunha Lima - Aloysio Chaves.

PARECERES N'S 170 E 171, DE 1979
Sobre o Projeto de Resolução n9 93, de 1977, que Hmodifica a
redação do art. 180 do Regimento Interno do Senado Federal".

PARECER N' 170, DE 1979
Da Comissào de Constituição e Justiça
Relator: Senador Wilson Gonçalves
De autoria do ilusire Senador Itamar Franco, o objetivo da proposição
sob nosso exame é aumentar de 11 para 25 senadores o quorom para a abertura das sessões plenárias do Senado Federal e para o seu funcionamento, alterando, para esse fim, o capUl e-o §311 do art. 180 do Regimento Interno.
A outra alteração proposta consiste na adição de um § 511 , com a seguinte redaçào:
"Havendo sessão ordinária. não poderá haver, no mesmo horário, reuniào de Comissào Permanente ou Mista,"
Justificando a proposição no Plenário, na sessão de 19 de oulubro de
1977 (DCN de 2U-IO-77) declarou o seu autor:

"A importância do Plenário ê por demais conhecida, Sr, Presidente, e temos assistido a cada dia, o esvaziamento dos nossos trabalhos, Razão pela qual entendo que, face à importância do Plenário, face a necessidade de os Senhores Senadores aqui estarem
presentes, proponho a alteraçào do número previsto no art. 180, de
li para 25 Senadores."

Quanto à adiçào do § 5'i', salientou Sua Excelência:
"Nào é possível estarmos ao mesmo tempo no Plenário e em
reuniões de Comissões Permanentes ou de Comissões Mistas. Razão pela qual entendo que estando o Plenário funcionando, no seu
horário regulamentar, não poderá haver reunião de Comissào Mista ou de Comissão Permanente."
A proposição está redigida nos moldes da técnica legislativa, não contém qualquer injuridicidade e guarda fidelidade ao texto constitucíonal.
Assim, sem qualquer reparo quanto a essas preliminares, cabe à Egrégia
Comissào Diretora examiná-la no mérito, ex-vi do disposto no item VI, segunda parte, do art. 97, combinado com o artigo 442 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, 14 de junho de 1978. - Daniel Krieger. Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - Lenoir Vargas - Hehídio Nunes -Italívio
Coelho - Osires Teixeira - Milton Cabral - OUo Lehmann.

PARECER N' 171, DE 1979
Da Comissão Diretora
Relator: Senador Gastào Müller
Apresentado na anterior h:gislatura e desarquivado na presente, mediante requerimento do seu Autor, o ilustre Senador Itamar Franco, propõe
o Projeto de Resolução, sob nosso exame a aumentar de onze para vinte e
cinco sefladores o quorum de abertura das sessões plenárias, bem como para
o seu funcionamento, modificando, para tal efeito, o capUl e o § 39 do
art. 180 do Regimento Interno, além de propor a seguinte adição:
"§ 59 Havendo sessão ordinária, não poderá haver, no mesmo horário, reunião de Comissão Permanente ou Mista."

Na justificação, o autor ressalta a importância das sessões plenárias, a
pedir a necessária assistência dos senádores, exigível, assim, não sejam solicitados pelos trabalhos dos órgãos técnicos, simultaneamente.
Ouvida a Comissào de Constituiçào e Justiça, considerou afeita à técnica legislativa, além de jurídica e constitucional a proposição.
Anles do exame do mérito, pela Comissão Diretora, o projeto foi arquivado, por decurso de legislatura,
Cumpre-nos, agora, por designação da Mesa, alender ao disposto no
ilem V I, segunda parte, do art. 97, combinado dom o 3rt. 442 do Regimento
Interno.
Fazê-lo para discordar, data venia, da Proposição, que iria lentifiem os
trabalhos do Senado Federal, obviando a oportuna convocação das Comis-
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sões Permanentes e Mistas, estas em número crescente, pelas constantes tentativas de alteraçào do texto constitucional.
No nosso sistema bjçameral, o Senado é a Casa Revisora e, com pouC'o
mais de'sessenta membros, é obrigado a examinar todos os projetos apresentados na Câmara dos Deputados, com mais de quatrocentos representantes,
além da sua larguíssima competência exclusiva ou privativa, consubstanciada nos nove itens do art. 42 da Constituiçào.
Se impedidos os órgàos técnicos de funcionar durante o período em que
haja reuniào plenária, será impossível atender, eficientemente, às múltiplas
obrigações do Senado Federal, cuja Mesa - com o respectivo pessoal de apoio - também preside as reuniões do Congresso Nacional, cada vez mais
freqüentes.
Por isso opinamos, no mérito, pela rejeição do Projeto de Resolução n9
93, de 1977.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1979. - Luiz Viana, Presidente Gastão Müller, Relator - Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Gabriel Hermes
- Lourival Baptista.

PARECERES N's 272 E 173~, DE 1979
Sobre o Projeto de Decreto Legislatil'o n'i' 05, de 1979 (n'i' 03~B,
de 1979 na Câmara dos Deputados) que Hratitica o texto do Acordo
comercial entre o Go~erno da República Federativa do Brasil e o Go~erno da República da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília a 18 de
maio de 1978".

PARECER N' 172, DE 1979
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Amaral Peixoto
Com a Mensagem n' 268, de 8 de agosto de 1978, o Chefe do Poder Executivo, atendendo ao disposto no art: 44, inciso J, da Constituição Federal,
submeteu à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo Comerciai firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Guiné-Bissau.
Acompanha o texto Exposição de Motivos do Senhor Mini~tro de Estado das Relações Exteriores, na qual é salientado que o objetivo é permitir o
incremento do intercâmbio comercial entre as duas nações, Para atender a
essa finalidade, o tratado permite a "celebração de convênios comerciais entre os respectivos Governos e de contratos entre empresas, órgãos e entidades dos respectivos países".
Na parte preambular do texto as Partes Contratantes afirmam o mútuo
desejo de intensificar o intercâmbio de bens e serviços e a intenção de dar
cumprimento ao disposto no artigo V do Tratado de Amizade, Cooperação e
Comércio firmado entre ambos.
O ato internacional supra-referído. que, de resto. já foi aprovado na Câmara dos Deputados e pelas Comissões Técnicas competentes desta Casa,
elaborado com a finalidade de dar plena realização aos princípios fixados
para a nova ordem econômica mundial, prevê "a progressiva amplíação e diversificação do intercâmbio comercial mediante a utilização adequada das
oportunidades que se apresentarem",
O ajuste que ora somos levados a examinar determina, em seu artigo 11,
que as relações comerciais entre as Partes reger-se-ão pelo princípio da
nação mais favorecida, ficando apenas excluídas as vantagens e facilidades
resultantes:
- de união aduaneira, zona de livre comércio, acordo regional
ou sub-regional ou convênio fronteriço; e
de acordo econômico multilateral cuja tinalidade seja liberalizar o
. comércio internacional.

No que tange à fixação dos preços das mercadorias comercializadas, determina o artigo V que sejam levadas em conta as condições do mercado internacional e respeitadas as disposições legais internas de cada País.
Caberá à Comissão Mista Brasil-Guiné-Bissau, constituída pelo Tratado de Amizade, Cooperaçào e Comêrcio, acompanhar a execução do Acordo e avaliar os resultados dos compromissos assumidos de parte a parte. Referida Comissão terá ainda o encargo de assegurar aos interessados informações sobre as disponibilidades de venda e necessidades de compra de cada
Estado,
i:. wcvista a concessão de facilidades para a realização de feiras, exposições, missões comerciais e visitas de empresários.
Acreditamos ser do interesse nacional intensificar o intercâmbio comercial com as jovens nações do continente africano, por representarem mercados promissores para os produtos brasileiros. Convém entretanto salientar
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que a política externa em relação a tais países comporta um aspecto bem
mais abrangente. As profundas afinidades históricas, culturais e é\nicas~ os
objetivos comuns no que tange ao desenvolvimento econômico e social dos
respectivos povos e a identidade de pontos de vista no que se refere à necessidade de reorganizar a comunidade internacional em bases mais justas, permitem ao Brasil desenvolver um relacionamento diversificado e mutuamente
profícuo com todas as nações do continente africano.
Estamos certos de que a nova fronteira diplomática que ora desvendamos trará importantes dividendos num futuro próximo.
Ante o ex.posto opinamos favoravelmente à aprovação do acordo, cumprindo, entretanto, fazer reparo quanto ao texto do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da outra Casa do Congresso Nacional. O referido diploma
dispõe em seu art. 19 :

"Fica ratificado o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Guiné-Bissau. celebrado em BrasíHa a \8 de maio de \978."
A palavra ratificar tem significado jurídico preciso e nào corresponde à
faculdade constitucional atribuída ao Parlamento em matéria de atos inter~
nacionais. Com efeito, dispõe o art. 44, item I, da Carta Magna:

"í:. da competência exc1usiva do Congresso Nacional:
resolver definitivamente sobre tratados, convenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República."
Ao Poder Legislativo cabe pois decidir sobre a conveniência dos textos
dos ajustes internacionais firmados em nome do País. E por este motivo que
os Decretos Legislativos dispondo sobre a matéria consagram e expressão:
"E aprol'ado o texto do Acordo .. ," (Decreto Legislativo n' 69/78; 65/78;
63/78)
O Embaixador Sette Câmara, hoje membro da Corte Internacional de
Justiça, definiu assim a ratificação:

"E o ato pelo qual a autoridade estatal competente informa às
autoridades correspondentes dos Estados cujos plenipotenciários
concluíram, com os seus, um projeto de tratado, a aprovaçào que
dá a este projeto, o que faz doravante um tratado obrigatório para
o Estado que esta autoridade encarna nas relações internacionais".
(the Ratification of lnternational Tratíes 1949, apud Curso de Di~
reito Internacional Público de Celso D. Albuquerque Mello pág.
loo/lUI • Ed. Freitas Bastos)
Verifica-se portanto que a ratificação nada mais e do que o meio administrativo de que serve o órgão competente para manter relações externas em
nome do País (geralmente o Chefe do Executivo) para levar ao conhecimento
dos outros Estados que determinado acordo foi aprovado internamente e
portanto encontra-se ap,to a vincular juridicamente a nação.
A doutrina nacional é uníssona a respeito e nào há divergêncla entre
conceituados autores estrangeiros.
Em face dos argumentos expendidos e considerando não ter o Congresso Nacional a faculdade de ratificar textos internacionais, somos pela aprovação da matéria com a seguinte emenda de redação:
No art. 19, onde se lê "ratificado" leia-se "aprovado".
E o parecer.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1979. - Saldanha Derzi, Presidente
- Amaral Peixoto, Relator - Mendes Canale - Almir Pinto~ Bernardino
Vianna - Aloysio Chaves - Henrique de La Rocque - Aderbal Jurema Tancredo Neves - Mauro Benevides - José Richa.
PARECER N' 273, DE 1979
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Pedro Simon
O Brasil e a Guine-Bissau, por intermédio do presente Acordo de Comércio, visam a criar as cond:íções para a intensificação do intercâmbio recíproco de bens e serviços.
O Acordo foi assinado em Brasília, a 18 de maio de 1978, data em que
também houve concordância quanto à assinatura do Tratado de Amizade,
Cooperação e Comércio, do qual é uma conseqUência.
Especificamente o Acordo prevê a adoção pelas Partes Contratantes de
medidas necessárias ao estímulo e apoio para a celebraçâo de convênios comerciais entre os Governos dos dois Países e contratos. de curto, médio e
longo prazos, entre empresas, órgàos e/ou entidades de cada qual, para o
fornecimento de produtos.
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E prevista, igualmente, reciprocidade de tratamento quanto a vantagens, favores e isenções, que sejam\:oncedidas a terceiro paf.s•.por qualquer
das Partes. com reserva feita sobre interferências. em rela ..ão a vantagens e
facilidades resultantes de uníào aduaneira, zona livre de co<lQérejo ou acordo
regional ou sub-regional ou convênios fronteiriços, o mesnrH1 s~ndo aplicado
às vantagens concedidas em decorrência de acordo econômico multilateral,
cuja finalidade seja liberalizar o comércio internacional.
As demais cláusulas de fundo econômico tratam de intercâmbio tle in~
formações sobre disponibgidades de vendas e necessidades de co~pra.
preços para oS contratos comerciais e, bem assim, de tra.nsportes e fretes.
Em outra esfera, o Acordo estabelece os termos para a solução de4iye[~
gênci~s:. a responsabilidade, a cargo da Comissão Mista Brasil-Guin~..~isw·
S~, de seu acompanhamento e, por último, a validade do mesmo, lixada em
31 de dezembro de 1982,
Anteriormente a esta Comissão de Economia, manifestou-se, no âmbito
do Senado Federal" a Comissão de Relações Exteriores, a qual aprovou o
texto do Acordo ora sob allâlise, com emenda de redação ao artigo 19 do
Projeto de Decreto Legislativo n9 5, de 1979, substituindo o termo ratificado por aprovado.
_
No que respeita à Comissão de Economia, cabe dizer que recenteslsào
os contatos a nível econômico entre as duas Repúblicas signatárias do presente Acordo. Isto porém nào elide a importância de serem ,[!:stabelecidos me~
canismos favoráveis ao estímulo e apoio a um relacionamento comercial D1U~
tuamente proveitoso.
Da parte brasíleira, não resta dúvida, é essencial a diversificação de par~
ceiros comercíais, de forma a ser ampliado o montante das exportações do
País, à vista dos desequilíbrios ora verificados em nosSo balanço de pagaM
meu tas com o exterior.
Ante o exposto, ç tendo em vista o Objetivo de intensifu;ar o intercâmbio
de bens e serviços entre o Brasil e a Guiné~Bissau, somoS pela aprovaçãe da
matéria, com a emenda de redação da Comissão de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Itamar F"anco, Presidente
- Pedro Simoh, Relator - Aroon de Mello - José Lins -- Jessé Freire Marcos Freire - Bernardino Viana - Milton Cabral - Vicente Vuolo Luiz Cavalcante.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicação_o Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Se. 19-5ecretário.
t lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 194, DE 1979
Nos termos do art. 233, do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica,' Tenente-Brigadeiro Dê1io Jardim de Mattos, em comemoração ao 489
Aniversário do Correio Aéreo Nacional, lida hoje em todas as Unidades da
Força Aérea 8rasíleira.
Sala das Sessões. 12 de junho de 1979 - Lourinl Baptista
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o arl. 233 § I', do
Regimento Interno o requerimerlto que vem de ser lido será publicado e sub·
metido aO exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Se. 19-5ecretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 195, DE 1979
Nos termos regimentais, requeiro que não seja realizada Sessão do Senado no dia 14 do corrente, nem haja expediente em sua St~cretaria, por se
tratar de dia santificado.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1979. - Henrique dI! La Rocque.
Q' SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o arl. 238. 11
"d", do Regimento Interno, o requerimento que vem de se:r lido pode ser
submetido a votos com a presença, no mínimo, de 11 (onze) Senadores.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores· que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
'
De acordo com a deliberação do Flenário não haverá sessão do Senado
nem expediente em sua Secretaria.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, p",jetos de lei
serão lidos ,pelo Sr. l'i'-Secretãrio.
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São lidos os seguintes

,

PROJETO DE LEI DO SENADO N0 113, DE 1979
Dispõe sobre a concessào de aposentadoria especial para os empregados em senicos de limpeza.

o CongressQ Nacional decreta:
Art. 11' E considerada insalubre e penosa a atividade profissional dos
empregados em serviços de limpeza, para o efeito da concessão de aposentadoria especial, nos 25 (vinte e cinco) anos de trabalho, na forma do artigo 91'
da Lei nO 5.89U, de 8 de junho de 1973.
Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Ar!. Y' Revogam-se aS disposições em contrário.
J ustíficaçâo

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 174, DE 1979
Dispõe sobre autorização para a realização de competições esporthas automobilísticas no País, Colll consumo de combustínis nào
derivados do petróleo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 11' As competições esportivas automobilísticas a realizarem-se no
PBís só serão autorizadas quando os veículos disputantes sejam acionados
por motores movidos a combustível não derivado do petróleo.
Parágrafo único Excetuam-se do disposto neste artigo as competições
internacionais, aprovadas pejas entidades esportivas do setor, sob jurisdição
do Ministério da Educaçào e Cultura.
Art. 21' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário.

J ustificatào
A nossa legislação previdenciâria destina especial atenção aos trabalhadores que desempenham atividades consideradas penosas, insalubres ou peA pesquisa tecnológica para construir motores a combustão interna tenrigosas, abreviando-lhes o tempo de serviço necessário para a obtenção da
do o álcool como combustível, deve ser estimulada por todos os meios.
aposentadoria.
A substituição dos derivados do petróleo por produtos retirados da bioTratamento assim privilegiado tem por critério a circunstância, generamassa já está comprovada tecnicamente, e a cada aumento do preço do bar]izadamenre reconhecida, de que o trabalho sob aquelas condições provoca
ril de petróleo, essa substituição torna-se economicamente viável. O Etanol e
um desgaste físico e psicológico mais acentuado nas pessoas que os execuMetanol, bem como os óleos vegetais sào combustíveis.
O problema é de desempenho dos motores, do rendimento expresso por
tam, a ponto de levar a um precoce envelhecimento, resultado da sobrecarga
constante a que sào submetidas na sua labuta diária.
quilômetros corridos por litro de combustível. No presente momento, a indústria
Tal é, precisamente, o caso dos empregados em serviços de limpeza, vale
automobilística procura adaptar os motores projetados para consumir
dizer, os chamados lixeiros ou garis.
gasolina. Algumas já possuem modelos que irão trabalhar alimentados com
Esses trabalhadores vivem no permanente contato com todo o tipo de
100% de álcool como carburante.
imundícies, perigosos veículos transmissores de moléstias, respiram poeira
A Secretaria de Tecnologia Industrial, do Ministério da Indústria e do
impregnada de germes e manuseiam detritos pútridos e infectos, no dia-a-dia
Comércio, e o Centro Técnico Aeroespacial- eTA, de São José dos Cam·
de sua valiosíssima atividade.
pos, estão empenhados no projeto de mQtores que funcionarào exclusiva·
Além disso, são forçados a levantar e transportar pesadas cargas, sob
mente a álcool.
sol, chuva, frio ou calor, horas a fio, caminhando o tempo todo.
Ora, não há melhor meio' de estimular a capacidade inventiva de nossa
gente, dos engenheiros e empresas nacionais, do que incentivá~los a exibir
Trabalho desse tipo, em verdade, não é daqueles que as pessoas escocriações nas competições esportivas, ocasião em que é exigida toda a eficiên·
Ihem; é a pior e a mais perigosa maneira de ganhar a vida, sempre na indesejável companhia dos detritos urbanos. Todavia, muitos realizam essa tarefa,
cia, o máximo de rendimento, para impor a supremacia sobre os demais.
para que os habitantes das cidades possam viver a salvo dos males que se 10Foram, e sào até hoje, essas competições que promovem o aperfeiçoa·
menta da mecânica e motores de autoveículos, como tem sido a guerra, pesa·
calizam no lixo de que·se livram diariamente, até sem pensar em como é imprescindível a coleta dos lixeiros.
rasam ente, o maior fator determinante nos grandes avanços tecnológicos.
Sabemos todos, que inúmeros exercentes de outras atividades, até mes- \
Desejamos que este símples e, aparentemente irrelevante projeto, faça
mo menos penosas e insalubres que a do gari, já são beneficiados com a concom que, se transformado em lei, cientistas e técnicos patrícios, e até mesmo
cessão de aposentadoria especial, nos moldes fixados pelo artigo 9 9 da Lei
os mecânicos sem diploma superíor, sejam atraídos de forma constante a
n'" 5.890/73.
imaginar novos disposüivos que possam melhorar o rendimento dos motores
alimentados com combustíveis não derivados do petróleo.
Essa circunstância e o reconhecimento que todos devemos ter do valor
dos serviços prestados pelos lixeiros, devem levar a que lhes concedamos o
Este projeto visa, portanto, provocar a inteligência nacional no desafio
benefício constante deste projeto.
de criar ou aperfeiçoar os motores que utilizem combustíveis originados de
Sala das Sessões, 12 de junho de 1979. - Orestes Quêrcia.
outras fontes, que não seja o petróleo. A corrida de automóveis, será um dos
meios de viabilizar esses· estímulos.
O Regulamento da Lei, em face destas razões, certamente oferecerá neLEGISLAÇÃO CITADA
cessárias condições para efetivar a participação do Poder Executivo na forLEI N0 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
ma em que propomos.
Sala das Sessões. 12 de junho de 1979. - Milton Cabral.
Altera a legislação de pre"idência social, e dá outras pro"idêndas.

Art. 9q A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 5 (cinco) anos de contribuição. tenha trabalhado durante
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelO menos, conforme a ativifade profissional, em serviços que, para esse efeito, forem considerados penoSos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo,
S 11' A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada
na forma do § lq do art. 6'" desta lei, aplicando-se-Ihe ainda o disposto no
§ 3' do arl. lU.
S 2\l Reger-se-á pela respectiva legislação especial a a.posentadoria dos
aeronautas e a dos jornalistas profissionais.

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça. de Saúde. de Legislação Social e de Serviço Público Civil.)

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educaçào e Cultura
e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos que vêm de ser lidos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Raimundo Parente pela liderança.
O SR. RA1MUNOO PARENTE (ARENA - AM. Pela Liderança. lê o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Se a tradição, como a definiu o talento de Osvaldo Aranha, é a experiência dos povos consagrada pelo tempo, o dia de hoje, no qual se comemora o
quadragésimo oitavo aniversário do Correio Aéreo Nacional, é aquele que
assinala, em nosso calendário cívico, um dos feitos mais gloriosos e, por
igual, uma das experiências mais fecundas que o tempo já consagrou de par
com o heroísmo de seus protagonistas.
"Com efeito, Senhor Presidente, o Correio Aéreo Nacional nào é apenas
uma das mais belas tradições da Força Aérea Brasileira. porque é, sobretudo, uma demonstração, perenizada peja História, da tenacidade . do despren-
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dimento e da coragem do próprio povo brasi\eiro na luta pela integração nacional e nas obras de solidariedade humana.
Ce/lu/a mater da poderosa aviação de transporte que hoje possuímos, a
fase pioneira do CAN foi informada por um autêntico espírito humanitário e
desenvolvimentista, sendo pois perfeita a observação do eminente Brigadeiro
Deoclécio Lima de Siqueira, um dos bravos que inauguraram aquelas linhas
e que hoje ilustra e honra, como magistrado, o Superior Tribunal Militar.
Diz Sua Excelência:
"O Correio Aéreo Nacional não tem uma presença importante
apenas na História da Aeronáutica brasileira, mas na própria História do Brasil, por seu papel na integração e na participação de regiões que no passado eram inacessíveis" ( ... ) "Foi através do CAN
que díversas regiões do Brasil vieram a ter uma visão global do
País, conhecendo os verdadeiros problemas brasileiros. Foi através
do CAN que se despertou uma verdadeira consciência nacional
para o problema da integração do Brasi!."
Conta-nos o Tenente-Brigadeiro Nelson Freire Lavanere-Wanderley,no
seu livro "História da Força Aérea Brasileira", que foi em maio de 1931 que
se organizou o Grupo Misto de Aviação "com elementos de pessoal e de material, retirados da Escola de A viação Militar, que até então, concentrava todos os recursos existentes na Aviação Militar."
"O comando da nova Unidade Aérea foi entregue ao Major Eduardo
Gomes; na Esquadrilha de Treinamento do Grupo Misto de Aviação, foram
incluídos vários aviões Curtiss "Fledlinr', alguns destes adquiridos pelo
Governo para fazer face à situação criada com a revolução de 1930; outrosjá
se achavam na Força Pública de São Paulo, que mantinha um núcleo de
aviação. no Campo de Marte."
Assim, Senhor Presidente, em aproximadamente um mês se organizou e
teve início, a despeito das terríveis dificuldades que enfrentou, um dos mais
notáveis serviços que nossas Forças Armadas vêm prestando ao Brasil. Porque foi exatamente a 12 de junho daquele mesmo ano de \931, que, na descrição empolgante de Paulo Pinheiro Chagas, "um daqueles vetustos aviões,
carregado de malas postais, largava do Campo dos Afonsos, rumo da Serra
do Mar. Estava inaugurado o Correio Aéreo Militar (como então se designava), com o estabelecimento de sua primeira rota: Rio-São Paulo."
Essa primeira viagem, feita no aviãoCurtiss de matrículaK 263, estivera
a cargo dos Tenentes Montenegro e Wanderley, verdadeiros heróis cujos nomes completos - Casemiro Montenegro e Nelson Freire LavanereWanderley - pronuncia com admiração e respeito, num gesto que não é só
meu, mas de todos os brasileiros que, orgulhosos dessa condição, sabem cultivar as tradições pátrias, com amor e carinho filiais, por nelas enxergarem,
no dizer poético de Paula Nei, "as rugas e os cabelos brancos da História".

o Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - V. Ex' me permite uma ligeira intervenção'?
o

SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA -

AM) -

Pois não.

O Sr. Aderbal Jurema (ARENA - PE) - Estou ouvindo o discurso de
V. Ex', a que me associo, sobre o papel do Correio Aéreo Nacional. Em verdade, o Correio Aéreo Nacional, guardadas as devidas proporções, desempenhou, neste País do século XX, uma importante missão de conquista do
nosso território que foi dilatado pelos bandeirantes e pelas entradas oficiais.
Graças a Deus os bandeirantes não conheciam o Tratado das Tordesilhas e,
por isto, o Brasil se estendeu "por onde terra houvera, lá chegara". As entradas já eram diferentes das bandeiras, porque eram bandeiras oficiais, Com a
responsabilidade da Coroa portuguesa e tinham, então, objetivos determinados. Já as bandeiras se deixavam levar por aquele romantismo português.
por aquele romantismo luso, e desempenharam o papel de alargamento das
nossas fronteiras. Os novos bandeirantes do Brasil foram, sem dúvida, Os pilotos do Correio Aéreo Nacional. Eles fincaram o marco onde existia apenas
a tradição das fronteiras, eles levaram a bandeira auri#verde deste País onde
existiam apenas histórias de Borba Gato. Por isto ê que me associo ao discurso de V. Ex', que está prestando uma homenagem muito merecida a esses
novos bandeirantes do Brasil.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM) - Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex' Vou incorporá-lo. COm prazer, ao meu pronunciamento.
Mas, Sr. Presidente. a despeito dos grandes perigos que a aviação então
enfrentava, o Correio Aéreo Militar logo se expandiu, impulsionado pela coragem. pela competênda e pela dedicação daquele grupo de jovens oficiais e
sargentos-mecânicos que sob o lúcido e entusiástico comando do insigne
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Eduardo Gomes, não media esforços para integrar o Brasil e unir os brasileiros separados entre si pelas imens.as distâncias de nosso território.
Ainda em outubro de 1931, o Correio Aéreo Militar estendia seus vôos
a Goiás, com escalas em SãQ Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba, Araguari, lta~
pemirim e Vianópolis. E em meados de 1932, abriam-se as rotas de Mato
Grosso e Paraná, com etapas em Faxina, Ponta- Grossa, Castro~ Bauru, Penápolis e Três Lagoas.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex' permite, nobre Senador?
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM)·- Pois não, nobre
Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Quase que: me vejo obrisado
a pedir-lhe este aparte, meu eminente colega, porque eu sou, neste caso, uma
espécie de testemunha ocular da História. Entrei na Avíaçi~o Militar para fazer o curso de Sargento-Aviador, em janeiro de 1932, pOIJCO depois do primeiro vôo do Correio Aéreo Militar~ que foi ernjunho dC-1931. Mas conheci,
e muito de perto, os bravos pilotos C,!semiro Montétíég~'o e Nelson Freire
Lavanére-Wanderley. Casemiro Montenegro, da primeira turma de cadetes,
diplomada em \928, no recém-criado curso de pilotos da Aviação Militar,
turma que deu dois Ministros da Aeronáutica, Márcio d.e Souza é Melo e
Joelmir Campos de Araripe Macedo. E Nelson Freire Lavenere-Wanderfey
- filho do bravo General Laveoere-Wanderley, meu conterrâneo. imolado
na Revolução de 1930, no Quartel-General, em Recife - Nelson Wa,n~erley.
da turma de 1930, o único da sua turma a chegar a Ministro da Aeronáutica.
Era, na fase heróica da aviação, na transição dos aviõés franceses para os
aviões americanos, porque até 1930, na Aviação Militalr, só havia aviões
franceses. Eram os Breguet, os Amiot, os Mor:nne, os Liolré, os Coudron, os
Potez e os Neuport DeJage. Depois, vieram os Curtiss, am:ricanos, nuro dos
quais foi realizado ó primeiro vôo do CAN, e a seguir os Farmon, os Waccos, os Corsários, e por aí afora. Muito obrigado a V. E:x:' pela oportunidade
que me deu de fazer, eu próprio, um mergulho no meu passado.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM) - Obrigado digo
eu a V. Ex', pelo aparte.
~~.'
Em 1934 foi a vez da rota Rio de Janeiro-Fortaleza, no Ceará. Feita. ao
longo do Rio São Francisco, numa extensão de 2.500 quilômetros, tinha escalas em Belo Horizonte, Curveto, Corinto, Pirapora, Januarinha, Cariranha.• Rio Branco, Barra, Chique-Chique, Remanso, Petl;olina, Joazeiro e
Iguatu, Logo depois, ainda em 34, Terezioa, no Piauí, era atingida, do mes~
mo mqdo como se instalava a linha Porto Alegre- Uruguaiana e, também,
eram ligadas, através da fronteira de Mato Grosso, as <:idades de Campo
Grande, Ponta Porã, Maracaju e Entre Rios.
Em 1935, a linha Porto Alegre-Uruguaiana foi prolongada até Passo
Fundo, fechando-se o "circuito do Rio Grande do Sul", num total de-,l.500
quilômetros, servindo a nove cidades.
Em 1936, cdaram~se as U"has de Curiüba a Guarapuava e de Tcrezina a
Belém do Pará. E, nos anos seguintes, novas rotas são abertas e, em 1939,
ocorre a maior façanha dos jovens pilotos que tomaram a si a tarefa inaudita
de fazer com que o 8rasi1se ~onhecesse a si mesmo. F oi inaugurada a rota do
Tocantins, numa extensão de 3.500 quilômetros, ligandO Goiás a Belém do
Pará.
Outras linhas, outras rotas continuaram sendo abertas, inclusive a ligação internacional entre Belém e Caiena, na Guiana Francesa.
O espírito de hero'ísmo e santidade, na mais perfeita a(:epção desta pala~
vra, que sempre foi a caracteristica maior da gloriosa personalidade de
Eduardo Gomes, contaminara os seus jovens comandadm.. Em 1944, as estatísticas consagravam já o êxito do Correio Aéreo Militar: todas as rotas
apresentavam um rendimento de 95%, em média, e os avi~.es da nossa FAB
sobrevoavam 33.993·quilômetros de linhas, transportando, anualmente, 210
toneladas de correspondência e 47 de outros volumes. Pen;·.orriam, ademais,
2.566.942 quilômetros do território naciona!.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, impossível falar do Correio Aéreo Nacional e até mesmo da nossa valorosa Força Aérea Brasileira, sem uma referência à figura exponencial de patriota, de herói e de homem público que é o
hoje Marechal do Ar, Eduardo Gomes.
Interpretando os sentimentos de admiração e respeito que os amazonen-.
ses dedicam àquela veneranda figura de nossas Forças Armadas, já tive a
honra de, COm o apoio do Congresso Nacional, dar o seu nClme ilustre aO- Ae-- '
roporto Internacional de Manaus,: capital do meu longí'nquo EstadP1 do
Amazonas.
'
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Hoje, Sr. Presidente. nesta homenagem ao CAN, uma das mais significativas instituições da Aeronâutica Militar do Brasíl, quero socorrer-me da
eloqüência de Paulo Pinheiro Chagas, em seu notável livro O Brigadeiro da
Libertação, para melhor sintetizar a verdade histórica do grande empreendimento e, do mesmo passo, os nossos sentimentos de gratidão aos bravos pilotos fundadores do então Correio Aéreo Militar.
Transcrevendo registro de Jean-Gerard Fleury, autor francês da obra
La Lígne. e mais precisamente o capitulo Pionnie,.s du Brési/. Pinheiro Chagas, dep()is de várias considerações sobre as dificuldades vencidas e a modéstia do então Coronel Eduardo Gomes e seus pilotos, comenta de forma emocionante:
"Mas para chegar a um tal grau de eficiência, quanta renúncia,
quanto sacrifício, quantas dores! Quem descreverá jamais o heroÍsmo anônimo, a bravura cotidiana, a fé desses jovens pilotos do
Correio Aéreo Militar? Cruzes ficaram assinalando seu longo itinerário pelo interior do Brasil, nas caatingas, nos pampas, nas florestas, nas montanhas impossívc:is, nos vales dos rios inexplorados ... "

"E quem era a alma do Correio Aéreo Militar, o ídolo dessa
mocidade esplêndida? Eduardo Gomes, "Velho".
Sim, o "Velho". Desse modo o tratavam em suas conversas,
vendo nele o mais idoso do grupo, o camarada maís antigo, sereno,
grave, ensimesmado.
Ou então, era o "nosso" Eduardo, como também diziam o
"nosso" Correio, a "nossa" aviação, de tal forma se tinham habituado a vê-lo inteiramente identificado com as coisas, os asuntos e
as emoções da Aeronáutica".

o

Sr. Enlásio Vieira (MDB -

SC)

~

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA muito prazer.

AM) -

Pois não, com

O Sr. Enlásio Vieira (MDB - SC) - Nos vários aspectos que se queira
analisar, o Correio Aéreo Militar tem prestado relevantes serviços ao longo
da sua existência. Eis porque peço licença para ingressar nesse vôo que V.
Ex' realiza a respeito do Correio Aéreo Militar, para também saudar, efusivamente, toda a família deste grande agente, em especial, de integridade, de
integração brasileira.

o SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA pelo aparte de Y. Ex'

AM) -

Muito obrigado

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nestas breves palavras, fica a nossa homenagem ao Correio Aéreo Nacional e à Força Aérea Brasileira, que hoje
tem a comandá-Ia um fiel discípulo de Eduardo Gomes, o Senhor Brigadeiro
Délio Jardim de Mattos, líder inconteste de seus comandados e cuja formação democrática, na trilha gloriosa da vida e do exemplo de seu mestre e
amigo, o "Brigadeiro da Libe·rtação", está entusiasmando a todos os seus
patrícios, pelas belas demonstrações de convicção democrática e de solidariedade humana com que deu inicio à sua gestão, no Ministério da Aeronáutica.

o

J unho de
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Sr. Saldanha Derzi (ARENA _ MS) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA -

AM) -

Pois não.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Congratulo-me com V. Ex',
nobre Senador Raimundo Parente, pelo brilhante e elucidativo discurso de
V. Ex', ao prestar estajusta homenagem ao Correio Aéreo Mílitar, o Correio
Aéreo Nadona!. Realmente, esses bravos pilotos brasíleiros prestaram um
grande serviço à nossa Pátria, desbravando e integrando todos os Estados
brasileiros. E indescritível O sacrificio, o esforço, o denodo. o patriotismo
desses bravos pHotos brasileiros que, realmente, pode-se dizer, conquistaram
O Brasil para a nossa pátria. São inúmeros os pilotos que prestaram um grande serviço ao Correio Aéreo Nacional. Mas, devo destacar, hoje, aqui, como
disse V. Ex', um grande discípulo do extraordinário Brigadeiro Eduardo Gomes, que é o Brigadeiro Délio Jardim. Este foi um dos valorO'S"os pilotos do
Correio Aéreo Nacional. Mato Grosso muito deve ao então Tenente Délio
Jardim pela bravura, pelo patriotismo, pelo denodo e peJa permanente pre·
sença desse bravo militar no Estado do Mato Grosso, integrando e desbravando aquele Estado, feito tão difícil àquela época. Muito obrigado a V. Ex'
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o SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA - AM) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, aos heróis do CAN, à gloriosa Força Aérea do Brasil as expressões do nosso respeito, da nossa gratidão e do nossa cívico amor.
Era o que tinha a dizer. (M-uíto bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra, para uma co·
municação, ao nobre Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA municação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:

MA. Para uma co·

CEM DIAS
Este o Editorial do Jornal de Brasília de hoje, quando, em criteriosa dissertação, este importante órgão da imprensa brasiliense examina o que tem
sido a vigência do Governo Baptista Figueiredo. Com efeito, eu me pergunto: quando, em seu comando presidencial, foram desrespeitados os direitos
humanos? Em que oportunidade a Censura,já tão habituada a fatos tais, extravasou o exercicio da sua função? Em que instante a Constituição foi ferida, ofendendo a sensibilidade democrãtica do povo brasileiro? Passo a ler o
Editorial comentado, cuja transcrição solicito nos Anais do Senado da República, mas antes de fazê-lo, valem os comentários que se seguem: o Jornal
de Brasilia integra a Organização Jaime Câmara. Um homem forte que, superando incompreensões, segue a sua caminhada sem rancor e sem recalque.
Caráter viril, que não se diminui quando à sua porta bate a presença dos
mesquinhos e a fraqueza dos prepotentes. Ele foi injustiçado e punido sem
defesa e sem motivação. Mas, aí, a firmeza do homem: a sua poderosa organização publicitária, com televisões e estações de rádios potentes, nunca se
voltou em busca do sentimento de vindicta que surge tanto, em casos assim.
Ele tinha, e tem. confiança na justiça dos homens e, sobretudo, na de Deus.
Ele acredita que gestos tais serão corrigidos, porque jamais a iniqUidade baseada na força bruta e gerada no arbítrio passarão em julgado.
Aí estão, o Presidente Baptista Figueiredo e o Senador Petrônio Portella, seu talentoso Ministro da Justiça, que dirão basta, tenhamos certeza
disto, ao sofrimento moral de quem tanto já padeceu.
O Sr. Henrique Santillo (MDB ..." GO) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA ta satisfação, nobre Senador.

MA) - Com mui·

O Sr. Henrique Santillo (MOS - GO) - Associo-me com prazer, ilustre Sen~ador Henrique de La Rocque, àjusta solidariedade que V. Ex' presta
a uma das figuras humanas mais preemínentes do meu Estado, o jornalista e
ex-Deputado Federal Jaime Câmara. Ao empresário e homem de imprensa,
Jaime Câmara, Goiás e o Distrito Federal muito devem pelo seu espírito empreendedor e pela independência e imparcialidade adotada, pelos brgãos que
constituem a extraordinária e brilhante cadeia de imprensa, representada
pela Organização Jaime Câmara. Como tantos outros brasileiros ilustres, este, também, foi submetido à sanha do autoritarismo que o afastou da vida
pública, sem pro,cesso formado e sem direito à defesa, mais que isto, certo de
que nunca deveu e que sempre agiu em obediência aos princípios da ordem e
da moralidade pública, Nesses 15 anos, no entanto, como bem diz V. Ex', o
Sr. Jaime Câmara consolidou um diário editado em Goiânia - O Popularórgão da imprensa escrita, que se equipara em quaJjdade a toda grande jmprensa nacional; a emissora Rádio Anhanguera e a TV-Anhanguera, hoje
distribuindo suas ondas de liberdade por todo o extenso território goiano.
Além disso, o seu extraordinário espírito empreendedor e amante da imprensa livre lançou no Distrito Federal o Jornal de Brasília, cuja linha tem sido
mantida em sistema de absoluta imparcialidade, sobretudo pelo espírito
crítico e independente dos seus editoriais. Portanto, eu cumprimento V. Ex',
se me permite, nobre Senador Henrique de La Rocque, conhecedor que sOu
da amizade que o une, que o liga, a esse eminente homem público do meu Estado.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) - Nobre Senador Henrique SantiJIo, o aparte de V. Ex' valoriza o nosso pronunciamento de muito, e, quando fazemos esta afirmação, é porque V. Ex' conhece - e
conhece de sobra - o Sr. Jaime Câmara, a sua obra, a sua formação moral,
os Seus princípios, a sua dignidade e a sua postura de político.
Neste momento, requerendo a transcrição do Editorial do Jornal de
BrasHia. entendi que devia, como ato de justiça - e sou muito grato a V. Ex'
pelo aparte com que prestigia o meu pronunciamento - dizer o que sempre
senti por esse companheiro, que se tornou um dos meuS diJelOs amigos. Ejamais nesta Casa, como na outra a que pertenci, deixei de sentir uma profunda saudade desse representante pelo Estado de Goiás.
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O Governo Figueiredo atinge esta semana a significativa marca de 100 dias de atuação. Uma rápida análise deste período mostra
que ele se constituiu, sem sombra de dúvidas, num dos mais proficu os de que se tem memória na vida política recente da Nação,
Poucos "100 dias" houve em nossa História em que tantas mudanças radicais foram efetuadas e tantas esperanças deram concretas indicações de que estão prestes a materializar-se.
I: preciso que se registre que o processo de abertura política
atualmente em marcha foi deslanchado no Governo anterior, isto
é, sem os pré-requisitos indispensáveis ao seu desenvolvimento, semeados no último ano do Governo Geisel, a tarefa de tocá-lo
adiante ter-se-ia revelado impossível. Contudo, credite-se ao Governo Figueiredo a argúcia de tê-lo posto imediatamente em prática ao invés de refugiar-se na lentidào e gradualidade com que se
pretendia inibir-lhe o alcance, menosprezando o alto risco de
frustrar-lhe as expectativas,
Confirmando as indicações anteriores à sua posse, o Presidente optou claramente por impor ao Governo o primado da consideração política nas questões mais relevantes. Já na escolha do Ministério esta tendência revela-se marcante e os primeiros dias de
atuação demonstraram não só 'que o caminho era realmente este
mas que a escolha havia sido acertada,
A greve dos metalúrgicos em São Paulo, que para muitos surgia como ameaçador convite ao retorno às soluções de força, pôde
ser negociada sem traUmas, Nào se pode dizer que o Go.... erno agiu
com tibieza - pois chegou à medida extrema de intervir nos sindicatos grevistas - nem que atuou com inflexibilidade - pois reVOgou a medida tão logo pôde,
O projeto de anistia, pelo que se sabe de seus contornos gerais,
será suficientemente amplo para oxigenar o ambiente político brasileiro, tão rarefeito nestes últimos anos, Em nenhum momento
ameaçou o Governo com o recuo deste projeto tão caro às oposições, pretextando COm a difícil conjuntura dos conflitos trabalhistas.
No trato com a questão estudantil ficou patente, igualmente, a
habilidade política da administração Figueiredo: através da revogação dos decretos que cerceavam a livre manifestação estu'dantil
eliminou-se o principal ponto de reivindicação e fonte de atritos; a
ausência dos tradicionais esquemas repressivos no congresso da
UNE acabou reduzindo O encontro à sua natural desimportância.
Se os primeiros cem dias forem sintomáticos dos 1.160 que
ainda virão, o Presidente Figueiredo realmente cumprirá sua promessa: ele fará deste Pais uma democracia,
.
E de se comentar também, e requerer a sua transcrição em nossos Anais
da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica, ao ensejo das comemorações
do 489 aniversário do Correio Aéreo Nacional. Mais uma vez este homem
admirável, militar de escol, democrata testado na noite e dia de sua vida, que
é o Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, sensibiliza o País com palavras de
profundo boni senso e indiscutível autoridade moral e profissional. Ei-Ias:
"Companheiros
Nào existe futuro para uma nação dividida.
Unir é íntegrar os pensamentos dispersos, harmonizando as
esperanças, esclarecendo as dúvidas e eliminando as desconfianças,
Nào será nas águas turvas do ressentimentos que saciaremos a
nossa sede de "ordem e progresso', mas, antes, nas fontes límpidas
da compreensão, nas águas tranqüilas da paz,
"O tempo de viver ê hoje, pois o passado ensina, mas a história
é um eterno caminhar,
"Unir nào é apenas esquecer as divergências do passado, é entender a importância de estarmos juntos no presente,
"Unir nào é apenas um caminho. mas o único e verdadeiro ca·
minho da conciliação.
"Desarmar os espíritos e somar esforços é a palavra de ordem,
a mesma mensagem de unidade tão viva e tão presente na obra do
Correio Aéreo Nacional.
A festa dos 48 anos do Correio Aéreo ê uma festa da universidade nacionaL Aqui recordamos as asas heróicas dos primeiros,
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seus feitos e suas conquistas, glórias e tradiçõc:s de nossa jovem
Força Aérea, glórias e tradições do povo brasiJ.eiro,
"Por céus desconhecidos levamos a voz do 1:'itora} ao brayp_ex~.
plorador dos setores e, nesse encontro de bandeirantes, a conft?nça
foi a grande constante é um Brasil unido.
'"
"Hoje, quando a problemática do transporte: aéreo é"totahpente diversa, não perdemos a fé nos princípios que inspirara@ a
ériação do CAN.
"0 Brasil unido, o Brasil que o Correio Aéreo ajudou a construir é e será sempre a nossa meta,"
Sr. Presidente, os meus agradecimentos ao Senador Jorge Kalume.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo" palavra 'ao nobre
Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGEKALUME (ARENA - AC. Lê o seg"inte discurso.)Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Poderia falar sobre o Correio Aéreo NaCiOnlJ.\, neste 12 de junho. comemorativo do 48 9 aniversário de seu nascimento~ sim, antes, render meu tributo de especial homenagem a Santos Dumont, o Pai da Aviação~
Santos Dumoot foi o vértice da base aviatória porqUl~ a sua descoberta
contribuiu para que a hum.anidade usufruísse as mara'Jilhas das viagens
aéreas, encurtando gistâncias e aproximando os povosl
Certa vez, li uma frase que dimensiona sua grandeza pela forma objetiva
como foi escrita: "Santos Dumont fez o Brasil grande e.o"Mundo pequeno".
E outro pensador exaltou os méritos do incompará\f.fJllÍbrasileiro ao afirmar:
"Quanto maiores as distâncias, maior é Sa,ntos Dumont".
A partir do seu primeiro vôo, em 1906, o avião passou a ser vital para a
H umanidade! E o Brasil rejubilou-se com o seu feito inédito, projetahdo-o
além-fronteiras, predestinando este País à grande potência mundial, pelo gênio de seu filho, pela sua potencialidade econômica e sua continental área. E
esse elenco de fator~s contribuiu para que'os reSponsávei:; diretos, por esta
Pátria, pensassem no avião <;omo a melhor fQtma de venc!!:r aS distâncias. E,
assim, passaram a girar em torno dessa idéia e~<:gradativalTlente, o Pais foi se
conscientizando dessa realidade, que não poderia ser outra, porque é a mais
consentânea.
Logo supera ôbices, avança e triunfal
Na Guerra de 39 a 45 esteve presente nos campos europeus onde perdeu
uma plêiade de seus bravos pilotos componentes da Força. Aérea Brasileira.
F oi O preço do progresso para alcançar a glória oferecida pelos seus diletos
filhos!
Morreram para Q mundo sobreviver. E morreram "','oando", beijados
pelo sol e olhados pelo céu!
A idéia da mtegração vai aos poucos se sedimentando; em 1931 foi criado o Serviço Aéreo Postal do Exército, que logo passou a denominar-se Correio Aéreo Militar e em 1934 o Correio Aéreo Naval, a cujo cargo ficaram as
linhas do litoral brasileiro. Correio Aéreo Militar e Correio Aéreo Naval -fundiram-se definitiva e maje~tosamente no Correio Aérec. Nacional, hoje o
popularmente conhecido CAN, que teve a animá-lo, encorajá-lo,
materializá-lo, como seu verdadeiro condutor, a figura fmpar e brava de
Eduardo Gomes! Seu esforço foi de tal magnitude em prol desse Serviço, sua
obstinação de tal profundidade que conseguiu superar os incrédulos, os pes~
simistas, e mantê-lo altane~ro, inexpugnável, triunfante e ,gigantesco a cada
dia que passa. Talvez o CAN já estivesse soterrado, com história triste. se
não fora a energia hercúlea de Eduardo Gomes~ alma do Correio Aére9 Na~
cional!
José Garcia de Souza, também um dos entusiastas do CAN, registrou
com justiça: "Há, no Brasil, entre muitas coisas de que nús podemos orgu~
Ihar, uma, sem par no mundo: o Correio Aéreo Nacionctl".
E em sua obra "A Epopéia do Correio Aéreo" escrevl~ra: "O fato é que
a data máxima do Correio Aéreo Nacional é 12 de junho, pois nesse dia, no
ano de \93\, era feita a viagem inaugural do CAM (referia-se ao Correio
Aéreo Militar), ligando o Rio a São Paulo, num "cu.tis", com motor
Challanger de l~O HP, com os. Tenentes Casimira Montenegro Filho e Ne\~
son Freire Lavanére-Wanderley" os quais fizeram o percurso em várias horas, levando o pequeno malote contendo 2 cartas,
Foi o início de uma viagem que jamais pararia!
O Correio Aéreo Nacional é um dos Serviços Militares identificados
com a vida civil da nossa Pátria.
Além das suas missões estritamente militares, não há, quem não tenha
ouvido essa sigla que soa suave e que desperta o sentimento de admiração - ; ,
CAN! O salvamento de uma vida com o transporte dos QUt~ se encun'r~-na
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vasta área territorial brasileira, privados de recursos da Medicina e de todos
os estágios de emergência, colocando às mãos das autoridade.s regionajs as
asas da nossa F AS, e, principalmente, as ligações militares e civis num País
que é um continente, bastariam para imortalizar a obrá realizada por esse se~
tor integrante da Aeronáutica.
O CAN teve, desde a sua criação, os mais dignos e briosos oficiais que
se transrormaram nos gigantes que chantaram os primeiros marcos da verda~
deira epopéia, destacadamente "Eduardo Gomes", o apóstolo do "credo"
do Correio Aéreo Nacional e sacerdote da religião da Aviação, Mário da Cu·
nha Godinho, Raimundo Vasconcelos Aboim, Carlos Pereira Guimarães.
(1919), Haroldo Borges Leitão, Adyr Guimarães (1924) General Leitão de
Castro (ldealizador do Correio Aéreo Militar), Rui Presser Belo, Cantídio
Bentes Guimarães, Dagoberto Nery Heyne, Gratuliano Ximemes de Oliveira, Octávio Mendonça, Ervino Hauer, Childerico Mata, Licínio Correia, Ar·
tur Martins Rocha, Hermes Cruz, Custódio Neto Junior, Gabriel Junqueira
Giovanini, Rafael de Souza Pinto,_ Gaspar Weber, Severino Lins, Clovis
Roldão de Barros, Antonio Lemos'Cunha, José Vicente de Faria Lima, Fábio Andrada, Ubiratam FaYila~ Almir- de Souza Martins, Vitor da Gama
Barcelos, Joelmir de Araripe Macedo (chcrgou ao posto de Ministro da Aero~
náutica nOS Governos Médici e Geisel), Newton Braga, Armando F.
Trompwsky de Almeida (também Ministro da Aeronáutica em 1946), Clóvis
Travessos, Serra Menezes. Paulo Sobral R. Gonçalves, Inácio de LoyoJa
Daher, Henrique Dyoth Fontinele, Alvàro Assunção D'Avila, Bejamin Ma·
nuel Amarante, Aroldo Azevedo, Francisco de Assis de Oliveira Borges, Serra de Menezes, e outros civis e militares que também ajudaram o CAN,
corno o Embaixador Larayette de Carvalho e Silva, Presidente Getúlio Var~
gas, os Ministros João Alberto Ljns e·Barros e Salgado Filho, Coronel Na~
poleão de Alencastro Guimarães, Coronel Américo Lutz, DL Edgar Teixeira, Manoel Alves Feitosa Filho, J.A. Neiva Junior, Salomão José Gantus,
Deoclécio Lima Peixoto e outros mais que se torna dificil enumerá-los nesta
oportunidade, porém, todos, indistintamente, são credores da nossa homé~
nagem respeitosa.
Todos os órgãos dos mais variados Ministérios civis, serviram-se e
servem-se do CAN -pela sua eficiência desde a sua implantação. O saudoso
Ministro'J. P. Salgado Filho reconhecia que "{no Correio Aéreo que se ini~
cia o conhecimento do Brasil pelos brasileiros; devemos todos nós, a esses
patriotas estóicos, uma grande gratidão que não se pagará nunca, a não ser
com o mesmo sentimento de brasilidade e de patriotismo que todos eles sentem e só por ete vivem, pelo bem da Pátria".
Vale citar que a partir de 193'1, principalmente quando as Empresas
aviatórias tinham número reduzido de linhas, algumas ainda deficitárias, o
CAN supria as necessidades de interiorização, desenvolvimento e progresso,
dotando todas as regiões, as mais Jonginquas, de aeroportos de emergência e
às vezes utilizando até c,ampos de futebol para pouso, levando àqueles con~
fins o auriverde pendão da nossa Pátria.
E pela oportunidade e por ser atual repito hoje nesta Casa, pequeno treého do pronunciamento que fiz em 1964. na Câmara dos Deputados: "A
proporção que os dias avançam, o CAN vai ampliando os beneficios de cará·
ter social. E já não falta nem o oficial médico para prestar assistência às populações do interior.
Formam-se grandes filas e o profissional com aquela atenção e lhaneza
que caracterizam os homens do CAN, examina o paciente, receita, e ainda
faz doação dos remédios receitados. Quantas vidas não têm sido salvas,
graças ao serviço médico da FAB, através do CAN, chegando mesmo, quando necessário, a ttansportar o doente para outros centros visando sua recuperação.
O Estado do Acre teve a. honra de receber a visita do primeiro avião do
CAN, quando Governador o então Major José Guiomard dos Santos, hoje
General Senador da República. Foi graças à sua atuação junto aos setores da
Aeronáutica, que o meu Estado, então Território, passou a compartilhar
desses reais beneficios. José Guiomard com a sua larga visão de Estadista e
Administrador, adquiriu em 1946 um "Dou~Jas, De3", batizado com o
nome de "Juruá", entregando~o ao CAN, para que fizesse a ligação Rio de
Janeiro~Acre. E, desde essa época, os céus acreanos são cortados pelos pás~
saros metálicos do CAN. E o povo acreanO passou, em verdade, a querer
bem e a se familiarizar com o Correio Aéreo Nacional, o que prova a acolhi~
da carinhosa que dispensa a.os bravos tribulantes em retribuição pelo muito
que tem recebido".
E, devo lembrar, que era Diretor das Rotas Aéreas, o animador e Pai do
CAN, o inesquecível brasileiro Eduardo Gomes com quem o seu colega de
rarda manteve entendimento e conseguiu esse grande serviço para o Acre. Eu
me permito dizer que quando governei o Estado acreano repeti aquele gesto

de líder General Senador José Guiomard dos Santos, doando um "DC3" ao
Ministério da Aeronáutica como reconhecimento, a quem tanto bem fez à·
quela Unidade Federativa.
Quanto risco correram os militares que inicialmente viajaram por este
grandioso Brasil, quando ainda nào existiam as condições de segurança dos
dias atuais, e, em particular, para o Acre, percorrendo cerca de quatro mil
quilômetros sobre as selvas, porque esses bravos componentes da Força
aérea Brasileira mantém fixo no pensamento aquele dístico: "Viajar é preci~
so, viver não é preciso". e mesmo sentindo o perigo do vôo, não temem,
aproam o seu aparelho até alcançar o destino! E tudo é feito em silêncio
pensando na Pátria e magistralmente definido por Um pensador: "Não apre~
goa a sua benemerência o Correio Aéreo Nacional. Não raz alardes do ines~
timável serviço que presta ao Brasil".
,
E,· neste dia de resta, congratulo~me com o Ministério da Aeronáutica
na pessoa dó seu Eminente Ministro, o Excelentíssimo Senhor Brigadeiro
Délio Jardim de Matos, como um dos entusiastas do CAN, com a minha ho~
menagem imorredoura a todos os seus bravos pilotos e tripulantes, de ontem
e de hoje, sem esquecer que se imolaram servindo à Pátria através do Correio
Aéreo Nacional!
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A Mesa se congratula com a
FAB, pela passagem de mais um ~niversário do Correio Aéreo Nacional, razendo suas a5 palavras de todos os oradores que se referiram ou vierem a se
referir sobre tào importante acontecimento, ou seja, o quadragésimo oitavo
ano de existência do Correio Aéreo Nacional, que reais serviços vem prestando à Pátria comum, através dos seus denodados pilotos e do pessoal de
terra.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelásio Vieira.

o SR. EVELÃSiO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE 11 REVISÀO DO ORADOR,SERÁ PUBLICADO POSTERiORMENTE.
O Sr_ Murilo Bad.ró (ARENA vra para uma comUnicação.

MG) - Sr. Presidente, peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Concedo a palavra ao nobre
Senador M urilo Badaró.
O SR, MURILO BADARO (ARENA - MG. Para uma comunicação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Faleceu hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista Antônio Carbone, de quem
tive a honra de ser grande amigo.
Ao fazer seu necrológio da tribuna do Senado, não sei quais expressões
poderia melhor usar para significar a grande figura humana que Antônio
Carbone representou e o grande profissional de imprensa que soube ser.
Homem de convivência amena e agradável, lhano no trato, cavalheiro
excelente, fez do jornalismo o supremo ideal da sua vida. Possuía um estilo
elegante, sóbrio e apurado. Tinha compromissos inarredáveis com a verdade. Se amadurecidas idéias guardava em seu espírito com relação aos temas
mais atuais do nosso tempo, nem por isso o jornalista inseria em seu comentário qualquer apriorismo de natureza pessoal que pudesse perturbar o raciocínio correto do homem que fazia do jornalismo verdadeira profissão.
Antônio Carbone tinha a intuição correta do fato político, que analisava com rara percuciência; sabia fazer a análise dos fenômenos em torno dos
quais gravitava com desenvoltura, e produzia o texto jornalístico com a imparcialidade, com a justeza e precisão vocabular de quem, realmente, tinha o
jornalismo como verdadeiro apostolado.
Possuía, como os políticos, a convicção de que o jornalismo, da mesma
forma que as tribunas parlamentares, é a trincheira avançada da democracia,
e por isso, como ninguém, valorizou sua profissão.
A doença insidiosa o colheu -iuando o seu talento estava em pleno de~
sabrochar, a sua imaginação e a sua criatividade em pleno florescer.
Mas, na sua curta existência deixou um rastro extraordinário de exemplos de bom profissional, e uma quantidade enorme' de amigos que, neste
momento, lamentam a sua morte e guardam dele uma profunda saudade.
O Sr, Humberto Lucena (MDB -

PB) -

O SR. MURILO BADARO (ARENA -

Permite V. Ex'?
MG) -

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena (MDB - PB) - Desejo hipotecar a minha solidariedade - e, creio, de toda a Bancada do Movimento Democrático Brasi~
leiro - às homenagens póstumas que V. Ex' presta 110 brilhante jornalista
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Antônio Carbone. sem dúvida nenhuma uma das maiores figuras do jornalismo político brasileiro.

Humanos, subscrita pejo Brasil e pelos países que assinaram a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU),
Acreditamos que pela sua tão nobre missão, que repr.esenta o que há de
mais essencial nas formas democráticas de governo, essa Comissào desempe~
nhará importantes atribuições em estreita colaboração C·Dm os órgãos 'competentes do Poder Executivo e do Poder Judiciário, no resguârdo dos direitos
fundamentais do homem, de modo a assegurar a constante presença do Poder Legislativo brasileiro na sagrada defesa dessas inalien ~veis conquistas do
mundo livre.
Sala das Sessões, 12 dejunho de 1979, - Humberto tucena - Pedro Si-'

O SR. MURILO BAlJARO (ARENA - MG) - Sr. Presidente, encero
ro minhas considerações com a profunda manifestação de pesar da Bancada
da Maioria no Senado Federal e em meu nome pessoal, do amigo que encontrou sempre em Antônio Carbone a figura extraordinária do homem público
estereotipada no notável e excelente homem de imprensa.
Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente, (Muito bemn
O SR. PRESIDENTE (Gastào MUller) - Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. ll'-Secretário.

mono

E lido o seguinte

RESOLUÇAO N9 93, DE 1970
Dá nova redatio ao Regimento _,Ig.erno do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÀO N' 33, DE 1979
Cria, como órgão técnico permanente do Senado Federal, a
missão dos Direitos do Homem.

Co~

••••••

,

• • • >.

> >

••••••••••••

Justificação
O presente Projeto de Resolução visa a preencher uma lacuna, na estrutura do Senado Federal, propondo a criação, no âmbito dos seus órgãos técnicos permanentes, da Comissão dos Direitos do Homem que se encarregaria, especificamente, de velar, em nome do Poder Legislativo, pela preservação dos direitos do homem, compreendidos como tais todos aqueles que
foram incluídos na Constituição, na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres Fundamentais do Homem e na Declaração Universal dos Direitos

0

••••

CAPITULO 1
Espécies, Modo de Constituiçio ,~,>
e Duração
.-~'

Art. 21' O art. 117 do Regimento Interno do Senado Federal passa a
ter a seguinte redação:

Art. 31' No exercício de suas atribuições"poderá a Comissão dos Direitos do Homem determinar as diligências que reputar necessárias e tomar o
depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, inquirir testemunhas, requisitar às repartições públicas informações e documentos e transportar-se aos lugares, onde se fizer mister a sua presença, para
o fiel desempenho de sua alta e nobilitante missão.
Art. 41' As testemunhas serào intimadas de acordo com o Código de
Processo Penal.
Art. 51' Os atuais artigos 117 e seguintes do Regimento Interno do Senado serào renumerados.
Art. 61' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

•••••••••••••••••••••••••••

Das Comissões

Comissào dos Direitos do Homem."

"À Comissão dos Direitos do Homem compete:
a) realizar pesquisas e estudos, com vista à defesa dos direitos
do homem, inscritos na Constituição Federal, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais do Homem (1940) e
na Declaração Universal dos Direitos Humanos (948);
b) promover conferências e debates, para divulgar, amplamente, cada um dos direitos do homem:
c) promover, isoladamente, ou propor ao Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), a realização de sindicâncias e/ou inquéritos para apurar, nas ár(as que apresentem
maiores índices de violação dos direitos do homem, as suas causas e
sugerir medidas capazes de garantir a plenitude do gozo daqueles
direitos;
d) manter contatos permanentes com a direção dos órgãos
técnicos similares das Assembléias Legislativas dos ESlados~
e) estabelecer contatos e intercâmbios com órgãos similares
dos Parlamentos dos países que mantêm relações diplomáticas com
o Brasil e bem assim com as entidades nacionais e/ou internacionais que se dediquem à matéria:
f) encaminhar, aos setores competentes, o resultado de suas
deliberações sobre denúncias relacionadas com violações dos direitos do homem;
g) opinar sobre as proposições, direta ou indiretamente, vinculadas à sua competência específica;
h) estudar o aperfeiçoamento das normas constitucionais ou
legais, a fim de permitir a eficaz repressão das violações dos direitos
do homem, por parte de particulares ou de servidores públicos."

,

TITULO VI

O Senado Federal resolve:
Art. lI' Fica incluído, no art. 73, do Regimento Interno do Senado Federal, o seguinte item:
"17)
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Art. 72. O Senado terá Comissões Permanentes e Especiais.
Art. 73. As Comissões Permanentes sào as seguintes:
I) Diretora (CO);
2) de Agricultura (CA),
3) de Assuntos Regionais (CAR);
4) de Constituição e Justiça (CC!);
5) do Distrito' Federal (DF);
6) de Economia (CE);
7) de Educação e Cultura (C EC);
8) de Finanças (CF);
9) de Legislação Social (CLS);
10) de Minas e Energia (CME);
li) de Redação (CR);
12) de Relações Exteriores (CRE);
13) de Saúde (CS);
14) de Segurança Nacional (CSN);
15) de Serviço Público Civil (CSPC);
16) de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (CT).
...............•.•..................................•. 0.0.

Art. 117. Às Comissões Especiais compete o desempenho das ft~ri
buições que lhes forem expressamente deferidas.

O SR, PRESIDENTE (Gastão Müller) - O projeto que vem de ser liqo
após publicado e distribuíd.o em avulsos, ficará sobre a mesa durante 3 (tr~s)
sessões, a fim de receber emendas.
. .
Sobre a ,mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 .. Secretário.
~ lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 175, DE: 1979
"Altera a Lei 0 9 6.592, de 17 de novembro de 1978,..que Hconce~
de amparo aos ex..Combatentes julgados incapacitad'lJs definitivamen-

te para o seniço mijitar."
O Congresso Nacional decreta:
Ar!. I' O art. 2' da Lei n 9 6,592, de 17 de novembro de 1978, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 A pensão especial aqui concedida é inacumulâvel
com quaisquer rendimentos que o ex-combatente receber dos cofres públicos, mas serã, independentemente de tall'estrição, deferida diretamente à viúva de ex-combatente falecido antes da vigência
desta lei nas condições de necessidade e incapacidade referidas no
art. 11' ou transferida a ela quando o óbito for superveniente e comprovadamente persistir o estado de carência de rc:cursos."
Art. 29
Art. 3'"

Esta lei 'entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições ep1 contrário.

,L;

.
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Justificação

E lido e aprovado o seguinre

O projeto de lei que ora tenho a honra de oferecer à consideraçã(} do Se·
nado Federal, por sugestão e reivindicação da Associação dos Ex·
Combatentes do Brasil, Seção de Natal, visa alterar a redação do art. 29 da
lei n' 6.592, de 1978, para o fIm específico de:
a) mantida a inacumulabilidade do benefício, relativamente à pessoa
do ex·Combatente, tal como o exige o texto vigente, permitir, porém, a
transferência da pensão de dois salários mínimos à viúva, quando essa com·
provadamente continuar necessitada;
b) determinar que o benefício retro aja e alcance as viúvas de ex·
Combatentes que já o eram à data da edição da Lei n Q6.592/78, nos casos
em que esses - ex·Combatentes - tenham falecido em estado de incapaci·
dade definitiva para o serviço militar e de necessidade.
A medida, embora alcance com seus efeitos um número reduzido de
pessoas, apresenta·se como de toda conveniência e justiça, particularmente
porq ue terá grande repercussão ao demonstrar que o Estado se preocupa
com aqueles cidadãos que o foram defender nos campos de batalha, bem
como com suas famílias, muitas delas relegadas presentemente ao esqueci·
mento e ao abandono material.
A Associação dos Ex·Combatentes de Natal, aliás, cita c'aso concreto
acontecido recentemente naquela cidade, de paupérrimo ex·Combatente da
Marinha de Guerra do Brasil, de nome Nabuco Vital de Lima, que faleceu
inesperadamente em plena rua, completamente sem assistência, tendo ido
parar na gaveta pública do Necrotério do Hospital Walfredo Gurgel e dali
quase conduzido à Faculdade de Medicina para estudos, destino que algu·
mas vezes se dá aos cadáveres de indigentes, Pois bem, a viúva do ex·
Combatente Nabuco Vital de Lima, íguàlmente desassistida, não tinha condições de evitar isso e sequer de providênciar o seu sepultamento, tendo sido
socorrida pela referida Associação.
Só para confirmar ainda mais o estado de abandono em que se encon·
trava o desafortunado ex·Combatente - e, conseqüentemente, sua família
- informamos que se tratava -reconhecidamente de um bravo, eis que fora
condecorado com o Diploma de' Duas Estrelas.
O projeto aqui oferecido é, pois, inquestionavelmente justo e oportuno,
além de não oferecer qualquer djficuldade de natureza constitucional para a
sua aceitação pelo Congresso, visto que, no tocante à despesa ensejada, a
própria lei nQ 6.592, de 17 de novembro de 1978, em seu art. 41', se encarrega
de prever os recursos correspondentes, do modo o mais amplo possível.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1979. - Agenor Maria
LEGISLAÇÀO CITADA
LEI N' 6.592, DE 1'7 DE NOVEMBRO DE 1978
Concede amparo aos ex~Combatentes julgados incapazes defini~
tivamente para o Seniço Militar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... ,

,~

.... , ..........

,

...

,

.......... .

Art. 2v A pensão especial de que trata esta lei é intransferivel e inacu·
mulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive
pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

o SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) e

rem~tido

O projeto lido será publicado

às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Evandro Carreira - Gabriel Hermes - Alexandre Costa - Jos.é Sar·
ney - José Lins - Mauro Benevides - Jessé Freire - Milton Cabral _
Marcos Freire - Arnon de Mello - Gilvan Rocha - Lourival BaptistaDirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr DaJla - Amaral Peixoto Nelson Carneiro - MUTilo Badar6 - Franco Montoro - Oreste:; Quércia
- Benedito Ferreira - Pedro Pedrossian - José Richa - Lenoir VargasTarso Dutra.

o SR, PRESIDENTE (Gastão MUl!er) -

J unho de 1979

Está finda a Hora do Expe-

diente.
Passa·se à
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 111-Secretário.

REQUERIMENTO N' 196, DE 1979
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, requeiro a in·
versão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante do item n Q8 seja
submetida ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1979. - Bernardino Viana.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Milller) - De acordo com a deliberação
do Plenário, passa·se à apreciação do item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nll 29, de
J 979, da Comissão Diretora, que regulamenta a aplicação, na ad·

ministração do Senado Federal, dos sistemas de ascensão e pro·
gressão funcíonais e do aumento por mérito, tendo
PARECERES, sob n'S 246 e 247, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto; pela inconstitucionalidade das Emendas de nQs
I, 3 e 4, de plenário; e pela injuridicidade da de n9 2; e
- de Finanças, favorável ao Projeto.
Nos termos do art. 336, inciso XVIII, do Regini.-ento Interno, não serão
submetidas a votos as emendas de plenário.
Em discussão o projeto, em turryo único.
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Çardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para discutir. Sem revisão
do oradaL) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senador Alexandre Costa, autor do projeto. é um dos grandes vito·
riosos dessa proposição, foi ele que apresentou o projeto, no ano passado, e
na ocasião resistiu às pressões aqui em plenário, no Senado velho, porque
hoje quem vai votar ê o Senado novo. No Senado velho, o Senador Alexan·
dre Costa enfrentou as pressões, aqui, de alguns setores, inclusive da Presi·
dência da Casa, na oportunidade, que apresentara um reajuste dos funcionários mais graduados da Casa.
Assim, Sr. Presidente, a proposição do Senador Alexandre Costa visa a
atender as reivindicações e os anseios dos menores - o CLT - daqueles
cujo trabalho e contribuição o Senado, às vezes, não tem palavras parajustificar e elogiar.
Apresentado o projeto, fomos nós que requeremos o seu desarquiva·
mento este ano, e o Senador Alexandre Costa juntamente com a Mesa DiTe·
tora se comprometeram a que, antes do fim do ano, o projeto seria discutido
nas Comissões e colocado em votação, pela Mesa, o que hoje se realiza. Por·
tanto cumpriu a palavra o ilustre Senador Alexandre Costa, Jç>~Secretário;
cumpriu a palavra a Mesa Diretora da Casa, também, Sr. Presidente, porque
não enganou nem àqueles que queriam que o projeto de resolução entrasse
em discussão aqui, na Casa, nem aos funcionários que tinham os olhos volta·
dos para a Mesa e para o Senador Alexandre Costa .
E, Sr. Presidente, na ocasião, tive oportunidade de me manifestar aqui,
também, cumprimentando a Mesa, pois é assim que se age na direção de um
colégio, de um colégio em que há solicitações diferentes, interesses em jogo,
mas acima disso a Mesa olhou para o fato de que havia funcionários que pre·
cisavam desse reajuste e sistema de progressão.
Somos nós, também, que em nome desses funcionários esquecidos cumprimentamos Alexandre Costa, lv-Secretário, e a Mesa Diretora, que assim
cumprem exemplarmente, a palavra empenhada conosco, que lutávamos
pela aprovação do projeto. Ê portanto, com satisfação que, hoje, registro
que o Senado vai ter oportunidade de votar. essa proposição, atendendo uma
medida de justiça àqueles menos categorizados da Casa, aqueles que já fo·
ram injustiçados na ocasião em que outros CL Ts foram aproveitados e eles
esquecidos; chegou a hora de o Senado prestar~lhes essa justiça.
Assim ê que, Sr. Preside~te, a Mesa tem confiabilidade e credibilidade
perante o Senado e peran~e os seus funcionários, porque cumpriu com a sua
palavra.
Ainda não conheço o projeto; é possível que possam não ter sido atendi·
das todas as reivindicações de todas as categorias; é possível que haja gente
injustiçada. Mas, Sr. Presidente, esta Casa tem sido, por vezes, uma Casa de
injustiças: atende prontamente os mais elevados, porque sào aqueles que jun·
to conosco, ao nosso lado, podem pedir·nos apoio a essa proposição, mas os
humildes, os contínuos, os motoristas, os ascensoristas, os CLTs etc. esses,
não têm muito acesso aos Senadores, nào podem pedir, solicitar, às vezes,
nem têm contato conosco, passam a vida humildes, aí do fundo das suas
funções. sem que nem os conheçamos, às vezes. Hoje chegou a hora dessa
justiça. Esta Casa de injustiça, o Senado Federal, através da sua vida funcio·
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nal, da sua vida administrativa, tem praticado muitas injustiças.
oportunidade de reparar uma parte delas, dentro dos prazos marc
fados e concedidos.
E assim, Sr. Presidente que, em nome desses funcionários, q ero trazer
a nossa palavra de agradecimento, em nome dos pequenos, dos humildes,
daqueles cuja vida é anônima, mas que formam a grande corren e que alimenta esta Casa. Certa vez aqui, nos manifestamos, o funcionalism da Casa
é a corrente subterrânea, anônima e oculta que, Com sua força, su~ energia,
sua vitalidade, sua inteligência, sua colaboração intelectual alimen~a o Senado Federal. Esse funcionalismo de todas as categorias, daquele maif humilde
ao mais categorizado, não aparece. Assim temos que agradecer a jsses anônimos. Chegou a hora da justiça.
Sr. Presidente, é pensamento desse grupo, que agora tem a 01rtunidade de o Senado lhe dar essa justiça, satisfação de esperanças que limentaram por tanto tempo, querer, pela primeira vez na história desta C sa, testemunhar o seu agradecimento à Mesa do Senado, e principalmentelao nobre
Senador Alexandre Costa, que foi o autor do projeto, a sua gratidão. Quero
crer Que não é do meu tempo, talvez não seja do tempo de V. Ex' e I o tempo
de nenhum Senador daqui, pela primeira vez, Sr. Presidente, ess s funcionários vão oferecer um almoço à Mesa Diretora e principalmente o nobre
Senador Alexandre Costa, porque S. Ex' cumpriu a palavra, lutou por eles,
mostrou-se sensitivo a essas reivindicações.
O Sr. Enndro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex' u aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Com todo o Iprazer.

O Sr. E.andro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador Di~eu Caro
doso, V. Ex' já se notabilizou, nesta Casa, como defensor de todos s injustiçados, não só de funcionários, mas de todos aqueles que carecem d justiça.
Lembro-me de quando o nobre Senador Alexandre Costa propusera um projeto, eu e V. Ex' tomamos o vexilo de Alexandre Costa e partimos desabridamente em favor de suas teses, chegamos até a ventilar a situação nômala
-de uma empresa que cede seus empregados na base de um ou dois salários
mínimos para a feitura do serviço de limpeza do Senado, o que nos pareceu
uma incongruência, pois sào empregados que partilham da nossa int midade,
são eles que limpam as nossas mesas, são eles que vasculham as noss s gavetas, fazendo o asseio e a higiene dos gabinetes.
Então nos parecia, como nos parece até hoje, que esses empreg dos deveriam ser funcionários do Senado, para uma maior vinculação com o Senado e nào ficarmos à mercê, por vezes, de um sabotador oU de algué que se
insinuasse nessa empresa apenas para, chegando aqui, graças a um ontrato
de sicário, promover até um atentado contra um de nós ou sabotar o nossos
papéis, ou surrupiar um documento importante onde fôssemos re paldarnos para um discurso, um documento que fosse importante para rTlmar
uma tese ou uma acusação.
V. Ex' agora fazjustiça a Alexandr~ Costa que, infelizmente, p r motivos que não nos cabe perquirir, aceitou aquela bionicidade espúria, orém,
o seu comportamento é de tal grandeza, de tal pureza e cheio de t o bons
propósitos que eu já chego a aceitar a bionicidade do Sr. Senador AI xandre
Costa como se fosse uma dádiva celestial, pela primeira vez, alguém consegue, na Mesa do Senado, como 1(l-Secretário, estruturar um projeto m benefício dos humildes, em benefício dos mais fracos.
Houve Mesa nesta Casa que, ao se despedir do Senado, deixou u a herança de 500, 700 - dizem até que l.OOO - sinecuristas e nepotistas mas o
humilde, o menos aquinhoado nunca foi atendido, e, agora, é o nobr, Senador Alexandre Costa que, integrando a Mesa do Senado, consegue es~a reviravolta. V. Ex' faz, com muita justiça, a apologia, o panegírico ilustrei do Sr.
I
Senador Alexandre Costa. Meus parabéns a V. Ex'

1

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Nobre Senador E andro
Carreira, agradeço o aparte de V. Ex' que nos trouxe à memória as nos as lutas, aqui, do ano passado, que prestou um tributo de justiça a esses nânimos que lutam, também, pela sobrevivência desta Casa e nos recordJu, Sr.
Presidente, que no ano passado - V. Ex' não estava nem a Mesa q~e está
presidindo estava presente àquela época - a Comissào Diretora apre~entou
aqui o reajuste dos grandes da Casa. E nós, secundando Alexandre Co ta, V.
Ex", eu, o nobre Senador pelo Acre, Altevir Leal, o nobre Senador pe a Paraíba, Milton Cabral, uns cinco, nos insurgimos e estávamos dispost s ir à
luta e a obstruir a passage.m daquele projeto. E a Mesa recuou não umá, mas
três vezes com seu projeto e Alexandre Costa foi o nosso comandan\e, foi
aquele que lutou, no ano passado, pela reivindicação desses pequenos Portanto, apresentou seu projeto, como bem disse V. Ex' Este ano, nós re ueremos o seu desarquivamento e, hoje, estamos vendo o coroamento dess projeto aqui nas discussões do Senado.
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Sr. -Presidente, disse bem o nobre Senador Evandro Carreira, hã uma
categoria d~ funcionáríos que não está sendo atingida p(}r esses benefícios,
Quê são as moças, as funcionárias da Confederal.
.
Sr. Presidente, tenho em mãos, embora não agora, pois estou cheg~ndo
neste momento e não estava prevenido, contracheque dessas servidoras. Elas
nào vencem um salário mínimo. Quando vejo aqui, Sr. Presidente, neste Senado, nós, com toda exuberância, com todo entusiasmo, proclamarmos';que
há Estados onde não se paga o salário mínimo, eu fico tri:mulo de emoção,
quando vejo que aqui debaix.o deste Plenátio-t debaixo do primeiro and~r. vi~
vem funcionários que recebem salários ainda-(:Qmpatíveis com a dignidade
da vida.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller. Faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Já e"IOU encerrando.
Sr. Presidente, nós encontramos, todas as tardes, aquelas funcionárias
que limpam as parede.s, as gavetas, limpam o nosso gabinete e que não ganham o salário mínimo; e o Senado assiste à exploração doias, pela Confederal, de braços cruzados.
.~' ...
O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Basta que elas denunclelJ1 ao
Ministério do Trabalho.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Dá licença, V. Ex' estã
muito entusiasmado porque vai mudar o seu Governador, hoje. Ah! se n6s
do MDS pudéssemos mudar os nossos Governadores de E!;tado. Só daqui a
quatro anos é que Vámos mudar.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller. Faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CAROt>SO (MDB - ES) - Sr. Presidente, os nassos
funcionários, nunca falamos sobre eles, peço, Sr. Presidentl~, que nos dê. um
pouquinho mais de tempo.
Então, Sr. Presidente, assistimos a isso: a CONFEDERAL não paga
salário mínimo a essas moças, que por urrta questão de destino não são nossas filhas, porque não nasceram de nós, mas são iguai~ a elas.
O Sr. Eundro Carreira (MDB isso um insulto ao Senado.

AM) -

Nobre Senador, considero

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -.ES) - O Senado F~~ra! ria ..
sua capacidade de pratica. r justiça, tem que ver isso c! buscar, no SUb.t~~...
"~
desta Casa, aquelas que não ganham o salário minimo.
!
Sr. Presidente, aqui é a sociedade' perfeita, há funcionários da Casa'
ganham igual aos Senadores...
.

ue

O Sr. Evandro Carreira (MD8 - AM) - Mais, nobre S;enador: há funcionários aqui que ganham mais do que Senadores da RephbHca; é preciso
que se diga isso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, no térmi-.
no dos trabalhos do Senado~ assistimos à saída dos Senadore:i de carro e desses funcionários também. Isso é a sociedade perfeita! Mas há algumas que ficam, às 22 horas, limpando as paredes dos nossos gabinetes, Jimpando os tl:t~
petes etc, e nós permitimos que a CONFEDERAL as explore. Não estão lá
nos confins da Amazônia~ estão aqui, encontramos com elas nos corredor~s
em nossos gabinetes, a todo instante. Como disse o nobre Se,tlador Evandro
Carreira isso é um insulto a esta Casa, e nós assistamos, de braços cruzados,
a CONFEDERA L explorá~las; aqui, Sr. Presidente, no subterrâneo desta
Casa, há essa injustiça. Então, que o Senado pague mais à CONFEDERAL
para que esta pague mais às suas funcíonárias. Nós assistimos a isso; há Senadores que não assistem; há Senadores da ARENA, de a,lto bordo, que'
saem pela porta da frente e não se encontram com a miséria h"\.lmana, mas eu
a encontro.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA também?

PA) -

E por que não do MDB

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Não, V. EJ:'s são mais felizes do que nós.
O Sr. Jarbas P .... rinho (ARENA patrimônios, este ê o Partido pobre.

PA) -

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA no Espírito Santo.

Ao contrário, se for por

ES) -

PA) -

Ah!

E bom não ficar apenas

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - V. Ex's sã" felizes, o pessoal da ARENA. é feliz, tem o Governo nas mãos, tem a MI~sa na mão... .

.-
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o Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Está aí uma provocação.
No Rio Grande do SuJ.'ganhamos tranqüilos em matéria de pobreza.
O Sr. Saldanha nerzi (ARENA aparte?

MS) -

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

V. Ex' dá licença para um

ES) -

Pois não.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENÀ - MS) - Nobre Senador, V. Ex', há
minutos, di~se à Casa que essas funcionárias prestavam serviços ao preço de
dois salários mínimos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) Excelência. Eu disse que nào ganham um!

Não, não falei em dois,

O Sr. Evandro Carreira (MOB - AM. Fora do microfone.) quem disse isso.

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) nárias prestavam serviços à Confedera!...
nào

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB ga~ham um!

Fui eu

Disse V. Ex' que as funcioES) - Senador, eu disse que

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - V. Ex' disse que a Confederal
fazia o serviço por dois salários mínimos, por pessoa que prestasse serviços
aqui.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB sidente! Eu não disse isso coisa alguma!

ES) - Nossa Senhora, Sr. Pre·

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Então, foi um mal entendido,
foi o nosso querido irmão amazonense.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -

ES) -

Ah, bom!

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Acho que V. Ex' está errado
na colocação, porquanto a Casa, a ~ecretaria ou a Mesa da Casa nada têm a
ver com os funcionários da Confederal. Se eles não recebem salário mínimo,
há a Delegacia do Ministério do Trabalho a quem os funcionários devem fazer a reclamação de que não recebem ao menos seu salário mínimo. porque o
Senado, acredito que o paga pelos serviços prestados. Então, foge à Administração do Senado, a Mesa ou ao eminente )9-Seçretârio, obrigar uma
c.Q.mpanhia particular a pagar aos seus empregados o salário mínimo. V. Ex',
Â~ colocando errado.

~
-O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -
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ES) - Mas nao fUI. eu quem falou isso, que eles ganham dois salários mínimos. Vou dizer a V. E~' que a
própria natureza do serviço envolve uma injustiça. Os altos funcionários têm
sinos de ouro, é só dar uma beliscadinha na beirada do sino que ele reboa
aqui na Casa e todos nós trememos. Os funcionários médios são os sinos de
bronze, mas estes desgraçados e infelizes sào sinos de madeira, batem, batem, batem e ninguém ouve. Sinos de madeira. Isso não é imagem minha mas
de alguém que no momento não me lembro.
Então, Sr. Presidente, o Senado não reclama, mas assiste de braços cru·
zados. Ele é o cúmplice da exploração. Por que é debaixo das nossas vistas,
todos os dias nós cruzamos com eles pelas dependências do Senado, sabemos
que eles estão injustiçados e ficamos quietos? Isto não pode ser! A Mesa não
pode assistir a isto, Sr. Presidente. Isto é um esbulho do pequeno .funcionário. Não sei quanto o Senado paga à Confederal, mas sei quanto a Confederal paga a eles; é um esbulho, é uma ex.ploração, Sr. Presidente. Eles são os
últimos barqueiros do Volga que puxam esta Casa; com a corda no pescoço
e puxando naquela velha marcha as barcas que sobem os rios. São eles, porque nào somos nós que limpamos os Gabinetes.
Nós, queremos que da migalha que vai sobrar da nossa mesa haja um
pouco também para esses que estão debaixo e que não os vemos aqui, mas a
quem precisamos fazer justiça.
Sr. Presidente, os grandes do Senado formam a letra grande, como na
imagem de Rostand, a letra grande "Senado Federal", mas os outros formam a letra pequena e a História desta Casa se faz com letras grandes mas
com letras pequenas também.
Então, Sr. Presidente, esta será a sociedade perfeita do mundo, no dia
em que o funcionário ganhar tanto quanto nós, e quando sairmos, ninguém
souber a diferença entre o Senador e o alto funcionário. Mas sei que nota e
grita aos nossos olhos o contraste violento entre a nossa opulência e a miséria daqueles que hmpam esta Casa, explorados, infelizmente, pela Confederal.

I

SI. Presidente, em nome de todos Os Senadores e quero crer, também,
do nobre Senador Jarbas Passarinho, acessível a tudo isto e que tem sido um

grande comandante porque às vezes comanda o lado de lã mas tem as vistas
voltadas para cá, também, e para todos os problemas; é um grande comandante, um grande espírito e um grande coração.
Então Sr. Presidente, vamos prestar justiça aos médios da Casa, aos pe~
quenos. J á a prestamos aos grandes, prestamos hoje aos pequenos. Serei um
Senador feliz se, antes que termine o meu mandato - porque essa luta vai
demorar muito tempo - o Senado chamar às contas a Confederal e dizer:
"Não. Vocês têm que pagar mais."
Nós não podemos tolerar isso; nós não podemos conviver com essa injustiça, senào seremos cúmplices dela.
Esse, Sr. Presidente, é o apelo que faço e espero que a nobre Bancada da
ARENA, satisfeita, tranqUila, bem comida, bem bebida, bem dormida, bem
nutrida, e nós também, do MDB, hoje votemos com hosanas, Sr. Presidente,
este projeto que é de justiça aos funcionários há tanto tempo injustiçados
desta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - A Presidência agradece, em
nome de toda a Mesa Diretora, as referências elogiosas à Mesa, especialmente ao Senador Alexandre Costa, embora eu nào tenha delegação de S. EXiI,
vou transmitir-lhe esse preito de justiça.
Quanto à Confederal, vou comunicar à Mesa Diretora o fato, para que
a mesma fiscalize a companhia que explora o serviço, para que pague, pelo
menos, o salário mínimo, conforme solicita o Senador Dirceu Cardoso.
Continua em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar mais fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -

Item I:

Votação, em turno único, do Projeto de lei do Senado n9 47,
de 1979 - Complementar, do Senador Franco Montoro, que alte·
ra a Lei Complementar nq 25. de 2 de julho de 1975, para permitir o
pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras
Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- da Constituitão e Justita, pela constitucionalidade e juridi·
cidade e, no mérito, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação
adiada por falta de quorum.
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.
A votação fàr-se-â pelo processo eletrônico. Para tanto, solicito aos Srs.
Senadores que ocupem os seus respectivos lugares.
Os Srs. Lideres votarão em primeiro lugar e em seguida os demais Srs.
Senadores.
Procede-se à votação

VOTAM "SIM'· OS SRS. SENADORES:

Humberto Lucena - Adalberto Sena - Agenor Maria - Cunha Lima
- Dirceu Cardoso - Evandro Carreira - EveJásio Vieira - Franco Montoro - Henrique Santillo - Itamar Franco - Jaison Barreto _ Lázaro
Barboza - Orestes Quércia - Pedro Simon - Tancredo Neves - Teotônio
Vilela - Amaral Furtan - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante - Passos
Pono.
VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Aloysio Chaves - Bernardino Viana - Gabríel
Hermes - Helvídio Nunes - Jessé Freire - Jorge Kalume - Jutahy Magalhães - Saldanha Derzi.
ABSTÉM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

Jarbas Passarinho -

Raimundo Parente.

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Votaram favoravelmente ao
projeto 20 Srs. Senadores; contra, nove. Houve duas abstenções.
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Não há quorum para oelíberação. A votação fica adiada para a próxima
sessào, bem como os demais itens da pauta, que se acham em fase de votação.
/
São os seguintes os itens cuja votaçào é adiada

-2Votaçào, em turno único, do Regimento n9 185, de 1979, do Senador
Mauro Benevides, pela Liderança do MOS, solicitando, nos termos do art.
37\, "linea t, do Regimento lnterno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre
a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências.

-3Votação, em turno úni~o, do Requerimento n'i' 186, de 1979, do Senador Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Reso~
lução n9 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 192, de 1979, do Sena~
dor Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c.
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1979 (n"
5.765/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODESAR, e dá outras providências.

-5Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado número 104.
de 1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras aos ex-combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Co·
missões:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação; 2'i' pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda n'i' I de plenário;
• - de Finanças - ] 'i' pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: con·
trário ao Projeto e à Emenda n'i' 1 de plenário,

-6Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso lI, do Código
Civil Brasileiro, tendo
PARECER, sob n' 237, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, favorável.

-7Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n' 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto
de Renda o 139 salãrio, tendo
PARECER, sob n' 239: de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela, por cessão do
nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. TEOTONIO VILELA (MDB - AL. Lê o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A abertura passou a ser um jogo sumamente curioso - mexe com tudo
mas não muda nada. Nesse estilo de mudança tumultuária, ausente de confiabilidade pública e política, a iniciativa mudancista mal encobre o seu obje~
tivo nào declarado, mas a cada hora mais evidente, qual seja o de manter o
monopólio do poder, com ele o monopólio econômico-financeiro e por via
de conseqUência o monopólio da miserabilidade social. Assegurados esses
controles, com o resto pode-se brincar de trocar figurinhas. E o espaço da
complexidade brasileira é tão grande que o governo se permite incursionar
com várias bandeiras sem se sentir obrigado, dada a curiosidade geral pelo
espetáculo inédito, a indicar qual delas é o símbolo das aspirações gerais. O
claro íntuito diversionista, entretanto, começa a cansar, como o próprio circo cansa. Então o País inteiro, devolvido aos setfs afazeres - essa imensa
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força de trabalho que ê sem dúvida uma das maiores do mundo, põe-se a' indagar do seu destíno. Que é que vai acontecer?
Claro que as coisas acontecem quer nos preocupemos ou não cor.n elas;
mas quando todos de uma só vez e com igual ansiedade· ignoram o amanhã
com a mesma imprecisão de elementos que os desqualificam para um exercÍM
cio de futurologia a partir do ano 2000, é que o presente, (I dia de hoje, per
deu a razão de ser, inexiste, é uma ficção. E porque o pre!iente não tem expressão, não é, - nada é; passa-se a conjugar o futuro e s,eremos sempre o
futuro, nunca o pr~sente. Nesse estado de levitação já consumimos q~inze
anos e mais quinze estão nas cogitações dos parapsicólogos para evitar que o
País ponha os pés no chão.
Ao que parece, dessa mágica delirante o que menos se perdeu foi tempo;
perdeu-se muito mais em crença política, em independência econômica, em
equilíbrio social, em amor às tradições, em respeito à história, em comportamento humanístico, em relacionamento cívico. O crescimento brasileiro, desastrosamente comprometido com o gigantismo estatal~mTJltinadonal,:per
mitiu que a nossa formidável força de trabalho servisse apenas a uma,~cu
mulação capitalista anti-social, de que é e~emplo a indisfarçável correspondente acumulação de miséria nacional, a ponto de -hoje o problema não ser
apenas de encher panela, mas de esvaziar o go~erno da comprovada insinceridade de propostas colo que os mesmos homeni;"íiá quinze: anos, sacrificam
a Nação.
As custas da violência organizada do arbítrio ergueu-se o império da
discriminação dos privilégios, que agora se consolida com o manobris,:no
ultratriunfante da abertura. O poder que se confere à ARENA para aoo.bar
com o MDB ~em a mesma origem do que enseja as disparidades regionais e
sociais, do que determina a qualidade de vida a nível de luxo e a nível de penúria, do que combate a inflação e a realimenta com á esp,eculação financeira, do que tabela a liberdade e não tabela o juro. O impkio da descriminação
de privilégios tinha que ser mesmo essa sociedade secreta em que se transformou aquilo a que O General Hugo de Abreu chamou de "Grupo Palaciano'"
cujo declínio, felizmente, antes de mais nada, está no próprio princípio', de
subjugação e desconfianças mútuas em que se fundamenta a. aliança. Nào'é a
lealdade a argamassa que os une, mas a cumplicidade. E a cumphcidade não
constrói, destrói; sua força se exerce inexoravelmente para dentro e não para
rora, o que implica uma relação de extermínio por afunilamento.
•
Não é à toa que o grupo palaciano encontra-se tão reduzido. Isto não
significa dizer que esteja fraco. Aí está a abertura como seu lance maior para
conjurar a crise. O problema do "Grupo" é uma questão di: tempo e oficialmente ele dispõe de seis anos. A partir desse raciocínio, trabalha-se com afinco no tabuleiro dos privilégios. Toda a ênfase da abertura reside na ânsia de
institucionalizar a discriminação dos privilégios, de que são exemplos gritan~
tes a anistia e reforma partidária, do Ministro da Justiça, e a ideologia desen~
volvimentista do Ministro do planejamento; o homem braHileiro definitiva~
mente passa a ser um objeto de experiências e interesses desvairados, en~
quanto que o sujeito da política e da economia é o binômio EstadoMultinacional (ou Trilateral).
8

Há tempos entramos no regime de trabalhar mais e viver pior. O pro~~ew
ma não é de renda per capita. é outro - é de relação entre I) ganho e as necessidades. Confundimos, por ato de incompetência ou de interesse, as vanM
tagens nacionais e as vantagens internacionais, e a partir dai as necessidades
brasileiras superaram os ganhos. Por outro lado, o Estado, tomando por
modelo o gigantismo das multinacionais, passou a concentrar, pela força do
arbítrio, não apenas as atribuições políticas do homem constitucional e suas
organizações, mas a sua renda e as do Município e do Es,tado federativo.
Aliados os totalitarismos do governo e das multi nacionais, o país tinha que
gemer para alimentar a cobiça desses gigantes. E muito gemeu e geme. Des'sa
arrancada concentracionista, padeceram todos os valores tradicionais_ da
vida nacional. O governo destruiu sobretudo a solene dignidade das coisas
simples, que só os simples, em liberdade, sabem cultivar. CQ.mplicou tudo e
procurando estandartizar tudo castrou a espontânea capacidade criativa do
homem organizar~se política. econômica e socialmente, segundo o seu próprio senso de responsabilidade junto ao ambiente, onde é considerado e responsável. A segurança nacional nasce daí, da associação e liderança de pensamentos autênticos.em todos os quadrantes do Brasil; a outra, hierarqüizada sob a forma de autoridade, é simplesmente auxiliar e corr,:tiva. O arbi~rio
e as multinacionais, pela forma avassaladora como se com:tituíram, amesquinharam os valores subjetivos da nacionalidade e desqulllificaram a importância do homem e da terra.
Desde que o homem perdeu o lugar de centro das propostas e r(!ati.
zações governamentais, deslocado para a condição de peça no rol dos at~s·
sórios do Desenvolvimento, deu-se a queda do entusiasmo mlcional por Uldo
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aquilo que pertence à intimidade criativa das capacidades humanas desvinculadas da obrigatoriedade estatal. Salvou-se a cultura artística pela sua vocação de protesto, no mais tudo definhando. O curso de Moral e Cívica imposto às escolas é a prova da terra arrazada em que se pretendeu recriar uma
nova cultura, ainda que estranha à vocacionalidade do solo. Morto o município, mortas !1s p..3luenas e médias empresas nacionais, morto o campo e
mortas a criatividade política e artesanal, o homem perdeu o gosto da associatividade e ganhou o mundo em busca de aventuras para o espírito. Destruíram o pequeno mundo onde sempre o homem se prepara para o grande
mundo. Se a responsabilidade, a iniciativa das coisas,·o trabalho e a renda
são questões de governo e do grande mundo, resta-lhe, caminhar, mesmo à procura de nada. Somos todos, hoje, dganos em nossa próprja pátria.
Esses duros anos de repressão castigaram demais a vida nacional. Agora
se pede mais tempo para redemocratizar o país. Levamos quinze anos para
que palavras como redemocratização; anistia, pluripartidarismo e tantas outras fossem absorvidas pelo governantes que hoje querem outro tanto de
anos para nos ensinar a executá-las no âmbito público, partindo do mesmo
princípio de sempre, ou seja, de que são donos delas com a mesma sensação
de posse e tranqUilidade de domínio como o foram da iniciativa do arbítrio e
suas monstruosidades políticas, jurídicas, morais e físicas. Como cesteiro
que faz um cesto faz um cento, premune-se psicologicamente a sociedade
contra o pior.

o Sr. Luiz Ca.alcante (ARENA -

AL) -

O SR. TEOTONIO VILELA (MDB -

Permite V. Ex' um aparte?
AL) -

Com muito prazer.

O Sr. Luiz Ca.alcante (ARENA - AL) - Meu nobre colega, sem desdouro algum para o novo Partido de V. Ex', confesso que é com saudade,
com um laivo mesmo de nostalgia, que nào o vejo mais sentando à minha esquerda, nem falando na minha frente, mas lá, bem à direita, a milhares e milhares. de milímetros de distância. Na mutação partidária de V. Ex' há um
paradoxo com o qual não me conformei ainda. E que foi V. Ex', filho dileto
do Capitão Sinhô da Mata Verde, o gr?-nde apóstolo da distensão. Isto quando falar em distensão, implicava em alguns riscos. E tudo V. Ex' fez sem nenhum escudo, sem quaisquer outros trunfos que não a sua palavra, a sua
vibrante palavra. Bem dizia mestre Salomão que "a vida e a morte estão à
mercê da língua". Mas, quando o fantasma da distensão se foi corporificando, eis que os fatos empurraram V. Ex' para o outro lado. Este, o paradoxo,
com o qual não me conformo. Creia, porém, V. Ex', Senador Teotônio Vilela, esteja.v. Ex' no partido do ocidente ou no partido do oriente, o intimorato Cavaleiro do Sabalangá terá sempre a mesma amizade e a mesma imorredoura admiração deste seu amigo Luiz Cavalcante. (Muito bem!)
O SR. TEOTONIO VILELA (MDB - AL) - Muito obrigado, nobre
Senador Luiz Cavalcante. "
A palavra presidencial de fazer deste país uma democracia, é um juramento sério e respeitáveL Exatamente por isso é que não se admite que o
Gen. Figueiredo tenha chegado ao governo, depois de mais de um ano de definitivamente escolhido, sem um programa concreto de ação e ainda se deixe
embalar perigosamente pelos impulsos equívocos de uma abertura que esbarra nas sombras de suas próprias dúvidas e principalmente no arcabouço
preconceitual da imutabilidade da atual estrutura de poder. As manobras verificadas até agora indicam uma ausência absoluta de normas respeitáveis, o
que põe em desassossego as perspectivas democráticas e conseqüentemente o
próprio juramento presidencial. O jogo da sagacidade pela sagacidade
esgota-se. A constatada perplexidade dominante não é outra coisa senão a
insólita revelação da impotência.
No fundo, o que definha o País é um profundo e dolente gemido de desamparo. Ressente-se o indíviduo de garantias", a Nação de instituições políticas estáveis e o-Estado daquela "proteção social" que Pimenta Bueno, o
nosso constitucionalista do Império, considerava indispensável à segurança
do poder. O arbítrio conseguiu destruir todas as formas sublimes de respeitabilidade do indivíduo, da Nação e do Estado; e agora diante do cáos constatado sugere um tipo de abertura, cujo destino é o mesmo, isto é, destruir o
resto. Para essa açào predatória é que se pede a parceria da Oposição e a cola
boração da sociedade. Diante da negativa, a abertura oficial, irritada, tange
a baje e anuncia mil botes. A verdade é que os espaços estão vazios e deles
nasce apenas a fria ansiedade de expectativas bastardas. Entramos, para me
socorrer de Hannah Arendt, naquele "intervalo de tempo totalmente determinado por coisas que não são mais e por coisas que nào são ainda. Na História, prossegue a eminente analista política, esses intervalos mais de uma
vez mostraram poder conter o momento da verdade".
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Como a abertura supõe a conciliação do Estado com a Nação, através
de um processo de correlação de forças à base do denominador comum da
normalidade política, econômica e social, necessariamente teria de ordenarse de forma bilateral, abandonando o governo .a suposta condição de detentor do poder constituinte militar ou revoluCionário ou congressual e partir
para a edificação de um novo capítulo da História, recorrendo às formas
clássicas de geração de um novo pacto social. Sem con.sistência social e política, a abertura, rigidamente tutelada, fica saltando, como batata quente, de
uma mão ministerial para outra e não sai da redoma do poder. Cria um intervalo de confusão em que nada de substancial acontece e com isso prorroga o momento da verdade, indispensável à cirurgia "dos impasses. A abertura
politica, ao p·rescindir do lastro juridko da lei competente para batjzá-Ia na
fé democrática, torna-se figura pagã à mercê dos conflitos de crença que irrompem dentro e fora da área oficial. Mais do que isso, exposta à cobiça externa, hoje representada por uma vasta extensão de abismos onde se sobressaem disputando influência, como num território internacional, as teorias do
trilateralismo e do islamismo palestino.
Nunca foi tão aguda, Se. Presidente, como agora a nossa angústia diante do futuro. A perseguição individual assumiu proporções inacreditáveis
com o AI-5~ não é disso que falo - nem da tortura e da morte. Falo da vida
de cão a que a lei do cão, o AI-S, como a chamava Prudente de Morais Netto, o sempre lembrado Pedro Dantas, reduziu este País; falo da "vidaseverina", segundo a ótica poêtica de João Cabral de Mello Neto, vida que
entrevejo coletivamente sublimada na angústia Kieker gaardiana, que se é a
revelação de um estado psicológico ambiguo em face do pânico gerado pelas
questões insolúveis, carrega no seu bojo a capacidade de despertar a Nação
para a possibilidade da liberdade. E provãvel que o verde da angústia libertária tenha a lhe preservar contra o arbítrio, como o da palma forrageira do
sertão alagoano, aquel~ mesma película invisível que evita os efeitos dos desvarios solares.
O que é que vai acontecer, Sr. Presidente? Procuramos em torno o aconchego da confiabilidade inspiradora de atitudes e esperanças. A confiabilidade, no entanto, não é um improviso ou um palpite, mas todo um processo de
concentração de referências - exatamente o que se extingue com o "nào ser
mais" e o "não ser ainda", ou seja, com o "intervalo" provocado pela impoténcia circunloquial da abertura. Havendo uma ruptura de tempo político,
suponha-se que o governo Figueiredo, tão comprometido com a legalidade
democrática, fizesse da abertura politica a ponte constitucional de uniào do
passado ao presente, livrando-se das. velhas pinguelas clandestinas e paternais. Vê-se que a oficina da ilegitimidade e do casuísmo continua em atividade, como se nada de novo tivesse que se operar no mundo das instituições republicanas e democráticas. Insiste-se em andar sem sair do lugar, em viver
sem sentir, em procurar sem enxergar. O governo desconhece que a sociedade cresce e pensa independentemente de sua atuação.
O que se pode tirar desses cinco meses de abertura, sem o AI-S, não é
bem um exemplo, como diria Mário de Andrade, mas uma lição. A lição de
que nào é possível sair do estado totalitário para um Estado democrático
sem uma Constituinte. O povo quer um novo pacto social que ponha em
equação as questões fundamentais do País.
(nconformada com a falta de um cronograma de leis, sobressalta-se a
sociedade. A produção contínua de anúncios sobre as mais variadas e desencontradas medidas aprofunda o caos. O último elo que faltava para fechar a
corrente da ansiedade negativa consistia na lealdade submissa do partido do
governo, que agora já se declara possuído do desencanto de viver - prefere
a morte a continuar fugindo ao princípio da representatividade. A serpente
do arbítrio, como a da mitologia, começa a engolir a própria cauda.
É necessário, Sr. Presidente, buscar nas raízes da liberdade brasileira
inspiração corajosa para quebrar a opacidade que envolve o surgimento dos
legítimos caminhos da liberdade. De Tiradentes a Herzog temos todo um itinerário da libertação através do qual o Brasil formou a consciência democrática de que tanto nos orgulhamos. A intermitência autoritária que ao longo
da História nos tem privado da normalidade democrática nào dá direito a
ninguém dizer que nunca tivemos democracia e que só agora começa-se a
pensar seriamente num regime com tais características. É preciso dizer bem
alto que o brasileiro já adquiriu autonomia de sentimento democrático. Os
arautos e ideólogos do Estado Novo também procuraram ignorar esse sentimento; basta ler"O Estado Autoritário e a Realidade Nacional" para se ter
uma idéia de que não há nada de original nas declarações dos atuais defensores do poder, quando na verdade apenas se identificam com estas palavras
de Azevedo Amaral, dilas em 1938, para louvar o golpe de lO de novembro
de 37: ..... foi a nossa primeira revolução construtiva. A obra a ser realizada é
evidentemente j·mensa. Mas as possibilidades dinâmicas do Estado autori-
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tário, como órgão das energias criadoras de uma verdadeira democracia,
pode justificar a esperança de estarmos, afinal, no começo da construção do
Brasil engrandecido pelo aproveitamento das suas riquezas e pela expressão
autêntica do gênio do seu povo".
Aí está, Sr. Presidente, como o Estado autoritário segundo o nosso conhecimento histórico, não pode se transformar, por simples passe de mágica.
como se queria no passado getuliano e se quer hoje, em Estado democrático.
As exaltações do autoritarismo são as mesmas e até a preocupação que assaltava permanentemente o ideólogo Azevedo Amaral de que nào se pode confundir autoritarismo com totalitarismo também é a mesma, baseada no mesmo argumento, ou seja de que totalitário é o governo fascista ou comunista,
enquanto que o autoritário se resguarda com as chamadas salvaguardas democráticas. Para se acabar com o Estado Novo e suas salvaguardas democráticas foi preciso uma guerra. E agora, José?
'
O sentimento democrático é o maior patrimônio cívico desta Nação. A
unidade territorial, a unidade lingüística e a unidade cultural não tinham
como existir se não as presidisse a linha original de nossa compreensão liberal das coisas à luz da integridade do sentimento democrático, que antes de
mais nada é um sentimento eminentemente associativo e fraterno. Não estou
fazendo concessão ao ufanismo romântico do democraticismo liberal, mas ao
ufanismo realista das utopias conquistadas. Não foi a força qúe uniu o território, a língua e a cultura. Se a consolidação do sentimento democrático
numa estrutura de poder estável tem nos custado uma longa e penosa marcha, retardada aqui e ali pela irrupção do autoritarismo ou mesmo por negligência da política democrática, isso não invalida a afirmação de que o terna
da liberdade democrática é a constante histórica de nossa formação política.
Ouso dizer que não ternos divergências profundas de sentimento político,
apenas vacilações fisiológicas de grupos que no poder, fracassados quanto à
prática do idealismo enfunado, recolhem as velas e insistem no esforço de
empurrar o barco a remos e a varas.
Foi o que aconteceu com Movimento de 64. Depois, enfurecidos com a
lentidão da marcha, os revolucionários quebraram os remos e as varas; em
68 o barco adernou e sobre as águas desencadeou-se a fúria dos prisioneiros
da História. Com boas intenções, Sr. Presidente, segundo dizia André Gide,
é que se faz uma má literatura; a experiência brasileira desses 15 anos prova
que também com boas intenções é possível fazer maus governos.
Em 15 anos não se sucedem apenas as gerações, mas sobretudo muda o
espírito do tempo; e' a maior dificuldade de hoje está em que o espírito do
tempo não encontrou ainda nas gerações dominantes a sua melhor maneira
de se expressar diante das dificuldades nacionais. A doutrina da Escola Superior de Guerra não conseguiu mobilizar um núcleo de idéias capaz de formar corpo político nacional que proporcionasse à Revolução, durante tantos
anos, o surgimento de lideranças efetivas. Felizmente. Dos partidos políticos, se um não podia ser fértil campo de líderes pelas incursões predatórias
da Revolução, o outro, mutilado de guerra, sem condições de cultivar idéias,
jamais produziria um ~utêntico condutor. Carente de líderes, é verdade, a
história política contemporânea tinha que ser o que é - um campo de saudades confusas, de realidades estranhas e esperanças amarfanhadas. Mas de
tíualquer modo um campo de luta, onde se formou uma respeitável resistência contra a fúria. O importante, para a vida da sociedade, não é que ela produza gênios, mas coragem para proteger seus legítimos interesses. O que hoje
se quer acabar, com a extinção das siglas partidárias, não é propriamente as
chamadas pobres lideranças políticas, mas a coragem social que retirou sua
proteção ao Estado, desde quando os partidos políticos foram proibidos de
funcionar como portadores de bens coletivos e o Governo, usurpando essa
função, fracassou duplamente, como receptador direto e sobretudo como
administrador. Admite~se agora que entontecida a representação popular no
Congresso. com a extinção dos partidos, perca a sociedade o estímulo à
reação, e diluindo as suas exigências em várias correntes partidárias, nenhuma, por fim, venha a dispor de contingente pessoal e conteúdo ideológico em
condições de ameaçar a estabilidade do monopólio do poder. Creio que o
governo esquece deliberadamente a inteligência social. Ao passar do arbítrio
áspero ao poroso, mantém a mesma falta de zelo e respeito pelo homem político.
Qualquer revolução vitoriosa se supõe ter feito uma opção política em
nome do povo e passa a empresari-ar os múltiplos interesses públicos corno
detentora do monopólio do poder. Esse monopólio não precisa necessariamente ser ditatorial, segundo o figurino de sua caracterização absoluta às
formas de governo de perpetuidade uni pessoal, com abolição total de todas
as instituições que singularizam outras apresentações de estilos governamentais. Vulgarizou-se no mundo moderno a distorção da importância de núcleos de idéias como fator determinante das diretrizes canalizadoras de bens
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públicos ou coletivos. Proclama-se sempre que o governo está a serviço do'
povo, mas não se dá ao povo o direito de participar das dedsões em torno de
que tipo de bens lhe 'deve ser servido nesta ou naquela oportunidade. Os governos autoritários assumem a capacidade de pensar por 'lodos e procedem
como se todos lhes houvessem outorgado o poder de que só assim compete
ser gerida a coisa pública. Sumos pontífices dos direitos coletivos, os goyernantes eximem-se de sanção, o que os torna naturalmente irresponsáveis
pelo que fazem aos outros e também a si próprios. O princípio da autoridade
absoluta não está precisamente na forma convencional de governo absoluto,
mas sobretudo quando seus atos prescindem de qualquc,r forma de apre~
ciação popular, legislativa e principalmente judiciária.
A irresponsabilidade do poder, entretanto, necessita de amparo: para exercer-se sem julgamento. Daí a necessidade do monopóLio da governimç~.
Sabido que a sociedade tende ao poder, nào porque o pretenda como
ornamento de autoridade, mas porque ele é o instrumento de ordenação de
suas necessidades, na medida em que um governo autoritário, por vários imotivos, deixa de ser o empresário ideal dos governados - r: ão atendendo um
mínimo de reivindicações que os situe na faixa da tolerância - torna-se exposto, quer queira quer não, à possibilidade de ser afastado. Entra em competição. O desagrado das coisas compõe uma força latente que, se não se expressa numa luta frontal contra o 'poder, desloca-se habilmente para outras
formas de ação, e sem abandonar o objetivo de pelo menoS abalar o oficialismo, passa a distinguir em outras forças políticas, um outro tipo de "empresário" que, de algum modo, enfrente a situação indesejável de monopó1io.
Assim é que crescem às oposições, aqui ou em qualquer parte do mundo, e
por isso é que indispensável a alternância de poder, que Oll se fazdemocraticamente através de eleições populares ou se faz através de golpes de c6.pula,
sejam eles civis ou militares, mas de qualquer modo representativos da natureza da competição política.
Nada mais mistificante, Sr. Presidente, do que a proclamada uni~ade
revolucionária que se diz dominante nesses quinze anos. Como as áreas de
interesse pelo monopólio do poder representavam-se por vários grupos, do
General Castello ao General Figueiredo, cada governo ec10diu como um golpe, até que agora, ao que parece, a competição grupal chega ao fim, cedendo
a uma convergência de pressões internas e externas que, embora dominadas
por objetivos diferentes, expressam realidades que na primeira hora se confundem com o espírito da contemporaneidade em choque com o poder militar. Por outro lado, é justo e necessário proclamar que, nesses 15 anos, as
Forças Armadas, guardiãs dos governos autoritários, pa;garam muit() caro
por- administrações, em todas as órbitas do poder, que em leilão públicQ ,ficariam sem oferta. Sabe-se que os militares desejam vivamente a orde'rn constitucional sem a qual o princípio sagrado da lealdade à Naç;ão pode sofrer interpretações temerárias e ambíguas à margem da respeitabilidade da própria
instituição militar. Se a ordem é institucional e não ocas:,onal, é necessário
que o seja para ser permanente e inconfundível, principa:lmente numa hora
em que a Nção carece de maior identificação com os seus conceitos, a sua
gente e o seu destino.
Esquecer que a competição política é a essência da vida da sociedade, é
dormir em cima de um barril de pólvora cujo pavio está ~:lra do alcance dos
que se julgam tranqüilos. E 05 que estão tranqüilos querem continuar a,dor~
mir, achando que a simples mudança de posição no mesmJ lugar é suficiente
para anular a existência do pavio. O pavio nào é O MDS; ':: o povo, ê a-socie~
dade. Enquanto o governo não entender que a essência do impasse está no
problema institucional do poder, noutras palavras, no monopólio do poder,
jamais encontrará o sentido da abertura democrática, que em si é a abertura
00 próprio poder à competição partidária e não apenas o alargamento de
voz no âmbito público. ou mesmo de medidas liberalizantl~s simpáticas e elo~
giáveis, mas que, como a caridade, começam e terminam (:m si mesmas, pela
incapacidade de entrosamento, pela ausência de poder interativo numa ordem institucional estável e democrática.
O Sr. Franco Montoro (MOS - SP) O SR. TEOTONIO VILELA (MDB -

Permite-me V. Ex' um aparte?
AL) -

Com muito pra~er.

O Sr. Franco Montoro (MOB - SP) - Para destacar, nobre Senador, o
aspecto fundamental'que V. Ex' retoma, com grande clarividência, e que é,
de certa forma, uma grande contribuição ao Governo: ele precisa sair do
equívoco, o seu adversário é, o povo. V. Ex' disse muito bt:m, é uma tradiçào·
contínua, é pensamento fundamental do povo brasileiro, 'J da liberdade e da
democracia. Depois do golpe de 37, quando o Brasil retornou a sua normalidade, convocou~se uma constituinte, foi 'u última que o Bl'asil convocQU. E o
que disse o povo? Que deveria haver eleiçõ:Cs-dirétas para Presidente da República, para Governadores dos Estadósê-e-ptl1:'à Prefeitos de todos os' Mu·
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nicípios. O pOVO falou claramente e, aos poucos, foi através de golpes autori·
{árias, que foi sendo tirado do povo aquilo que o povo disse claramente ao
Brasil e que está contido também no § 19 , do art. 11', do texto constitucional:
"Todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido". Esse princípio
simples precisa ser respeitado. Enquanto o Governo não reconhecer essa ver·
dade, honestamente, ele continuará no equívoco que V. Ex' precisa com exa·
tidão inexcedível. Congratulo·me com V. Ex' por esse diagnóstico e, comO
disse, por esse serviço que presta ao País e ao Governo que ainda está por
acordar para a nossa realidade.
O SR. TEOTÔNIO VíLELA (MDB - AL) Senador Franco Montara.

Muito obrigado, nobre

Sr. Presidente, o que é importante salientar é que as oposições brasilei·
ras, representadas partidariamente pelo Movimento Democrático Brasileiro,
passaram a incomodar seriamente o governo, ou seja, a ameaçar a estabilida·
de do monopólío do poder. Na verdade o ameaçam. Não se trata de uma ati·
tude conspiratória ou de um desejo especificado contra pessoas no poder.
Trata·se de que o governo de monopólio surgido da Revolução, uma vez que
já não satisfaz aquele mínimo de exigências que pode conter o povo na faixa
da tolerância, e nem saldou os seus compromissos liberais com o povo, ao
lhe escassear reserva de força autoritária para se impor, automaticamente li·
bera as correntes de opinião de qualquer afeição ou pendor governista. Mes·
mo prescindindo de eleição popular o Chefe do Governo, quer queira quer
não, encarna a possibilidade de atender a todos os be!1s coletivos de que a
Nação se julga com direito de reivindicar e ver discutidos publicamente. Na
medida em que esses bens deixam de ser considerados, a sociedade reage.
Como os seus vários segmentos mais representativos não são organizações
de caráter político efetivo·militante, as tensões latentes se transferem para as
organizações político·partidárias e transformam·se em ação quotidiana de
estilo competidor, ou melhor, ameaçador.
Nesse sentido o M DB é uma ameaça ao monopólio do poder, empalma~
do hoje por um grupo escandalosamente minoritário. A confissão de deca~
dência política do governo ficou evidenciada com a edição do pacote de
abril, principalmente com a criação dos senadores biônicos. Não teria o go·
verno apelado para tão grosseira forma de fazer melhor representar·se a so~
ciedade nesta Casa, inclusive menosprezando a capacidade de escolha do po~
vo, se não se tivesse capacitado de que estava ameaçado de perder a maioria
na Câmara Alta. O governo perdeu as eleições em abril de 77, ou pelo menos
confessou-se oficialmente impotente para ganhá·las democraticamente. Mas
os atos de abril já não bastam para deter a reação social. Nesse caso urge
destruir o MDB. E aqui me permite dizer que o problema das apreensões da
situaçào de poder dominante nào se resolve e nem está na confrontação entre
ARENA e MDB. Os Partidos, de forma subjetiva estão empenhados, pelo
menos em seus programas, num objetivo comum, que é a estruturação do es·
lado de direito democrático. São, portanto, aliados, programaticamente e in·
clusive na base eleitoral, na luta contra alguma coisa que os inibe de entre si
competirem. Essa coisa é o poder ao qual nem um nem outro chegam e que.
entretanto, é a única razão de ser dos partidos políticos funcionarem em con·
fronto de forças.
O impasse a que se assiste é de outra ordem, ou seja o conflito está entre
as organizações partidárias e a obsolescência das instituições. A soberania
popular e a soberania técnico·rnilitar·burocrática. As estruturas democráti·
cas e as estruturas do arbítrio. A alternância de poder e o monopólio do po·
der. Essa situação, que não permite a defrontação ideológico· programática
dos partidos, distorce a abertura proclamada e lhe confere o embuste de querer fazer o que, pela natureza de sua implantação, não está ao seu alcance.
Ao se pretender a dc;struição dos Partidos o que se tem em mente não é gerar
o pluripartidarismo, mas sob essa alegação disfarçar a real incompatibilida·
de entre a existência da vida partidária e a situação de monopólio do poder.
Armou·se um diversionismo cuja finalidade é encobrir a exaustão do sistema
de poder, que resolveu pagar o preço da abertura para salvar-se. Quando
afirmo que ela ê irreal, é porque basicamente e em suas opções finais não ser·
ve à causa democrática, apenas dela se serve. Todas as proposições anuncia·
das encaixam·se nessa programação de desvirtuamento da democracia, sem
que necessariamente muitas delas· mereçam repúdio, até pelo contrário exi·
gem pleno apoi_o,. Mefi.stófoles quéixa.se, nos versos de Goethe, de que quer
o mal .e termina fazendo um bem. Pode ser que agora esteja acontec9ndo o
mesmo, pelo menos eu espero.
Nào prego, Sr. Presidente, a sustentação do bipartidarismo. sempre fui
contra e até sugeri que desaparecesse para dar lugar a um pluripartidarismo
de fisionomia ideológica definida. Mas sugeri a formação de blocos, àquele
tempo, formaliza.da a anistia, com o intuito claro de se chegar mais rapida.
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mente à Constituinte, abrindo-se assim maiores possibilidades de represen·
tação social. Acabar partidos agora, por ato de vontade unilateral, para 5a·
tisfazer unicamente·o unilateralismo do sistema de monopólio de poder, é,
em última análise, tomar o apólogo do feixe de varas como um grave atenta·
do à situação dominante. Repartida a Oposição em pequenos feixes, torna·se
mais fácil a tarefa de quebrá· los ou de enganá·los com banana e bolos. Por
outro lado será a primeira vez no mundo em que a maioria parlamentar,
dizendo·se democrática, extingue a minoria.
A moeda, entretanto, Sr. Presidente, tem sempre um outro lado. Nin·
guém desconhece a mística do poder, mas quando ele perde a solenidade
intrínseca de sua importância junto ao povo e passa a ser questionado já não
só em sua legitimidade mas também em sua capacidade de gestor dos bens
coletivos, fecha·se contra ele a sombra da incerteza, onde até o chauvinismo
da lealdade, por força do desencanto geral, trama contra a gestão oligárquj·
ca dominante. O que não impede que essa lealdade se entregue ao embrião
de um outro grupo candidato a gestor oligárquico. E que há, de um lado, um
formidável público potencialmente discordante e, de outro, a convicção de
que as tensões e de:;"~quilíbrios característicos do momento brasileiro defi·
nem um estado de mudçnça portador de definitivo rompimento com a cansada e cansativa instabilidade político·revolucionária.
Quando se diz que todo poder emana do povo, não se faz uma afir·
mação graciosa. Se a sociedade tende ao poder, e ninguém até hoje ousou
afirmar que chega ao poder, por qualquer via, contra a vontade do povo, ne·
cessariamente tem nos seus líderes e suas correntes partidárias os portadores
de suas pretensões. A democracia foi a melhor forma de governo que a socie·
dade encontrou para evitar choques de sangue e dissidências irreconciliáveis
no processo de alternância, inevitável pela própria dinâmica transformista
do organismo social, sabido que o poder, pela sua estrutura simbólica de es·
tabilizador de divergências naturalmente inclina·se à rotina, se não por ou·
tros motivos ao menos pela pres5ão da própria máquina administrativa. Ex·
tinto o poder hereditário, o próprio poder oligárquico não escapa às tempes·
tades da alternância.
.
O poder dominante tem tudo para eternizar·se - se não existisse aquele
sentimento de autonomia democrática que o brasileiro já adquiriu há muito
tempo. Há todo um quadro de circunstâncias e conveniências pelo meio, mas
há sobretudo e sempre, no íntimo do homem, uma vontade indomável de se·
guir o seu destino. Nisso é que nós, latinos, somos sensivelmente diferentes
dos anglo.saxões - preferimos mais a libertação pelo espírito do que pelas
fórmulas. Daí por que a reorientação do Governo, se conta vitória com um
simples remanejamento de fórmulas, não está sendo tão arguto, na análise
da situação brasileira, quanto presume. E rigorosamente ilusório extinguir
legendas e criar outras, supondo que com isso elimina a postura plebiscitária
do voto. O problema que se coloca em primeiro plano é o da impossibilidade
criada pelo arbítrio da sociedade chegar ao poder através dos seus portado·
res de bens coletivos - os partidos políticos, impedidos de desempenharem
o papel que lhes compete.
E a isso nào se propõe a abertura, ao contrário, desdobra·se no sentido
de preservar o status quo. Tudo se fará, contanto que a situação de poder se
mantenha inalterável. Ora, o que quer a sociedade é participar, isto é, assis·
tir, pelos seus portadores, o debate e a decisào de suas questões mais impor.
tantes, relegadas todas, nesses últimos anos, a um plano inferior. A lém disso,
quer a sociedade não só uma melhor distribuição de trabalho e renda, de ganhos e de oportunidades, mas também uma melhor distribuição de autorida·
de, que é exatamente a chave principal de abertura das outras, e é precisa·
mente o que o Govenro não se dispõe a dar. Como a conciliação em política
não é uma palavra solta, mas comprometida substantivamente com o princí·
pio da co·gestão da autoridade, no contexto institucional da concepção de·
mocrática - se o Governo não pode abrir mão do monopólio da gestào,
nada se impõe como realístico nas expectativas da abertura oficial. também
nada muda no quadro social em reiação ao seu julgamento do Governo e
seus modelos obsoletos de tratamento político e econômico.
Nessa altura, mexer em legendas parece até um ato de temeridade que
pode expor a Presidência da República à cobiça de grupos do tipo livre atiradores! totalmente desengajados daquelas pressões internas e externas a que
já me referi, mas sem dúvida dispostos a qualquer aventura, sempre na supo·
sição de que existe um público potencial em disponibilidade pronto a mudar
de "empresário" e a aderir a outro. Depois, é matéria pacífica no estudo das
sociedades em transformação, como a nossa, que toda vez que se põe o
problema do poder em zona de sombra, ou seja, em prolongada incerteza
quanto a decisões de matérias que envolvem o interesse público e o público
não é ouvido - nas brechas das incertezas armarn·se naturalmente barracas
políticas em conflito. Nào é coisa mansa e pacífica acabar com o mundo e
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políticas em conflito'. Não é coisa mansa e pacífica acabar com o mundo e
recriá-lo com a perfeição que a própria natureza não teve recursos para
atingi-Ia. Já se acabou, uma vez com os partidos nesse período revolucionário. O tempo, as coisas e as pessoas eram outras - e, as expectativas também. E ousar muito reverter expectativas, pessoas, coisas e sobretudo o tempo, que nem César, nem Napoleão e nem Hitler conseguiram moldar, por
mais que tentassem, à sua imagem e semelhança.
Se a abertura peca pela base, ou seja, não proporciona à sociedade todas
as vias de acesso de que necessita para se fazer representar, q'ualquer negociação à sua revelia é esforço em vão. O Estado e a Nação, desentendidos,
afastaram-se. Tornar-se-ào mais distantes ainda, se não considerados os
itens essenciais das discordâncias; pois a abertura em curso não é um compromisso de entendimento político-institucional, mas uma certa fofoca suburbana bem ao gosto de um regime de compadres. Se o País vier a ser vítima desse diz-que-diz, a que se dá a denominação de reforma partidária, ficaremos ainda mais pobres e mais tristes, politicamente. Por que, se se quer um
mínimo de seriedade nas coisas, nào tornar a Emenda nl' 1I mais acessível à
formação de novos partidos? Por que o Governo nào dá à ARENA o que ela
precisa para ser um partido estável e competidor - independência e acesso ao
poder, exatamente o que todos os partidos desejam - e nisso estarão unidos, em vez de preocupar-se em arregimentar outro, que, sem esse mínimo de
condições, inevitavelmente se transformará numa segunda edição não revista
e piorada da atual ARENA? Por que não deixar que viva o MOB, sem se
preocupar se está forte ou fraco, se tem dissidentes ou afluentes - sabendo
que a vida de um partido está mais na preferência popular, por esse ou por
aquele motivo, do que no bom ou mau trato que lhe ofereça o Governo?
O General Figueiredo, Sr. Presidente, prometeu fazer 'deste País uma
democracia; não discuto se vai ou não ter condições de tornar pleno o seu juramento. Mas de uma coisa estou certo: não se faz democracia com violência, e a extinção do MOS, neste momento, é uma violência maior do que todas as cassações do AI-5, porque cassa milhões de brasileiros que ainda há
pouco votaram em sua legenda. E daí termos dois problemas que queimarão
a pele do Governo para sempre e entrarào na História como o maior escândalo político de todos os tempos. Quer se matar uma legenda que foi maioria
no pleito majoritário, e não domina a Câmara e o Senado graças a disposições
casuísticas que reduziram o número de Deputados do Centro-Sul e aumentaram
de 1/3 a representação governista do Senado, com a criação dos
biônicos. Com esses deploráveis expedientes, forjou-se uma maioria congressual a quem se quer dar a missão, que o próprio AI-5 recusou, de matar a
oposição constitucional do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)Nobre Senador Teotônio Vilela, lamento ter que comunicar a V. Ex' que o
tempo que lhe é destinado já se esgotou. Peço a V. Ex' que, podendo, abrevie
seu discurso, de vez que há outros oradores inscritos.
O Sr. Pedro Simo. (MDB - RS) - Sr. Presidente. peço a V. Ex' que
conceda ao Senador Teotônio Vilela o espaço da Liderança do MDB, para
continuar com seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - V. Ex' será atendido. em
prejuízo de colegas de V. Ex' já inscritos.
O Sr. Pedro Simo. (MDB - RS) - Meus colegas ficarão satisfeitos em
ouvir a conclusão do pensamento do Senador Teotônio Vilela, tenho certeza.
O SR. TEOTÔNIO VILELA (MDB - AL) - Muito obrigado a
V. Ex', Senador Pedro Simon, no exercício da Liderança.
A questão central é simples: o Governo tornou-se impotente para democratizar o País e incapaz de produzir bens coletivos. Incompatibilizou-se com
a Nação; e deseja, com a abertura, reconciliar-se. Más a abertura, como está
posta, nào tem saída senào voltando às suas malditas origens. Desdenhando
o tratamento institucional devido à matéria política, cai no círculo vicioso do
autoritatismo ou seja de legislar sempre em causa própria. Pode criar os partidos que quiser mas não desperta no sentimento social qualquer vínculo,de
solidariedade política. Seguindo a ideologia econômica do Ministro do Planejamento, entrega·se o Governo à teoria do trilateralismo, segundo a qual
se faz o haraquiri do Estado-Nação que, "quanto unidade fundamental na
vida organizada do homem, deixou de ser a principal força criativa: os bancos internacionais e as corporações multinacionais planejam e atuam em termos que levam muitas vantagens sobre os conceitos políticos do EstadoNação". Essa é a palavra de ordem do ideólogo trilateral Brzezinski, cujo
empenho é evitar a produção de bens coletivos aos países pobres.
O curioso é que se o problema institucional foi travado durante anos
pelo militarismo, agora tende a abrir, nos moldes já analisados, sob a inspiração da Comissão Trilateral, de que vale a pena, sucintamente, dar notícia
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ao menos para ficar nos anais do Senado. Os interesses internacionais nunca
deixaram de rondar e influir no Terceiro Mundo. O que espanta é
a·presentarem.se agora sem máscaras, de cara limpa, frontalmente, conforme
se ped~..tóiltlulr da vasta documentação espalhada em livros e boletins que
tratattt.i:ibertamente da formulação de uma nova concepç:ào política internacional, em defesa do capitalismo e da democracia, melhor, de umà "nova"
democracia, adjetivada de "restrita", "governável" ou "possível". Nessa altura, nào consigo esquecer Machado de Assis quando diz que só Deus sabe a
importância de um adjetivo, principalmente nos países novos e cálidos.
Quem acompanha, as vastas circunlocuções do Sr. M.inistro da Justiça
na apresentação de suas propostas de abertura e quem se deu ao trabal~o de
ler os rodeios semânticos"sem aritmética, da descritiva obra sobre inflação
que o Ministro do Planejamento ofereceu ao Senado, nã,o tem mais dúvida
de que a democracia relativa, tradúção brasileira do original da doutrina trilateralista, está a pleno vapor em nossas plagas.
Para se manter intocável certa ordem de altos intere:ises, ou seja, o monopólio da economia e a livre' especulação financeira, é necessário um sistema de governo que garanta o monopólio do poder. Os interesses internacio~
nais em nosso País são simpiesmente assombrosos. Nã'D bastassem~ corno
exemplos recentes, as insólitas manifestações de iraquianos. Já disse e repito
que se quer transformar este País num outro Canadá, para cuja realidade
política só agora o seu povo está despertando. E ao desputar explode numa
onda de separatismo··longamente alimentada pelas mul'tinacionais.
A Comissão Trilateral foi fundada em 1973, com a linalidade de,gerir a
política e a economia dos países subdesenvolvidos. A idéiu surgiu dos ~na
tas das finanças e da economia unindo grupos dos Estados Unidos da
América do Norte, da Europa Ocidental e'1lo Japão. E surgiu não apenas
para preservar seus domínios particulares, mas sobretudo com a determinação de politizar os povos consideradps democratas do Terceiro ~undo,
onde acabam de descobrir a localização de suas reais dificuldades no futuro.
Sentem as atuais grandes companhias, passado o tempo da colonização,
e o dos sutis testas-de-ferro dos interesses internacionais, que o ostensívo au~
toritarismo civil ou militar, sob a forma de ditadura ou (:oisa semelhante, já
nào lhes servem como instrumentos hábeis de "interdepen.dência", ou seja, de
disfarçada dependência. Seria necessário organizar um si:!itema internacional
de penetração e dominação, que ~mbora reconhecido como tal fosse considerado apenas como conselheiro e moderador de questõ(~s. A concepção da
Comis.são Trilateral é verdadeiramente diabólica e nem por isso ela se esconde em subterfúgios. Seu primeiro presidente foi David Rockefeller, presi~·
dente do Chase Manhattan Bank e dirigente de uma das mais colossais fortunas do mundo. Os três blocos econômicos a que já me rf:ferí são representa~
dos por banqueiros, empresários e políticos, entre ele~" o Professor Ray~
mond Barre, atual Primeiro-Ministro Francês, Churijo Fujino, Presidente
do consórcio Mitsubishi, os principais representantes da Europa Ocidental e
do Japão, respectivamente; e mais Cyrus Vance, o Vicl!-Presidente,Walter
Mondale, o assessor principal de Carter, Brzezinski. A denominaçâode Tri~
lateral significa 'que prioritariamente representa os intef(~sses dos três bloco~
econômicos. A teoria trilateralista, numa apreciação mundial das, çoisas,
chegou a conclusões aparentemente estarrecedoras, como por exempI(), a de
que o s.eu verdadeiro inimigo não está mais no Leste e sim no Sul; que'no Sul
o mundo subdesenvolvido carece de uma nova concepção política deJoaráter
internacional; que a salvação do capitalismo se contém em suas diretrizes;
que para salvar a democracia é necessário que ela seja governável e que para
ser governável precisa ser restrita; que nem por ser restnta tem que sel' militar ou percorrer os mesmos caminhos do passado, isto é, repetir o ,erro de
abandonar o povo e ficar na cúpula jogando golpes de poder; que o gQverno
. tem que ser popular, sem que no entanto o poder se t.orne popularmente
competitivo; que para isso é necessário se criar um grande partido governista, com raízes naturalmente no povo, a fim de que através dele o pode{ sinta
se apoiado legitimamente, mesmo que abuse dos meios para manter stus mo~
nopólios; que para isso urge não abrandar o sistema. de controles, mas com
habilidade facilitar as organizações partidárias, de mod() a não perder o SU~
porte da maioria; que a democracia restrita guarde o pr'lncípio. de que; não ê
política mas de natureza econômica,e de proporções universais; que o imobiM
lismo político é pernicioso mas também não deve se entregar a transformações radicais; que para tanto torna-se imprescindível que os países subdesenvolvidos procedam a uma revisão de renda de modo a favorecer um pouco às reivindicações da pobreza, orientando-se pela contenção no processo
de desenvolvimento industrial e favorecendo os problc:mas agropecuários;
que é necessário conter a grita da fome sem que isso implique erradi,,~~o da
pobreza. problema considerado de longo prazo, especialmente naqutllh,eDlido de que esse prazo cabe dentro do conceito de tempo oportuno in'9rj~v.elw
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mente prorrogado; que o problema da paz e da guerra está mais relacionado
com os problemas econômicos e sociais entre o Norte e o Sul do que com os
problemas de segurança militar entre o Leste e o Oeste; que na cena internacional o plano visível é o conflito entre o mundo avançado e O mundo em desenvolvimento e não o conflito entre as democracias trílaterais e os Estados
comunistas; que as novas aspirações do Terceiro e Quarto Mundo é que se
constituem, tomadas em conjunto, numa ameaça maior à natureza do sistema internacional e principalmente aos interesses dos grupos econômicos do
"trilateralismo; que todos os obstáculos à obtenção de empréstimos no exterior serão removidos desde que prevaleçam os objetivos preestabelecidos, supervisionados pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial; que
ninguém - nenhum país - é obrigado a se sujeitar a essas condições, mas os
países receptores devem estar conscientes de que não devem se sentir ofendidos em suas soberanias nacionais com as condições impostas; que as palavras chaves e simbólicas - "interdependência" e "cooperação" - são termos novos que na realidade traduzem o que sempre se chamou de dependência e coação econômica; que não se admite que às indústrias estrangeiras instaladas nos países pobres, beneficiando-se dos baixos custos e das vantagens
de acesso, venham a sofrer no futuro qualquer restrição ou se transformarem
em outros tantos reféns; que é necessário vigiar o Terceiro Mundo, especialmente a América Latina, para que não venha a se organizar, como a OPEP,
em torno de suas matérias-primas; que o mundo desenvolvido não tem como
sobreviver se uma política como a da OPEP for levada a efeito pela América
Latina, onde é forte a consciência de nacionalidade e desafeição aos Estados
Unidos; que urge reformar o sistema internacional capitalista para salvá-lo,
principalmente do Terceiro Mundo; que o Terceiro Mundo não deve pensar
em crescer desmesuradamente ~norando os países ricos porque a Trilateral
representa em óbice irremovível, pois é ela que encaro a a institucionalização
a nível mundial da transacionalização do processo de acumulação capitalista
e de controle do trabalho; que a ideologia do Trilateralismo, embora não
proponha a catástrofe, a inclui serenamente em suas conclusões finais, desde
que não seja atendida docilmente pelos ,países pobres; que como os países trilaterais representam 2/3 da produção mundial, é uma questão da alçada dos
fortes ditar normas sobre política financeira, tributária e fiscal, devendo todos se cingirem ao determinado, independentemente das preferências nacionais; que é por demais sabido que as políticas domésticas se tornam perigosas na medida em que se orientam por interesses nacionais; que o interesse
nacional, deve receber diretrizes da Trilateral no que tange às políticas insti·
tucional, monetária e fiscal; que o país subdesenvolvido só pode seguir sua
política interna na medida em que conjugar seus interesses internos com as
decisões das instituições internacionais; que o Fundo Monetário Internacional é o demolidor do país que descumprir seus itens de aliança com o Trílateralísmo; que a Trilateral gerencia a atual divisão de trabalho e conseqUente
tipo de acumulação do capital, carregando no seu bojo o poder efetivo de
tornar impraticável a política tradicional do pleno emprego; que os países
pobres sào simples executores das políticas ditadas pelos países ricos; que os
países dependentes devem declaradamente transformarem-se em representantes dos países que os exploram, despreocupaQ.do-se do complexo colonialista, uma vez que a subordinação à Trilateral é uma maneira de associação,
mesmo limitada, às vantagens do mundo moderno; que a sociedade moderna
é instável e reivindicatória e nenhum país sozinho suporta os encargos da satisfação se não se engaja num esquema de proteção universal, como o Trilateralismo, plenamente capaz de salvaguardar as crises emergentes; que o Desenvolvimento não deve ter o homem nacional como centro, mas as companhias multi nacionais e seus mecanismos de ação; que se deve conter a industrialização e destacar a agricultura como preferenciaf para aplicação de capital transnacionaJ, porque nessa área é mais dificil o aceleramento do progresso dos países pobres, que já constituem perigo para o mundo desenvolvido;
que é necessário o controle da informação inclusive porque é um direito do
Estado reter a informação que achar conveniente; que se deve substituir a
censura policialmente imposta pela autocensura, uma vez que o Estado dispõe de mil formas para administrar as necessidades da imprensa; que diante
de tudo isto surge um "novo período de esperança ... um período no qual
torna#se novamente realista pensar que a democracia é realizável, que os direitos humanos podem ser protegidos".
Iria muito mais adiante, mas creio que essa amostragem é suficiente. As
semelhanças com o que se está fazendo aqui, se não são meras coincidências,
de algum modo são coincidências preocupantes. O que fica bastante claro é
que o sentimento nacionalista está em baixa sensível nas colocações das políticas brasileiras dominantes. Por outro lado, os enigmas que envolvem o desenvolvimento monumentalista desafiam indefinidamente a crítica nacional.

A abertura torna-se um espaço ambíguo em que a Trilateral mexe com os
seus cordéis para fortalecer suas diretrizes, a princípio discritivamente favoráveis mas ideologicamente abomináveis, pelas suas opções magestáticas e finais. Lisamente se impõe que o Estado adote sem restrições a doutrina trilateralista e que a Nação lhe dê suporte político espontâneo, o que representaria, como no Canadá, a abdicação da soberania nacional em favor da internacionalização da política e da economia brasileiras. De sobremesa dá-se a
sociedade como torta de banana, em homenagem à memória do nacionalismo.
Sr. Presidente, se o General Figueiredo quer fazer deste País uma democracia tem que ir às fontes da nacionalidade - o povo, que nada tem a
ver com as manipulações ministeriais em torno de uma abertura totalmente
desprovida de seriedade institucional. São três lustros de promessas descumpridas - isso aniquila a confiança de um povo sensível corno o brasileiro.
Não nego ao Presidente o empenho de readquirir para o seu Governo a credibilidade política malbaratada pela própria indi(erença do oficialismo.
Acontece que a obtenção desse crédito depende menos do desejo e muito
mais dos mecanismos de ação de que eventualmente o General João Baptista
Figueiredo é senhor e escravo. A conquista de um objetivo certo nào se faz
por caminhos incertos, como os de uma abertura que, em última análise. revela mais precipitação em amar do que amor. Enquanto o Chefe da Nação
não falar a linguagem institucional da decifração real da questão do poder,
as demais continuarão polêmicas e insolúveis, pela carga de pressão originária do próprio jogo de interesses montado na matriz das decisões ministeriais.
A realidade'brutal é que sofremos de carência generalizada, vaido feijão

à Constituição. E esse sofrimento, atribuído freqUentemente a fatores externos ou climáticos, ê sobretudo um fato decorrente das políticas administrativas divorciadas das necessidades nacionais. O que quer povo é atenção às
suas necessidades - da ordem política à ordem econômica e social. Nada
disso é bicho de sete cabeças, mas tudo isso requer principalmente a ética da
sinceridade no que diz respeito ao trato dos valores fundamentais do homem, da doutrina, da tradição, das instituições e da sociedade. O exercício
do pragmatismo, como teoria e prática de Governo, levou este País ao léu do
desvario. Do ganho de trabalho ao ganho de capital, da dívida interna à dívida externa, da legalidade ao AI-5 à democracia relativa, do constitucionalismo outorgado ao federalismo falido, do giagantismo da União ao raquitismo do Município, e iríamos muito longe nas citações, se transformou a terra
firme, ainda que fraca, num enorme charco, cuja drenagem não se faz cochichando de helicópteros mas descendo equipado e enfrentando o ambiente
inóspito com determinação e inteligência, coragem e competência.

°

o Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) ma intervenção?

o

SR. TEOTONIO VILELA (MDB -

Permite V. Ex' uma rapidíssi.
AL) -

Pois não.

~ O Sr. Lázaro'Barb.oza (MDB - GO) - Eminente Senador, apenas para
dizer a V. Ex' que o Movimento Democrático Brasileiro se sente mais do que
honrado em ter na pessoa do eminente Senador Teotônio Vilela um dos seus
integrantes. E para dizer que o discurso lúcido que V. Ex' faz, uma radiografia sem retoques da situação brasileira, difícil, é um discurso não apenas de
V. Ex', mas que interpreta o pensamento de toda a Bancada do Movimento
Democrático Brasileiro e de todo o nosso Partido.

o

SR. TEOTÔNIO VILELA (MDB - AL) Líder Lázaro Barboza.

Muito obrigado. nobre

Considero a Constituinte, Sr. Presidente, o conjunto de equipamentos
com potencialidades suficientes para drenar o charco. Com as pás e picaretas
da abertura em ação, simplesmente não se abre condições de hospitalidade à
democracia e nem tampouco se suaviza a grave situação em que se encontra
o País. Quer o Presidente fazer deste País uma democracia, passe para o lado
do povo e disponha-se a realizar uma obra histórica, manejando os equipamentos de efetiva ab"ertura a um novo pacto social. Todos estaremos entregues ao mesmo trabalho - e nisso é que consiste a conciliação. A conciliação política é um gesto de grandeza à base de um trabalho construtivo comum, onde o encontro não se dá "apesar" das divergências, como diria José
Veríssimo, mas exatamente por "causa delas". A abertura só pode ser entendida como ato inaugural do processo de institucionalização do regime democrático. E "por causa" das nossas divergências e não "apesar" delas, que haveremos de criar o grande diálogo da Constituinte, em que predomine o
ideário libera! de Joaquim Nabuco, segundo o qual devemos concordar em
discordar. Fora disso, é afundar cada vez mais no charco.
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E o bom cavaleiro sabe que o charco é o pior dos abismos - porque
procura esconder a evidência.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

cia para sua aprovação, na esperança de contar com a boa \o'ontade, digo boa
vontade da Maioria da ARENA na Casa.
E vale a pena lembrar aqui o que diz o Ministro do Tribuna1 de Contas
da União, Dr. Luciano Brandào, através de comentários pela imprensa:

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao Sr.
Senador Jaison Barreto. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Marcos Freire. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente,
Concedo a palavra ao Sr. Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Milton Cabral. (Pausa.)
S. Ex' não está presente,
Concedo a palavra ao Sr. Sena1dor Itamar Franco.

"Não somente os recursos oriundos dos Fundos de Participaçào aos Estados e Municípios deveriam ser desvinculados da rigidez de normas e percentuais, mas também, os demais, COln{) as
quotas do Fundo Rodoviário Nacional, energia elétrica, miner~is.e
outros, disse o Ministro Luciano Brandão, do Tribunal de CQntas
da União, antecipando seu parecer sobre as contai, do Governo,"re
lativas ao exercício de 1978, a ser<;m apreciadas por aquele Tribu~
nal, no próximo dia 18."
- ·>t,if

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Antes de mais nada, Se Presidente, para lembrar respeitosamente a V.
Ex' que estou esperando a ação efetiva da Mesa do Senado Federal, face à
sanção do Projeto já denominado Senador Mendes Canale.
Mas, Sr. Presidente, hoje pretendo comentar, ainda que ligeiramente, o
Decreto n'1 83.556, de 7 de junho de 1979, que altera ou pretende alterar o
Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios.
Lembrava eu outro dia aqui no Senado Federal, face à palestra de S. Ex'
o Sr. Ministro do Planejamento que, ao responder a uma interpelação do Senador Orestes Quércia em relação ao Fundo de Participa.ção dos Estados e
Municípios, S. Ex' o Sr. Ministro reconheceu que o Prefeito, mais perto da
sua comunidade, saberia melhor aplicar os recursos do Fundo. Quando de
minha interpelação, tive oportunidade de mostrar a S. Ex' um projeto de
nossa autoria dispondo sobre aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios que, no seu art. 19 , diz o seguinte:
Art. 1'1 Os recursos provenientes do Fundo de Participaçào
dos Municípios. a que se refere o art. 25, item 11, da Constituição,
serão aplicados conforme Os programas da Lei Orçamentária M unicipal elaborados a cada ano, e aprovados pelas respectivas Câmaras dos Vereadores.
Parágrafo único. A receita global da Lei Orçamentária incluirá, obrigatoriamente, o montante de recursos próprios municipais vinculados aos programas que devam ser executados.
Sr. Presidente, houve uma certa euforia quando S. Ex' o Se Ministro
do Planejamento anunciou que o Governo Federal baixaria um decreto desvinculando normas de percentuais do Fundo de Participação. Todos nós esperávamos que O Governo fizesse a cirurgia completa, que liberasse essas
normas e esses percentuais em relação aos estados e aos municípios. Mas,
pouca coisa aconteceu de alteração em relação ao Decreto n '1 77.565, de 10
de maio de 1976, bem como ao Decreto n' g 1.967. de 13 de junho de 1978.
através - repito - do Decreto n'1 83.556, de 7 de junho de 1979.
Por exemplo, em relação aos municípios, permanece a vinculação dos
20% à funçào educação e cultura, prioritariamente ao ensino do 1'1 e 2'1 grau.
Permanece, também, a vinculação de 2% ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - nos termos da lei Complementar n' 8. de 3 de dezembro de 1970.
E ainda mais, Sr. Presidente, o art. 89 mantém esssa centralização, no
nosso entendimento excesslva, do Governo Federal, dos recursos destinados
aos Estados e Municípios, quando dispõe:
Art. 89 A liberação das quotas dos Fundos de que trata este
Decreto processar-se-á da seguinte forma:
I - para os Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios integrantes das Regiões Metropolitanas estabelecidas por Lei
Complementar, bem como para os demais Municípios com populaçào superior a 100,000 habitantes, a liberação ficará condicionada à ratificação, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, dos programas de aplicação apresentados;"
Sr. Presidente, permanece, então, essa centralização do Poder Executivo, razão pela qual - e chamo a atenção do Senado para este ponto - ao
apresentar, em novembro de 1977. esse projeto, desvinculando normas e percentuais e dando liberdade às Câmaras Municipais de organizarem a sua
programação.
Entendi, corno entendo, ser essa proposição por demais importante aos
Municípios brasileiros, razão pela qual, inclusive, solicitei regime de urgên-

M

Veja, Sr. Presidente, que já não é o Senador da Oposição, não é um exPrefeito de uma cidade do interior de Minas Gerais, juiz de Fora, proclamando a necessidade da desvinculação dos percentuais e das normas, E um
homem altamente capaz, é um Ministro do Tribunal de Contas da União. o
Dr. Luciano Brandão, que já vai mais além, e com muita razão e propriedade, quando indica que esses percentuais devem ser desvinculados não apenas
em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, lJIas também os demais, como as cotas do Fundo Rodoviário Naciona1,
elétrica, mínerais e outros.
,~:<.
Tem razão S. Ex' o Dr. Luciano Brandão, digno Ministro do Tribunal
de Contas da União, parque se formos verificar, hoje, praticamente os Municípios brasileiros vivem de receitas federais transferidas, ou, então, da receita federal transferida dQ Imposto sobre Cir<:ulação de Mercadorias, do
qual cabem 20% aos Municípios; do Fundo de Participação dos Municípios,
reduzido praticamente, hoje, a 9%, tendo sido reduzido, em 1968, a 5% para
'Ios Estados e os Municípios; do Imposto Territorial Rural, que ê imposto federal, do qual 80% ficam para os Municípios; dohnposto Úl1ico sobre Minerais, também federal, cabendo 20% aos Munj~ios; há o Imposto Unico
sobre Energia Elétrica, o federal, e cabendo 60% aos Municípios; do Imposto
Unico sobre Combustíveis, federal, cabendo 8% aos Munidpios; e da Taxa
Rodoviária Unica, federal, cabendo 10% aos Municípios.
Portanto, razão assiste ao ilustre Ministro Luciano Brandão, quando
proclama também que a desvinculação desses percentuais da.s normas rígidas
que regem essas receitas federais, transferidas aos Municípios, deve ser elimi~
nada.
E é exatamente o que estou propondo, através do Proj>:to de Lei do Se·
nado n' 247. de 1977.
.
E vai além o digno Ministro do Tribunal de Contas da União, quando
afirma:

e,,*rsia

"De acordo com dados levantados pelo GJverno Federal,
constante das contas de 1978, foi distribuída pela União aos Mu~
nicípios, no referido exercício, a import.ància de Cr'
18.296.042.036.46. assim especificada:.) do Fundo de Participação
dos Municípios. Cr~ 13.286.173.195,00; do Imposto Territorial Rural, Cr.' 384.402.940.00; do Imposto Único sobre Combustíveis e
Lubrificantes. Cri 3.096.260.642,21; do Imposto Único sobre Energia Elétrica. Cri 954.342.529,61 e do Imposto Único sobre Minerais. CrS 574.862.729.64."'

E, em seguida:
"A quota do FPM. segundo o Ministro Luciano Brandão,
constitui a mais significativa parcela da receita dos pequenos mu..
nicípios, cujas rendas próprias e ICM são inexpn:ssivos. Essa de ..
pendência, segundo ele, está na razão inversa do nfvel de desenvol ..
vimento da atividade econômica local: quanto mai!i desenvolvido o
município, maior sua capacidade de gerar receitas próprias e ICM;
menor, portanto, a sua dependência financeira dos recursos do
FPM"·
Aqui, Sr. Presidente, outra verdade inconstestável, e tomo por base o
meu Estado, em que somos 722 municípios, dos quais 630 aproximadamente
têm vinte mil habitantes. O Fundo de Participação dos Murlicípios torna-se
por demais importante ao pequeno município que, normalmente, não tem
como fonte geradora o leM. Então, ele vive praticamente das receitas federais transferidas e, principalmente, do Fundo de Particípa~:ão dos Municípios.
E encontramos outro agravante ainda hoje estabelecido dentro dessa
centralização excessiva pelo Governo. E. que praticamente o Fundo de Participação dos Municípios se baseia, no nosso modo de entendimento, no con-'
ceito neutro, que é o conceito populacional. Então, quanto maior o Municí-
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pio demograficamente, mais ele recebe do Fundo de Participação dos Mu~
E, como estamos observando na prática, o pequeno município, que
vive do Fundo de Participação dos Municípios. vai receber menos, porque
tem, demograficamente, menOr população.
E já pensando nesse aspecto, SL Presidente, também apresentamos ao
Senado Federal outra medida legislativa, em que se altera essa sistemática do
Governo. A.ssim, ao invés de adotar o critério, às vezes, da renda per capita,
ou do aspecto populacional, que é um critério neutro, repito, deveria O Governo ter como meta os chamados indicadores sociais. Indicadores sociais já
aprovados pelo~onselho de Desenvolvimento Social do Governo, estabelecidos pela Fundação lBG E. Esses indicadores em relação à população, em
relação à educação, em relação à saúde, deveriam ser verificados pelo Governo ao aplicar a receita do Fundo de Participação dos Municípios. Estaríamos invertendo, aí, dando ao pequeno município mais carente na área da
educação, na área da saúde, na área da habitação, na área do mercado de
trabalho, maiores recursos do Fundo de Participação dos Municípios. E este
o nosso pensamento que temos exposto no Senado Federal, dentro de uma
política municipalista, fruto do noss-o trabalho na Prefeitura de Juiz de F ora,
quando nos foi possível sentir, de perto, as dificuldades por que passam os
municípios brasileiros. Como disse, de um ex-Prefeito de urna cidade de cerca de 400 mil habitantes, uma cidade de porte médio de Minas Gerais, mas
rambém uma cidade que vive dependente das receitas federais transferidas.
Sr. Presidente, ao analisar esse decreto recentemente baixado pelo Governo Federal, confessamo-nos tremendamente decepcionados. Nào houve a
cirurgia completa, o Governo ainda foi tímido man'tendo essa vinculação a
essas normas rígidas, como lembra o próprio Ministro do Tribunal de Contas da União. Não devemos examinar com euforia eSSe decreto, mas na esperança, sim, -de que o Senado F-ederal possa, através da Maioria nesta Casa,
aprovar o projeto que está com pedido de regime de urgência, desvinculando
normas e percentuais, permitindo\ assim, o reforço do Municipalismo, porque através do Municipalismo, através do reforço aos municípios, dando
maiores recursos aos seus prefeitos e vereadores, poderemos modificar a
mentalidade política da Nação. Muito obrigado. (Muito bem!)
nicípios.

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco MontoTO.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Sr. Presidente. desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - S. Ex' desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, para breve comunicação.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma comunicação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Notícia que chega do nosso Estado, onde estive ontem, de onde chego
hoje, noS revela o doloroso desaparecimento, em circunstâncias trágicas, do
ex-Prefeito de Pancas, um dos mais prósperos municípios do Setentrião capixaba,
Esse Prefeito, grande agricultor, um dos maiores produtores de café do
Espírito Santo, homem de posição firme, foi assassinado, quando em visita a
uma propriedade em Resplendor, no Estado de Minas Gerais, por dois rapazes que nele atiraram, sem que ele esboçasse um movimento de defesa. Ele,
que era um homem bravo, decidido, nào pôde defender-se e caiu vítima de
doze tiros, esse homem chamava-se Jacob Laurindo, de família tradicional
do meu Estado.
Quase moribundo, Jacob laurindo foi transportado do Município de
Resplendor, em Minas Gerais, para Vitória, e lá não resistiu à intervenção
cirúrgica, vindo'a falecer em poucas horas.
Seu sepultamento se deu em Pancas, com acompanhamento calculado
em cinco mil pessoas, Toda a população e a sociedade daquele Município
prestaram a sua homenagem a Jacob Laurindo, seu ex-Prefeito, falecido em
circunstâncias trágicas.
Jacob laurindo, chefe político do Norte, nas últimas eleições apoiou
decididamente o nosso Partido naquela região, Deixou um sucessor político
no MOB, o ilustre Deputado Wilson Haese, também do Município de Pancas e uma das grandes figuras da nossa Bancada na Assembléia Legislativa.
Hoje o meu Partido se orgulha de possuir, na Bancada da Assembléia Estadual, essa figura impressionante que o Município Pancas nos mandou.
Portanto, Sr. Presidente, nosso pesar pelo falecimento dessa grande figura política do meu Estado, que desaparece em circunstâncias trágicas, assassinado no território de Minas, no Município de Resplendor, quando visilava uma de suas fazendas.
Sem revisão do radar.) -
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E com pesar que, em nome do MDB do meu Estado, apresento à ilustre
familia de Jacob Laurindo - sua esposa e seus filhos -, o preito de imensa
saudade do nosso Partido pelo seu trágico desaparecimento.
Era o que tinha a dizer, Sr; Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Evandro Carreira.

o SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
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:
Há 48 anos, no dia 12 de junho de 1931, os Tenentes CasemiTO Montenegro e Nelson ,Wanderley voavam, do Rio a São Paulo, numa viagem de
cinco horas e vinte minutos, inaugurando o Correio Aéreo Nacional, através
da "rota do Vale do Paraíba", Meses depois, dava-se início à linha de Goiás,
onde nem sequer chegara a ferrovia.
Em apenas cinco anos, o Correio Aéreo Nacional atingia a Amazônia e
estabelecia sua primeira linha internacional, para o Paraguai.
A criação do CAN, de que é patrono a figura legendária de Eduardo
Gomes, constituiu um dos acontecimentos de maior importância para o Bra~
sil, os homens que o integraram escrevendo bela epopéia, levando correspondência, remédios, alimentos e prestando toda espécie de socorro a populações do imenso territôrio nacional, então isoladas pela distância e a ausên~
cia de transportes.
E da máxima significação celebrar acontecimentos como esse, da
criação do Correio Aéreo N acionaI, recordando o feito de brasileiros audazes e que foram impulsionados pelo mais puro sentimento de patriotismo, único elo a ligar brasileiros dispersos por regiões longínquas.
Maior o sentido de comemorações como a que hoje se realiza na Base
Aérea do Galeão, com a presença do eminente Presidente João Baptista Figueiredo e do marechal-do-ar Eduardo Gomes, se tivermos em mente ser o
Brasil País cujo povo não se afeiçoou a celebrar feitos de nossos antepassados, numa falha lastimável para a preservação da memória nacional.
Daí o acerto com que o Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Délio Jardim de Mattos, nas diretrizes que baixou para o festejo do 48 9 aniversário de
fundação do Correio Aéreo Nacional, ter destacado a importância de "cultivar o espírito empreendedor dos pioneiros da F AB na obra de conquista e
ocupação efetiva do ('IOSSO território, a fim de perpetuar o legado do exemplo
e da patriótica missão deles recebida".
Salientou ainda o Ministro Délio Jardim de Mattos que "a comemoração revive as emoções e as vitórias conquistadas pela Aeronáutica Militar
Brasileira no desbravamento das rotas aéreas e no progresso levado às regiões carentes, em cujas realizações repousa a glória da nossa contribuição
,
social à nação".
Sr. Presidente,jamais deixei de registrar esta data, tanto da tribuna desta Casa, como na da Câmara, convencido da necessidade de recordarmos
sempre melhor e mais intensamente os feitos de nossa História. O CAN prestou serviços os mais relevantes ao Brasil, e os presta até hoje. Contribuiu ainda, decisivamente, para a magnífica integração da Força Aérea Bra-sileira
com o sentimento nacional, na irmanização da instituiçã.o que seria criada
dez anoS mais tarde com a criação do Ministério da Aeronáutica com o povo
brasileiro. Daí a extraordinária identificação que os brasileiros fazem entre
Eduardo Gomes, patrono do CAN, e a FAB, reverenciando-o tanto por sua
vida de inesgotável patriotismo e de inigualável espírito cívico, como ao vêlo coma símbolo de uma Força por todos estimada e admirada.
Celebrar datas como a de hoje é um imperativo da nacionalidade, do
sentimento patriótico que há de unir cada vez mais os brasileiros de todos os
quadrantes. E aqui lastimo, Sr. Presidente, o desaparecimento de uma instituição que também muito popularizou a F AB, a Esquadrilha da- Fumaça,
que os brasileiros de todos os Estados se acostumaram a ver participando,
em toda parte, dos festejos nacionais ou populares. Não é difícil verificar
como permanece em nosso povo a lembrança da Esquadrilha da Fumaça,
festiva presença da FAB em momentos de alegria e comemorações em todo o
Território Nacional.
Sr. Presidente, congratulo-me com o Ministro da Aeronáutica, BrigaM
deiro Délio Jardim de Mattos, pela passagem do dia de hoje, manjfest~mdo
meu apreço à Força Aérea Brasileira através da admiração que sempre tive
pelo Marechal-dOMAr Eduardo Gomes, uma das figuras de excepcional gran-
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deza de nossa pátria, que soube dedicar toda sua vida ao Brasil e, especialmente, à Força Aérea Brasileira!
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Conceda a palavra ao nobre
Senador Gastào Müller.
O SR. GASTÀO MÜLLER (ARENA - MT. Pronuncia o seguinte dis·
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Já fiz e repito hoje um apelo ao Sr. Ministro Delfim Netto, no sentido
de tomar providências, a fim de colocar Mato Grosso na lista de l' prioridade da Campanha Nacional de Aftosa.
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem dezesseis milhões de cabeças de gado, não podendo, portanto, estarem excluídos dessa Campanha e
o que é pior, e isso é o gravíssimo. nào há vacina, nem para remédio, pois os
laboratórios não podem fornecer as citadas vacinas para as áreas fora da
prioridade prevista pelo Governo Federal.
Os laboratórios nào podem vender e o estado de angústia de verdadeira
revolta sente-se em Mato Grosso, quanto a esse comportamento do Governo
Federal.
.
Faço um apelo dramático, mesmo, ao Sr. Ministro Delfim Netto, no
sentido de determinar enérgicas providências visando liberar as vacinas contra a aftosa para Mato Grosso.
Os matadouros, por lei, não abatem animais que não tenham sido vacinados e os proprietários não os podem vacinar, porque não há vacina em
Cuiabá, nem em Mato Grosso.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, cópia do telex recebido em
Cuiabá, por um representante da RHODIA MERIEUX S/ A., bem signifi·
cativo. São citados dezenas de Estados, menos os dois Mato Grossos, onde
há pelo menos dezesseis milhões de cabeças de gado. O que há, Sr, Ministro
Delfim Netto?...
Pede-se providências urgentes, ou melhor, urgentíssimas, pois o fato
chega a ser de calamidade pública.
Eis o telex citado:
Instituta Veterinário RHODlA MERIEUXS/A
Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Centro Empresarial - Jardim São Luiz
Santo Amaro
Sã; Paulo/SP (OS80S)
"Em 21-5-79 autorizamos comercialização vacina antaftosa
vg partida nove mil quatrocentos et cinqUenta et hum ateh hum
milhão de doses Estado São Paulo vg quinhentas mil doses Estado
Minas Gerais vg duzentas mil doses com Espírito Santo vg cem mil
doses com Alagóas vg cem mil doses com Pernambuco vg sessenta
mil doses com Paraíba vg trinta mil doses Rio Grande do Norte vg
oitenta mil doses com Maranhão pt Reiteramos necessidade contatos doutores Adolfo Menezes vg Gilberto Coelho vg Vinícius Alves
vg Nilson Contiere vg José Edivaldo vg Roberto Targino vg Hamilton Lopes et Antônio Sobrinho vg respectivamente responsáveis
pelo direcionamento nos Estados de Sào Paulo vg Minas Gerais vg
Espírito Santo vg Alagoas vg Pernambuco vg Paraíba vg Rio Grande do Norte et Maranhão vg antes remessa vacina pt
CSOS Silvino Carlos Hom Secretário Substituto SDSA"
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (MD8 - RS. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Neste momento, estão reunidos, na Assembléia, diretores de vinte Cooperativas do Rio Grande do Sul.
- Afirmam que o prejuízo em média foi de 50% para os produtores de
soja, entre os grandes e pequenos produtores, sendo que destes últimos alcançam até 80%,
- São mais de 400 pequenos agricultores.
- Tencionam vir a Brasília, porque até o momento nenhuma providência foi tomada.
- A situação é dramática e nenhum órgão governamental até o momento se manifestou.
- A safra de cebola está perdida em São José do Norte;apois o enfrentamenta dos problemas da estiagem, no Rio Grande do Sul, começou a partir
da constatação da calamidade. Desde os primeiros momentos, com a queima
de parte da produção primáiia, e as posteriores perdas de mudas e sementes,
-
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o Estado começou a pressentir o vulto da crise em que mergulhava, juntamente com outras unidades federativas da Região Sul.
Reação esperada, as entidades de classe dos produtores rura •.s passaram
a manifestar -suas preocupações. Os números reveladores ·da crise na p~o
dução agropecuária significavam exercícios de adivinhação, coloridos 'Qra
por otimismo desmedido, ora por pessimismo desatinado, ou, ainda, por expectativas irreais.
Os municípios das regiões produtoras impUlsionaram suas forças. vivas;
procurando sensibilizar, de imediato, as autoridades mais próximas.
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Carlos
Giacomazzi, avaliou de plano as espetaculares dificuldades que produtores
rurais de nosso Estado, enfrentam e propôs a formação de: uma Comissão
Especial do Parlamento Gaúcho, para avaliar os prejuízos causados pela se..
ca, e para especificar reivindicações que seriam, inevitavelmente, encaminhadas às autoridades federais.
Na verdade, as classes produtoras viviam mó'mentos de tensão, naturalmente, provocados pela política econômico-financeira desta República, O
agravamento provocado pela estiagem haveria de levá-los ao desespero. En~
tidades representativas dos produtores reuniram-se com freqUência, tratando de medir a extensão dos prejuízos, e procurando especificar os socorros
de que prescindiam, e prescindem ainda.
Por isso, após instalada a Comissão Especial da S~,_· como passou a
ser chamada - no dia 12 de fevereiro de 1979, seus meinbros participaram
de um grande encontro de Prefeitos das regiões produtoras, que, em número
superior a cem, reuniram-se na cidade de Cruz Alta.
Percebendo a gravidade da situação, que se expandia ao passar dos días,
e considerando que poderiam as entidades de cada setor formular estatísticas
desordenadas, ou firmadas em cima de problemas excessiva.mente localizados, o Presidente do Poder Legislativo e da Comissào da Seca entendeu ser
adequado convidar a participar ~laquele colegiado as entidad::s de classe ligadas à producão primária.
Assim, em 3 de abril passado. a Comissão foi enriquedda com as presenças e a participação ativa da Secretaria de Estado dos NI:gócios da Agricultura do Rio Grande do Sul, através de seu titular, Dr. Balthazar de Bem e
Canto; da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
(FIERGS); da Federação das Assodações Comerdais do Estado do Rio
Grande do Sul; da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG);
da Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo e Soja Ltda. (FECOTRIGO); dll Federação da Agricultura do Ria Grande da Sul (FARSUL);
da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (fAMURS), que emprestaram inestimável colaboração àquela Comissão, colocando em trabalho suas assessorias técnicas.
Diversas reuniões foram realizadas entre esses assessotes, assim como
várias visitas foram feitas com vistas à apuração da real sitllação do Estado
quanto aOS efeitos da seca.
Finalmente, no dia 2 de maio findo, essas entidades reuniram-se na Assembléia Legislativa do Estado, aprovando um detalhado documento, extraído de dados concretos, e que se constitui, mesmo, em uma peça corajosa.
por apelar às autorid~des: federais-sem rodeios , sem mistificações, sem eolo-'
cionalismos, mas com base na realidade .fática vivida pela comunidade produtora do Rio Grande do SÚl.
Os efeitos da seca sobre a produção de soja, de trig9, de milho, de sorgo,
de arroz, de carne, enfim, estão contidos no documento. Também estão referidas as onze reivindicações que fazem"ás classes produtoras e os Poderes
Públicos do Rio Grande do Sul. Algumas das medidas propostas têm objetivo a curto prazo, coma a antecipação de recursos para o setor de maquinaria
agrícola, cujo momento apropriado para comercialização SI: fixa nos meses
de maio e junho.
Cabe afirmar que o presente documento foi levado, ainda, à apreciação
dos Estados do Paraná e Santa Catarina, com cujas classes produtoras e po·
deres públicos o Rio Grande do Sul manteve um encontro ainda em maio:
Os representantes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul delegaram ao Pre~
sidente da Assembléia Legislativa do Paraná a missào de conseguir audiên~
das junto ao Senhor Presidente da Repúlica, aos Ministros do Ptanejamen~
to, da Fazenda, da Agricultura, da Indústria e do Comércio, :1O Presidente do
Banco do Brasil) para encaminhar o documento. Devido às naturais delongas para a designação dessas audiências, entendeu o Presidente do Legislati~
vo gaúcho por remeter cópias do ,documento às Bancadas gnú\!has no Sena~
do e na Câmara dos Deputados, que o repassaram às màos do Senhor GiOvernador do Estado, que se reuniu com os parlamentares rio-grandenses'em
Brasília.
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Enfim. pela importância do tema, pela gravidade da situação provocada
pela seca, e pelo peso específico da produção gaúcha no produto brasileiro,
cremos ser da máxima importância que esta Casa acolha em seus anais esse
documento.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM
SEU DISCURSO:

Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DECLARAÇÀO
As entidades ao fim subscritas/que participam da Comissão da Seca,
instalada para avaliar os efeitos da'estiagem que assolou as regiões produtoras do Estado do Rio Grande do Sul, afirmam que os dados coletados, as..,im
como o rol de reivindicações, constantes do presente documento, são a manifestação unânime dos Poderes Públicos do Estado, representados pelo Senhor Presidente da Assembléia Legisl~tiva, pelo Senhor Secretário de Estado
dos Negócios da Agricultura, pelos representantes das entidades das classes
produtoras, e pelos Prefeitos que presidem as Associações Regionais de M unicípios, aqui representados pelo Presidente da Federação das Associações
de Municípios do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, 2 de maio de 1979. Dr. Balthazar de Bem e Canto, Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura do Rio Grande do Sul - Deputado Carlos Giacomazzi, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul - Dr. Carlos A. Schroeder, Presidente da Federação
das Associações de Municípios do' Rio Grande do Sul - Econ. tnio Verlanghieri, Presidente da FIERGS - Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul - Df. Ari Dionísio Da/mofin, Presidente da FECOTRIGO - Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo - Dr. Flor Amaral; Presidente da FARSUL - Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul- Df.
Gelindo Zulmiro Ferri, Presidente da FETAG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul - Dr. Elmiro Lindemann, Presidente da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul.
COMISSÃO DA SECA
A chamada "Comissão da Seca",originou-se da formação, baseada no
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado, de uma Comissão
Especial assim constituida:
Deputado Carlos Giacomazzi - Presidente (MDB);
Deputado Nivaldo Soares - (MDB);
Deputado Porfírio Peixoto - (MDB);
Deputado Rospide Neto - (MDB);
Deputado Adylson Mota - (ARENA);
Deputado Cícero Viana - (ARENA);
Deputado Rubem Scheid - (ARENA).
Diante das revelações cada vez mais dramáticas sobre os efeitos da estiagem que assolou as regiões produtoras do Rio Grande do Sul, o Senhor
Presidente entendeu necessário ampliar a Comissão, com sentido de uniformizar as estatísticas e as reivindicações, de modo a dar peso adequado ao documento a ser encaminhado às autoridades Federais.
Por isso, convidados, passaram a fazer parte da Comissão - agora mista - as seguintes entidades:
- Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura;
- Federação das Cooperativas Brasileiras de Trigo - FECOTRIGO;
- Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul F/ERGS;
- Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio Grande do
Sul;
- Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul- F ARSUL;
- Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio
Grande do Sul - FETAG.
O presente documento foi exaustivamente elaborado e debatido com assessores da área técnica, e também apreciado e aprovado em reunião da Comissão Mista, realizada no Plenarinho do Palácio Farroupilha no dia 2 de
maio de 1979, devendo ser encaminhado, em mãos, às autoridades federais
nos próximos dias.

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO E ANÃLlSE DAS
CONSEQÜENCIAS DA ESITAGEM DO PERIODO DE FINS DE
1978 E INICIO DE 1979, NO RIO GRANDE DO SUL
1. Consideracões Preliminares.
A rigor, no Rio Grande do Sul, é o setor primário, em termos de produção, o mais representativo de sua estrutura econômica.
N o que concerne à produção de cereais, as lavouras de soja, trigo, arroz
e milho, representam, em média, 80% do total produzido no Estado.
A pecuária, também atingida pela estiagem, sofre prejuízos que se refletem no valor bruto da produção, basicamente a carne bovina, pela sua representatividade para o atendimento do consumo da carne verde e da indústria.
Estimativas de órgãos oficiais admitem perdas de 15% em relação ao valor
bruto da produção no setor da pecuária de carne e leite.
O abastecimento do Pais, que teve no Estado, em passado não muito remoto, o seu cognominado "celeiro", vem sofrendo, em cada nova frus
tração de safra provocada por fenômenos climáticos, reduções substanciais,
afetaodo toda a economia estadual.
Os reflexos de estiagens prolongadas, como ocorreu também em 1977,
levaram o País a importar, neste último ano de 1978, bens agrícolas que chegaram a representar divisas na ordem de um bilhão de dólares.
Os dados relativos às principais culturas atingidas pela estiagem integram este documento em itens sucessivos, que demonstram o rigoroso critério empregado, utilizando-se de dados de fontes idôneas ligadas diretamente ao complexo agropecuário do Estado.
Conviria, embora o trigo sendo uma cultura de inverno, observar que
;;;essa importante lavoura, no curso dos últimos seis anos, sofreu quatro frustrações, mais recentemente em 1977, que, de uma expectativa de produção de
1.800.000 toneladas, a colheita final chegou apenas a 600 mil.
2. Desempenho das principais lavouras prejudicadas pela estiagem
2.1 -

Soja

Quanto à safra 1977/78, de uma estimativa inicial de produção da ordem de 6,2 a 6,3 milhões de toneladas, a colheita total foi de 4,5 milhões de
toneladas, com prejuízos de cerca de 30%.
Para a atual safra, 1978/79, de uma previsão inicial de produção de 6
milhões de toneladas, baseadas na área que seria plantada - calculada no
início do plantio em 4,1 milhões de hectares - estima-se que possa chegar,
quando muito, a uma colheita de apenas 3,5 milhões de toneladas, prevendose, nesta altura, perdas de 41%, embora a colheita se encontre ainda muito
atrasada, em decorrência de fatores climáticos desfavoráveis.
A soja se defronta com dificuldades climáticas intransponíveis. Iniciado
o cultivo em condições bastante satisfatórias (outubro/I' quinzena de novembro), começou em fins de novembro e primeiros dias de dezembro um ciclo de intermitentes chuvas, de excessivo volume, inicialmente interrompendo os trabalhos do plantio e, ao mesmo tempo, provocando danosas erosões,
detenninando não só a necessidade de replantios, como igualmente, em caráter
geral, a perda do próprio fertilizante lançado à terra, o que ao final gerou
uma queda na própria' produtividade.
O importante é ressaltar que o próprio plantio da soja, nesta safra,
verifica-se, já originalmente, em condições técnicas deficientes.
Isto porque o crédito oficial para a cultura, embasado em níveis fora da
realidade, proporcionava ao produtor apenas cerca de 50% da cobertura do
custo real por unidade de área, obrigando-o a uma danosa economia de insumos (notadamente fertilizantes e defensivos), determinando a busca de recursos financeiros complementares, a custo incompatíveis para a produção
agrícola.
A partir de dezembro/78, então, começou o período de estiagem com a
reversão das condições climáticas. Hoje, o consenso é de que a perda geral
no Estado é da ordem de 41 %, no setor soja.
Renexos Negativos

D8

Economia

A CACEX liberou, em novembro/dezembro, 480.000 toneladas de
grãos para a exportação. Sendo necessária uma reserva de 400.000 toneladas
para sementes, reduz·se a menos de 3 milhões de toneladas a disponibilidade
para o processamento industrial, para um parque de esmagamento de oleaginosas, no Estado, com capacidade mecânica de 8,5 a 9,0 milhões de toneladas.
O problema sç agrava em decorrência de uma reduçào da disponibilidade de esmagamento em torno de 2,5 milhões de toneladas, gerando-se, com
isso, uma série de implicações desfavoráveis em todo o denominado complexo soja.
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Milho

Para a cultura do milho, também uma das importantes lavouras de verào do Estado, as estimativas quanto às perdas são da ordem de 905 mil toneladas, de uma previsão inicial de colheita de 2,6 milhões de toneladas, devendo os prejuízos atingir a 33%, na média estadu'al, cabendo enfatizar que
em determinadas regiões a percentagem de perdas foi quase total. segundo o
estágio da planta na ocorrência ?a estiagem.

2.3 -

Arroz

A lavoura de arroz, levando em conta que 94% são originários dos já
tradicionais processos de irrigação, sofreu prejuízos como conseqüência do
prolongado estio de janeiro e fevereiro de 1979, estimando-se uma quebra da
ordem de 15%, e uma colheita da ordem de 1,8 milhões de toneladas. Deve-se
contudo salientar que o arroz do sequeiro, de pouca representatividade no
Estado, calculado em 6% de toda a lavoura, é baseado na produção dos pequenos produtores, compreendida exatamente em parcelas disseminadas em
milhares de propriedades rurais, predominantemente para o consumo próprio.
2.4 -

OUlras Lavouras

Tambem foram atingidas, a exemplo do feijão (safrinha/79), as lavouras de sorgo, de fumo, de tomate, cujos dados estatísticos integram este relatório. Conviria, a propósito, uma referência especial ao fumo, que, indepen,dentemente da quebra provocada pela estiagem, ~stá submetido ao regime
da Portaria n" 875, que determina o critério de classificação, em prejuízo do
fumo-estufa, cujos preços aviltados põem em risco as economias de pequenos produtores, submetidos ao regime dos cartéis, implantado pelas poderosas empresas industrializadoras do produto.
Para concluir este item, deve-se ressaltar que dos 25 produtos da lavoura rio-grandense, os 6 (seis) mais atingidos pela estiagem, compreendendo
soja, milho, arroz, sorgo, fumo e feijão, representam mais de 66% do valor
bruto da produção, daí por que as perdas já conhecidas terão, inevitavelmente, impli~ações no comportamento de outras atividades, basicamente a agroindústria, onde a indústria de transformação depende em 60% da produção
de matérias-primas procedentes da agropecuária, dado o elevado grau de interdependência entre os setores primário e secundário.
3. Fornecimento de Agrodólares
A agricultura, do ponto de vista da oferta, detém, no Rio Grande do
Sul, a maior parcela do produto interno, e a sua representatividade em relação às exportações do País é da ordem de 15 a I ~%. Dos 20 produtos que
historicamente integram o elenco de bens exportados pelo Estado, sobressai
o denominado "complexo soja", que em 1977 representou 62% das exportações estaduais.
Conviria lembrar, a propósito, que embora a lavoura tritícola riograndense concorresse, na safra 78/79, com 55% da produção nacional 1,5 milhão de toneladas - as necessidades do País são da ordem de 5,8 milhões de toneladas, sendo o déficit previsto em 79 de 3,1 milhões de toneladas, que obrigarão o País a despender divisas superiores a meio bilhão de
dólares.
A agricultura, quejá foi utilizada como tábua de salvação, pela'sua decisiva participação na balança comercial brasileira, gerando recursos - os
agrodólares - para atender compromissos inclusive com a dívida externa,
diante dos problemas originários da redução de produtos exportáveis, pas·
sou inclusive a préssionar o Balanço de Pagamentos. Conforme dados oficiais já divulgados em 1979, as importações autorizadas de bens agrícolas,
em decorrência de frustrações de colheitas das principais lavouras da região
sul, prevêem_I,5 milhão de toneladas de milho, 700 mil toneladas de arrOz,
100 mil toneladas de feijão e, relativamente à importação de carne, os quantitativos ainda se encontram na dependência do comportamento da safra.
São superiores a 300 milhões 'de dólares os encargos financeiros dessas importações.
Esse quadro da atual realidade econômica vem provocando pressões de
tal ordem que o País, de exportador de alimentos, passou a tornar-se importador de carne, arroz, soja, milho, para destacar somente os produtos tradicionalmente exportáveis da Região Sul. .

4. Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas
Dado o inter-relacionamento agropecuária-indústria, os problemas gerados
pela frustração das safras agrícolas provocam, necessariamente, um desaceleramento na economia. e basicamente diminuem as atividades de: setores de máqui·
nas agrícolas e implementos destinados às referidas atiyid~des.
'

Ocorre que no R.o'Grande do Sul, onde essa atividade industrial se apresentava como das mais- promissoras, a partir d.ç 1977 vem enfre.rItando problemas
sérios, a começar com a redução de vendas, chegando a uma oiciosidade que se
eleva a 600/0, agravado pela redução das faixas de financiamentos.
'
5. Prejuízos para os Orçamentos Públicos

A receita tributãria estadual, sustentada em mais de 98% pelo ICM, -sofre todo o impacto do reduzido volume de comercialização dos prodot"os
agrícolas. Estima-se que as frustrações das safras de verão venham atingir·.a
18 bilhões de cruzeiros, podendo-se prever urna redução da receita para o :Esta do superior a 2 bilhões de cruzeiros. Conseqüentemente n~duzir-se-ão também as arrecadações municipais, já parcas, ertt'.ieOntante superior a 400 roi- '
Ihões de cruzeiros.
6. Considerações Finais
Os anexos de números 1 a 6, elaborados com dados fQr.I1~jdos pelos órgàos oficiais e através de informações obtidas junto às organizações, de classe
de produtores, comprovam a extensão dos prejuízos, os quaiis não se limitam
às perdas diretas de produção, em cada ull1a das lavouras 2~tingidas, mas se
estendem ainda à produtividade por unidade, à qualida4,C-,do produto e ao
reflexo nos demais setores de atividades econômicas ~i"glãO e do Estadç.
A redução do produto prejudica a formação de renda regional, gerando
efeito multiplicador não somente na agricultura, provocando desemprego' na
área agrícola, e - mais grave ainda - acelera o fenômeno do êxodo rUfal,
que se caracteriza como um dos fatores concorrenciais para a inchação das
zonas urbanas, com toda uma soma de encargos para os quais o Poder Públi~
co não tem recursos capazes para prover o atendimento a partir da infm..es-trutura de transportes, habitação, educação, saúde e emprel~o, que são setores diretamente pressionados.
.
,.
Não cabe aqui avançar eI1), ,outros comenttbios, porque _as autoridades
da área econômica do País. já t~m elementos substanciais para avaliar,a ex-_
tensão de prejuízos provocados por fatores aleatórios, que sào exatamente
decorrentes de fenômenos, a exemplo da estiagem, como r(~sponsáveis.dire..
tos pelas frustrações nas lavouras de verão neste Estado.
Diante desses dados já inseridos nesta exposição, as·entidades manifestantes das preocupações aqui registradas, e signatárias deste documento, encaminham diversas reivindicações, com o propósito d=..Q.bter junto ao Go~
verno Federal as providências cabíveis e inadiáveis para que o Rio Grande
do Sul. responsável pelo fornecimento de bens de alimentação e matérias~
primas para os grandes centros de consumo do País e para a exportação~
possa dispor dos recursos financeiros indispensáveis ao pro~esso produtivo.
fortemente abalado na atual e difícil conjuntura provocada. por frustrações
de safras agrícolas.

ás

Reivindicações
I. Recursos para cobertura dos prejuízos das safras de verão, estimados
em 18 bilhões de cruzeiros, sob a forma de emprêstimos, sem juros, pelo prazo de 10 anos, a serem distribuídos ~través de uma comissão mista integrada
por representa'ntes do Poder Público e de entidades de produtores.
2. Prorrogação das parcelas vencidas e vincendas relativamente aos in~
vestimentos agrícolas, pelo prazo de 3 anos, contadas a partL~ da última pres~
tação.
3. Integral liberação do produto a s~r colhido, mesmo que se encontre
vinculado por operações de financiamentos.
4. Custeio para a manutenção da família dos pequenos agricultores, fi~
nandados ou não, na base de 3 mil cruzeiros por hectare, compreendida 'na
área atingida pela estiagem, através da comissão mista integrada por' repre~
sentantes do Poder Público e de entidades produtoras.
5. Elevação do teto do PR(}AGRO de 80% para 100%, abrangendo to·
das as culturas.
6. Novação de dívidas do produtor, junto à área bancária, abrangendo
todas as responsabilidades direta e indiretamente ligadas ao processo produ~
tivo, no prazo mínimo de 5 anos, com resgates anuais pactuados sobre as safras de verão Uulho), a partir de 1980, na proporção de 10,.15,20,25 e 30%
anuais,
7. Manutenção de juros subsidiados para as atividades agropecuárias.
8. Fornecimento de sementes e mudas para pequenos agricultores, sob
a forma de doação ou a preços reduzidos, mediante a destina.ção de um fundo colocado à disposição da Secretaria da Agricultura. que fará a disttibuição através dos sindicatos rurais e/ou cooperativas agrícolas.
9. Liberação imediata dos créditos de custeio para o pequeno prod~
rural, anunciada pelo Ministério da Agricultura, para a produção de aJ~... -.
tos.
"1
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10. Para o setor de maquinaria agricola, antecipação de recursos, pois
que, tendo de aguardar até junho, o setor perderia a melhor época de comerCialização e a situação deverá ficar insustentável. Outra solução alternativa
seria o recebimento e aprovação dos pedidos de financiamentos e autorização para entrega das mâquinas ao agricultor, iniciando-se as liberações em
maio.
11. Instalação de 66 postos avançados de crédito rural no Rio Grande
do Sul, segundo programação já aprovada pelo Conselho Monetário Nacional.
Participaçào das Principais Luouras de Verào
na Produçào Agrícola do Estado, em Percentagem

Soja ...................... .
Arroz
Milho
Sorgo
Fumo
Feijão

Junho de 1979

Safra 78/79

Milho -

Área Plantada ..................................... ,
Produção - Safra Normal .......................... .
Produção - Previsão de Colheita ................... .
Quebra de Safra ................................... .
Percentagem de Quebra ............................ .
Valor das 'Perdas

1.778.200 ha
2.684.000
\.778.200
905.800
33,75%

........................... , Cr$ 3.09\.042.499,98 .

Fonte: CEPA/RS, com base em dados do IBGE/GCEA e EMATER.
Preço Mercado: Cr$ 204,75 sc/60 kg.

1976

1977

Arroz -

34,70%
14,61%
10,87%
0,83%
3,26%
2,20%
66,47%

48,44%
11,48%
9,05%
0,59%
3,38%
1,83%
74,77%

Àrea Plantada
Produção - Safra Normal .......................... .
Produção - Previsão de Colheita ................... .
Quebra de Safra ................................... .
Percentagem de Quebra ............................ .
Valor das Perdas

Safra 78/19

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

584.700 ha
2.174.000
\.848.000
326.000
15,00%

Cr$ 1.825.600.000,00

Fonte: CEPA/RS, com base em dados do IBGE/GCEA-RS e EMA TER.
Preço Mercado: Crl 280,00 sc/50 kg.
Soja -

Safra 78/79
Feijão -

À rea Prevista .............. ~ ....................... .
A.re~ Plantada

.............. : ...................... .
Produção - Safra Normal .......................... .
Produção - Previsão de Colheita ................... .
Quebra de Safra ................................... .
Percentagem de Quebra ............. , .............. .
Valor das Perdas

4.100.000 ha
3.800.000 ha
6.000.000
3.500.000
2.500.000
41,66%

...............' ............. Cri 12.083.331.000,00

Fonte: CEPA/RS, com base em dados do IBGE/GCEA-RS e EMATER.
Preço Mercado: Cr$ 290,00 sc/60 kg.

Safraj79

Área Plantada ....................................... . 49.000 ha
Produção - Safra Normal ............................. . 35.300
Produção - Previsão de Colheita ................... , .. . 17.600
Quebra de Safra ...................................... . 17.700
50,14%
Percentagem de Quebra .............................. .
Valores das Perdas

.... , ...................... .

Crl 129.800.000,00

Fonte: CEPA/RS, com base em dados do IBGE/GCEA e EMATER.
Preço Mercado: Cr' 440,00 sc/60 kg.

Exportação de, Soja e Derivados
-1977Discriminaçio

Brasil (2)
USS 1.000 FOB

% no Total do

Setor no OR.

RS(I)
USS 1.000 FOB

% nO Total do
Setor no RS

Farelo e torta de soja ......... .
Oleo de soja em bruto ........ .
Soja em grão ................ .
Oleo de soja purificado ....... .
Total ....................... .

\.145.709
274.216
709.606
8.699
2.138.230

53,58
12,82
33,20
0,40
100,0

494.425,4
155.021.3
415.074.1
8.699,0
1.073.219,8

46,07
14,45
38,67
0,81
100,0

Participação do País: 100%
Participação do Estado: 50,19%
Exportação Total do RS: USl 1.000 FOB: 1.715.298,7
Representatividade da Soja nas Exportações do RS: 62.56%.
Fonte: (I) Brasil Exportação, jan.jdez. 1977
Banco do Brasil - CACEX
(2) Brasil - Comércio Exterior, 1977
Banco do Brasil - CACEX
Anexo

09

7

CONJUNTURA ATUAL NA INDÚSTRIA, EM DECORRENCIA
DA ESTIAGEM OCORRIDA NO ESTADO
A formação da renda interna do Estado revela a seguinte distribuição
por setor:
Primário .... , ........................... 33%
Secundário .. , ...... '..... : . . . . . . . . . . . . . .. 17%
Terciário ............... , ................ 50%
Examinando-se o comportamento das variáveis componentes dos seto~es, no período 71/76 (I), constata-se que o percentual nào inferior a 60% da
(I) Enfoque Global da Economia Gaúcha, ediçilo, 1977, SIC(2) Anuário Estatístico do IBGE.

produção de matérias-primas agropecuárias são regularmente destinadas à
indústria de transformação no Estado, podendo-se perfeitamente avaliar a
interdependência entre os setores primário e secundário.
o..simples conhecimento estrutural da economia gaúcha que do ponto
de vista da oferta, o setor primário detêm maior parcela do Produto Interno
e, relativamente à demanda, os mercados nacional e externo são os principais promotores de seu desenvolvimento econômico.

o valor bruto da produção da lavoura no Estado é composto de cerca
de 33 produtos que perfazem 98% da produção total. Destes, 25 produtos
são objeto de registro estatístico sistemático. dos quais 7 ora afetados pela
estiagem; arroz (irrigado e de sequeiro), feijão (safrinha), milho, soja, sorgo,
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fumo e tomate tiveram a seguinte representatividade no vàlor bruto da produção, em termos de preços pagos ao produtor e):

recente no setor, existem antecedentes que agravaram, ainda mais, a situação, cujo pronunciamento de seu líder sindical é oportuno transçrever:
"O setor de tratores, máquinas e implementos agrícolas 'Vem
enfrentando problemas sérios desde 1976, quandCl foram esta.eJecidas restrições ao crédito agrícola. Os financiamentos para investi~
menta passaram a ser operados nos limites do orçamento monetário. Ante'riormente eram extra limite. Nos anos de 1977/1978 e
1979, as restrições se mantiveram e nos deparamo!, ainda com duas
fortes estiagens.
"As empresas realizaram, principalmente n05 anos de 1974 a
1976, investimentos vultosos na ampliação de instalações, aquisição de maquinaria e treinamento de mão-de-obra. Com isso atin
gimos a auto-suficiência nacional, sem necessidade: de importaçÕes.
As vendas até 1976 eram muito boas, garantindo t: estimulandú investimentos. Os problemas surgidos em 1977 estabeleceram o caos
no setor: queda nas vendas, diminuição da produção, dispensa de
empregados, alto$ estoques e empresas falidas. De um total d~ 20 .'
mil empregados em 1976, hoje apenas 12 mil continuam em nQssas
fábricas. As empresas operam atualmente com oc:iosidade, em:·mé'-,
dia, da ordem de 60% e mesmo assim suportam estoques muito
além do normal e da sua própria capacidade, de resistêncta .
"O evento das safras de verão é a época POlA;')x.celên<;ia de co- .
mercialização de trator.es, máquinas e implementos. Passado esse
período, os prejuízos são irrecuperáveis. A sazon2,lidade, como todos sabem, é a forte característic.a do setor.
"Atualmente, há falta de recursos no Banco do Brasil. A maioria das agências sequer- recebem os pedidos de financiamentos dos
agricultores sob a alegação de não dispor de verba e não haver.pre·
visão para tal. O entrave é provocado pelo Orçamento da U~ião,
cujo detalhamento só estará concluído no mês de maio e -assim··em
junho é que o fluxo de recursos normalizaria as operações.
"Ê necessário que se estude a antecipação de recursos país tendo que aguardar até junho, perderíamos a melhor época de comer-'
cialização e a situação ficaria insustentável. Soluç:3oo alternativa seria o recebimento e aprovação dos pedidos de financi~rriento e autorização para entrega das máquinas ao agricultor, iniciando-se as
liberações em maio.
\
"A participação do Banco do Brasil no financiamento de tratores, máquinas e implementos -no Rio Grande do Sul é da ordem
de 90% no mínimo. Em outros Estados, como por exemplo São
Paulo, os bancos particulares são mais ativos. O Governo Federal
deveria estudar uma participação mais efetiva da rede privada,· di·
minuindo a alta dependência para com o Banco do BrasiL"

(1) Enroque Global da E~onornia Gaúcha. edição, 1977. SIC.

(21 Anuário ESllllistiço do IBGE.

1976

1977

Soja ...................... .
Arroz
Milho
Sorgo , .................... .
Fumo ..................... .
Feijão .. , ...... , .... , ...... .
Tomate .. , ................ .

34,70%
14,61%
10,87%
0,83%
3,26%
2,20%
0,84%

48,44%
11,48%
9,05%
0,59%
3,38%
1,83%
1,01%

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

67,31%

75,78%

M

o quadro, em anexo, levantado pela Secretaria da Agricultura do Estado, revelando as perdas ocorridas, dispensa comentários diante da magnitu. de do problema.
Cabe acrescentar a cultura do fumo, bastante localizada na baixada da
serra, no polígono Santa Cruz, Candelária, Arroio do Tigre, Sobradinho e Soledade, cuja comercialização em sua maioria está em empresas industrializadoras do produto. A quebra da colheita, segundo dados levantados pela FECOTRIGO, foi superior a 50% da produção total.
Tranqüilamente pode-se afirmar que o sustentáculo da lavoura reside
. nesses produtos, que sào o multiplicador de renda e emprego dentro do sistema. O trigo, cultura temporária de alta dinamicidade à economia do Estado
também, ano a ano, vem tendo sua área cultivada diminuída, em 77 /78 me~
nos 18% e, se considerarmos 1972, constata-se uma redução da ordem de
50%, em conseqüência basicamente do preço fixado aquém de seus custos.
Esta Entidade considera urgente um reexame na política de incentivos à
agricultura, cuja promessa reiteradamente o Presidente Figueiredo tem
anunciado, para que fatos supervenientes não venham desacelerar o desenvolvimento do Estado, conforme experiência passada e que, no impulso de
um processo generalizado, se possa extrair resultados positivos.
REPERCUSSÀO SOBRE A INDUSTRIA
Naturalmente, a FIERGS integrada a um grupo de trabalho na Assembléia Legislativa do Estado, para expor considerações sobre o problema
em foco, embasa seus estudos levando em conta informações e subsídios dos
setores industriais mais diretamente atingidos, tais como:
Indústria de máquinas e implementos agrícolas
Este setor despontou como um dos mais promissores na indústria estadual, poden?o ser considerado líder nacional. Em que pese os efeitos da seca

REPERCUSSÀO NO COMPLEXO SOJA
A cultura da soja no Rio Grande do Sul tornou-se importante não .só
para o setor primário, mas notadamente para o secundário e para os erários
Estadual e Nacional, cujos dados a seguir melhor revelam sua expressi;ldade, relativamerlte ao ano de 1977, que foi perfeitamente normal:

Exportaçio de Soja e Derivados
-1977Discriminação.
Farelo e torta de soja . " ....... .
Oleo de soja em bruto , ....... .
Soja em grão .. , ............. .
bleo de soja purificado ....... .
Total ....................... .

Brasil (2)

% no. Tutal do-

RS(I)

USS J.(NJO FO B

Setor no BR.

USS 1.000 FOB

% no Total do.
Setor nu RS

1.145.709
274.216
709.606
8.699
2.138.230

53,58
12,82
33,20
0,40
100,0

494.425,4
155;921,3
415.074,1
8.699,0
J..073.219,8

46,07
14,45
38,67
0,81
100,0

Participação do País: 100%
Participação do Estado: 50,19%
Exportação Total do RS: US$ 1.000 FOB: 1.715.298,7
Representatividade da Soja nas Exportações do RS: 62,56%.
Funte: (1) Brasil Exportação, jan.jdez. 1977
Banco do Brasil - CACEX
(2) Brasil - Comércio Exterior, 1977
iNnco do Brasil - CACEX
Para a safra 78/79, cuja área cultivada, conforme dados oficiais, foi da
ordem de 4,126 milhões de hectares, com base em dados de produtividade

média de 5 anos, chegava-se ~ uma produção superior a 6.,0 milhões 40 toneladas, que era O esperado.
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Um primeiro percalço foi interposto por con4ições climáticas desfavoráveis. Iniciado o cultivo em condições bastante satisfatórias (outubro/I'
quinzena de novembro), começou em fins de novembro a primeiros dias de
dezembro um ciclo de intermitentes chuvas. de excessivo volume, inicialmente interrompendo os trabalhos do plantio e, ao mesmo tempo, provocando
danosas erosões, determinando não só a necessidade de replantios, como
igualmente, em caráter geral, a perda do próprio fertilizante lançado à terra,
o que ao final gerou uma queda na própria produtividade.
O importante é ressaltar que o próprio plantio da soja, nesta safra,
verificava-se já originalmente em condições técnicas deficientes.
Isto porque o crédito oficial para a cultura, embasado em níveis irreais,
proporcionava ao produtor, apenas, cerca de 50% da cobertura do custo real
por unidade de área, obrigando-lhe a uma danosa economia de insumos (notadamente fertilizantes e defensivos), determinando a busca de recursos financeiros complementares, a custos incompatíveis para a produção agrícola.
A partir de dezembro/78, então, começou o período de estiagem com a
reversão das condições climáticas. Hoje, o consenso é de que a perda geral
no Estado é da ordem de 41 % no setor primário.
REPERCUSSÀO ECONOMICA
A CACEX, que controla a comercialização externa do produto e deri, vados, desde 1973, mantinha uma estimativa de produção da ordem de 4 milhões de toneladas. Liberada em novembro/dezembro, certas parcelas
encontram-se comprometidas com a exportação, 480.000 toneladas de grãos.
Deduzindo-se uma reserva de grãos para semente na ordem de 400.000 toneladas, sobra para o processamento industrial cerca de 3 milhões de toneladas. Desta estimativa, retidas as parcelas reclamadas pelo mercado interno,
admitia aquele Orgão a possibilidade de uma exportação, pelo Rio Grande
do Sul, de apenas 1,9 milhões de toneladas de farelo e de no máximo 267.000
toneladas de óleo, certamente passível de redução.
A potencialidade do Rio Grande do Sul, no setor, ficou reduzida ao esmagamento em torno de 2,5 milhões de toneladas, ou melhor evidenciando,
uma exportação da ordem de 1,9 milhões de toneladas de farelo e cerca de
460.000 toneladas de óleo, que representaria~ aos preços do mercado atual
(abrilj2U), pouco acima de 700 milhões de dólares.
Para completar, não obstante primeiro chuvas intermitentes e depois
seca prolongada, o Banco do Brasil fixou normas às Agências locais para
que a soja em grào entregue do produtor à indústria de esmagamento, seja
transformada em EGFs (Empréstimos do Governo Federal) ou que os empresários industriais emitam uma nota promissória rural quando de sua
aquisição. Ocorre que, tanto uma como outra das modalidades, segundo o
setor, acarretam juros maiores do que os incidentes sobre operações de custeio, que sào da ordem de 8 a 15% ao ano.
Esmagamento
Constitui-se o parque de esmagamento de oleaginosas no Estado, de
uma capacidade mecânica real de 8,5 a 9,0 milhões de toneladas/ano; no
País, na ordem de 15 milhões.
Aspecto social
Mesmo diante de uma safra de produção normal, já se torna anormal a
ociosidade no setor industrial, que gira em torno de 30 a 35%.
Com a quebra registrada na safra, da qual decorrem grandes limitações
de trabalho, tanto no setor primário como no secundário - agravado ainda mais com a sistemática dos controles oficiais impostos ao setor industrial,
determinando maior ociosidade e submetendo-o a uma política de preços internos, defasada da paridade externa e incompatível com os custos industriais - o setor industrial encontra-se numa situação dramática, com uma
ociosidade atual na ordem de 60 a 70%.

A decorrência desse desajuste de preços e custos deverá acarretar uma
conseqüência: o desgaste do produtor, somando-lhe os custos da quebra de
safra da produção com uma remuneração deficiente.
A situação do meio produtor agrícola tornou-se gravíssima, especialmente pela dispensa de mão-de-obra pouco qualificada, sazonal, ocorrendo
o quadro do êxodo rural, concentrando-se sobre todas as cidades-pólo de
nosso meio rural, tomando contornos altamente inquietantes.
A forte região agrícola do Estado desenvolveu-se e criou sua pujança,
notadamente na década sessenta, sobre o binômio produtivo Trigo/Soja.
Na década de setenta, a partir de 72, acumularam-se frustrações na safra de trigo que, associadas a uma política de preços desincentivadora, reduziram paulatinamente a área de produção daquele cereal até levá~la a uma
redução de 50% em 1978. A esta situação veio juntar-se então, em 78 e agora
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em 79, pesadas perdas na lavoura de soja, já encontrando o produtor e suas
cooperativas depauperados pela descapitalização e pelo empobrecimento do
meio agrícola.
A causa de fundo reside n,o fornecimento deficiente do crédito rural, cujos parâmetros irreais estabelecidos na políticà de preços mínimos está sempre divorciada dos custos reais de produção.
Finalmente, vale registrar que os financiamentos à produção, com parcos e insuficientes recursos, obriga o produtor a buscar sua complementação
a custos incompatíveis com a atividade agrícola, tornando praticamente nulos os efeitos dos mecanismos de produção (PROAGRO), diante das frustrações da safra.
Como se viu, pelos dados até aqui alinhados, a crise da agroindústria
ora incidindo sobre o complexo soja, que tem no total das exportações gaúchas cerca de 63%, em condições normais, leva os demais setores da Economia do Estado a contundentes efei~os econômicos negativos.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sobre a mesa redaçào final
do Projeto de Resolução n9 29/79, aprovado na Ordem do Dia da presente
sessào e que, nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário. será lida pelo Sr. 19-5ecretário. (Pau-

··1

.
E /ida a seguinte
PAREÇER N' 274, DE 1979
Da Comissão de Redatão
Redatão final do Projeto de Resolução n9 29 t de 1979..
Relator: Senador Dirceu Cardoso

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 29,
de 1979, que regulamenta a aplicação, na administração do Senado fede~a!,
dos Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento por Mento.
Sala das Comissões, 12 dejunho de 1979. - Adalberto Sena, Presidente
_ Dirceu Cardoso, Relator -=- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N' 274, DE 1979
Redação final do Projeto de Resolução n' 29, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Preside?te,
nos termos do art. 52, inciso 30, do Regimento Interno, promulgo a segumte
RESOLUÇÀO N'

, DE 1979

Regulamenta a aplicação, na administração do Senado Federal,
dos Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do· Aumento por
Mérito.
O Senado Federal resolve:
CAPITULO I
Disposição Geral
Art. 19 Aos servidores do Senado Federal incluídos na Classificação
de Cargos instituída pela Lei n9 5.645. de 10 de dezembro de 1970, e legislação complementar específica, aplicar#se-ão os Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento por Mêrito, observadas as normas constantes desta Resolução.
CAPITULO 11.
Da Ascensão Funcional
Art. 29 A Ascensão Funcional consiste na elevação do servidor da Categoria Funcional a que pertença para a de outro Grupo, satisfeitas as exigências relativas a critérios seletivos e qualificação fixados por esta Resolução.
§ 19 O servidor que obtiver a Ascensão funcional será localizado na
primeira referência da Classe inicial da Categoria em que for incluído, excetuado o caso previso no § 29 deste artigo.
§ 29 Se a Referência indicada no parâgrafo anterior for inferior à que
pertença o servidor, a sua localização far-se-á na Referência que, integrando
a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava localizado no momento da ascensão.
§ 39 Na hipótese de a Referência de que trata o parâgrafo anterior integrar a estrutura de Classe superior~ inicial, a ascensão somente poderá
efetivar-se:
I - em vaga nào comprometida para provimento mediante progressão
funcional; e
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. 11 - quando a Classe a que corresponde a Referência compreender atividade de ?íve~ superior para cujo desempenho não seja exigida experiência
na respectiva area.
Art. 39 Observado o disposto no art. 99 desta Resolução, poderá haver a ascensão funcional para o provimento de vagas existentes em todas as
Categ~rias constituídas de cargos efetivos e empregos permanentes, vedada a
aSCensao para Quadro Permanente ou Tabela Permanente diversa daquela a
que: pertença o servidor.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, denominam-se Quadro Permanente e Tabela Permanente, respectivamente, o conjunto de carg?S integrantes do sistema estatutário e o grupo de empregos regidos pela legislação trabalhista.
Art. 49 Observados o disposto nos artigos 19 ,2 9 e 39 desta Resolução
e a ressalva do parágrafo único deste artigo, poderão concorrer à ascensão
funcional, no Quadro Permanente ou na Tabela Permanente, todos os seus
integrantes, não importando a Classe a que pertençam e a Referência em que
estejam localizados.
Parágrafo único. Não poderá concorrer à ascensão funcional o servidor que estiver localizado na primeira Referência da Classe inicial da respectiva Categoria Funcional.
Art. 59 O processo seletivo, para efeito de ascensão funcional, far-se-á
mediante seleção interna, de caráter competitivo e eliminatório, em que serão exigidos nível de conhecimentos e grau de complexidade relativos ao
exercíCio do novo cargo ou emprego, obedecídas, no caso, a forma e condições de realização idênticas às estabelecidas para o concurso público de
provas ou de provas e títulos, exceto o limite de idade ou aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
§}9 A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser substituída
por aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, realizado pelo Senado Federal, para ingresso na categoria funcional a ser alcançada
pela ascensão.
§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, os candidatos à ascensão funcional terão classificação distinta daqueles que se habilitaram através de seleçuo interna.
§ 39 O prazo de validaqe da seleçào interna relativo à ascensão funcionai será de 2 (dois) anos e o do concurso público de provas ou de provas e
títulos, para o mesmo fim, será de 4 (quatro) anos, contado da homologação
(Emenda Constitucional n' 8, de 1977, art. 97, § 3').
Art. 69
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Não se exigirá interstício, para efeito de ascensão funcional.

Art. 79 Somente poderá inscrever-s.e na seleçào interna para ascensão
funcional o servidor que possua a habilitação profissional ou escolaridade
exigida para ingresso na categor:ia funcional a que concorrer.
Art. 89 A classificação dos habilitados à ascensão funcional far-se-á
conforme o caso, pela nota obtida na seleçào interna, na forma dos §§ 19 e
do artigo 59 desta Resolução.
§ 19 Havendo empate na seleção interna ou no concurso público de
provas ou de provas e títulos, terá pref(:rência, sucessivamente:
I - o que ingressou, há mais tempo, no serviço do Senado Federal, me~
diante concurso público de provas ou de provas e títulos, para atividade ine~
rente ao cargo ou assemelhada;
11 - o que ingressou, hâ mais tempo, no Serviço Público Federal, me~
diante concurso público de provas ou de provas e títulos, para o cargo de ati·
vidades assemelhadas ao que ocupar;
111 - o que ingressou há mais tempo no serviço do Senado Federal;
JV - o que ingressou há mais tempo no Serviço Público Federal;
V - o que ingressou há mais tempo no Serviço Público;·
VI - o mais idoso; e
VII - o de maior prole.
§ 29 Na apuração do terceiro, quarto e quinto critérios ge desempate,
será considerada a data do exercício decorrente da nomeação ou admissão,
sem qualquer dedução na contagem.
§ 39 Considera-se concurso público de provas ou de- provas e títulos:
(art. 97, § 19 , da Constituiçào), para efeito dos números I e 11 deste artigo, o
realizado de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no àmbito
da Administração Pública.

2;

Art. 99 Será reservada ao provimento por ascensão funcional metade
das vagas existentes na Classe inicial das correspondentes categorias funcionais.

13

2671

§ 19 Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerão os fun~
cionários estatutários; e às da Tabela Permanente, os servidores regidos pela
legislação trabalhista.
§ 29 As vagas reservadas à ascensão funcional e nUa providas por insuficiência de candidatos habilitados, poderão ser ocupadas por pessoa! apr()~
vado em concurso público de provas ou de provas e títulos para a categoria.
atendido o disposto no § 39 do artigo 59
Art. 10. Para efeito da ascensão funcional, verifiea~se a vaga na data:
I - do falecimento do servidor;
11 - da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir O funciop
nário;
f II - da rescisào do contrato de trabalho;
IV - da criação do cargo ou do emprego; ou
V - da vigência do. ato de progressão ou ascensão funcionais.
Parágrafo único. Não poderá ocorrer ascensão funcional em claro de
lotação das categorias funcionais.
Art. 11. A ascensão funcional só poderá efetivar-se se comprovada a
existência de recursos orçamentários disponíveis para fazer face à despesa
decorrente.
Art. 12. Observado o disposto no artigo anterior, a ascensão funcio~
nal realizar-se-á no mês de julho de cada ano, vigorando seus efeitos finan
ceiros a partir da data da publicação do ato que a efetivar.
Art. 13. Até o último dia do mês de junho de cada ano, a Subsecretap
ria de Pessoal ultimará os seguintes levantamentos:
I - das vagas existentes nas classes iniciais das cat'~gorias funcionais integrantes do Quadro Permanente e da Tabela Permanente, no limite reserva~
do ao provimento por ascensão funcional;
11 - dos servidores habilitados à ascensão funcional por categoria, ob~
servada a ordem de classificação respectiva;
111 - das Referências em que se encontram 10cali2.ados os habilitados à
ascensão funcional, para efeito de localização na nOV2. categoria funcional;
IV - das vagas existentes nas classes intermediárias e finais, não comIiTometidas para progressão funcional, na hipótese prf~vista no § 39 do artigo 29 desta Resolução;
V - da existência de recursos, mediante solicitaçilo à Subsecretaria Financeira, necessários ao provimento por ascensão fundonal, nos termos do
artigo 1I desta Resolução.
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situações existentes no dia 19 de junho de cada ano.
Art. 14. A ascensão funcional será efetivada m~diante Ato do Presi~
dente do Senado Federal, nos termos do artigo 52, n9 38, do Regimento In~
terno do Senado Federal, devendo ser publicado no Diário do CongreSso Na~
donal, Seção 11, até o dia 31 do mês de julho de cada ano.
Parágrafo único. O processo, para o ato de que trata este artigo, será
encaminhado ao Presidente do Senado Federal, com parecer do Conselho de .
Administração, por intermédio do Primeiro-Secretário- da Comissão Dlreto- ~
ra.
p

CAPITULO III
Do Desempenho e da Progressào
Funcionais e do Aumento por Mériito
l

Seção I
Disposições Gerais
Art. 15. A progressão funcional consiste na elevação do servidor à
classe imediatamente superior à que pertença dentro da respectiva. categoria
fUhcional, excetuada a hipótese do parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Poderá ocorrer progressão funcional, em até metade
das vagas da Classe inicial das Categorias de Técnico Legislativo e qe Taquí.
grafo Legislativo. dos integrantes da Classe fiJ}al da Categoria de Assistente
Legislativo, satisfeitos o grau de escolaridade superior estabelecido para. a
nova Categoria; a habilitação em treinamento especílico, a ser disciplinada
mediante Ato da Comissão Diretora; e a. sistemática ela avaliação de desempenho prevista nesta Resolução, arredondando-se êm favor da progressão as
(rações que venham a ocorrer.
Art. 16. O aumento por mérito consiste na movimentação do servidor
da referência em que se encontra para a imediatamente superior, dentro da
mesma classe.
Art. 17. Concorrerão à progressão funcional e ao aumento por méri·
to, no respectivo Quadro ou Tabela, os servidores i.ntegrantes 40 Quadro
Permanente e da Tabela Permanente, mediante processo seletWq de ava~
liação do deseropenho funcional, de acordo com as prescrições-est!abelecidas
nesta Resolução, e atendidos os seguintes requisitos básicos:
~.,"
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- interstício;
1I - grau de escolaridade, habilitação profissional e formação técnica
especializada, apurados no dia I'i' de abril ou 19 de agosto de cada ano.
Art. 18. O interstício para a progressão funcional e aumento por
mérito é de 12 (doze) meses e será computado em períodos corridos individuais, considerando-se interrompido nos seguintes casos:
I - licença com perda de vencimento;
11 - suspensão disciplinar ou preventiva;
111 - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxílio~
doença;
IV - afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal, para pres~
tar serviços nào considerados expressamente relevantes pela Comissão Dire~
tora, em outros órgãos públicos, exercer mandato eletivo ou desempenhar
missões estranhas ao Senado.
V - for condenado pela Justiça Comum com a pena por tempo inferior
a 2 (dois) anos, por crime que nào implique a perda do cargo ou função
pública.
§ 19 Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os
contados de data a data, sem qualquer dedução no respectivo cômputo.
§ 29 Será restabelecida a contagem do interstício, com os efdtos dela
decorrentes. a partir da data em que se verificou o afastamento do servidor.
na hip6tese do item 11 deste artigo, quando, no primeiro caso, ali considera~
do, ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada e, no segundo, se
verificar que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão.
Art. 19. O cômputo de cada interstício começará:
1 - nos casos de progressão funcional ou de aumento por mérito, a par~
tir do primeiro dia do mês de abril ou de agosto antecedente à data dos res~
pectivos atos que efetivaram a movimentação.
11 - nos casos de nomeação, admissào ou ascensão funcional, a partir
do primeiro dia do mês de abril ou agosto após O exercício;
111 - nos casoS de interrupção ocorrida nos termoS do art. 18 desta Resolução, a partir do primeiro dia do mês de abril ou agosto subseqüente à
reassunção do exercício, desprezado o período anterior.
Art. 20. Será considerado, para todos os efeitos, como se tivesse obti~
do a progressào funcional ou o aumento por mérito que lhe cabia, o servidor
que se aposentar oU falecer sem que tenha sido expedido o correspondente
ato.
Art. 21. As progressões funcionais ou os aumentos por mérito serão
efetivados nos meses dejulho e novembro, mediante ato do Presidente do Senado Federal, na forma do art. 52, n'i' 38, do Regimento Interno, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia dos referidos meses.
Seção 11
Do Desempenho Funcional
Art. 22. A avaliação do desempenho funçional do servidor constitui o
'" requisito básico para a concessão da progressão funcional e do aumento por
mérito.
Art. 23. A avaliação de desempenho far-se-ã por níveis de direção, resultando da média apurada no conceito final, observélndo-se o disposto nos
itens seguintes:
I - os titulares de órgãos diretamente subordinéldos à Comissão Diretora serào avaliados pelo Presidente do Senado Federal;
I li os titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente suhordinados à Diretoria-Geral serão avaliados
pelo Diretor-Geral;
111 - os titulares de Subsecretaria, Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à Assessoria, à
Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e à Consultoria-Geral, serào
avaliados, em cada caso, respectivamente pelo Secretário-Geral da Mesa,
pelo Diretor da Assessoria, pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e pelo Consultor-Geral;
I V - 05 titulares de Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinados a Subsecretarias serão avaliados, em cada caso, pelos respectivos Diretores de Subsecretaria;
V - os titulares de Seçôes diretamente subordinadas a Serviços serão
avaliados pelos respectivos Chefes de Serviço;
VI - os servidores não compreendidos nas disposições dos itens anteriores serão avaliados:
a) pelos titulares de cargos de direção a que estejam diretamente subordinados;
b) pelos respectivos titulares, na hipótese de lotação em gabinete de Senador.
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Art. 24. A avaliaçào do desempenho será representada pelo resultado
dos fatores relacionados na "Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho
Funcional" a ser distribuída pela Subsecretaria de Pessoal, tendo em vista:
I - a competência e eficiência na execução das tarefas;
1\ - a atuação do servidor em relação ao grupo de trabalho a que pertença;
III - o comportamento funcional individual do servidor;
IV - a assiduidade e pontualidade horária;
V - os atributos de capacidade mediante habilitação em cursos.
§ 19 A assiduidade será determinada, durante a permanência do servi~
dor na classe, pelo tempo de efetivo exercício, sendo computado I (um) ponto negativo para.cada falta.
§ 29 A impontualidade horária será determinada com base nos horários
de entrada e saída, atribuindo-se a cada grupo de 3 (três) faltas I (um) ponto
negativo.
§ 39 Serão atribuídos pontos negativos a cada indiscjplina praticada
pelo servidor, da seguinte forma:
1 - repreensào - 2 pontos
II - suspensão - 3 pontos
111 - destituição de função - 10 pontos
§ 49 Os pontos negativos a que se referem os parágrafos anteriores resultarão de levantamentos efetuados pela Subsecr.etaria de Pessoal e serão
consignados na parte das condições complementares de cada Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho Funcional, abrangendo o respectivo período.

Art. 25. A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação no Boletim de Pessoal, no último dia dos meses de abril e agosto, com
vistas à progressão funcional e o aumento por mérito a serem efetivados nos
meses de julho e novembro, respectivamente, os seguintes levantamentos:
I - a relação de vagas di.sponíveis, em cada classe, para progressão funciogal;
11 - a relação dos servidores que concorrem ao aumento por mérito;
III - a relação dos classificados para progressão funcional;
IV - a relação dos que não podem concorrer à progressão funcional ou
ao aumento por mérito, com indicação do motivo.
V - a relação dos servidores que cumpriram o grau de escolaridade e
foram considerados habilitados no treinamento para progressão de que trata
o Parágrafo úníco do art. 15 desta Resolução.
VI - a relação do tempo de serviço no Senado Federal, no Serviço
Público Federal e no Serviço Público.
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão reali~
zados com base nas situações existentes nos dias 19 de abril e I'i' de agosto,
para efeito da progressão funcional e do aumento por mérito, a serem efetivados nOS meses de novembro e julho, respectivamente.
Ar!. 26. A avaliação de desempenho resultará da média aritmética
dos índices de merecimento obtidos nos dois semestres imediatamante anteriores à apuração, na forma dos fatores e critérios expressos no Anexo desta
Resolução, e escalonada nos conceitos:
I - Regular - (de I a 10 pontos)
11 - Bom - (de l1 a 20 pontos)
111 - Muito Bom - (de 21 a 30 pontos).
Pará.grafo único. lndice de merecimento é a soma algébrica dos pontos atribuídos ao servidor durante o semestre a que se refere a Ficha Semestral de,Avaliação de Desempenho Funcional.
Art. 27. O servidor que, no período de 12 (doze) meses, obtiver, conceito médio Regular nas duas avaliações semestrais consecutivas, não poderá
concorrer à progressão funcional ou aumento por mérito, ficando obrigado
a cumprir, em conseqüência, interstício de 24 (vinte e quatro) meseS, ou seja.
por mais 12 (doze) meses, após o que somente poderá concorrer se obtiver,
nas avaliações desse interstício de 24 (vinte e quatro) meses, média aritmética
igualou superior. ao conceito Bom.
Parágrafo único. Se, em razão do disposto neste artigo, ou por qual~
quer outro motivo, deixar de ser provida vaga da classe destinada à progressão funcional, ficará ela acumulada para a progressão funcional seguinte.
Art. 28. Ocorrendo a movimentação do servidor no período da avaliação de desempenho, de: que resulte subordinação direta a outra chefia. se'rIhe-á atribuída avaliação pelo Chefe a que, no mesmo período, esteve subordinado por mais tempo.
Ar!. 2':). Da avaliação de desempenho quanto ao mérito caberá pedido de'reconsideração à própria autoridade autora e à Comissão Diretora, em
grau de recurso.
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Art. 30. Ao servidor que, à épocà da avaliação, estiver afastado do
serviço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço,
atacado de doença profissional ou acometido de moléstia grave, devidamente comprovada em inspeção médica, será atribuído o conceito da última avaliação.
Art. 31. Os servidores postos à disposição de outros órgãos da Administração Pública, com ou sem ônus para o Senado Federal, para o desempenho de funções consideradas relevantes pela Comissão Diretora, nos respectivos atos, poderão ser avaliados pelo órgão em que estejam efetivamente
prestando serviços. atribuindo-se-Ihes, em qualquer hipótese de desatendimento a essa providência ou atraso na restituição, em tempo hábil, da ficha
de desempenho, o conceito da última avaliação.
Art. 32. Somente serão avaliados os ocupantes de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores que sejam titulares de cargo efetivo,
'integrante do Quadro Permanente do Senado Federal.
- Art. 33. Será publicada, n~Bol~tim do Pessoal, a lista geral de classificação organizada pela Subsecretaria de Pessoal e aprovada pelo Conselho
de Administração.
§ 19 O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pessoal, da respectiva classificação, no prazo de 5 (cinco} dias úteis, contado da
data da publicação de que trata este artigo, devendo a reclamação ser informada dentro de 5 (cinco) dias da sua interposição.
§ 29 Instruído o processo,na forma do parágrafo anterior, a Subsecretaria de Pessoal o encaminhará ao Diretor-Geral, para apreciação do Conselho de Administração, até o último dia dos meses de maio e setembro.
§ 39 Considerada procedente a reclamação do servidor pelo Conselho
de Administração, a este compete determinar, de imediato, a inclusão do reclamante no devido lugar da lista geral de classificação.
Seção 111
Da Progressào Funcional
Art. 34. Para efeito da progressão funcional, a estrutura das Categorias Funcionais, com vista à fixação da lotação das respectivas Classes, serâ a
~eguinte:

I-

11 -

nas Categorias compostas de 3 (três) Classes:
Classe Especial - 10%
Classe "B" - 35%
Classe "A" - 55%
nas Categorias compostas de 4 (quatro) Classes:
Classe Especial - 10%
Classe "C" - 20%
Classe "B" - 30%
Classe" A" - 40%

111 -

nas Categorias 'Compostas de 5 (cinco) Classes:
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

IV -

Especial - 10%
"D" - 15%
"C" - 20%
"B" - 25%
"A" - 30%

nas Categorias onde não há Classe Especial:
Classe "C" - 20%
Classe "B" - 30%
Classe "A" - 50%

§ 19 Os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre a lotação fixada para a Categoria Funcional, englobados. para esse efeito, o
Quadro Permanente e a Tabela Permanente do Senado Federal.
§ 29 O cálculo dos percentuais estabelecidos neste artigo começará
pela Classe inicial. seguindo-se as demais, desprezadas as frações que, somadas, serào acrescidas à lotação da Classe final.
§ 39 Nos casos em que a lotação glol:jal da Categoria seja insuficiente
para compor as das respectivas classes, na forma deste artigo, os correspondentes percentuais serão considerados como limites máximos.
§ 49 Qualquer alteração na lotação global das Categorias Funcionais
somente poderá ser objeto de encaminhamento se comprovada a existência
de recursos orçamentários suficientes e adequados no próprio exercício.
Art. 35. Para efeito de progressão funcional, abre-se a vaga originária
na data:
J - do falecimento do servidor;
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11 - da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o
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dor;
1II - da rescisão do contrato de trabalho;
IV - da vigência do ato de progressão ou ascensão funciona1;,
V - da publicação do preceito legal que criar cargo ou da decisão que
instituir emprego.
§ 19 Abrindo-se as vagas originárias em uma Categoria Funcíonal, serão consideradas abertas, na mesma data, todas as decorrentes de seu provi~
mento.
•
''
§ 29 Para efeito de progressão funcional, as vagas e:dstentes.ou que ve~
nham a ocorrer, bem assim os vagos previstos na lotação ,das Classes das Categorias Funcionais, serão considerados, indistintamente, no Quadro Permanente ou na Tabela Permanente do Senado Federal, observado o regimejurF
dico do servidor e os limites de provimento estabelecidos nesta Resolução.
Art. 36. A progressão funcional será concedida ao servidor que obtiver, no período de 12 (doze) meses, nas duas últimas avaliações semestr~is'de
desempenho, conceito médio Bom. no mínimo, observada a ordem de! classi~
ficação e atendido, quando for o caso, O disposto no parágrafo -úniço do
art. 15 desta Resolução.
Ar!. 37. Na progressão funcional, oCOJrendo empate na classificação
resultante das avaHações periódicas, este sera resolvido, sucessivamente, em
favor do servidor:
I - que haja ingressado no Senado Federal mediante concurso p~blicó
de provas ou de provas e títulos específico para o cargo que ocupe ou de ati·
vidade semelhante;
11 - que haja ingressado no Serviço Público Federal mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos para cargo de a.(~vidades iguais ou
semelhantes;
. .'
111 - que haja ingressado no Serviço Público qií\Íiante concurso públi,
co de provas ou de provas e títulos;
IV - que tiver obtido maior número de pontos em cada uma das ava~
liações que imediatamente antecederam as 2 (duas) últimas;
V - que tiver ingressado há mais tempo no serviço do Senado Federal;
.VI - que tiver ingressado há maís tempo na Catenoria Funcional, no
Senado Federal;
VII - que tiver ingressado há mais tempo no Servi~ro Público Feç!eral;
VII I - que tiver ingressado há mais tempo no Serviço Público;
IX - que for mais idoso; e
X - que tiver maior prole.
§ 19 Para a apur'ação do sétimo e oitavo critérios de desempate, serã
considerado o tempo em que o servidor se encontrava vi.nculado ao Serviço
Público Federal e ao Serviço Público, respectivamente, desde as datas da no~'
meação ou admissão, sem qualquer dedução na contaB:em.
..
§ 29 Considera-se concurso público de provas ou -de: provas e títulos (art.
97, § I', da Constituição), para efeito dos números I, " e III deste artigo, o
realizado de acordo com as normas específicas aplicadas à espécie no âmbito
da Administração Pública.
Art. 38. O servidor que fizer jus à progressão i~~donal será elevado à
classe imediatamente superior à que pertença, na respeçtiva Categoria Fun~
cional, ou, na hipótese do·parágrafo único do art. 15 des·ta Resolução, à elas_'
se integrante das categorias ali indicadas, por uma dali seguintes formas:
I - ocupando vaga originária ou decorrente na Cla:,se para a qual ocorreu a progressão; ou
11 - levando, para a nova Classe, o respectivo calgo ou emprego, observado o limite da lotação da Classe, fixado na forma do art. 34 desta Resolução.
§ 19 O servidor será localizado na referência inkial da Classe a que
passar a pertencer em decorrência da progressão, salvo quando já situado em
referência igualou superior, caso em que a respectiva localização far-se·ã na
referência, que, integrando a estrutura da nova categoria. seja a superior
mais próxima da em que estiver colocado no momento da progresSão._
§ 29 A .aplicação da hipótese prevista no item 11 deste artigo dependerá de recursos orçamentários próprios para atender à de.~pesa com a progressão funcional.
Seção IV
Do Aumento por Mérito
Art. 39. Observadas. as épocas próprias, estab!:lecidas nest~ Resolução, os aumentos por mérito serão co~c~didos automaticamente aI) sétvi~'
dor que tenha obtido, nas duas última!r~iaçÕ.es semestrais de desempenho, conceito médio. igualou superior ã"i'ibm.
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§ 19 Em qualquer hipótese, o aumento por mérito só poderá atingir,
em cada época, até 70% (setenta por cento) do total dos integrantes da Classe
concorrente, observadas, para esse efeito, a respectiva classificação de desempenho e normas de desempate previstas no art. 37 desta Resolução.
§ 29 Verificando-se resultado fracionário na aplicação do percentual
referido no parágrafo anterior, far-se-á aproximação para maior.
Art. 40. Os requisitos necessários à obtenção do aumento por médto,
inclusive o interstício, serão os mesmos previstos para a progressão funcional.
'\
CAPITULO IV
Das Disposicões Gerais e Transitórias
Art. 41. Na primeira aplicação desta Resolução, serào dispensados o
interstício e a avaliação do desempenho funcional de que trata o art. 17 desta
Resolução, fazendo jus à progressão funcional ou aumento por mérito todos
os sçrvidores incluídos no Plano de Classificação 'de Cargos na administração do Senado Federal, nos- -termos das diretrizes fixadas pela Lei
n9 5.645, de 10 de dezembro de 197o.~"_e legislação complementar específica
na forma das tabelas e relações nominais a'serem aprovadas por Ato da Comissão Diretora.
Parágrafo único. Na aplicação do disposto neste artigo à hipótese do
parágrafo único do artigo 15 desta Resolução, ficará o servidor dispensado
de habilitação em treinamento, quanto à progressão para a categoria de
Técnico Legislativo, mantida, porém, a exigência do grau de escolaridade.
Art. 42. Os efeitos das primeiras progressões funcionais e aumento
por mérito vigoram a partir da data dà publicação desta Resolução.
Art. 43. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposições em contrário.

trabalhos e participando, por iniciativa própria, das tarefas do
grupo.
3 - Adaptação às funções:
a) regular
[,

algumas vezes se interessa pelo exercício de suas funções e pela
melhoria de seus conhecimentos técnicos.

b) boa

[]

mostra-se medianamente interessado no bom desempenho de
suas funções, revelando iniciativa na melhoria de seus conhecimentos técnicos.

c) muito boa

revela-se permanentemente interessado no aperfeiçoamento
dos seus trabalhos, procurando desenvolver métodos de execução e oferecendo sugestões técnicas para tal fim.
4 - Compreensão dos Deveres:
[J

a) regular

atende, com·relutância, às recomendações superiores.

[l

b) boa

-eJ

atende às recomendações superiores, procurando seguir a
orientação técnica recebida.

c) muito boa

O atende, com espírito de cooperação, às recomendações superiores, empenhando-se no aprimoramento de sua execução, sugerindo medidas de melhoria de sua exeqUibilidade.

ANEXOS
-

Ficha Semestral de A valiaçã'O de Desempenho Funcional

- Fatores Complementares
-
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Avaliação Final
ANEXO
Ficha Semestral de A valiação de Desempenho Funcional

Período _ _ _---'_ _ _ Semestre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome ____________________________________

5 - Aperfeiçoamento Funcional:
J - Para aplicação unicamente às Categorias dos Grupos-Apoio"Legislativo
e Serviços Auxiliares:

a) regular

O curso de 19 grau -

I ponto

b) bom

curso de 29 grau -

[J

3 pontos

c) muito bom

Cargo _____________________________
Função _____________________________________________
A - FATORES ESSENCIAIS
1-

Qualidade de Trabalho:
a) regular

O

os trabalhos, algumas vezes, oferecem subsídios às autoridades
superiores

O os trabalhos quase sempre oferecem bons subsidias às autoridades superiores.
c) muito boa

os trabalhos são sempre bem fundamentados, merecendo apreciação favorável das autoridades superiores, inclusive sobre os
judiciosos subsídios e sugestões apresentados.

2 - Cooperação

6 pontos

11 - Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior:
a) regular

O curso de especialização
b) bom

O

curso de especialização relativo à.s atribuições do cargo

O

às vezes coopera com os chefes e colegas, revelando interesse
por algumas tarefas do grupo.

curso de doutorado ou mestrado

IH - Para aplicação unicamente às Categorias do Grupo Artesanato:
a) regular

O certificado de habilitação profissional não relacionado com as
atribuições do cargo
b) bom

O

a) regular

O

curso superíor -

c) muito bom

b) boa

O

o

certificado de habilitação profissional relacionado com as atribuições do cargo

c) muito bom

O

diploma de Técnico relacionado com as atribuíções do cargo

b) boa

O

mantém bom relacionamento funcional com chefes e colegas,
revelando habitual cooperação e interesse nos trabalhos do
grupo.

Obs.: Fator 5 - Este fator será unicamente preenchido pela Subsecretaria de Pessoal, tendo em conta apenas os cursos averbados no assentamento individual do servidor.

c) muito boa
O

mantém excepcional relacionamento funcional com os chefes e
colegas, auxiliando-os permanentemente na execução dos seus

(Data, assinatura e cargo da autoridade avaliadora)
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Grau

(Apurados pela Subsecretaria de Pessoal)

Regular

Bom

M.Bom

Conceito

Fatores
Condições
I-

II -

IH IV V-

Falta de assiduidade ........ .
Impontualidade
horâria (entradas tardias ou
saídas antecipadas) ..... .
Repreensão .. .
Suspensão ... .
Destituição de
função ...... .

Pontos

N' de Unidades

2
Falta:

I po.nto .....

3
4
Grupo de três:
Repreensão:
Suspensão:
Destituição
de função:

I ponto .....

2 pontos
3 pontos ....

5
Soma

10 pontos .....

AVALIAÇÃO FINAL (ART. 27)·

Total de Pontos ............................•..•..
Conceito
-

Fatores essenciais .. . . . . . . . . . . . . . . . .. + pontos
Fatores complementares ..............
- pontos
Indice de merecimento ........................ .

I ÇI Semestre:
Indice de merecimc;nto

2'" Semestre:
lndice de merecimento
Conceito final

(Data, assinatura e cargo do servidor que fez as anotações)
Visto em ___ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ __

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) publicação.

A redação final lida vai à

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Nada ma:1S havendo a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima sessão ordinária
a seguinte

(Diretor da Subsecretaria de Pessoal)

ORDEM 00 DIA
-1PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Votação, em turno único do Projeto de lei do Senado n9 47. de 1979Complementar, do Senador Franco Montoro, que altera a Lei Complementar n'" 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justi'ça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, favorável.

-2INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SEMESTRAL
DE A VALIAÇÃO DE DESEMPENHO

I - Cada fator deverá ser considerado à base do comportamento funcional
durante o semestre a que corresponder a Ficha.
11 - Após a análise de cada fator, a autoridade preencherâ o quesito, assinalando, com um X, dentro do quadrado respectivo.

111- A autoridade deverá atentar para a circunstância de que o preenchimento de quesito nào se pode chocar com o de outro ou outros, guardando a devida harmonia e equilíbrio do julgamento.
IV - O julgamento deve ser justo e imparcial, a fim de não ocasionar injustificável igualdade ou desigualdade entre servidores integrantes da mesma classe.

Fatores
I2345-

Qualidade de trabalho
Cooperação
Adaptação às funções
Compreensão dos Deveres
Aperfeiçoamento Funcional

Votação, em turno único, do Requerimento n9 185, de 1979, do Senador
Mauro Benevides, pela Liderança do MOB, solicitando, nos termos do art.
371, alínea "C", do Regimento Interno, urgência para () Projeto de Lei do
Senado n"" 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e
dá outras providências.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n"" 186, de 1979, do Senador
Pedro Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371,
alínea "C", do Regimento Interno, urgência para o Projt~to de Resolução n9
17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senad·, Federal.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n"" 192, de 1979, do Senador
Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea "Clt,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"" 28, de 1979 (0 9
5.765/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências.

-5Regular
Bom
M.Bom

-

I ponto
3 pontos
6 pontos

Votação, em turno único, do Requerimento n' 191, de 1979, do Se/lador
Passos Pôrto, solicitando-a retirada, em caráter definitivo, do Projet<l'i-de -R.e..
solução n"" 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Se~re.

_2_67_6___
Q_u_a,_,_a-_~_;_,.__1_3_________________________D_I_Á_R_IO~D_O
__C__O
__N_G_R_E_S_S_O__N_'A_CIONAL_~(~S_e~,ã_o_I_I)___________________________________J_un_h_o_d_e_I_9__
79
tários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal e dá outras providências.

-6Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
aos ex-combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justic. - )9 pronunciamento: pela constitucionali·
dade, juridicidade e aprovação;
21' pronunciamento: favorável ao projeto e à Emenda nl' I, de plenário;
- de Finanças - J9 pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: contrário ao projeto e à Emenda n9 I de plenário.

-7Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código
Civil Brasileiro, tendo
PARECER, sob n' 237, de 1979, da Comissão:
- de Constituitão e Justita, pela constitucionalidade e juridicidade, e.
no mérito, favorável.

-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado o\! 72, de 1979, do S~nador Orestes Quércia, que isenta do Imposto
de Renda o 139 salário, tendo
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Comissão:
- de Constituitào e Justita, pela inconstitucionalidade.
'-9Discussão, em turno único (apreciação preHminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n\! 305, de 1977-Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá
nova redação aos parágrafos 29, 39, 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e
novos) a Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo
PARECER, sob n' 222, de 1979, da Comissão:
- de Constituitào e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral
Furlan.
O SR_ PRESIDENTE (Jorge Kalume) (Levanta~se

Está encerrada a sessão_

a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATAS DE COMISSOES
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias
formuJadas peja Revista-Der SpiegeJ, da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
(*) Ata da 6' Reunião, realizada em 24 de outubro de 1979
Comissào Parlamenta,r de Inquérito para innstigar denúncias
formuladas pela Revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execu~ào
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha.
(*) Ata da 8' Reunião, realizada em 31 de outubro de 1979

COMISSÃO DIRETORA
17' REUNIÃO ORDlNÃRIA, REALIZADA A 6 DE JUNHO DE 1979
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro- Vice-Presidente, Senador Dinarte Mariz, Segundo-V ice-Presidente, Senador Alexandre Costa, PrimeiroSecretário, Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Senador Lourival
Baptista, Terceiro-Secretário, e Senador Gastào MUller, Quarto-Secretário,
às onze horas e dez minutos do dia seis de junho de mil novecentos e setenta
e nove, reúne-s~ a Comissão Diretora do Senado Federal.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e concede a palavra ao
Senhor Segundo-V ice-Presidente, que relata as seguintes matérias:
- Projeto de Resolução n9 12, de 1975, que dispõe sobre a denominação e atribuições da Comissào de Economia. A matéria já havia sido objeto de apreciação e deliberação em Reunião anterior, mediante Parecer do
Segundo-Secretário, tendo ficado o Segundo-Vice-Presidente incumbido de
redigir o Vencido. Em manifestação unânime é aprovado o Parecer.
- Projeto de Resolução n' 53, de 1976, que acrescenta alinea ao
art. 407 do Regimento Interno do Senado Federal. Sem votos discordantes
a Comissào acolhe o Parecer contrário do Relator.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecretário que submete à Comissão expediente em que o Diretor-Executivo
do PRODASEN solicita suplementação orçamentária da ordem de
Cr.\' 16.044.801,22 (dezesseis milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e
um cruzeiros e vinte e dois centavos) para o FUNDASEN. Pela unanimidade dos presentes a Comissão resolve deferir o pleito.
.
Prosseguindo com os trabalhos, o Senhor Primeiro-Secretário apresenta
expediente pelo qual a Associação Brasileira de Imprensa - ABl, propõe a
criação do Forum ABI - Congresso Nacional de Problemas Brasileiros,
com a participação das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, cabendo às Mesas das duas Casas do Congresso as despesas e serviços,
inclusive cedendo instalações e funcionários. A propósito, o Senhor

(*) Serão publicadas. em Suplemento, à presente edição.

Primeiro-Secretário esclarece que já tomou medidas preliminares de apoio à
iniciativa, com o fornecimento de instalações, telefone, material de escritório
etc., sendo que, no que tange ao auxílio financeiro versado, entende que o assunto deva ser estudado, caso a caso, adotando·se a solução que melhor convier aos interesses mútuos, em cada um. Em manifestação unânime, a Comissão aprova a solução proposta.
A seguir, o Senhor Primeiro·Secretário refere-se ao Ato da Comissão
Diretora que propõe a redução do Quadro de Pessoal CLT, do Senado Federal. A Comissão Diretora autoriza o Senhor Primeiro~Secretário a sugeri! a
supressão de empregos e o total geral de claros a ser fixado para O Quadro de
Pessoal CLT., mediante Ato próprio, o qual será objeto de estudos posteriores.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro·Secretário submete a seus Pares requerimentos formulados por Abel Raphael Pinto, Advogado do CE·
GRAF, e Douglas Linhares Tinoco, Médico do PRODASEN, solicitando
seus aproveitamentos nos Quadros do Senado Federal. A Comissão Diretora, após examinar detidamente o assunto e à vista do longo tempo de bons
serviços prestados à Casa pelos requerentes, inclusive, no caso do segundo,
diretamente servindo no Laboratório de Diagnósticos desde sua admissão e
tendo feito prova de seleção perante a COREGE, resolve admiti-los no Qua~
dro de Pessoal CLT do Senado Federal, o primeiro, como Técnico em Legislação e Orçamento, Classe "B", Referência 53, e o segundo, como Médico,
Classe "A", Referência 43, nos termos de Ato que, assinado, é enviado à
publicação, bem assim deferindo o requerimento em que solicitam o benefício do art. 39 do Ato da Comissão Diretora, de 30-5-79.
Finalmente, o Senhor Primeiro-Secretârio faz entrega à Comissão e o
Senhor Presidente distribui ao Senhor Segundo-Vice-Presidente, para relatar, o Processo n' 005399769 pejo qual Orlando Rodrigues Leme, Meslre,
Classe "D", do Quadro Permanente do Senado Federal, solicita restauração
do DP-834(73, em que a Junta Médica do Senado Federal sugere sua readaptaçào para a função de Assistente de Plenários.
O Senhor Presidente submete à apreciação final de seus Pares requerimento formulado por Luiz Torquato de Oliveira, e outros, Médicos e Odontóloga, solicitando transformação de seus empregos em cargos do Quadro
Permanente, nos termos do art. 39 do Ato n" 26, de 1979, da Comissão Diretora, vez possuírem mais de dois anos de serviços prestados à Casa. Sem
votos discordantes, a Comissão Diretora, após acolher o pleiteado, determina a inclusão dos requerentes nas relações nominais ao Ato n\! 26, de 1979,
da Comissão Diretora.
Prosseguindo nos trabalhos, o Senhor Presidente apresenta o Processo
nº 006845/77, da Secretaria-Geral da Mesa, com base em pedido de infar·
mações do Senador Dirceu Cardoso, sobre as razões pelas quais foi o busto
de Ruy Barbosa retirado do Plenário do Senado Federal. A respeito do assunto, adianta que ao mesmo se acha apensa sugestão do Senhor Diretor~
Geral para dirimir a questão, conforme havia sido incumbido em Reunião
anterior. A Comissão Diretora, após tomar conhecimento e considerar mí-
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nuciosamente a solução proposta, pela unanimidade dos presentes, resolve
acolhê-Ia.
Com a palavra, o SenhorSegundo-Vice-Presidenteemite Parecer verbal,
a ser passado a termo e assinado pelos presentes, se acolhido, sobre o Processo n'J 005399769, que lhe havia sido distribuído no decurso da Reunião. A

Comissào Diretora, após debater o assunto, resolve aprovar o pronunciamento favorâvel do Relator, determinando que o requerente seja readapta-
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do, por incapacidade física, no cargo de Assistente de 'Plenários, conforme
pretendido.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas, o Senhor Presidente declara
encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Lourival Baptista, TerceiroSecretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à
publicação.
Sala da Comissão Diretora, 6 de junho de 1979. -- Luiz Viana., Presidente.
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA
Líder
Jorbos Passarinho

Vice-Líderes
Presidente
Luiz Viana (ARENA

3"·Secretárlo
~

BA)

Lourival Baptista (ARENA -

Aloysio Chaves
Jose Lins
Aderbal Juremo
tomanto Junior
Moacyr 00110
Murilo Badoro

SE)

l" .. VJce~Presldente
Nilo Coelho (ARENA -

Soldanha Derzi

PE)

4"·Secretárlo
LIDERANÇA DO MDI E DA MINORIA
2"·

Vlce~Presldente

Gastão Müller (ARENA -

MT)

Líder
Dinorte Moriz (ARENA -

Paulo Brossard

RN)

Vice-Líderes

l"~Secretárlo

Henrique Santillo
Humberto Lucena
Marcos Freire
Mouro Benevides
Orestes Quercia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Suplentes de Secretários
Ale:o:ondre Costa (ARENA -

MA)
Jorge Kalume (ARENA -

2"·Secretárlo
Gobriel Hermes (ARENA -

PA)

Passos Porto (ARENA -

COMISSOES

Titulares

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Locol: Are:o:o 11 - Terreo
Telefones: 223-6244 e 225-8505 -

AC)

Benedito Canelos (ARENA -

Ramais 193 e 257

1. Mendes Canale
2 Jose Lins
3 Eunice Michites

MT)
SE)

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

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl- (CDF)
t II membros)
COMPOSiÇÃO
Presidente: Jesse Freire
Vice-Presidente: Lozoro Barboza

4. Vicente Vuolo
1

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Côndido Hippertt
Local: Ane:o:o 11 - Terreo
Telefone, 225-8505 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Romal676
Reuniões: Terços-feiras, os 10:00 horas
local: Solo "Clovis Bevilacqua" - Ane:o:o 11- Ramal 623

Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

Evondro Carreira

2. Agenor Mario
3. Mouro Benevides

(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (15 membros)

Presidente, Henrique de Lo Rocque
19·Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2 9-Vice-Presidente: Hugo Romos

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

4. Jose Lins

MDS
1. Agenor Maria
2. Amaral Pei:o:oto

Assistente: Sônia Andrade Pei:o:oto - Ramal 307
Reuniões, Quartas-feiras, às 10,00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Ane:o:o 11 - Ramais 621 e 716

Titulares

9 Raimundo Parente
1. Hugo Ramos

(CAR)

MOS
1. Cunho Limo
2. Toncredo Neves
3. Dirceu Cardoso

4. Nelson Carneiro

5. Paulo Brossord
6. Franco Montara

COMPOSIÇÀO
Presidente, Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Mario

3. Adalberfo Seno

3. Bendito Canelas
4. Moocyr Dolla

MOS
1. Henrique Sontillo
2. Roberto Soturnino
3_ Gilvan Rocha

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira Reuniões: Quintos-feiras, 6s 10,00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" -

Suplentes

ARENA
1. lenoir Vargas
1. Henrique de lo Rocque
2. João Calmon
2. Helv.dio Nunes
3 Almir Pinto
3. Jose Sorney
4. Milton Cabral
4. Aloysio Chaves
S. Bernardino Viana
5. Aderbal Jurema
6. Arnon de Mello
6. Murilo Badoro
7. Moocyr Dolla
S. Amaral furlan

2. leite Chaves
3. Lozaro Borbozo

COMfssÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

1. Homar Franco

Suplentes
ARENA
1. Jose Guiomard
2, Torso Dutra

4. Mauro Benevides

Suplentes
ARENA

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

1. Jesse Freire
2. Jose Sarney
3 Passos Porto
4 Soldanho Derzi
5 Affonso Camorgo
6 Murilo Badaro
7 Benedito Ferreiro

(CCJ)

COMPOSIÇAO

Presidente: helasio Vieira
Vice-Presidente, Leite Choves

1. Passos Pôrto
2. Benédit~ Canelas
3. Pedro Pedrossian

Titulares

2. lotoro Barbozo

COMPOSiÇÃO

Titulares

MDS
1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Assistente: Mario Helena Bueno Brandôo - Ramal 305
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clovis Bevilocqua" - Ane:o:o 11 - Ramal 623

Ramal 306

Ane:o:o 11- Ramais 621 e 716

COMISSAO DE ECONOMIA (11 membros)

(CE)

COMPOSIÇAO
Presidente, Itamar Franco
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Via no
3. Jose Lins
4. Jesse Freire
5. Milton Cabral

Suplentes
ARENA
1. Helvídio Nune~
2_ Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

6. Benedito Canelos
7. Luiz Covolcante
MDS
1 Roberto Saturnino
2 Itamar Fronco
3. Marcos Freire

4. Pedro Simon

L Jose Richa
2. Orestes Quercia
3. Tancredo Neves

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões, Quartas·feiras, às 10,30 hora!.
local, Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

(CEC)

1 Franco Montora
2 Humberto lucena
3. Jaison Barreto

MO'
1.. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romal 675
Reuniões: QÜintos·feiras, às \1,00 horas
local: Solo "Clovis Sevilocqua" - Anexo 11 - Romol 623

João Calmon
Tarso Dutra
Jutahy Magalhães
Aloysio Choves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
I. Jose lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossion

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3 Henrique Sontilto

(CF)

Henrique de lo Rocque
Jesse Freire
Jose Sarney
Milton Cabral

2.
3.
4.
5.
6.

Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amaral Peixoto
Pedro Simon
Mouro Benevides

Paulo Brossard
Marcos Freire
lázaro Barboza
Jose Richa

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

Lenoir Vargas
Helvidio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Dalta
Henrique de Lo Rocque
Aloysio Chaves

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

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

MDS
1. JOle Richa
2. Ac'olberto Sena

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL {7 membros:

Suplente,
ARENA
I. João Calmon
2. Murilo Badaro
3. Jose Sarney
MDS
1. Hugo Ramos

(CSN)

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente, Mouro Berevides
Titulares

Ramol 134
Ramal 623

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

(CRE)

1. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante
3. Murilo Badaro
4. Benedito Ferreiro
1. Mouro Benevides
2. Agenor Maria
3 Hugo Ramos

Suplentes
ARENA
1. Ra mundo Parente
2. Amoral Furtan
3. Jo!e Guiomord
MDS
1. CUI,ho limo
2. Jailon Barreto

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões; Quartas·feiras, às 9:30 harlJS
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSiÇÃO
Presidente: Tarso Dutra
19.Vice·Presidente: Saldanha Derzi
29.Vice·Presidente: lomanta Junior
Titulares
1. Torso Dutra

Titulare,

1. Lomento Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jose Guiomard

Suplantes
ARENA
I. SClldanha Der:ti
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Assistente, Carlos Guilherme FonsecCI - Ramol 676
Reunioes· Quintas·feiras, às 10:30 horas
Local: SoJa "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

(C R)

Assistente: Moria Therezo Magalhães Motta Reuniães_ Quintos·feiros, os 12:00 horas
local: Sala "Clovis Sevilacquo" - Anexo 11 -

(CLS)

COMPOSIÇAO
Presidente: Helvidio Nunes
Vice· Presidente: Lenoir Vargas

Titulares

COMPOSIÇAO
Titulares

Assistente, Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos·feiros, às 9:30 horas
locol: Solo "Clovis Sevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

MD'
1. Gilvan Rocha
2. Roberto Salurnino

Presidente: Gilvar Rocha
Vice· Presidente: Henrique Santillo

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice· Presidente': Adolberto Seno

1 Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno
MO'
1.
2.
3.
4.

{CSI

COMPOSiÇÃO

1 Tarso Dutra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canale

6.

11. Mendes Canale
1. Cunha Lima

Suplentes
ARE,,*A
J. Affonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutohy Magalhões

COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

Suplentes
ARENA
1. Saldanha Derzi
2.
3.
4.
5.

COMISSAO DE SAÜllE (7 membro!)

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Quartas·feiras, às 11:00 horos
local: Anexo "B" - Solo 00 lodo do Gob. do Sr. Senador
João Bosco - Ramal 484

Presidente, Cunho lima
Vice·Presidente, Tancredo Neves

1. Raimundo Parente
2. Jose Guiomard
3 Arnon de Mello
4 lomanto Junior
5. Affonso Camarge,
6 Vicente Vuolo
7 Alberto Silvo
8. Amoral Furlan
9. Jorge Kolume
10. Jutahy Magalhães

(CME)

COMPOSIÇÁO

2 Milton Cabral
3. Alberto Silvo
4 Arnon de Mello

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente, Sónia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reunióes; Quintos·feiras, os 10:00 horas
locol: Solo "Clovis Sevilocquo" - Anexo 11- Ramal 623

Titulares

4. Jose Richa
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Presidente, Arnc:Hl de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo

1 Luiz Cavalcante

COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

MDS
I. Mmcos Freire
2. MIJuro Benevides
3. leite Chaves

COMPOSIÇAO

Titulares
MOS

Adalberto Seno
2. Evelosio Vieira
3. Franco Montoro

2. Nelson Carneiro

2679

Assistente: Candido Hippertt - Ramais 301·313
Reuniões: Quartas·feiras, às 11 :00 huras
local, Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

Presidente, João Calmon
Vice· Presidente, Jutahy Mogolhãe!.
Titulares

1. Paulo Brossard
3. Itamór franco

COMPOSIÇAO

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

Sernordino Viana
<='aldonha Derzi
Lomanto Junior
Mendes Canale
Aderbol Jurema
Almir Pinto
lenoir Vargas
Jose Sarney

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLIC:O CIVll- (CSPC)
(7 membros)

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves
2
3.
4.
5
6.

Pedro Pedros$ian
Henrique de La Rocque
Jose Guiomard
Luiz Cavalcante

COMPOSiÇÃO
Presidente, Evandro Carreira
Vice· Presidente, Humberto Lucena
Suplertes
ARENA
1. Afbnso Camargo
Raimundo Parente
2. Pedro Pedrossian
Henrique de la Rocque
3. Adclrbal Jurema
Bernardino Viana
Alberto Silvo

Titulares
1.
2.
3.
-4..

I

2680

MOS
1. Orestes Quercia
2. Eve!asio Vieira

1. Evandro Carreira
2 Humberto Lucena
.3. lazoro Barboza

Junhode 1979
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S) SERViÇO DE COMlssOes MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUÊRITO

Suplentes

Titulare~

ARENA

Assistente: Sonia Andrade PeiJl:oto - Ramol 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 9,30 horas
locol: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Benedito Ferreira
2. Vicente Vuolo
3 Pedro Pedrossion
4. Affonso Camargo

1. Passos Põrto
2. lomanto Junior
3. Alberto Silvq

MOS
COMISSÃO DE TR~NSPORTES, COMUNJCAÇOES

1 Evondro Carreira
2. tazoro Barbosa
3. Orestes Quereia

E OBRAS PUBliCAS - (CT)
(7 membros)

1. leite Chaves
2. Agenar Maria

COMPOSICÃO
Assistente: Ronaldo PacÍleco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - AneJl:o 11- Ramais 621 e 716

PreSidente: Benedito Ferreiro
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Comissões Temporarias
Chefe: Ruth de Souza Castro
locol: A"neJl:o 11 ~ Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissôes Temporarios paro Projetos do Congresso NaCional
2) Comissôes Tempororias poro Aprecioçôo de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquerito, e
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentaria (art 90
do Regimento Comum).
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro.... al 674; Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Mario B. F.
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sa - Ramal 310; leila
Lei vos Ferro Costa - Ramal 314.

SERVIÇO DE COf.1ISSÔES PER... . 'IANENTES

HORllRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕeS PCll:o\ANENTES DO SENADO FEDERAL

PhRA

!lOM.S

TERÇA

C.T.

S A L A S
RUY Dl\RnOSl\

Ru.mais-621 e 716

o

hNO DE 1979

ASSISTENTE

.

QUAllTA
C.S.N.

C.C.J •

CLÓVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623
S A L A S
RUY BARBOSA

Ramais-62l e 716

C.A.

CL'~VIS DI:VIr..~CQUA

Jl.SSrSTE~:TE

GUILHERME

Ramal - 623

ASSISTENTE
GUILHERME
MARIA

Ramal - 623

HELENA

RUY BARBOSA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.M.E.

ANEXO

"B"

Ramal -

484

C.E.C

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal
623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSA

RONALDO

10:00

-

Ramais-62l e 716
10:30

C.S.

11 :00

C.L.S.

RUY BARBOSA

GUILHERHE

Ramais-62l e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA

Ramal
DANIEL

Rarnais-62l e 716

C.R.E.

SONIA

SÓNIA

Ramais-62l e 716
C.E.

RUY BARBOSA

Ramais-62J.. e 716

CLÓVIS BEVIL~CQUA

RUY DARBOSA

C.S.P.C •

GUILHERHE

10:00

10:30

St\Ll\S

09:30
. C.A.R.

09:30

QUINTA

C.F.

RONALDO

10:00

HORJIS

flORAS

12:00
CÃI'4DIDO

11: 00
RONALDO

C.R.

-

DANIEL

623

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

HARIA
THEREZA

, --

,--,.

>--,,-...

'~~~-

.
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PREÇO DE ASSINATURA·
SeçAo I (CAmara dos Deputados'

Via-Superfície:
Semestre ...... .. . . . .. Cr$ 200,00
Ano ....... ,.......... Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre ........... .. Cr$ 400,00
Ano .................. Cr$ 800,00
Exemplar avulso ., ..
Cr$
2,00

SeçAo 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre ............. Cr$ 200,00
Ano ........ .. . . . . . . .. Cr$ 400,00

Via-Aérea:
Semestre ............. Cr$ 400,00
Ano ........... .. . . . .. Cr$ 800,00

Exemplar avulso ....... Cr$

Exemplar avulso .. . . . .. Cr$

1,00

2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Braslliaou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil S.A.
Agência Parlamento, Conta-Corrente nQ 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -

Brasrlia - DF

I

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - DF

EDIÇÃO DE HOJE: 48

~ÁG~N~

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR

DIÁRIO DO CONGRESS
Seção 11
-~-,.

ANO XXXIV -

N' 070

QUINTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 1979

BRASILlA -

DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 3' REUNIÃO, EM \3 DE JUNHO DE 1979
I.I-ABERTURA

_ N'i' l78/79, de autoria do Sr. Senador Bernardino Viana, que
acrescenta parâgrafos ao artigo 511 do Decreto~lei nll 366, de 19 de delembro de 1968, e, dá outras providências.

1.1.1 - Comunicação da Presidência

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

- Inexistência de quorum para abertura da sessão.

- Do Sr.

1.1.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. Encerramento

lena.dor Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 12·6·79.

3 - RE'?"ICAÇÃO
- Ata da 88' Sessão, realizada em 6-6-79.

1.2 - EXPEDIENTE DESPACHADO

4 -INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS COt'IGRESSISTAS

1.2.1 - Projetos de lei do Senado

-

Ata de reunião do Conselho-Deliberativo.

S-ATAS DE COMISSOES

_ N9 176/79, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo-lhe o direito
ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez.

6 - MESA DIRETORA

- N9 177/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que modifica a redação do artigo 225 da CLT, e dá outras providências.

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSi)ES PERMANENTES

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

~-------------- SUMÃRIO DA ATA DA 87' SESSÃO, - - - - - - - - - - - - - - - - ,

REALIZADA EM 5-6-79
(Publicado no DCN - Seção 11 - de 6-6-79)
RETlFlCAÇAO
Na publicação feita no DCN - Seção 11 - de 6-6-79, página 2.378, 2' coluna, nos itens 2 e seguintes do Sumãrio.
Onde se lê:
2-

RETIFICAÇÃO
Trecho da Ata da 80' Sessão, realizada em

Leia-se:
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSi)ES
ANTERIORES
- Do Sr. Evandro Carreira, proferidos nas sessões de 19 e
4-6-79.
3 - RETIFICAÇÃO

29~5·79.

-

3-ATA DE COMISSÃO

4-

4 - SERVIÇO DE COMISSi)ES PERMANENTES
- Relatórios correspondentes ao mês de maio de 1979.
5 - SERVIÇO DE COMISSi)ES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUERITO
-

Relatório referente ao mês de maio de 1979.

ATA DE COMISSÃO

5 ~ SERVIÇO DE COMISSi)ES PERMANENTES
- Relatórios correspondentes ao mês de maio de 1979.
6 - SERViÇO DE COMISSi)ES MISTAS, ESJ~EClAIS
E DE INQUERJiTO
- Relatório referente ao mês de maio de 1979.

6-

MESA DIRETORA

7 - MESA DIRETORA

7-

LIDERES E VICE-LIDERES DE P~RTIDOS

8-

LIDERES E VICE-L1DERES DE PARTmOS

9-

COMPOSiÇÃO DAS COMISSi)ES PERMANEN-

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSi)ES PERMANENTES

Trecho da Ata da 80' Sessão, realizada em 29-5-79.

TES

: ' ,'o .t ;

.
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ATA DA 3l! REUNIA O, EM 13 DE JUNHO DE 1979
Il! Sessão Legislativa Ordinária, da 9!! Legislatura
PREsmENCIA DO SR. DINARTE MARIZ
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena - Raimundo Parente - Gabriel Hermes - Jarbas
Passarinho - José Sarney - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Cunha Lima - Luiz Cavalcante - Passos
Pôrto - Jutahy Magalhães - Dirceu Cardoso - Tancredo Neves - Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - lázaro Barboza Gastão Müller - Mendes Canale ~ Saldanha Derzi - Affonso Camargo
- José Richa - Evelásio Vieira.

- de Fjnanças - 111 pronunciamento: contrário; 211 pronunciamento: con·
trá rio ao Projeto e à Emenda nll 1, de plenário.

-7Votaçào, em primeiro turnó, do Projeto de Lei do Senado n ll 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso li, do Código
Civil Brasileiro, tendo
PARECER, sob n' 237. de 1979, da Comissào:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, favorável.

o SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista de presença acusa o
-8comparecimento de 25 Srs. Senadores. Entretanto, em plenário, não há o
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaliquorum mínimo necessário para a abertura da sessão, nos termos do art. 180,
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
§ 111 , do Regimento Interno.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a - Senado n 9 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto
de Renda o 139 salário, tendo
sessão ordinária da próxima sexta·feira a seguinte
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
ORDEM DO DIA
-1-

-9-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 47, de 1979Complementar, do Senador Franco Montara, que altera a lei Complemen·
tar nll 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de re·
presentação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER. sob n' 240, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, favorável.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redaçào em seu Parecer n' 274, de 1979), do Projeto de Resolução n' 29,
de 1979, que regulamenta a aplicação, na Administração do Senado Federal,
sos Sistemas de Ascensão e Progressão. Funcionais e do Aumento' por Mêri·
to.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n1l 185, de 1979, do Senador
Mauro Benevides, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto deLei do Sena·
do n9 247, de t 977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a
aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos M unicipios, e dá ou·
tras providências.
.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Senador
Pedra Simon, pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do art. 371,
alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução nll 17,
de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 192, de 1979, do Senador
Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, -do
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara nll 28, de 1979 (nll
5.765/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barca·
rena - CODEBAR, e dá outras providências.

-5Votação, em turno único, do Requerimento nll 191, de 1979, do Senador
Passos Pôrto, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Re·
solução n9 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Secretários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dã outras providências.

-6Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
aos ex·combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 111 pronunciamento: pela constitucionali·
dade, juriàicidllde e aprovação; 29 pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda nll I, de plenário;

,

-10Discussão, em turno único (apreciação prelimina, da constit.ucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
nado n9 305, de 1977-Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá
nova redação aos §§ 29 , 39 , 49 e 59, e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à
Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo
PARECER, sob n' 222, de 1979, da Comissào:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral
FurJan.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) -

Está encerrada a

reuni~o.

( Levanta-se a reuniào às 14 horas e 35 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO ART. ISO, §
I', DO REGIMENTO INTERNO
Projetos encaminhados à Mesa
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 176, DE 1979
Dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindo~
lhe o direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 Os trabalhadores que, em virtude de desemprego, vierem a perder a qualidade de segurado do INPS e não puderem contribuir em dobro,
na forma do art. 99 da lei Orgânica da Previdência Social, conservarão o direito ao auxílio·doença, à aposentadoria por invalidez e os seus dependentes
o direito à pensão.
Art. 29 Para atendimento do encargo decorrente do artigo anterior o
INPS instituirá o Fundo de Custeio do Amparo ao Desempregado, sem au·
menta de contribuição, mediante utilização de acordo com normas a serem
baixadas pela Subsecretaria de Atuária e Estatística, dos superavits apresentados pela execução orçamentária do INPS.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Justificação
O problema do desemprego assume, no País, proporções sêrias que nào
podem ser ignoradas ou minimizadas.
~.~.,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seção 11)

Junho de 1979

Principalmente após a instituição do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, o desemprego de trabalhadores acima de 40 anos de idade ganhou
proporções que têm preocupado a todos. O fato pode ser verificado pelo
grande número de projetos parlamentares apresentados sobre a questão. E o
próprio Ministério do Trabalho já designou Comissão Especial para estudo
da matéria.
Há um aspecto da questão que está a reclamar pronta disciplina legal.
Referimo-nos à situaçào do desemprego perante _a previdência social.
São as seguintes as disposições reguladoras da matéria, estabelecidas
pela Lei Orgânica da Previdência Social:
"Art. 79 A perda da qualidade de segurado importa na <:aducidade dos direitos inerentes a essa qualidade.
Art. 89 Perderá a qualidade de segurado aquele que, não se
achando no gozo de benefício, deixar de contribuir por mais de
doze meses consecutivos.
§ 19

O prazo a que se refere este artigo será dilatado:

e) para o segurado desempregado, desde que comprovada
essa condição pelo registro no órgão próprio do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, até mais doze meses.
29 Durante o prazo de que trata este artigo, o segurado conservará todos os direitos perante a instituição de previdência social
a que estiver filiado.

Art. 99 Ao segurado que deixar de exercer emprego ou atividade que o submeta ao regime desta lei é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar em dobro o pagamento
mensal da contribuição.
§ 19 O pagamento a que se refere este arügo deverá ser iniciado a partir do segundo mês ao da expiração do prazo previsto no
artigo 89 e não poderá ser interrompido por mais de doze meses
consecutivos, sob pena de perder o segurado essa qualidade.
§ 29 Nào será aceito novo pagamento de contribuições, dentro do prazo do parágrafo anterior, sem a prévia integralização das
cotas relativas ao período interrompido."
Dessa forma, para continuar usufruindo todos os direitos assegurados
pela legislação previdenciária o desempregado, após o transcruso de 24 meses deve passar a contribuir em dobro, Ou seja, pagar mensalmente 15% do
seu último salário.
Diante desse preceito, duas hipóteses podem OCOrrer. Primeiro, embora
seja alta essa contribuição, alguns segurados poderão ter condições de pagála, ainda que desempregados.
Estes e seus dependentes preservarão integralmente os direitos a todos
os benefícios e serviços previdenciàrios.
Mas, na segunda hipótese, que é a mais freqUente, a situação é dramática. O segurado que, após 5, lO, 15,20,25 e até 29 anos de contribuição ficar
desempregado e não tiver condições de contribuir em dobro, ou seja, pelo
menos com CrI 85,25 por mês, perde, irremediavelmente, todos os direitos, o
mesmo ocorrendo com relação aos seus dependentes.
Compreende-se que o segurado em tais condições não possa se aposentar por velhice Ou por tempo de serviço. Negar-lhe, entretanto, como ocorre,
presentemente, amparo e proteção no caso de doença ou da invalidez constitui verdadeira negação das finalidades da Previdência Social.
É preciso lembrar que o desempregado quando foi segurado do INPS,
contribuiu para -a existência dos recursos financeiros da Previdência Social e
esta não pode ignorá-lo quando suas necessidades são mais graves e prementes.
Além disso, a própria Constituição, no art. 165, inciso XIV, "assegura
aos trabalhadores" ... "o seguro desemprego'" o que deveria corresponder a
uma renda mensal em virtude da própria contingência econômica do desemprego. Mas se o seguro-desemprego, entre nós, é uma promessa constitucional ainda não realizada, negar ao desempregado, também, assistência adequada quando doente temporariamente ou quando inválido detinitivamente
chega a ser ato de desumanidade incompatível com o Estado moderno e com
o regime de solidariedade social que deve informar todo sistema previdenciário.
Essa omissão é ainda mais grave quando se sabe que o INPS vem apresentando sucessivos e elevados superavits. Como justificar a acumulação de
tais superavits quando há trabalhadores desempregados, que contribuíram
para a Previdência Social, necessitados de serem atendidos?
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o projeto vem assim propor a I edida de rigorosa justiça amparada no
próprio texto constitucional.
,-;>;Sal~ das Sessões, 13 de junho de 1979, - Franco Monloro,

-'~'-

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 177, ]}E 1979
ModUica a redaçáe' ,lo art. 225 da CLT, e dá outras prolidêndas.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O art. 225 da Consolidação'dá~-Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de 19'13, alterado pela Lei n' 6,637,
de 8 de maio de 1979, passa a vigorar com a seguinte :redação:"
"Art. 225. A duração normal de trabalh(l dos bancários só
poderá ser prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de
40 (quarenta) horas semanais, nOS casos de necc:ssidad"e imperiosa,
motivada 'por um dos seguintes eventos, devidamente comprovado:
a) força maior;
::.l-",'"
b) atendimento à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuí;:o manifesto;
c) recuperação de tempo perdido com interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais ou de força maior.
"Parágrafo único. A remuneração da hora de trabalho ex~
traordinátio será, pejo menos, 50% (cinqUenta por cento) superior
à da hor? normal."
Art. 20;> As p rrogações de horário dos bancários, ~uustados com. base
na redação do art. ~25 da CLT. ora modificada, serão consideradas ex~intas
a partir da vigência da presente lei.
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, reyogadas
as disposíções em contrário.
Justificação
Os bancários, em sua grande maioria, são traballladores do mai$ alto
nível, executando serviço estafante e capaz de produií}" enorme desgaste físico e mental. Muitos deles têm acabado seus dias em casas de saúde especiali~
zadas, em tratamentos psiquiátricos, com a mente abalz:da pelo trabalho.
Precisamente em função do esgotamento produzido pelo exerdció' da
profissão é que a CLT, com toda justiça, fixou a jornada dos bancários em
apenas seis horas .diárias.
A determinação desse horãrio reduzido vem, contudo, sendo desmorali~
.zada com apoio no art. 225 da própria CLT, que dispõe, in verbis:
"Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até oito horas diárias, não
excedendo de quarenta horas semanais, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho" (redação aprovada pela Lei
n' 6.637, de 8 de maio de 1979),
E, como se não bastassem as manobras patronais para imposiçãQ de
oito horas diárias de trabalho aos bancàrios, o Parecer n' L - 215, de 10-11-78
da Consultoria-Geral da República (DO 12-12-78, págs.19.93Ij38), consagrou a prorrogação baseada no art, 225 da CLT, não obstante o seguinte
pronunciamento de outro ilustre cultor do Direito, o então Consultor Jurídico do Ministério do Trabalho e hoje Ministro do TST, Marcelo Pimental:
"Ademais, nào tem sentido deixar-se às partes o livre arbítrio
para prorrogar para oito horas a jornada normal de trabalho de
uma atividade que, exatamente para reduzi-Ia para seis horas
diárias, o legislador "a considerou como uma pronssão penosa e ex~
tenuante.
Admitir-se o que pretendem os banquéiros seria negar-se validade aos fundamentos que justificaram a excepcionalidade da jornada," (Transcrito do Parecer L - 215.)
A par do prejuízo causado à saúde dos bancários ora em atividade, a
prorrogação acolhida peJo Parecer L - 215 atenta contra os interesses do
erário público e de um mercado interno mais forte, conforme acentua a
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito, em memorial dirigido ao Ministro do Trabalho:

'r, r:.",>

"Atenle V'.Ex' para esse rato:
.
que existem cerca de 500.000 emprega~·l~IIF.
estabelecimentos de crédito e que, numa estima1.~X~.fêtrist~~hpCo;-

Consi~erando

,-~~-"-_:,~~,~~-""-"

"_,

. "*

I

I
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nas 60% desses trabalhadores estão fazendo horas extras, habitualmente, temos um contíngente de 300.000 pessoas trabalhando além
da hora normal.
Se admitirmos que essa prorrogação limita-se apenas a duas
horas diárias, há um trabalho extraordinário de 600.000 horas, diariamente.
Sabendo-se que a jornada normal do bancário é de seis horas,
essa prorrogação habitual, anormal, irregular, ilegal, se evitada,
proporcionará 100.000 empregos novos.
A repercussão dessa medida, não só tem o alcance de abrir
t 00.000 oportunidades de emprego, mas, por conseqüência, propiciará maior arrecadação para o FGTS e para o INPS". (Reprodu-

zido no próprio Parecer L· 215/78).
Como ficou demonstrado, o problema se origina da defeituosa redação
do art. 225 da CLT., contra a qual se levantou o já citado Consultor Jurídico do MTb, afirmando, inclusive, que:
"Se eventualmente, por outro lado, admitirem os bancários
que são beneficiários da ilegalidade, será o caso de rever-se a legislação, por falta de fundamentação fática para a execução, comprovadamente pelo apoio à prorrogação que lhe emprestam os tnteressados." (loc. cil.).
E verdade que o malsinado dispositivo foi, há pouco, modificado pela
Lei n9 6.637, de 8-5-79. Todavia, dita modificação, cuidando apenas de corrigir a referência ao número de horas semanais de trabalho admissíveis (de
45 para 40, como resultado da exclusão do trabalho aos sábados), em nada
alterou o conteúdo filosófico do-artigo, ou seja, o deferimento de prorrogações excepcionais, hoje tornadas normais pela orientação traçada no Pare-

cer L . 215.
O presente projeto visa, pois, a corrigir de uma vez por todas a falha redacional do art. 225, deixando claro que a prorrogação da jornada dos bandirias só será admissível nos casos de necessidade imperiosa devidamente
comprovada e, no máximo, por duas horas diárias.
Por outro lado, prevê-se para as horas prorrogãveis um acréscimo de
50% sobre a hora nOIma!. Esse acrésci~o tem por finalidade desestimular
qualquer nova manobra, no sentido da extensão pura e simples da jornada
dos bancários.
Cuida, finalmente, a proposição, das prorrogações ajustadas com base
na atual redação do art. 225, decl;uando-as extintas a partir da vigência da
lei e pondo termo, assim, a esse sacrifício cedicional hoje imposto aos bancArios.
Contamos com a aprovação do projeto - pleiteado, inclusive, por ilustres Vereadores das Câmaras Municipais de São José dos Campos - SP e do
Recife - PE - para que seja restabeleci da, de direito e de fato, a jornada de
seis horas dos bancários, prorrogável, somente, nos casos previstos no § 29
do art. 224 (ocupantes de cargos de direçào, chefia, etc., com gratificação superior a um terço do salário do cargo efetivo) e noS de imperiosa necessidade
devidamente comprovada.

Sala das Sessões, 13 de junho de 1979. - Orestes. Quércia.
fÃs Comissões de Constituirão e Justiça de Legislação Social e
de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 178, DE 1979
Acrescenta parágrarós ao artigo S9 do Decreto-lei 0 9 366, de 19
de dezembro de 1968, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. l' O art. 5' do Decreto-lei n' 366, de 19 de dezembro de 1968, é
acrescido dos seguintes parágrafos:

"§ I9 A permissão assegurada neste artigo contempla as Comissárias de Despachos, legalmente constituídas, Com procuração
de terceiros para atuar na liberação de mercadorias importadas e
de exportação, inclusive, bagagens.
§ 29 A intervenção e o acompanhamento desse desembaraço
de mercadorias e bagagens de terceiros se referem a qualquer tipo,
modalidade, sistema ou regime de operações de comércio exterior,
P9r qualquer via de transporte. § 39 As Comissárias de Despachos, no desempenho das atividades previstas neste artigo, perante os órgãos competentes, poderão ser representadas:
a) por diretor, sócio-gerente ou qualquer outra pessoa que tenha poderes de representação da sociedade, conforme seus estatutos ou seu contrato social; ou

b) por empregado com vínculo de trabalho exclusivo, munido
de substabelecimento outorgado pela Comissária de Despacho, no
qual lhe transfira os poderes conferidos pela outorgante da procuração.
§ 49 Na regulamentação deste artigo, dentro de 120 (cento e
v.inte) dias, o Poder Executivo poderá explicitar os diversos tipos
de despachos a cargo das Comissárias, no que tange à origem, destino e vias de transporte dos bens, mercadorias e" bagagens a desembaraçar."
ArL 29 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

J ustificaçào
A figura do comissário, no campo do direito Mercantil, é tão velha
como a própria mercância e, quando os fenícios ultrapassavam os ,limites do
Mediterrâneo, para aventuar-se a outros mares, vender as mercadorias do
oriente e adÇluirir os produtos ocidentais, não eram, apenas, os marinheiros
famosos de ~empre, senào também comerciantes, por conta própTÍa e de ter·
ceiros.
Muitos daqueles navegantes da antiguidade clássica eram, assim, comissários. Se o Direito Romano não dedicava muito atenção à mercáncia dando a sua mitologia Mercúrio como patrono tanto dos comerciantes como
dos ladrões, além de "mensageiro dos Deuses" - já a partir da Idade Média,
na Europa, especialmente na Itália, pátria dos bancos e da Contabilidade
mercantil, o Direito positivo lhe dedica espaço.
De Portugal herdamos nossas instituições comerciais, a partir das Ordenações afonsinas, nianuelinas e filipinas. E, pelo art. 266 do Código de Comércio Português se identifica a função do comissário, aquele que executa o
mandato mercantil, sem menção ou alusão alguma ao mandante, contratan·
do por si e em seu nome como principal e único contraente. Também, o CÓ·
digo Administrativo Português se refere a diversas comissões (arts. li, 113,
179, 184 e outros), criada a função de Comissário Régio em 1895. em
Moçambique, cargo já existente no ducado de Milão, no Século XVI, quando Ferrante Gonzaga quis organizar a subsistência da sua cavalaria.
O art. 99 do Código Comercial Brasileiro fala em "condutores de gêneros ou comissários, que do seu transporte se encarreguem mediante uma comissão, frete ou aluguel". Tal figura não data da alteração ao velho Código,
feita em 190 I, mas é da sua redação originária, mais do que secular. Geralmente, os comissários exercem mandato mercantil, ex vi, do art. 140 do Código Comercial, mas podem negociar por conta própria as mercado"rias recebidas em consignação, corno sempre aconteceu com as casas comissárias de
café, em Santos e no Rio de Janeiro.
De Plácido e Silva, no seu "Vocabulário Juridico", assim define essa figura:
"Comissário. Na Técnica de comercio, designa o comerciante
que trata, embora em seu próprio nome, como se os negócios fossem seus, de negócios alheios confiados à sua execução. A lei comerciai classifica-o Como agente auxiliar do comércio, embora incluído na categoria dos independentes. E isso porque, apesar de
agir sob instruções de outrem (c0!!litente), exercita uma profissão
peopria, que possui um caráter comercial. O comissário, agindo,
segundo as instruções que lhe são dadas pelo comitente, não se responsabiliza pela solvência do comprador, atendendo a esse pagamento no caso em que ele nào o cumpra. E essa responsabiJidade
se firma não somente na falta de pagamento pela in solvabilidade,
como pela própria recusa em não cumprir a obrigação contraída.
Em conseqüência da admissão do "dei credere", percebe o comissário uma recompensa ou prêmio. sobre o valor da coisa vendida,
além do que jA lhe é atribuído pela comissão."
Originário o termo do verbo, "comito", cometer tanto significa atribuir
a 'alguém certo encargo ou missão, como praticar atos. Por isso o comissário
é mandatário de outrem. Mas, imbuído da sua missão, age por conta própria, seja ou não, em nome de terceiros.
As duas figuras mais conhecidas desses agentes auxiliares_de comércio
são aquelas previstas no art. 99 do Código Comercial - comissários de
transporte - e aquela outra, de contornos mais característicos, do comissário de café.
Sua autonomia tem sido reconhecida.
Walter T. Ãlvares ("Direito Comercial", Ed.- "Sugestões Literárias

S/A", S. P. 4' Ed., 1976) assinala:
" ..... sabe-se tranqüilamente que hoje em dia os transportadores
são efetivamente ou firma individual ou mais comumente socieda-

Junho de 1979

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

empregatíç:io exclusivo com o beneficiário, munido de mandato
que lhe outorgue plenos poderes para o mister, s(:m c1ãusulas excludentes da responsabilidade do outorgante mediante ato ou omissão
do outorgado, ou peJo despachante aduaneiro;

des comerciais, logo, romperam a categoria de auxiliares, para se
tornarem realmente comerciantes, ressalvados poucos ainda ali enquadrados, como, por exemplo, o proprietário de um caminhão
que faz transporte autônomo (Decreto-lei n9 484, de 3-3-69). Este é
o Comissário de transporte referido pelo Código Comercial. já
atualizado - em vez de burro, a máquina."
N a verdade, o desenvolvimento tecnológico tornou o transporte uma
indústria autônoma, não havendo mais lugar para barqueiros, tropeiros e
condutores de gêneros, senão para o trem, o caminhão, o navio e o avião.
Esse aperfeiçoamento, de ordem material, não alterou, no entanto, a
função da comissária quanto à sua essência: continua sendo um mandato, de
que resulta um negócio ém nome individual, por conta de terceiro.
Pela legislação comercial em vigor, a aceitação pode ser expressa ou tá~
cita (art. 16S); responde por perdas e danos quem ultrapassar os termos do
mandato (art. 169); há presunção de venda em dinheiro, se não se fez aviso
prévio da sua realização a crédito (art. 177); obriga-se o comissário à
cobrança nas vendas a prazo, ou responderá por perdas e danos (art. 178);
responde pela guarda do bem em depósito (art. 170); obrigado à verificação
da origem do dano (art. 172) cabendo-lhe proceder, em tal caso, a venda em
leilào (art. 173); podendo ser substituido pelo comitente (art. 174), sem responder pela insolvência das pessoas com quem contratar (art. 175).
Tal, em síntese, o ordenamento jurídico, no que tange a comissários e
casas comissárias, atê 1978.
Naquele ano, encaminhou o Presidente Geisel, pela Exposição de Motivos n9 225, de 30 de junho de 1978, Mensagem ao Congresso Nacional, no
intuito de explicitar a redação do art. 169 do Decreto-lei n9 37, de 18 de no~
vembro de 1966, para sanear divergências jurisprudenciais, inclusive nos tribunais administrativos.
'
O Decreto-lei n9 366, de 19-12-68 declarava, no seu artigo 19, verbis:
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11 - Se pessoa física, somente pelo próprio, ou por despachante
aduaneiro.
§ 3v Na execução dos serviços referidos n!:ste artigo, os despachantes aduaneiros poderão contratar livre'mente seus honorários profissionais, que serão recolhidos por int,:rmédio da entidade de classe com jurisdição em sua região de tra.balho, a quaI'pro.
cessará o correspondente recolhimento do Imposto de Renda na
Fonte.
§ 49 O Poder Executivo. na regulamentaçiio da atividade referida nos parágrafos anteriores, que se fará no prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta lei, disporá sobre a forma
de investidura na Função de Despachante Aduaneiro, rnédiante
critério de ingresso como Ajudante de Despachante Aduaneiro.
§ 59 Em conseqüência do disposto neste artigo, ficam revogados os artigos 19 e 49 do Decreto-lei n9 366, de 19 de dezembro de
1968."
.
O artigo 19 daqu~le Decre~o-lei tornava facultativa a utilização dos serviços de despachantes adUflneiros; o art. 49 declarava exthtos os respectivós
concursos, vedando a nomeação de despachantes aduaneiros e seus ajudanteso
Não nos interessa, a esta altura, indagar porque aqu(:le Decreto revolucionário, baixado no Governo Costa e Silva, resolveu exti nguir essa carreira;
o certo é que foi restaurada, devendo regulamentar-se atí~ 18 de março último.

Entretanto, continua em vigor o artigo 59 do Decreto-lei n9 366 de 19
de dezembro de 1968, "in verbis":
j

"Art. 19. E facultativa a utilização dos serviços de despachantes aduaneiros no desembaraço e despacho de exportação, importação, reexportação de mercadorias e em toda e qualquer outra
operação de comércio exterior, realizada por qualquer via, bem
como no desembaraço de bagagens de passageiros.
Parágrafo único: Nas operações a que se refere o presente ar'tigo, o processamento, em todos os seus trâmites, junto aos órgãos
competentes, poderá ser feito pela parte interessada:
1 -:- se pessoa jurídica de direito público ou privado, atravês de
seu representante legal ou procurador;
11- se pessoa física, pelo próprio ou por mandatário especialmente constituído."
Art. 29. O comércio interno de qualquer mercadoria, inclusive por via de cabotagem, indepenqe de despachante de qualquer espécie. "
O art. 49 veda a nomeação de despachantes aduaneiros e seus ajudantes,
extintos os respectivos concursos, passando os remanescentes à condição de
profissionais liberais.
O pretendido pela supracitada Mensagem do Executivo era nada mais
nada menos do que alterar o artigo 169, desse decreto-lei, que disciplina a
punição das infrações de natureza cambial, apuradas pela repartição aduaneira.
Entretanto, foi incluído no projeto em discussão, como art. 19, acrésci_
mo ao art. 48 do citado Decreto-lei n9 37/66, de cinco parágrafos, restaurando a interferência dos despachantes aduaneiros nas operações de desembaraço e despacho de exportação, importação, reexportação de mercadorias "e
em toda e qualquer outra operação de comércio exterior, realizada por qualquer via, bem como no desembaraço de bagagem de passageiros".
Eis os acréscimos que hoje figuram na Lei n9 6.562, de 18 de setembro
de 1978:
"§ 19 Na execução do disposto neste artigo, a designação de
representante legal poderá recair em despachante aduaneiro, relativamente ao desembaraço e despacho de mercadorias importadas e
exportadas e em toda e qualquer outra operação do comércio exterior, realizada por qualquer via, inclusive no desembaraço de bagagem de passageiros.
§ 29 Nas operações a que se refere o presente artigo, o processamento, em todos os seus trâmites, junto aos órgãos competentes,
poderá ser feito pela parte interessada:
I - se pessoa jurídica de direito público ou privado, somente
será processada através de funcionário ou empregado com vínculo

"Art. 59 Às Comissárias de Despacho somerlte é permitido operar junto às repartições aduaneiras, na qualidade de procuradofas de.
terceiros, sendo-lhes vedado o exercício de qualquer operação de
comercio 'exterior em nome próprio."
Consequentemente, ao regulamentar, no prazo do § 49 do artigo 19 , da
Lei n9 6.562, de 18 de setembro de 1978, o Executivo poderia lançar a adjeti-'
vaçào daquele artigo 59, tanto mais quanto o "capuC do artigo 48, do
Decreto-lei n9 37, de 1966, permaneceu com a mesma rc:dação abrangente.
de uma e outra situações, assim determinando, "in verbis":
"Art. 48. A conferência aduaneira será rl:alizada por Agentes Fiscais do Imposto Aduaneiro, na presença do importador ou
de seu representante legal, e se estenderá sobre toda a mercadoria
despachada, ou parte dela, conforme critérios fixadds no Regulamento."
Ora, permanecem, agora, na sistemática legal, duas intervenções per·
missíveis:
a) a das Comissárias, desde que agindo em nome de terceiros, "ex vi" do
artigo 51' do Decreto-lei nP 366, de 19 de dezembro de 1968;
b) a dos despachantes. aduaneiros, restaurados pel.o artigo 19 da Lei
n' 6.562, de 18 de selembro de 1978.
Inarredável a conclusão de que, adjetivando qualqLler modificação da·
quele artigo, poderia o Executivo também regulamentar o citado artigo 59,
relativo às Comissões de Despachos e seus empregado! ..
Esta a lacuna que pretendemos preencher com o presente projeto, esclarecendo que essas Comissárias, e não apenas os despachantes aduaneiros po·
dem, por conta de terceiros, atuar no processamento de despadios aduanei·
ros.
Historicamente, muito antes da existência da figura do "despachante",
os comissários mercantis é qlle -operavam nesse setor, à conta dos -€omiten·
teso Tal fato está intrinsecamente ligado à mais antiga tradição do Direito
Comercial Brasileiro e nào há porque pretender impedir tal missão a profis·
sionais liberais tão afeitos a ela e a estabelecimentos mer(:antis sempre vincu·
lados ào desembaraço de mercadorias, ao seu transporte. ao seu transbordo,
.
aos seus variados tipos de veiculação.
Poder-se-ía adotar a solução legislativa da regulame:ntação, por ,lei pró·
pria, das funções das Comíssãrias de Despachos e dos direitos dos s~~-em.
pregados, atuandq como representantes de importadore.'; e exportadqs1eS nas
operações de com~rcio exterior. Preferimos, porém, agir segundo ~-,~~çesso
jã adotado no Congresso::NaeÍQnat" por inspiração do Execu~':QQ&O
:
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dos artigos 48 e 169 do Decreto-lei n9 37/66, transformados na lei n9 6.562,
de 1978.
Tal caminho é o de acrescentar também parágrafos ao art. 59 do
Decreto-lei n9 366, de 19 de dezembro de 1968, fazendo justiça às Comissárias de Despachos e seus empregados, cujas funções nunca sofreram restrições legais, tanto mais quanto se trata de missào insubstituível no contexto
das operações mercantis.
Sala das Sessões, 13 de junho de 1979. - Bernardino Viana.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça. de Economia e de Le·
gislação Social.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSIO VIEIRA NA SESSÃO DE 12-6-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

o SR, EVELÂSIO VIEIRA (MDB - se. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Imprensa de ontem estampou uma entrçvista do Senhor Presidente da
República, sobre vários assuntos; sendo o principal, o de maior destaque, o
da produtividade, numa preocupação correta, certa, e que também é a temática do meu pronunciamento nesta tarde.
Diversas sào as formas conhecidas para que sejarn obtidos aurnentos de
produção. A agricultura brasileira, por exempio, deve muito do seu desempenho nos últimos anos à ampliação da fronteira agrícola. Chegamos a produzir mais, incorporando mais terras. Na indústria, a substituição do capital
fixo, quer dizer, a troca de máquinas menos produtivas por outras, pode oferecer contribuiçào significativa ao aumento da produção. O setor têxtil brasileiro pode ser urn exemplo disso. Por sua vez, é possível, também, melhorar
a produçào atuando sobre a mão-de-obra.
Este é um problema que nos preocupa sobremodo, porquanto nele está
subentendido um aspecto da realidade social brasileira nem sempre cuidado
da melhor maneira.
Um mesmo trabalhador, educado, pode render mais, ou seja, aumenta a
sua produtividade, com benefícios amplos, tanto em termos dele mesmo,
contribuindo para a melhoria do bern-estar geral, quanto em termos de toda
a economia, que passa a ser mais pujante, e portanto mais capaz também de
retribuir o esforço de cada um.
A educação é chave, em muitos momentos, para o aumento da. produtividade de uma economia.
De nossa parte acreditamos termos chegado ao limiar de uma etapa, em
que muito esforço pioneiro conheceu resultados satisfatórios, mas é da
maior importância que haja uma consciência clara do relacionamento existente entre educação e produtividade. Só assim será possível retirar da educação os maiores proveitos sociais.
Portanto, é necessário que a educação seja vista dentro de um conteúdo
prático, voltada para a obtenção de resultados reais, objetivos. O que tem
faltado, e a todo momento sentimos esta ausência, é um desenvolvimento de
uma educação com um sentido menos acadêmico e mais preocupada com
servir de base para o processo produtivo.
Uma educaçào, Sr. Presidente, capaz de sustentar rítirnos crescentes de
produtividade económica, pois só deste modo será possível melhorar os padrões médios de existência da população brasileira.
Temos de desenvolver um ensino profissionalizante que prepare de fato
a mão-de~obra, dentro das quantidades e comportando as qualidades exigidas pela economia, de tal forrna que possamos, até mesmo, estruturar condições para a pesquisa científica. Em últirna análise, precisamos de uma base
para que o profissional capacitado possa também, numa fase posterior, contribuir para a criação de uma tecnologia própria do País, reduzindo assim a
nossa dependência externa no setor.
O que verificamos presentemente é um vazio intermediário entre ocupações. No topo, em algumas profissões, no setor médico, no setor engenharia temos um número já suficiente de pessoas portadoras de qualificação su·
perior. Ao mesmo tempo, no que respeita à mão-de-obra operária, dispomos
de razoável qualificàçào, especialmente porque o trabalhador brasileiro demonstra aptidões consideráveis. No entanto, o vazio a que nos referimos é o
que deveria ser preenchido pelo técnico de nível médio, e que represente uma
ponte entre o profissional de formaçào superior e o operário.
Tivemos, nos últimos anos, uma grande preocupação com o ensino superior, tanto assim que foram surgindo, nas diversas regiões do País, escolas
deste nível de ensino ern número significativo. Por outro lado, porém, quando verificamos a quantidade de estabelecimentos de ensino profissional, para
a indústria, comércio ou agricultura, concluímos que realmente tem faltado,
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por parte daqueles que detêrn o poder de decisão em nosso País, a atenção
necessária para o problerna.
Daí, Sr. Presidente, SfS. Senadores, persistir a carência desses técnicos
de nível médio.
A vista disso, cabe buscar as soluções, e estas existem, tendo sido já aplicadas, mas nào naquela dimensão que o País exige. Referimo-nos aos cursos
profissionais de curta duração, os quais podem, como medida provisória, suprir a deficiência hoje verificada.
Estes cursos profissionais rápidos, que diversas entidades têm oferecido,
podem, sem dúvida algum:!, ampliar a faixa de capacidade úteis e conhecimentos de inúmeros profissionais voltados às atividades urbanas, mas queremos, nesta oportunidade, ressaltar a importância do preparo do trabalhador
agrícola.
Temos sustentado em nossa atuação parlamentar a necessidade de ser
estabelecida a prioridade para o setor agrícola, e agora, as autoridades executivas do País asseguram ser tambérn este o seu pensamento, muito embora
a lOdo momento ouçamos que a prioridade maior é O combate à inflaçãe. Se
de fato a prioridade agrícola for respeitada, é chegado também o momento
de capacitar o homem do meio rural, levando a educação até ele no nível necessário a que tenhamos aumentos de produtividade, e não só de produção,
pelo acréscimo de novas áreas à agricultura e à pecuária. Na medidJ em que
o êxodo rural em nosso País persiste, e sendo tendência do setor a perda de
mão-de~obra para as cidades, mais do que nunca deve ser colocada tarnbém
como prioridade a formação do trabalhador rural, como forma de aurnentar
a produtividade individual.
Este objetivo, Sr. Presidente, não se esgota em si mesmo, pois sendo o
homem do campo aquele que menos consome em nosso País, a melhoria de
produtividade que possa ser obtida resultará em proveito deste mesmo trabalhador. Cabe, dentro desta idéia que ora formulamos, lembrar um conceito de um ilustre professor norte-americano, Theodore Schultz, cujas preocupações sào todas voltadas p<,Ha os investimentos em educação e pesquisa. Em
seu livro O Capital Humano Schultz observa que '-'muito daquilo a que damos o nome de consumo constitui investimento em capital humano" (p. 31).
E assim é, porquanto somente pela formação. individual, pelo aumento da
produtividade do trabalhador, o que se consegue com a educação, com despesas educacionais, torna-se possível também o acréscimo do padrão de rendimentos, que resulta na sua maior parte em consumo.
E necessário, portanto, que realizemos investimentos em educação, especialmente profissionalizante, que é o ponto de estrangulamento de muitas
atividades produtivas.
Estes investimentos se reproduzirão, sem dúvida, em consumo, e este
consumo significa, no momento, bastante, pois uma das grandes tarefas nacionais é também aquela de alargar o nosso mercado interno, pela atração
daqueles que pouco ou nada conSOmem.
Sr. Presidente, um dos problemas difíceis das pequenas e rnédias empresas, em especial as industriais, é o relacionado ao preparo da mão-de-obra
que realizam com sacrifícios, pois isso representa um custo e a perda do profissional para outras empresas, em geral de maior porte. Quer dizer, o custo
dessa preparação, o investimento que a pequena e a média empresa concretiza, deixa de ser amortizado por elas mesmas, pois que todo o resultado é obtido por um concorrente mais forte.
Além disso, e temos tido diversas constatações a respeito, os empresários, de um modo geraJ, desacreditam da educação profissional, dando
pouco valor a isso. Podemos mesmo dizer que são pouco exigentes em relação ao problema, que é tão ou mais importante do que a disponibilidade de
capital de giro ou o custo de matéria-prima.
No entanto, de um modo geral, deixam de exigir das autoridades administrativas públicas maior atenção ao problema. Ê preciso também que as
elites brasileiras despertem pa.ra o problema, pois a educação - e voltamos a
citar Theodore Schultz: "é uma forma de capital" - capital que é também,
da mesma forma que qualquer outro, "produto do investimento deliberado".
Este, um aspecto muito importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores: a
instrução profissionalizante l1este País. Hoje, o nosso endividamento externo
cresce de forma extraordinária. Temos que produzir mais para diminuir este
endividamento externo, mas não temos tido a preocupação séria em habilitar
melhor o homem brasileiro, para aumentar a sua produção através de maior
produtividade.
Tenho percorrido este Brasil e contemplado, com tristeza, o número reduzido de suas escolas técnicas de nível médio. E estes profissionais de nível
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intermediário são de alta significação, para podermos alcançar maior resultado na produção brasileira.
Esses elementos revestem-se da meSma importância que, numa equipe
de futebol, têm aqueles que desempenham a missão de atuar no meio do
campo. de fazer a conexão entre a defesa e o ataque, Quando uma equipe
dispõe de uma boa linha intermediária, logra sempre grande sucesso, porq~e
é a espinha dorsal de um conjunto futebolístico,
Este exemplo é válido nos vários setores da atividade humana, quer da
produtividade industrial. da produtividade agrícola, da produtividade pecuária, etc . .t necessário termos sempre um número maior e mais capaz de
profissionais no campo intermediário, para que possamos alcançar um índi~
ce crescente de produtividade em qualquer setor produtivo nacional.
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O Governo quer eliminar, ou, pelo menos, diminuir as tensões inflacionárias, mas limita~se apenas em adotar medidas monetari~.tas; não se preocu·
pa com a reformulação estrutural. Eis um caminho a seguir: preparar () homem, criando escolas neste País.
Mas ouçó V. Ex' Senador Agenor Maria, novamente, com a maior satisfação.

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Evelâsio Vieira, V. Ex'
toca num assunto de alta significação, de oportunidade extraordinâria. Na
realidade, urge, da parte do Governo atual, uma providi:ncia neste campo,
no campo social, preparando o homem, no campo econô mico, dando renta·
bilidade à economia, porque a rentabilidade maior neste País, hoje, é a do fi·
nanceiro, não do econômico. Se o financeiro passou a tl~r uma rentabilidade maior do que a do econômico, aqueles que podem aplicar o seu dinheiro
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex' um aparte?
no open market. ou em qualquer comercialização a médio ou a curto prazo, \
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC) - Ouço o nobre Senador
ganhando mais, não vão fazê~lo na indústria nem na agrkl.dwra. Dai o ~esva
Agenor Maria, do Rio Grande do Norte.
ziamento do campo, e o mais grave, o campo esvazia·se, aumenta o êxodo
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador Eve1ásio Vieira, rural, e diminuj a produção, aumentando o consumoJ9!C1rno do País. Urge,
V. Ex' tem toda a razão, e congratulo·me com V. Ex' pelo discurso que repito, uma providência, e o Governo que está aí n2.0 sei por que - esprofere nesta tarde. A preocupação do Governo deveria ser o homem, o ho~ tá procrastinando, porque nenhuma medida no campo e(:()nômico~social foi
mem como pessoa humana, não o homem como objeto, não o homem como tomada com objetividade até hoje. Existem paliativos, existe conversa fiada,
instrumento. Precisamos preparar o nOSso homem pata viver a época atual. ,existe muita literatura, mas, na realidade, não foi tomada nenhuma medida
Nào podemos, infelizmente, querer que o Brasil desenvolva~se, sem que o autêntica, objetiva, no sentjdo de soludonar, pelo menos a longo prazo, a si·
homem, sem que o brasileiro evolua; nào podemos jamais ter uma Pátria tuação brasileira. Mais uma vez muito obrigado a V. Ex'
evoluída, desenvolvida, COm o homem completamente marginalizado, sem
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu , quem agrad~Ç(l a
educação, sem princípio e sem profissão. O grande problema do Brasil é o es~
V. 'Ex' e ouço, com a alegria, o Senador Itamar Franco, de Minas Gerais.
trutural, mas o capital, que sempre mandou neste País, é cioso de que o ho~
O Sr. lIamar Fram:o (MDB - MG) - SO)lador Evelásio Vieira, é apemem, educando~se possa ter o direito, que é lógico e evidente, de defender os
seus interesses. Todavia é prefereível que o homem preparado tenha con~ nas para cumprimentar V. Ex' E, também nes:s~·aspecto cio ensino profissio·
dições de defender os seus interesses a continuarmos com esse homem des~ nalizante, V. Ex' tem toda a razão. Por exemplo os profissionais de cursos
preparado, porque, na época atual, o homem que nada sabe, nada pode ser. superior - eu o digo pela profissão que exerço, de engenheiro - o cientista,
O grande problema do Brasil relaciona~se com o material humano: ou se pre~ o técnico, sobretudo, tem de verificar os recursos humanos para exercício
para o homem para vivermos a realidade atual, ou o Brasil vai soçobrar. das profissões de nível médio, como V. Ex' lembra no sc:u pronunciamento
nesta tarde. Agora, o que me despertou muita curiosidade e atenção no seu
Congratulo~rne com V. Ex' e considero o homem corno prioridade número
pronunciamento foi a defesa do homem do interior. Es~la defesa faria com
um na 'atualidade brasileira. Muito obrigado.
que as pequenas cidades, Senador Evelásio Vieira, fossclJl protegidas e se eviO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Tem V. Ex' razões de tasse exatamente o que caba de dizer o nobre Senadot'Agenor Maria. Vou
sobra. Se o homem não é preparado, o homem não é habilitado, não tem dar um exemplo prático em relação ao meu Estado. Vejii-V. Ex'. somos 722
condições de explorar as suas riquezas naturais, para transformá~las em bens municípios; destes, temos 630 com menos de 20 mil habitantes vivendo nesúteis. A região do N ardeste, que tào bem V. Ex' representa nesta Casa, dis· sas cidades, às vezes desguarnecidos do problema de Edu';açào, de Saúde, do
põe de rique:t:as naturais fantásticas. Mas o seu povo, na sua grande maioria, mercado de trabalho. Veja~se a importância que o pronunciamento de V. Ex'
vive permanentemente na miséria, porque os Governos não se têm preocupa~ assume, se situarmos não o Estado de V. Ex', mat o meu, o Estado de Minas
do em dar~lhe o fundamental, de levar cultura, instruçà9, enfim, de profissio~ Gerais. Meus cumprimentos, mais urna vez, pelo pronunciamento feliz que
V. Ex' faz, nesta tarde, perante o Senado Federal.
nalizar o homem do Nordeste.
Tenho estado em contato constantemente com empresários de Santa
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC) - Expre;so os meus agrade·
Catarina, do Grupo Hering, que reúne mais de 15 mil empregados e está
cimentos
pela valiosa contribuição que V. Ex' oferece a esta manifestação
agora fazendo novo investimento em Pernambuco, da ordem de 1 bilhào de
cruzeiros novos, com a implantação de novas indústrías em Pernambuco. que faço nesta oportunidade, em defesa da educação, em defesa do ensino
Ainda ontem à noite, conversei com um dos titulares da ARTEX S/A, uma profissíonalizante no Brasil.
das grandes empresas têxteis de Blumenau, Santa Catarina, e que está estu~
O Sr. Henrique Sanlillo (MDB - GO) - Permite V. Ex' um aparte?
dando a transferência de uma de suas indústrias de São Paulo para o Ceará.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC) - OU\,O o nobre Senador
O grande problema, a grande preocupação desses empresários é encontrar
Hendque Santillo, de Goiás.
mào~de~obra qualificada para movimentar as suas indústrias na região do
Nordeste. Nessa minha conversa de ontem, o Sr. Ingo Zadrosny, um dos ti~
O Sr. Henrique Sanlillo (MOB - GO) - Sem dúvida alguma, V. Ex'
tuIares da AR TEX, informava que há possibilidades de se aumentar a pro~ está abordando um dos assuntos mais importantes da a'lUalidade brasileira.
dutividade do algodão no Rio Grande do Norte e no Ceará, se prepararmos O aparte é para <:umprimentá~lo. Concordo com V. Ex', o Governo precisa,
o ruralista de lá, se lhe oferecermos condições para que possa desenvolver certamente, dar uma atenção bem maior ao problema d,J ensino fundamenboas sementes para o algodão, porque a expectativa do Nordeste é excelente, tai e do ensino médio profissionalizante. Na verdade, houve urna tentativa
mas, afirmava, o homem do Nordeste, na sua grande maioria, é desprepara~ de equacionar e resolver o problema. Entretanto, levantamentos recentes in~
da. Por quê? Porque, neste País, Governo e elite nào têm ainda uma cons~ dicam que, essa tentativa fracassou. Era preciso que dis(:utíssemos- as razões
ciência do grande valor educacional, de que a educação é o melhor e o maior desse fracasso COm bastante profundidade. Inclusive já propus, nas Comis~
sões do Senado e da Câmara dos Deputados, discutíssernos a nível parlainvestimento que devem fazer para o bom resultado em qualquer atividade.
mentar, não apenas com os técnicos em Educação, comO também com todos
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex' outro aparte?
os órgãos, e, se possível, Com toda a coletividade organil:ada do País, as cauO SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente. Queremos sas desse fracasso. Inegavelmente continua seriíssimo o problema da evasão
e precisamos produzir mais no campo da agricultura, no setor industrial, no ensino primário. Continua nas mesmas proporções ou maiores ainda que
mas não vamos para o fundamental, nào aumentamos os recursos para se antes. Sem dúvida o ensino médio profissionalizante foi abortadd e boicotacriarem mais escolas, principalmente aS profissionalizantes; não destinamos do com o surgimento das gigantescas cadeias de cursinhos, que se transformais recursos para remunerar melhor os professores e para equipar melhor mararn, com a aprovação dos órgãos governamentais, 4~m estabelecimentos
as escolas. Corno resultado, há uma carência extraordinária de mão-de~obra de ensino médio que formam o estudante apenas para a maratona do vestiqualificada a nível intermediário. Daí a razão do destaque, e constantemente bulár, inclusive boicotando inteiramente' a própria legislação e abortando a
ternos ocupado esta tribuna para tentar, pelo menos, despertar o Governo implantação do ensino profissionalizante no País. E evidente que as !nosSB,s
para a necessidade de drenar mais recursos para a educação.
autoridades governamentais, a nível de Educação, conh(:cem o problema, sa~
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bem e têm consciência desse problema, pois todos nós O sabemos. Nós que
temos filhos freqUentando esses estabelecimentos de ensino o sabemos, as
autoridades educacionais do País no mOmento também conhecem o problema. E verdade que nenhuma providência mais enérgica tem sido tomada
contra essas verdadeiras arapucas, essas mercearias do ensino no País. Assiste plena razão a V. Ex', e mais uma vez me congratulo com o nobre colega
por este pronunciamento.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Reconheço que o ensino
brasileiro está eivado, está revestido de falhas, mas minha preocupação, nesta oportunidade, foi a de enfocar um aspecto da educação neste País, o profissionalizante.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Alemanha - país que não dispõe de
grandes riquezas naturais, parcialmente destruído e com perdas consideráveis em sua população no último conflito mundial, e o Japão - mais desprovido ainda de riquezas naturais, e que também muito sofreu as conseqüências da última Guerra Mundial- esses dois países sempre tiverám a preocupação fundamental de habilitar o seu povo, sempre drenaram recursos expressivos para a educação, tiveram sempre povos preparados e puderam rapidamente reabilitar-se economicamente, e, dessa forma, assumiram estágio
de nações mais desenvolvidas industrialmente dentro do contexto-mundial.
Em poucos anos a moeda alemã se tornou uma das mais fortes do Mundo.
Por que esses países alcançaram essa projeção? Porque ri governo e a sua elite - na Alemanha em especial - sempre se preocuparam com a educação,
dando ênfase ao ensino de nível médio. Aqui, no Brasil, nos preocupamos
com a inflação, nos preocupamos com os fracassos do mercado financeiro,
nos preocupamos com esse -e com aquele setor, mas não temos tido a preocupação verdadeira com a educação. Por esse motivo continuamos a sofrer
sempre: mais, e os problemas se avolumando. Está aí a dívida externa, não
pelos 45 bilhões de dólares que estamos a dever, mas pelo seu crescimentono último ano de 3,5% endividamento esse que se transformou em uma bola
de neve que está tirando a nossa independência econômica e política.
Sr. Presidente e: Srs. Senadores, SOmente poderemos aumentar nossa
produção agrícola a níveis desejados, Somente poderemos aumentar nossa
produção industrial, somente poderemos suprir as necessidades brasileiras,
somente poderemos produzir excedentes para competir no mercado internaçional se desenvolvermos a pesquisa, se desenvolvermos a ciência, se repararmos profissionalmente o brasileiro. Se não entrarmos nesse caminho com decisão, com coragem, com sabedoria, os problemas deste País serão sempre
maiores. Daí a razão da nossa presença, mais uma vez, nesta tribuna, para
reclam;u do Governo uma atenção maior para o setor, para despertar a elite
brasileira para a necessidad~ de, uma vez por todas, ingressarmos efetiva-
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mente no campo da educação, e, desta forma, poderemos realizar a grande
decolagem para o estágio de país desenvolvido. (Muito bem! .Palmas.)

ATA DA 88' SESSÃO, REALIZADA EM 6-6-79
(Publicada no DCN - Seção 11 - de 7'()"79)
RETIFICAÇÃO

No Projeto de Lei do Senado n9 166, de 1979, que estipula prazo para a
conclusào de Inquérito relativo a apuração de falta grave do empregado estãvel:
Na página 2488, 2' coluna, após a legislação citada, inclua-se por omissão, o seguinte despacho:
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

INSTITUTO DE PREVID(:NCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÃRIA DO DIA 5 DE JUNHO DE 1979
Às dezessete horas do dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e
nove, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Nelson Carneiro e Passos Pôrto, e os Senhores Deputados Aldo Fagundes, Dario Tavares, Hugo Napoleão e Maurício Fruet, sob a presidência do Senhor Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto
de Previdência dos Congressistas, a fim de deliberar sobre assuntos diversos.
Lida e aprovada a Ata da reunião anterior, sào relatados os seguintes processos: a) de concessào de pensão a Wilson de Queiroz Campos e a Luiza dos
Santos Almeida, ambos deferidos por unanimidade nos termos dos pareceres
dos relatores; b) de .recolhimento de contribuições devolvidas pelo Deputado Antônio José Miguel Feu Rosa, deferido por unanimidade nos termo:; do
parecer do relator; c) de continuidade de pagamento de contribuições, do
Senhor Geraldo Mesquita, tendo o Conselho decidido pela continuação do
pagamento das contribuições, contra o voto do relator. Em seguida, os Senadores Nelson Carneiro e Passos Pôrto são incumbidos da elaboração de projeto de lei com vistas a modificação do teto da pensão atribuída a exservidores. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta minutos
é encerrada a reunião. E, para constar, eu, Nelson Sama Cruz Quirino. Secretário, lavrei a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. (a) Deputado Bento Gonçalns Filho - Presidente.

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO MISTA
I.cumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 34, de 1978 (CN), que "altera a redação do § 29 do
artigo I3 e o artigo 41 da Constituição Federal, e inclui o artigo 211 e
seus parágrafos no Ato das Disposições Gerais e Transitória".

2' REUNIÃO. REALIZADA EM 09 DE
MAIO DE 1979
As dezesseis horas do dià nove de maio do ano de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 34,
de 1978 (CN). que ··altera a redação do § 2' do artigo i3 e o artigo 41 da
Constituiçào Federal, e inclui o artigo 211 e seus parágrafos no Ato das Disposições Gerais e Transitórias", presentes os Senhores Senadores Aloysio
Chaves, Henrique de La Rocque, Bernardino Viana, Jorge Kalume, José
Lins, Moacyr Dalla, Passos Porto, Franco Montoro, Humberto Lucena,
Marcos Freire e Itamar Franco e os Deputados Claudino Sales, Daso
Coimbra, Jorge Arbage, Paulo Lustosa, Edson Vídigal, Joacil Pereira, Lidovino Fanton, José Camargo, Walter Silva, Jorge Uequed e Miro Teixeira.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Deputado
Lidovino Fanton, Presidente da Comissão, que propõe a Comissão a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior e, em seguida é dada comO aprovada. Comunica, ainda, o recebimento dos ofícios das Lideranças da ARENA
e do MDB, do SenadO Federal e da Câmara dos Deputados, indicando os
Senhores Senadores Bernardino Viana, Itamar Franco e o Deputado Walter

Silva, para integrarem a Comissão Mista, em substituição, respectivamente,
pelos Senadores João Bosco, Pedro Simon e o Deputado Samir Achôa.
Logo após, a Presidência concede a palavra pela ordem, ao Senhor Se·
nador Franco Montoro. Comunica, que acaba de ser apresentada à Mesa do
Congresso Nacional, uma emenda à Constituição que tem como primeiro
signatário o Senhor Deputado Edison Lobão, solicitando na forma do Regimento, seja anexada a, esta emenda. A Presidência desta Comissão, se dirigirá ao Presidente do Congresso Nacional, solicitando a anexação referida.
Prosseguindo, a palavra é concedida ao Relator da Matéria, Senador
Passos Porto, que emite o seu parecer, concluindo pela rejeição da Proposta
de Emenda à Constituição n' 34, de 1978 (CN).
Colocada a matéria em discussão, usou da palavra o Senhor Deputado
Edson Vidigal, que na oportunidade apresentou uma emenda substitutiva a
Proposta de Emenda à Constituição n' 34. de 1978 (CN).
Continuando a discussão, usaram da palavra os Senhores Se~adores
Franco Montoro, Aloysio Chaves, José Lins e Marcos Freire e os Deputados
Joacil Pereira, Claudino Sales, Paulo Lustosa, Walter Silva e Jorge Arbage.
Em vot?-ção, é o parecer do Senhor Relator, Senador Passos Porto, rejeitado, 'tendo o Senhor Presidente da Comissão, Deputado Lidovino Fanton, designando Relator do vencido, o Senhor Deputado Edson Vidigal,
consubstanciado no Substitutivo apresentado.
O Senhor Presidente, comunica, ainda, que o apanhamento taquigrático
da referida reunião, será anexado à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para cons·
tar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presen-
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te Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e vai à publi.
cação.
Apanhamento taquigr'fieo, referente a Proposta de Emenda à
Constltulçio n' 34, de 1978 (CN), que "altera a redação do § 2' do
art. 13 e o art. 41 da Constituição Federal, e Inolul o art. 211 e seus
parágrafos no ato das disposições gerais e transitórias", devidamente
autorizado pelo Senhor Presidente da Comissio, para publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão.
A Mesa comunica que recebeu oficios, comunicando a substituição dos
eminentes Senadores João Bosco e Pedro Simon, respectivamente, pelos Senadores Bernardino Viana e Itamar Franco; bem assim, a substituição do
Deputado Samir Achoa pelo nobre Deputado Walter Silva.
Concedo a palavra ao eminente Senador Passos Porto, Relator da matéria, para a leitura do seu parecer.
O SR. FRANCO MONTORO ,ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra, pela

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Tem a palavra o nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, como é do conhecimento de todos, em amplo noticiário pela Imprensa, acaba de ser apresentada à Mesa do Congresso Nacional, através da Mesa da Câmara dos Deputados, uma emenda à Constituição que tem como primeiro signatário o Deputado Edison Lobão.
Esta emenda dispõe sobre a eleição direta de Governadores e Senadores. Isto é, dispõe sobre matéria ... (falha no gravaçào) (. .. não gravado) ... Proposições'semelhantes devem ser anex.adas para serem examinadas conjuntamente. A eventual constituição de uma Comissão para examinar esta outra
emenda torna-se, de certa forma, inútil, PQrque já existe uma Comissão designada pelo Congresso Nacional para examinar esta matéria.
Nestas condições, Sr. Presidente, pediria a V, Ex', e requeiro, na forma
do Regimento, que a emenda apresentada pelo Deputado Edison Lobão e já
apresentada à Mesa da Câmara dos Deputados, seja enexada a esta emenda
que vai ser objeto de exame por esta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra oeminente Relator, para contraditar a questão de ordem.
O SR. RELATOR (Passos Porto) - A Emenda Edison Lobào foi encaminhada à Mesa, mas está em fase de verificação de assinaturas. Ela não foi
ainda, oficialmente, apresentada ao Congresso Nacional, porque não foi lida
no Plenário do Congresso e, como tal, não existe, ela apenas existe na Imprensa, mas de direito, ela não existe no Congresso Nacional, porque não foi
lida em sessão conjunta do Congresso Nacional.
O SR. FRANCO MONTORO - Esta informação que nos ê dada pelo
nobre Senador Passos Porto é, de certa forma, contraditada pelo noticiário
unânime da Imprensa. A nào ser que a Imprensa esteja mal informada, ela
nos dá a notícia de que foi apresentada essa emenda e recebida pela Câmara
dos Deputados. Com isso, iniciou a sua tramitação.
Se ela está sendo objeto de verificação de assinaturas, processo que normalmente se faz em horas, - e a emenda foi apresentada há mais de uma semana - não nos parece que isto seja uma situação normal.
De qualquer maneira, parece-me que se torna indispensável que a Presi·
dência procure obter da Mesa da Câmara uma informação para saber se a
emenda foi ou não apresentada. Se eJa foi apresentada à Mesa da Câmara,
ela começou a sua tramitação por uma das Casas do Congresso Nacional. E
nada indica, a não ser que haja algo de estranho a justificar, que uma emenda que está formalizada perante à Mesa da Câmara, e que trata da mesma
matéria, não seja examinada conjuntamente. Escapa à nossa percepção a
existência de alguma razão que possa justificar. Fazemos um duplo emprego;
duas Comissões, duas reuniões, dois trabalhos, para examinar a mesma matéria.
O SR. PASSOS pbRTO - Em tese, estou de acordo com V. Ex'. Agora, acho que o requerimento de V. Ex' não deveria ser encaminhado ao Presidente desta Comissão, mas sim ao Presidente do Congresso, que seria a autoridade hábil para fazer a incorporação. Não seria o Presidente desta Comissão.
O SR. FRANCO MONTORO - Faço o requerimento ao nosso Presise ele achar conveniente, encaminhará ao Presidente do Congresso ou
solicitará - como acabo de sugerir - uma informação oficial, e não apenas
dente~
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verbal, sobre esta matéria, para que saibamos, então, pelo menos para que a
Imprensa seja informada, qual é a situação desta em~ndll. que para efeito
publicitário existe, para efeito regimental, não. ~ uma d,tlatidade estranha
que, positivamente, não se compadece com a franqueza, a seriedade e a limpeza com que devem ser tratados os assuntos legislativos.
O SR. MARCOS FREIRE - A indagação feita peIo nobre Senador
Franco Montoro perde a sua razão de ser, quanto à-existêrtcia ou não do rc..
ferido projeto) desde que o próprio Sr. Relator declarou que houve a,apresentação perante a Mesa daquela Casa. Portanto, apenas esclareceu
cs..
ta ria sendo feita a verificação das assinaturas. Mas essa informação de
S. Ex' o nobre Senador Relator) comprova realmente o fijto que foi trazido
ao conhecimento da Comissão pelo Senador Franco Montoro. A apresentação foi feita, Apenas, na opinião do digno Relator, estariam sendo conferi·
das as assinaturas. Mas se S. Ex', com a autoridade de Relator, na presente
proposta, informa que está em fase de verificação de assÍllatura, isto a. uma
comprovação de que, realmente. o projeto já foi apresentado. ConseqUentemente, ele existe, regimentalmente, já está em tramitação, tanto que ê uma
das fases, talvez a primeira fase da tramitação, a verificação das assinaturas.
Então, ele existe, o teor é conhecido, porque é públíco; já, inclusive, noticia·
do pela Imprensa, de forma que não há dúvida alguma quanto à existência
do projeto. E quanto ao deferjmento ou não do pedido do Senador Franco
Montoro, é parte já do pressuposto fático da existência do referido projeto.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, se, o nobre Senador
Franco Montora já houver concluído a sua exposição, que era de formulação de um requerimento a V. Ex'. solicitaria palavra.

que

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) -

Com a palavra V: Ex'

O SR. ALOYSIO CHAVES - Creio que o requerimento do S~ador
Franco Montara é inteiramente pertinente. Temos o devt':r de comprovar r.
gularmente, na forma regimental, a apresentação ao Conl~resso Nacional, da .
emenda, que é por todos atribuída, na Imprensa, ao nobre Deputado Edison
Lobão. De sorte que, creio - mas a matéria compete a V. Ex' decídír - que
é o requerimento oportuno e manifesto-me inteiramente de acordo com ele.
Uma vez respondida a indagação de V. Ex', feita esta verificação, a atual Co·
missão, esta Comissão, estará em condições de poder. portanto, continuar a
apreciar a matéria.
O SR. ITAMAR FRANCO - Gostaria, apenas, ,diante da argumentação do Senador Franco Montora. de recordar que há poucos dias tive
exemplo disto, quando apresentei uma proposta de emenda à Constituição,
pretendendo (iriar para o Distrito Federa~ uma Assembll~ia Legislativa."Esta
proposta foi apresentada à Mesa do Senado Federal. Quase que em seguida,
o Deputado Albérico Cordeiro, nobre representante de Alagoas, apresenta..
va, também, uma ,proposta de emenda à Constituição. criando uma representação do Distrito Federal na Câmara dos Deputados.
Então, veja V. Ex', quando da apresentação da minha emenda, que recebeu um número anterior ao da emenda do Deputado Albérico Cordeiro, a
Mesa do Congresso Nacional, presidida pelo President,:; do Senado, entcn ..
deu de anexar a proposta do Deputado Albérico Cordeiro à minha proposta,
evidentemente, sob os nossos protestos e, tambérn, dos protestos do nobre
representante de Alagoas.

um

Mas veja V. Ex.' o mais importante? No dia da ap,,:sentação, procedeuse à escolha da Comissão Mista para examinar a minha proposta; posteriormente então, já com a Comissão nomeada para a apreciação da minha
emenda, o Deputado Albérico Cordeiro teve, também, anexada a sua pro..
posta à nossa emenda que tinha sido primeiramente apresentada, motivo
pelo qual assiste - no meu entender - razão ao nobre Senador Franco
Montoro, quando encaminha a V. Ex' o pedido que fa1:. Realmente. a Mesa
do Senado entendeu - no meu caso - de anexar numa emenda apresentada
posteriormente à mjnha. a mesma da Comissão Mista.
Era a argumentação que queria apresentar para reforçar o pedido do
Senador Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Pela ordem, tem a palavra
o nobre Deputado Wólter Silva.
O SR. WALTER SILVA - Sr. Presidente, V. Ex' é sobejamente eonhecido na Casa ~ tanto na Câmara dos Deputados como também aqui no
Senado - Como um dos maiores entendedores de toda a LegislaçàopoUtica,
eleitoral e especificamente a regimental desta Casa. Então, nada daquilo que
possamos aduzir, trará a V. l!x' maiores esclarecimenlos, que V. Ex.' j' OI
tem bastante. Mas,. parece-nos que assiste ao nobre Senador FranCC) 1wfontoro inteira razão
formulação do seu requerimento. Toda a Naçi~bruilei
ra tem ciência, através da Imprensa, da existência da, t~menda do-.,"'tado

*"
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Edison Lobão, vinda a esta Casa até mesmo, segundo se suspeita, com o endereçamento certo de impedir a aprovação d;1. emenda Montara e a apro·
vação substitutiva da emenda do Deputado Arenista, para que o Governo
Federal capitalizasse politicamente, e até eleitoralmente, os resultados da
aprovação da emenda; e com uma agravante: é que a emenda Lobão defere
para um futuro longínquo as eleições diretas preconiz;1.das no projeto Montara.
Então, esta emenda, este projeto entregue à Camara dos Deputados
pela Liderança da ARENA, porque O Deputado Edison Lobão, é Líder da
ARENA, tem o objetivo claro de impedir a aprovação da emenda Montara
e propiciar, num futuro próximo ou remoto, talvez até a aprovação da sua
emenda, para que o Governo ficasse com os louros de uma aprovação que é
requerida por toda a Nação brasileira, por todo o povo brasileiro. O certo é
que a emenda Lobão existe; a Imprensa a tem noticiado fartamente e o nobre
Relator acaba de revelar que ela realmente existe; apenas, na fase de coleta
de assinaturas ou de conferência de assinaturas, que não é nem de coleta porque já está completada, mas seria apenas de conferência de assinaturas, o
que é também- urna forma de tramitação, é um início de tramitação. Mas, a
sua formalização, a sua entrega ~ Mesa da Câmara dos Deputados para dis
tribuição às Comissões técnicas é um fato consumado. Então, ela existe.
Parece-me que também tem razão o Senador Franco Montoro quando entende que V. Ex' tem competência bastante para, como Presidente desta Comissão Mista, endereçar o requerimento à Presidência do Congresso Nacional para que essa an~xação, que é também regimental, se faça, mas se faça
em termos realmente legais, anexando~se a emenda Lobão à emenda Montoro, que ,tem preeminência e precedência na discussão e votação, não só nesta
Comissão como no Congresso Nacional. Era a observação que queria fazer
em adendo às judiciosas observações feitas anteriormente pelos nobres Deputados e Senadores que vieram em socorro à argumentação do nobre Senador Franco ~ontoro.
e

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fonton) - A Presidência vai decidir a
questão de ordem.
Dispõe o Regimento Comum, no seu art. 72, o seguinte:
Art. 72. Encaminhada ao Presidente do Senado Federal
proposta de emenda à Constituição, este convocará sessão conjunta a realizar·se dentro de 5 (cinco) dias. para seu recebimento, lei~
tura, publicação, distribuição de avulsos, designação da Comissão
Mista e organização do calendário.
E vai mais longe o Regimento Comum, para configurar juridicamente o
recebimento da proposta de alteração constitucional em seu parágrafo úni~
co, quando diz:

Parágrafo único. O prazo de que trata o art. 48, da Consti~
tuição começará a correr da data da sessão de recebimento da pro~
posta.
Uma vez recebida, na forma regimental, a proposta de alteração constitucional que tem como primeiro signatârio o nobre Deputado Edison Lobão, a Presidência desta Comissão se dirigirá ao Presidente do Congresso
Nacional solicitando que S. Ex. determine a anexaçào da emenda de autoria do eminente Deputado à emenda de autoria do eminente Senador Franco
Montoro.
Concedo a palavra ao eminente Relator, para a leitura do seu parecer.
O SR. RELATOR (Passos Porto) - Sr. Presidente, Srs. Congressistas:
A Proposta de Emenda à Constituição n' 34, de 1978, de autoria do
Eminente Senador Franco Montoro e subscrita pelo número constitucional
de Senadores e Deputados tem por objetivo a alteração dos artigos 13. parágrafo 29 e 4 t da Constituição, a fim de que a eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, bem como do terço do Senado Federal, se faça
por sufrágio universal e voto direto e secreto. O dispositivo final da Proposta
estabelece que "os Governadores, Vice-Governadores, Senadores e respectivos suplentes, eleitos pelo colégio eleitoral a que se refere o § 29 do atual artigo 13 da Constituição Federal terão mandato de um ano".
Em sua breve Justificação, explica o Autor que o objetivo Ué restabelecer a eleição direta dos Governadores e Vice-Governadores, bem como do
terço do Senado Federal, procurando assim a presente iniciativa retornar bs
mais puras tradições republicanas, segundo o princípio consagrado em todas
as Cartas que nos regeram, inclusive após a Revolução de 1964, especialmente a Constituição de 1967. e a própria Emenda Constitucional n 9 I, baixada
pelos Ministros militares".
Inicialmeme, queremos deixar patente, que O sistema de eleições indiretas, quer para Governadores, quer para Senadores, nada tem de incompatí-
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vel com o regime democrático. A eleição indireta para o Senado e, em particular a coexistência dos si temas direto e indireto - sufrágio universal e colégio eleitoral para a composição do Senado, há exemplos diversos em nações
democráticas que adotam essa dicotomia, quando não uma multiplicidade
de sistemas para a escolha dos representantes na Câmara Alta. Não vou citálos porque já foram amplamente debatidos nas duas Casas do Congresso
Nacional e pela Imprensa.
Cremos, no entanto, de que é chegada a hora de se dizer da in adaptação
do sistema eleítoral indireto às tradições, aos costumes e à índole do povo
brasileiro.
A experiência de 1964, a estes dias, mostrou que a eleição indireta não
facultou a alternância dos partidos no poder.
A Vitória do MDB no Rio Grande do Sul, São Paulo, e outros Estados
não permitiu aos seus representantes eleger os Governadores e seus Senadores indiretos.
E mais, apesar do caráter liberal das escolhas das listas à suprema indicação do Senhor Presidente da República, os indicados à ARENA para a
eleição de Governador e/ou Senador não obedeciam a critérios estabelecidos
e conhecidos. Redundava daí a escolha daquele que não se previa ou a surpresa insurrecional de São Paulo que fez Paulo Maluf e Amaral Furtan, Governador e Senador, respectivamente.
Tivemos ótimos Governadores pela eleição indireta e os Senadores indiretos todos poderiam vir pelo sufrágio universal porque todos se revelaram
clarividentes homens públicos e muitos já eram campeões das pugnas eleitorais, mas o processo não se ajustou à vocação política do povo brasileiro.
Poderíamos hoje aqui invocar vârios exemplos de eleições indiretás no
Brasil Império, no Brasil Colônia e até na primeira fase republicana. Poderíamos citar exemplos de outros países onde as eleições indiretas funcionam regularmente como opção democrátíca e eleitoral. Mas, ninguém ~cre
dita e ninguém quer neste Brasil dos nossos dias, néo-capitalista e liberal.
Vamos às urnas porque aqui até a escolha dos dirigentes do Flamengo ou do
late Clube de Brasília emociona e envolve a sociedad.e ...
A emenda n9 34, do Senador Franco Montora, a segunda com os mesmos objetivos do ilustre Autor,jâ que a emenda 09 98, de 1978, também sua,
já rel;1.tada pelo Deputado Inocêncio de Oliveira ejá examinada no ano passado pelo Congresso Nacional, tem o apoio da maioria de ambos os partidos
quanto à redação do § 2' do artigo 13 e artigo 41.·Restaura·se o princípio
republicano do sufrâgio universal para a eleição do Govermidor, Vice·
Governador e o terço do Senado. Cremos que quanto a estes itens da proposta nào há dúvida. Basta somar os signatários da emenda do Senador
Franco Montoro aos do recente projeto do Deputado Edison Lobão, anunciado publicamente - eu subscrevi a emenda do Deputado Edison Lobão~
então. eu a conheço - e se verificará que a maioria do atual Congresso Nacional ê favorável às eleições diretas para o Governo Estadual e Senado.
Quanto à inclusào do artigo III no Ato das Disposições Gerais e Transitórias. estabelecendo o mandato de um ano para os Governadores. ViceGovenladores, Senadores indiretos e seus respectivos suplentes, esta tem a
nossa totai repulsa e desaprovação. O cerceamento dos mandatos e sua redução infringem a tradição do direito positivo brasileiro, mesmo antes da
nossa primeira Constituição Imperial. Não hâ exemplo, em nossa história,
da redução de mandatos eleitorais por ato legislativo, constitucional ou ordinário. Jâ houve prorrogação, nunca antecipação. Medidas legislativas excepcionais só surgem, no Brasil, em situações de emergência, outorgadas. jamais
legitimadas por ato do Congresso Nacional. em sua competência originãria.
Nào tivemos Constituição, mesmo a mais ditatorial de 1937, que revogasse ou esquecesse determinados preceitos fundamentais: o da igualdade de
todos perante a Lei, o da intocabiJidade do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, bem assim o princípio genérico da irretroatividade da lei, assim como aquela ex.ceção da retroeficácia em se tratando de lei
fiscal ou penal mais benéfica.
Pode o Constituinte alterar qualquer artigo da Constituição desde que
respeite a Federação e a República, sobretudo se ele recebeu esta outorga de
mandato expresso pelo povo. Mas, o legislador, no exercício de missão constituinte que não deflui de mandato expresso e sim de simples poder de reforma, não deve alterar ou expungir do texto constitucional o mandato político
porque estará violando o pressuposto da irretroatividade da Lei. E ainda
mais, há o perigo do precedente. Maiorias eventuais do Congresso Nacional
poderão desestabilizar, pelo exemplo, os princípios básicos da nossa tradição
jurídica e constitucional. Somos contra o artigo 211 do projeto em exame.
Quanto à ressurreição do § 2' do artigo 13 e do artigo 41 à nOssa
Constituição, somos favoráveis. O problema se situa agora nos enfoques da
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balbúrdia reformista do Congresso e da maturidade da aprovação dos dois
'
preceitos constitucionais acima citados.
Achamos que seja natural, no iníCio de um novo período legislativo,
sobretudo agora com os ventos da "abertura"; esta \'onda" legisferante do
Congresso Nacional. Todos têm compromisso popular com a restauração
plena do regime democrático e todos querem participar do processo de reordenatnenfo jurídico, político e constitucional do País.
Tudo bem. Quem compulsar, no entanto, a nossa atual Constituiçào do
Brasil, de 24 dejaneiro de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional n9 I, de 17 de janeiro de 1969 e as alterações feitas pelas Emendas
Constitucionais de números 2 a 12, esta última de 17 de outubro de 1978,
chegará à conclusão de que não é possível mais emendar com estes doze "remendos", inclusive por motivos didáticos, de boa técnica legislativa e constitudonal.
Já estamos aqui com a Constituição, e doze emendas, que até para um
JCstudante de Direito será difícil compulsar, pela balbúrdia que já está estabelecida no texto constitucional.
Somos favoráveis integralmente à idéia do Senador Leite Chaves e também do Deputado Djalma Marinho, pela constituição de uma Comissão
Constitucional do Congresso Nacional para revisão e consolidação do texto
constitucíonal, oferecendo uma nova Carta ao País, una e definitiva.
Os Senhores Congressistas hão de convir que projeto de emenda à
Constituição nestes meses desta legislatura estão numa turbulência e num
volume de projetos de lei ordinária.
Ninguém se preocupa em regulamentar os dispositivos coristitucionais
passíveis de leis complementares. Todos estão no reino dà reforma constitucional. Então, vamos fazer a reforma completa e definitiva, por atacado e
não a varejo.
O segundo problema, no exame desta Emenda, é a sua maturidade. Ela
foi apresentada no dia 4-12-78, no final da última legislatura, ainda sob os
efeitos da votação e rejeição da Emenda n9 98, do mesmo Autor e com os
mesmos objetivos.
O prazo de tramitação no Congresso Nacional se esgota no dia 28 do
mês corrente. Não há o clima e as condiçõe~ políticas para a sua aprovação
parcial agora, em face das dificuldades notórias no início do presente Governo, com os ajustamentos sociais e econômicos.
O Congresso quer votar a eleição direta dos futuros Governadores e do
terço do futuro Senado. Mas este voto se inclui num processo global de liberalização do regime e há uma escala prioritária de providências constitucionais e políticas a observar.
Somos, portanto, favoráveis à redação do § 29 do artigo 13 e artigo 41,
da presente emenda, mas não a aprovamos agora, pela sua prematuridade e
não concordamos com a proposta do artigo 211, pela sua inconveniência.
À vista do exposto pelas razões apresentadas, concluímos pela rejeição
da Proposta de Emenda à Constituição n9 34, de 1978, esperando que os relatores do futuro sejam mais felizes do que nós.
E o meu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Está em discussão a matéria.
O SR. EDSON VlDIGAL - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) nobre Deputado Edson Vidigal.

Concedo a palavra ao

O SR. EDSON VIDIGAL - Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão Mista:
Nào há porque ser contra as eleições diretas para Governadores. Os argumentos levantados para justificar essa escolha por via indireta foram superados pelos fatos. A primeira safra de Governadores técnicos e apolíticos resultou, em sua maioria, - perdoem-me - num fracasso. Frustraram-se vocações que surgiam e foram sufocadas as existentes.
A segunda safra de Governadores, salvo as exceções, que a prudência e
a gentileza sempre recomendam que se faça, provou definitivamente que,
neste País, ninguém escolhe melhor do que o povo. O Governo de Estado é·
algo profundamente sério, envolvendo responsabilidades terríveis para que
sejam entregues a cidadãos que, por mais bem intencionados que estejam,
não emergem do consenso popular. Aqw, também existem as exceções e
menciono a que conheço melhor, a do Maranhão, o meu Estado, agora,
onde o Governador João Castelo chegou legitimado pelas urnas, conduzindo pessoalmente a campanha; obteve,juntamente com o ~residente do nosso
Partido, o Senador José Sarney, expressiva maioria de votos, elegendo todos
os candidatos que apoiou nas praças públicas. Entendo, entretanto, que o

Quinta-feira 14

2691

fato de uma proposta como esta ter sido da iniciativa da Oposição não invalida a necessidade de se restabelecerem as eleições diretas, nem desmerece a
ARENA pelo apoio que emprestar à aprovação ao projeto, Afinal, somos o
Congresso Nacional que, no seu todo, é resultado dos votos dados à Oposição e ao Partido do Governo. Assim como a Oposição não deve ficar' na
cômoda posição de recusar todas as propostas formuladas pelo Governo,
pelo seu Partido, não deve, a ARENA nem o Governo, ficar, igualmente. na
cômoda posição de recusar as propostas viáveis da Oposl,çào.
Não podemos, assim, prescindir de qualquer contribuição, venha de
onde vier, com vistas à melhoria do País. Precisamos de c:ntendimento, de
aproveitar as propostas viáveis de todos que objetivem o aperfeiçoamento
.
das instituições democráticas.
Este aproveitamento corresponde a levar à prática ü apelo de conciliação das mãos estendidas do Presidente João Baptista Figueiredo.
Quando digo propostas viáveis, cito corno exemplo a que agora se discute parcialmente. Considero, viável, tanto quanto o nobre Relator, sua
aprovação, somente no que restabelece as eleições diretas para governadores
e senadores.
Concordo com S. Ex' em que reduzir os mandatos já existentes seria
mudar as regras do jogo que já estavam estabelecidas. Temos que começar a
conviver com o Estado de Direjto e nos prepararmos para o seu aperfeiçoamento.
O Ato Institucional 09 5 -não existe mais e agora é tempo qe semearmos
o otimismo, convencidos de que a nossa capacidade e desprendimento póderão render bons dividendos para a Nação, em proveito do País.
As eleições diretas para governadores integram o programa da A,RENA. Portanto, não vejo porque não aprovar, em tese, a emenda. O" or,igem
oposicionista da proposta não constitui' qualquer vício; é legítima.
Com estas palavras, estou apenas reafirmando o que d.isse em sessão do
Congresso Nacional, no dià da instalação desta Comissão .'Mista. Quem quiser conferir, encontrará, à página 289 do Diário do Congresso Nacional, de 28
de março último. Não mudei de opinião. Nenhum argli.rnento até agora
convenceu-me ao contrário. Tenho aqui o.Programa da Aliança Renovadora
Nacional, sob cuja legenda fui eleito pelá Maranhão. Diz:
"A Aliança Renovadora Nacional considera objetivo funda~
mental a implementação da democracia representativa como regime político, que se traduz pela vigência plena dali direitos públicos
subjetivos civis, políticos e fundamentais da peSlioa humana, pem
assim· pelas diferenciações estruturais política, e,:;onômica, psicossocial e militar adequadas realisticamente ao seu exercício ..
Para atingir esse objetivo propõe-se:
a) Estruturar o estado de direito que mantenha em toda a SU~
plenitude os direitos fundamentais do homem, pJ'otegendo a sua liberdade contra o medo, contra o pauperismo, co:ntra a pers~g;uição
religiosa e contra a violação da sua vida intim.!1.
Que garanta a legitimidade da representação política fum,tada
no exercício livre, independente e consciente do voto.
Que mantenha a sociedade política plural em competição pací~
fica pelo poder.
Que obrigue a rotatividade periódica dos mandatários, nos
ermos da ,Constituição.
Que propicie a formação permanente das lideranças, garanta a
prestação jurisdicional, defenda e resguarde os ideais e a forma democrática de vida,. repudiando a contestação das minorias ativistas
e neutralizando, pronta e eficazmente, as ofensall ao regime e à ordem.
b) Aperfeiçoar -o regime federativo mediante:
19 A autonomia dos Estados, cujos governadores devCfO ser
eleitos pelo voto direto.
Ora, Sr. Presidente, não foi à toa que muitos companheiros e eu ingressamos nUm partido deste. Estamos na ARENA, porque acreditamos na eficácia das suas propostas; porque"·queremos, realmente, c:struturar o estado
de direito consoante estes parâmetros; porque queremos aperfeiçoar o. regime federativo; e mais: porque queremos - e está também no Progra~a da
ARENA - melhor r(:ndimento do processo legislativo.
Não faz, portanto, sentido, desperdiçar uma oportunidade como esta.
Por que jogar fora o momento de uma decisão sobre a qual não existe a menor dúvida? Uma decisão como esta, de estabelecermos as eleições diretas
para governadores,: uma decisão que une, que não tem adversários. que: ninguém está contra?
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Temos perdido muito tempo neste País. Todos os Presidentes da .República, desde a implantação do bipartidarismo, filiaram-se à ARENA. O
Ministro da Justiça do atual Governo presidiu este Partido e o programa ao
qual devemos fidelidade está assinado por ele, o eminente Senador Petrônio
Portella. E o atual Líder do Governo no Senado, o Senador Jarbas Passarinho, foi exatamente o Presidente da Comissão que elaborou este programa.
Seria injusto dizer que a ARENA não tem perseguido, nestes anos todos
de celibato político, os objetivos do seu programa. Seria injusto afirmar que
os Presidentes da República, levados ao cargo sob a legenda da ARENA,
não tenham procurado observar o programa a que se filiaram. Compreendamos as dificuldades que todos tiveram, mas agora, quando a exceção está revogada, quando o atual Presidente da República estende as mãos à conciliação e afirma que a ARENA não é apenas o Partido no Governo, mas também o Partido do Governo; agora, que temos mais do que um compromisso
constitucional, uma jura pessoal do Presidente da República, de fazer deste
País uma democracia, não faz sentido deixar para depois o que podemos fazer agora, e já.
Este é o instante legítimo do Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição foi formulada nos lermos da Constituição. O quorum exigido foi cumprido; foi tod(J. uma peregrinação do autor, de porta em porta,
pedindo adesão. Foram expectativas geradas e custos financeiros despendidos: sabemos quanto custa, para os cofres públicos, em sessões extraordinárias, cada proposta de emenda constitucional que se apresenta hoje no
Congresso.
Então, terá sido tudo isto para um simples jogo de "faz-de-conta"? Por
que não resolvermos este assunto agora?
Por isso, Sr. Presidente e companheiros membros desta Comissão, estamos aqui com uma proposta alternativa, concreta e que traz a chancela de
mais ~e um terço do Congresso Nacion,l; o número de manifestações suficiente para provocar outra proposta de emenda, portanto outra Comissão
Mista, portanto outras sessões extraordinárias para.os contracheques de todos nós.
Poderia até ter feito isto antes, mas quis ser prático, objetivo; não me
preocupei em fazer média com a opinião pública nacional. Calei-me a aguardei a hora que entendo ser esta, agora. Tenho aqui uma emell.da substitutiva
à proposta de emenda à Constituição que ora se discute. Acredito que com
ela resolveremos a questão, atendendo a todos os lados, conciliando interesses, economizando tempo, poupando o erário público e afirmando a soberania do Congresso Nacional que nos cabe preservar.
Nestes termos, peço ao nobre Relator que a receba e acolha e, caso nào
o faça, peço desde já ao Sr. Presidente que transfira a decisão ao soberano
plenário desta Douta Comissão.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A Presidência não tem
como colocar sob suspeita a palavra de um eminente integrante da Câmara
dos Deputados, que declarou perante esta Comissão que a emenda substitutiva. ou melhor dito, o substitutivo oferecido, está subscrito por um terço
dos membros do Senado Federal e por mais de um terço da Câmara dos
Deputados. Daí porque recebe o presente substitutivo e o passa às mãos
honradas do eminente Relator, para que sobre ele se manifeste.

o SR. RELATOR (Passos Pôrto) -

Sr. Presidente, Srs. Congressistas:
Lamentavelmente, o Regimento da Casa proíbe substitutivo a emenda
constitucional. O que poderia se fazer - e foi pensado - seria·uma subemenda subscrita peJo Relator, que não a apresentou.
Então, a emenda substitutiva do eminente Deputado Edson Vidigal merece todo o nosso apreço e respeito; mas ela não poderá ser incorporada nem
discutida em Comissão, porque ela ~ substitutivo e não existe emenda constitucional substitutiva.
O período de emendas já teve prazo - segundo está dizendo-me aqui a
assessora - durante os dias 28, 29, 30 e 31 de março, 1,2,3 e 4 de abril; foi
esse o período destinado à apresentação de emendas, quando poderiam ter
sido. recebidas. Mas, em fase de parecer, lamentavelmente, eu não posso
aceitar esta emenda substitutiva, e inspirando-me no seu mesmo discurso,
digo que continuo celibatário nesta emenda, porque não posso recebê-la.
Vou continuar no celibato.
O SR. FRANCO MONTORO -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) nobre Senador Franco MontoTO.

Está com a palavra o

O SR. FRANCO MONTORO ~ As razões do nobre Relator são procedentes; mas a mat~ia ~ mais complexa.
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Está reunida a Comissão. A matéria está em discussão. S. Ex' concJui,
três vezet. que está de acordo com o art. 41 da Constituição; repete, três vezes, no seu parecer, que está de acordo com esta parte da emenda e reafirma
que tem elementos para afirmar que esse é o pensamento da Maioria do
Congresso. O nobre Deputado Edson Vidigal nada mais fez do que dar uma
conclusão coerente· ao pensamento do Relator, que ~ o pensamento da Comissão. Se S. Ex' não concordar com essa matéria, a Comissão deve discutir. Se ele não prevalecer, será vencido e haverá o Relator do vencido, e este
poderá ou não adotar. Não estamos submetidos à vontade arbitrária de um
dos nossos membros da Comissão, que argumenta a favor, e vota contra. Ê. a
Comissão que vai decidir.
Peço a V. Ex' que dê prosseguimento à discussão e tome os votos. A decisão será tomada pela Comissão e o Relator poderá ser aquele que foi Relator até este momento, se· o pensamento corresponder ao pensamento da Comissão, ou poderá não ser. Se a Comissào pensar diferentemente, de acordo
com a velha praxe do processo legislativo, será designado alguém como Relator do vencido porque, evidentemente, o parecer do Relator é um parecer,
do relator, e não da Comissão. O Relator do vencido poderá incorporar,
como penso que incorporará, essa emenda.
Digo mais: nem era necessário a emenda, porque bastaria que na hora
da votação se requeresse o destaque para o art. 13, e se aprovar apenas essa
parte destacada. De modo que não há nenhum impedimento regimenta1. Os
pretextos podem ser outros. Impedimento regimental, não existe. Se quisermos votar a esse respeito, votaremos.
O SR. ALOYSIO CHAVES -

Concede um aparte, nobre Senador?

O SR. FRANCO MONTORO -

Com prazer.

O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex' acaba de afirmar que podemos votar o parecer, e até o destaque. Mas, regimentalmente, a emenda
substitutiva - isto é insofismável - não pode propor que se dê o destaque à
primeira parte do parecer, mas introduzir a discussão a respeito da emenda
substitutiva, que nào foí admitida, é impraticável.'
O SR. FRANCO MONTORO apresentar ·um substitutivo?
..
O SR. ALOYSIO CHAVES -

V. Ex' admite que o Relator pode

Poderia fazê-lo, mas nào o fez.

O SR. FRANCO MONTORO - Bem, mas o Relator da Comissão
ainda está para ser decidido. Há um designado, que presumivelmente representará a Maioria. Mas, se o pensamento não for, haverá outro Relator. E
isso não é privilégio do Senador Passos Pôrto; será privilégio de qualquer
membro da Comissão. Deputado oU Senador, que represente o pensamento
da Comissão, nós vamos dar, agora, o pensamento da Comissão.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Nobre Senador, V. Ex' me rez uma
pergunta e eu a respondi com o apreço que V. Ex' me merece. Creio que
toda a Comissão é testemunha de que o nobre Relator não apresentou nenhuma emenda. Se pode fazê-lo, também não discutimos. Apenas respondi à
indagação de V. Ex" E inquestionável que ele nào o fez, a não ser que este
Plenário tenha ouvido coisas que aqui não foram ditas.
O SR. FRANCO MONTORO Relator não fez.

Exato, estamos de pleno acordo, o

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) dem, o nobre Deputado Warter Silva.

Com a palavra, pela or-

O SR. WALTER SILVA - Sr. Presidente, parece-me que é assente,
nesta Casa, que a Comissão Mista formada regimentalmente em casos que
tais. ela subsume as funções e as competências das Comissões Técnicas, respectivamente. Então, a Comissão Mista delibera em tema de Direito Constitucional para examinar se à emenda é constitucional, se estaria de acordo
com a ordem jurídica vigente, e: aprecia também o mérito. Se se tratasse de
uma tramitação de um projeto comum de lei ordinária, em qualquer das Comissões Técnicas, o Relator poderia ser vencido por qualquer voto divergente que fosse acolhido pela Comissão.
Se a Comissão Mist<.t absorve, portanto, as competências e as funções
das Comissões Técnicas, entendo que o mesmo procedimento se adota aqui.
Basta que um membro da Comissào apresente uma emenda de plenário que estamos no plenário da Comissão - e que este voto contrarie o voto do
Relator. As emendas regimentais, atê no plenârio do Congresso, são sempre
possíveis; as emendas de plenário. Então, aqui se trata de uma emenda de
plenário de Comissão. Entendo que. se a Comissão acolher e votar o parecer,
'0 voto e a emenda apresentada pelo nobre Deputado Edson Vidigal, o que
V. Ex' terâ a fazer, então, será a designação de um novo Relator para prole-
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r.ir o voto vencedor, na medida em que o voto do Relator até então designado, Senador Passos Pôrto, passaria a ser voto vencido.

o SR.

-

Mas, nào ainda nem submetida a votos!

o SR. WALTER SILVA - Este, o ponto de vista que eu queria expender neste momento, como contribuição à discussão que se trava aqui a respeito do assunto que, realmente, importa decidir e, inclusive, para fazer jurisprudência nesta Casa e nesta Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - O Regimento Comum ~
omisso. Tem sido praxe seguida e adotada pela Comissào, sempre que o Relator apresenta emenda à proposta de emenda à Constituição, que, uma'vez
aprovada pela Comissão, posteriormente seriam buscadas as assinaturas dos
membros das duas Casas do Congresso Nacional. O Regimento Comum ~
claro e inequívoco quando diz que o parecer'é da Comissão e nào do Relator, depois 'de aprovado. é certo. Ao demais, cabe salientar que o nobre Deputado Edson Vidigal se antecipou; trouxe devidamente formalizada, nos
termos regimentais, a sua emenda. Nada impede, portanto, que, no interesse
da própria economia processual, essa emenda seja discutida e votada por
esta Comissão, mesmo porque parecer e emendas não são do Relator, mas
serão sempre, e necessariamente, da Comissão.
Esta é a interpretação da Presidência, que dá prosseguimento à discussão da matéria.
.
Está V. Ex' com a palavra para urna questão de ordem.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, não desejo, absolutamente, discutir a decisão da Presidência, apenas formulo uma indagação a V.
Ex', de uma maneira respeitosa.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) -

Pois não.

O SR. ALOYSIO CHA VES - Na forma do Regimento Comum, nào
há um prazo para apresentação de emendas pelos membros da Comissão?
Segundo: não foi aberto este prazo? Terceiro: este prazo foi encerrado sem
que tivesse sido apresentada emenda?
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Respondo afirmativamente às três indagações de V. Ex' Mas, fui claro quando disse que é omisso o
Regimento, na parte que trata das emendas sugeridas pelo Relator no seio da
Comissão. Omisso o Regimento. Ele nada apresentou, mas nada impede que
membro da Comissão sugira emenda ao Relator. Ele a sugeriu. E a Comis~
são é soberana; e democraticamente vamos debater, decidir a respeito de
emenda que está apresentada na forma regimental.
O SR. FRANCO MONTORO -

Estã iniciada a discussão?

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) -

Estã aberta a discussão.

O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - leiamos nos manifestar, agora,
sobre a emenda do ilustre Deputado Edson Vjdigal, ou devemos prosseguir
na discussão do parecer? O que está se fazendo aqui, agora, é o início da dis~
cussão de um parecer. Ele falou, discutiu o parecer e concluiu pela apresentação do que ele chamou de um substitutivo, o que eu considero intempestivo. Mas, esta é uma consideração pessoal do Relator. O Presidente deve continuar prosseguindo a discussão do parecer, porque não está em discussão o
substitutivo, que não teria, talvez, nem preferência na votação; a votação é
do Parecer. O parecer rejeitado, vota-se, então, a emenda do Deputado.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presidente:
O Sr. Relator, que tem nesta altura um substitutivo sugerido em suas
mãos, afirma que não apresentou substitutivo, e não pretende fazê-lo. Na
discussão do parecer do Relator, este poderâ ser aceito ou não pela Comissão.. Para melhor discussão desse parecer, do Relator, que a esta altura nào
apresenta substitutivo e nega-se a fazê-lo em relação ao sugerido, me parece
que seria de bom alvitre que o substitutivo fosse lido, uma vez que essa leitura não se deu, e logicamente isso esclareceria mais aqueles que deverão votar
a favor ou contra o pareçer, porque terão a alternativa. Não votando o parecer de maneira favorável, já se sabe que a alternativa se oferece à Comissão
de, não adotando esse parecer, adotar aquele que venha a ser formulado por
um Relator substituto, e que poderá então adotar o sucedâneo.
O SR. FRANCO MONTORO -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o Senador
Franco Montoro, pela ordem.
O SR. FRANCO MONTORO - Parece-me que o debate colocou o
problema nos seus devidos termos. E há uma coincidência clara; e tornou-se
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agora, com a intervençào do Senador Marcos Freire, Irtais claro ainda o
problema.
Temos jã o parecer do Relator; o voto do Deputado JEdson Vidiga/; e a
discussào vai-se tra'r'ar en\re o parecer e o voto. Se preveteéér o voto, :eJe se
transformaTá em R~ator e aceitará ou não; a Comissào é quem decidirá. Em
termos regimentais, !está assim colocado o problema: ternos o parecer Passos
Porto e o voto Edsqn Vidigal. Ê um voto -dele; ele deu o voto; agora 'Vamos
discutir. Uns concordarão com o voto, outros"Concordarào com o partcer.
Acho que o voto·é praticamente a consagração do parecer, porque o pl,lICCer
foi incoerente; disse: que estava de acoido~ mas votava contra. O votó, na
realidade, provou ...'
O SR. RELATOR (Passos Porto) -"Não há incoerência.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas,"at. qualquer maneira, hã dois
pontós de vista. Eu dei. com isto, o meu ponto de vista em relação à matéria,
mas, na realidade, há duas posições, a do parecer e o voto. Penso que ga~
nharíamos tempo s~ prosseguíssemos na discussão. Não há, realmente, matérias regimentais mais a discutir, e cada um dos membros da Comissão dará
o seu parecer, a sua opillião favorâvel ao parecer, ou f~jvorável ao voto.
O SR.

-

Então, já seria votação, e

não;~JJlais

discussão.

O SR. FRANCO M01'lTORO - Jã é discussào, mas uma discussão
orientada por dois 'pontos de referência.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A Pr,:sidência vai ler ó
substitutivo apresentado, para acolher a Questão de ordem levantada pelo
Senador Marcos Freire:
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do ar!. 49 da Constituição da República Federativa do
Brasil, promulgam a seguinte emenda ao Text'J Constitucional:~
Artigo único. O §2', do ar!. 13 da Constituição Federal,
passa a ter a seguinte redação: ar!. 13 ............... § 2' a eleição do
Governador e do Vice-Governador do Estado, cujos mandatos serão de 4 anos, far-se-ã pelo sufrágio universal e voto direto C secreto. O candidato a Vice-Governador considerar-~e-á eleito em .virtu..
de da eleição do candidato a Governador com eJe registrado."
Este é o substitutivo.
Está em discussão' a matéria.
O SR. RELATOR
~ Sr. Presidente, não" nem substitutivo;"
substitutivo é quando se modifica o texto do projeto. Emenda substitutiva é
a emenda que modifica o texto do projeto. O que o ilustre Deputado fe? foi o
destaque do art. 13, que consta do projeto de emenda à Constituição' do Senador Franco Montara. Ele fez o destaque do art. 13. () meu pensamento,
minha ação e voto, estão consubstanciados neste parecer. Este é o meu pensamento e a minha ação.
O SR. JORGE ARBAGE -

Pela ordem, Sr. Pre"idente.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) nobre Deputado Jorge Arbage, pela ordem.

Concedo a palavra ao

O SR. JORGE ARBAGE - Sr. Presidente, V. Ex' suscitou a omissào
do Regimento Comum do Congresso Nacional no tocam.te ao problema da
matéria em discussã,o. Para que esta Comissão não decida à revelia da lei, ou
ao Seu arrepio, ponderaria a V. Ex' para que desse cump'rimento ao que dis~
põe o art. I SI do' Regimento Comum.
Com a devida permissão de V. Ex', eu procedereí â leítura do'texto:
"Art. 1St. Nos casos omissos neste-Regimento aplicar..se-ào
as disposições do Regimento do Senado e, se este·ainda for omisso,
as do da Câmara dos Deputados."
O SR. PRESiDENTE (Lidovino Fanton) - Jã que V. Ex' levanta
questão de ordem, a Presidência roga a que refira especialmente o dispositivo regimental da Câmara ou do' Senado, já que a ele se r'::porta o Regimento
Comum.
O SR. JORGE ARBAGE - Com a devida vênia da nobre Presidência.
V. Ex' é que suscitou a tese da omissão do Regimento Comum.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A Fresidência esclarece
que se socorreu da Assessoria da Presidência do Cong::esso Nacional para
decidir assim como deCidiu, recebendo a emenda subs(:rita por dols:ter.ços
dos membros da 'duas Casas do Congresso Nacional.
~'iEste, o esclar~cimento à Comissào e à soluçào da-1:lPestio-deor.dem levantada por v. Ex'
-.~ "
Em discussão a matérja.
_:;_~~~~.;-_
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Com a palavra o nobre Deputado Claudino Sales.
O SR. CLAUDINO SALES - Sr. Presidente, da leitura que V. Ex'
acabou de fazer da propositura Edson Vidigal, conclui-se o seguinte: não é
um voto, não é um projeto substitutivo, é uma Emenda Constitucional, e
deve ser apresentda pelos trâmites normais, isto t, ela deverá ser lida em sessão do Congresso Nacional; ganharâ uma Comissão especial para examinâla e emitir parecer, como se faz com o caso presente. Nem é voto em separado, e nem é emenda substitutiva; é uma nova Emenda Constitucional, como
o próprio cabeçalho o diz muito claramente. Eu pediria então a V. Ex' que,
presente esta realidade, a enc~minhasse para a apreciação do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Embora se trate de matéria
vencida, a Presidência esclarece que na omissão do Regimento, tendo sido
apresentada por um membro da Comissão, uma emenda à emenda constitucional, quer, mais do que isso, esclarecer ao nobre Deputado que a emenda
constitucional que eV'entualmente é apresentada pelo Relator também não é
lida em sessão do Congresso Nacional.
O SR. CLAUDINO SALES - Mas ai é parecer, nobre Presidente, de
uma Comissão especial.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - E mais, a emenda não é do
Relator, é sempre dcl Comissão.
Vamos dar prosseguimento à discussão da 'matéria.
Com a palavra o nobre Deputado, para discutir a matéria.
O SR. JOACIL PEREIRA _ Com relação à Emenda constitucional de
autoria do eminente Senador Franco Montora, aceito plenamente, aliás em
acordo com o Relator, aquela parte que diz respeito à eleiçào de Governador, Vice·Governador e Senadores. Não aceitaria jamais o resto, porque entendo que os Senadores indiretos, como os Governadores indiretos, foram
eleitos em virtude de urna lei do tempo, vigente no tempo.
A questão formal me parece secundária, seja uma emenda substitutiva,
seja um pedido'de destaque, que neste pode ser transformado, seja também
um voto em separado que poderá ser o voto vencedor, entendo que V. Ex'
agiu muito bem quando recebeu o modificativo sugerido pelo ilustre Deputado Edson Vidigal, para a discussão desta colenda Comissão. Do contrârio,
ficaríamos sujeitos a uma situação disparatada. Concordar com o parecer
em todo seria, ao meu ver, contraditório, porque o parecer aceita todo o
mérito da eleição direta com relação a Governadores e Senadores; rejeita
quanto ao resto. No demais, consideraria, como considera~ inoportuna ou
inconveniente. Quando será oportuno isso? Está no programa do partido a
que eu pertenço, a AREN A, a eleição direta; proclama-se que esse também é
o pensamento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República; a maioria
do Congresso Nacional já se manifestou, subscrevendo três emendas que visam, de um modo geral, às eleições diretas. De sorte que, sendo o aspecto
formal secundário, porque sabemos que um Juiz pode receber um recurso
mal denominado, com outro nomejuris. mas desde que seja dentro do prazo,
sem tolher o 'direito recursal dele adaptá-lo, V. Ex' também pode fazê-lo. I!
o princípio de analogia.
De sorte que eu me manifesto a favor, na hora em que me é dado discutir a matéria, pelo supstitutivo, com voto em separado, que poderá ser voto
vencedor, ou pelo pedido de destaque, contanto que nós adotemos, agora,
desde logo, a eleição direta para Governadores, Vice-Governadores e Senadores da República. (Palmas.)
Referiu aí o Deputado Edson Vidigal que, no programa do partido a
que pertenço, a Aliança Renovadora Nacional, há uma expressão de que de·
vemos votar, decidir, sem medo. Pois,bem, contra o-medo, sem medo algum,
adotemos, desde já, 3S eleições diretas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Continua em discussão a
matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-la, vamos dar por encerrada a
discussão. (Pausa.)
Vamos passar, agora, ao processo de votação.
Existe sobre a mesa um requerimento firmado pelo nobre Deputado Edson Vidigal.
É lido o seguinte
Senhor Presidente
O abaixo firmado, integrante desta Comissão, requer, respeitosamente,
que, ouvida a Comissão, seja votada, antes da proposta de Emenda à Constituição n9 34, a Emenda Substitutiva apresentada pelo signatário nesta ses:
são e que conta com mais de um terço de assinaturas dos membros de cada
uma das Casas do Congresso Nacional. .
Nestes termos - P. e E. Deferimento.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1979. -Deputado Edson Vldlgal.

O SR. ALOYSIO CHAVES dente.

Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Concedo a palavra aO eminente Senador, peja ordem.
O SR. ALOYSIO CHA VES - Flagrante violação do Regimento Conum de todas as normas de decisão, de Comissões dessa natureza, se nÓS admitirmos, como um requerimento, para votar aqui à frente e com precedência do parecer, o que se intitula uma emenda substitutiva. Isto é flagrantemente violador do Regimento Comum, viola o Regimento do Senado e da
Câmara, de aplicação subsidiária.
Eraão. V. Ex', como eminente Deputado e presidindo uma Comissão
Mista do Congresso Nacional, há de compreender que em defesa~ inclusive,
da validade do que se faz nesta Comissão e em respeito à Emenda do nobre
Senador Franco Montoro, em respeito, sobretudo, à hierarquia dessa medida legal que se pretende impor, que é uma reforma à Constituição Federal, se
obedeçam, rigorosamente, os preceitos legais e a tramitação.
De' sorte que encerramos a discussão do parecer; vamos votar o parecer.
E óbvio que se o parecer for recusado pela maioria da Comissão, então esse
voto majoritário é que poderá se fundamentar nos termos do voto do Deputado Edson Vidigal.
Portanto, pela ordem vamos votar aqui o parecer do nobre Relator, o
Senador Passos Pórto, e se o parecer for vencido, então é óbvio que o voto
vencedor, esse se constitui no pronunciamento defmitivo desta Comissão.
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) nobre Senador Franco Montoro.

Concedo a palavra ao

O SR. FRANCO MONTORO - Acho que o Senador Aloysio Chaves
tem razão. Vamos, realmente, discutir e votar o parecer do Relator. Mas V.
Ex', na realidade, esclarece. Esta votação tem uma significação; quem recusar o apoio ao parecer estará se manifestando a favor do voto ...
- (Inaudivel)

O SR.

O SR.

-

Estamos fazendo um Regimento novo.

O SR. FRANCO MONTORO - Esta é a significação real da votação,
sendo que aqueles que estão votando a favor do voto do Deputado Edson
Vidigal, estão concordando com a argumentação do parecer. Apenas, divergem na sua conclusão, porque há uma incoerência entre a defesa do princípio das eleições diretas e o voto contrârio. De modo que, na realidade, a colocação ... (lnaudível) Não; é a situação de fato. Os que estiverem contra o
parecer, estarão favoráveis ao voto do Deputado Edson Vidigal. Esta é a significação real da votação.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) -

Peço

~

palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o eminente
Relator.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - Sr. Presidente, está havendo uma
subversão do Regimento das duas Casas e do Regimento Comum. O voto do
Relator tem preferência e teria preferência se o Relator tivesse apresentado
uma subemenda; ela teria preferência sobre o projeto, se o Relator tivesse
apresentado a subemenda. Nunca acolher um substitutivo, porque ele é in·
tempestivo. O ilustre Deputado, ali, falou que o juiz acolhe, recebe recursos
no prazo. Não há mais prazo para se receber, aqui, emenda substitutiva.
Não há o que discutir da proposta do eminente Deputado Edson VidigaJ.
Ela não existe para a Comissão. O que a Comissão tem que discutir e votar ...
O SR. FRANCO MONTORO - Existem patentemente duas orientações. Se for vencedor o ponto de vista do Deputado Edson Vidigal, se esse
for o pensamento da maioria da Comissão, será ele provavelmente designado para relatar o vencido e ele apresentará emenda substitutiva. Esta é a situação real. E por isso fez bem o Presidente em mostrar que eram as dua.s alternativas que se apresentam à Mesa.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - Sr. Presidente, peço a V. Ex' que
me garanta a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A palavra está com o Relator.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - Sr. Presidente, o que se vai discutir
e votar é o parecer do Relator na sua integridade. Se for vencido o voto do
Relator. então poderá alguém ser designado pelo Presidente para relatar o
vencido. Nunca se discutir o destaque do eminente Deputado Edson Vidigal,
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porque ele não o apresentou no prazo estabelecido no cronograma da Emen..
da Constitucional. Ele deveria ter apresentado esta emenda, já que ele estava
muito interessado, nos dias 28, 29, 30 e 31 de março, e de l' a 4 de abril
O SR. FRANCO MONTORO -- O Relator não poderia apresentar
uma ...?
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) -- Poderia. O Relator pode.
O SR. FRANCO MONTORO -- Isso é prerrogativa de uma pessoa ou
do Relator da Comissão?
O SR. RELATOR (Passos PÔrlo) --

li

do Relator da Comissão.

O SR. FRANCO MONTORO -- Da Comissão. E a Comissão pode, se
pensar de forma diferente, derrotar o parecer e haverá o outro Relator do
vencido. E aí ele terá o direito que V. Ex' tinha. Será o Relator se derrotado;
perfeito. Se derrotado, claro.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) -- Sr. Presidente, já conclui o meu
pensamento.
O SR. MARCOS FREIRE -

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o eminente Senador.
O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presidente, para me esclarecer e me
orientar, gostaria que V. Ex' me informasse o seguinte: O Sr ..Relator diz quc
está em discussão e no caso, aliás, em apreciação para fins de votaçã'o, o pa~
recer por ele apresentado, parecer que não apresenta nenhum substitutivo,
mas conclui pela rejeição do projeto do nobre Senador Franco Montara.
Em posição diametralmente oposta à do ilustre Senador Relator do pro..
cesso, o ilustre Deputado Edson Vidigal adiantou o seu voto contrário às
conclusões do voto Sr. Relator, e apresentando substitutivo.
De forma que indago à Presidência se no momento em que vou votar o
parecer do ilustre R~lator, eu poderia, exatamente, votar contra o voto do
Relator, o seu parecer, e a favor do voto, com o voto externado pelo Sr. Deputado, que .tem, em seu seio, um substitutivo, ...
O SR. FRANCO MONTORO -- Claro que pode. Ninguém pode cercear o Deputado.
O SR. MARCOS FREIRE - ... porque o próprio Relator disse que, se

ete fosse vencido, seria designado um outro, para dar o acórdào vencedor.
Ora-, o acórdão que me parece válido não é o do Sr. Relator, é aquele
discordante do Sr. Relator. E é aquele do Deputado, porque ele traz um
substitutivo que está de acordo com as minhas idéias. Então, gostaria de C5~
clarecer se posso votar com o Deputado Vidiga1.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) a palavra, o nobre Senador José Lins.

Vou esclarecer V. Ex'

COln

O SR. JOSÉ LINS -- Sr. Presidente, eu imagino que o nobre Senador
Marcos Freire deseja que V. Ex' ponha em votação duas coisas ao mesmo
tempo t, suponho que isso não é regimental. A norma seria votar o parecer
do Relator; se este for rejeitado, submeter à votação, se a Comissão assim o
decidir, outras formulações.
O SR. MARCOS FREIRE - Se eu apenas votar contra o parecer do
Relator, ...
O SR. JOSÉ LINS -- O Sr. pode votar a favor.
O SR. MARCOS FREIRE - Não, mas a minha posição é contrária.
Se eu não justificar, sendo derrotado o parecer do Relator, eu poderia até ser
designado o novo Relator e não teria externado a justificativa do meu voto
contrário. E como ela coincide com a justificativa do Deputado Vidigal,
quando eu voto contra o parecer do Relator, estou dizendo: de acordo com o
voto do Deputado Vidigal, que ele já externou para a Comissão.
O SR. JOSÉ LINS -- O voto é de V. Ex' mas não da Comissão. Então,
não tem sentido nenhum V. Ex' contar o seu voto para a Comissão quando
essa votação não está em jogo.
O SR. MARCOS FREIRE poderia votar.

O SR. JOSE LINS -

Mas eu pedi esclarecimentos de como eu

V. Ex' vota com a consciência.

O SR. MARCOS FREIRE - Não tenho a clarividência de V. Ex' Precisei da orientação da Presidência, que solicitei.

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex' votaria, segundo imagino, dando o seu
voto sobre aquela matéria que foi posta em votação.
O SR. MARCOS· FREIRE -'- Exato, e justificando porque.
O SR. JOSÉ LINS -

Se pedi voto em separado.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) tação.
Com a palavra o nobre Deputado.

Vamos colocar em vo-

O SR. PAULO LUSTOSA -- Senador Franco Montoro, acho que V.
Ex' teve muita habilidade, muito talento, para encaminhar o que efetivamcn~
te ele desejaria fazê~lo porque, na verdade, acredíto que o Senador tenha
mais interesse é de tornar, digamos, um consenso na Comissão no sentido de
rejeitar o parecer do Relator. E, com isso abriu um espaço para uma discus ..
são, inclusive de uma proposta, porque, na verdade, é acc:ita por todos nós,
mesmo aqueles que estejam de acordo - acredito que unta grande parcela,
aqui - a proposta das cleições diretas.
O processo em si, de decisão da Comissão, deverá ser, necessariamente,
discutir o parecer do Relator, rejeitá~lo ou não. A partir daí, tudo seria reini~
dar um novo processo em ~rno de determinada discussão. O fundamef,ltal,
acredito, seria a aprovação ou rejeição do parecer do Relator, E, após ;isso,
partiríamos - poderia ser decisão da Comissão - para estabelecer, definir,
inclusive um novo Relator.
O SR.

-

(Inaudível)

O SR. PAULO LUSTOSA -- Não, o voto do Deputado Edson Vidigal
pode ser um voto antecipado contra o parecer. Mas é um voto que sim,ples~
mente foi antecipado. O que nós, efetivamente, admitimos, é que nas seqUên~
das das decisões da Comissão, o problema fundamental, independente. do
mérito da questão, o dado fundamental é que devemos res];>eitar um processo
em termos de decisão. Devcmos discutir, rejeitar ou aprovar o parecer do
Relator e, a partir daí, discutiremos o que vamos fazer depois. Acredito que
deveria ser este o procedimento.
(apartes simultâneos)

O SR. ALOYSIO CHA VES -- O nobre Deputado Edson Vidigal ietifi·
ca e declara que o que consta do pronunciamento que leu - por que S. Ex'
disse que era uma emenda substitutiva - é- o seu voto anLecipado relativo à
matéria constante da emenda e submetida ao parecer do nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A Presidência vai ~ubme
ter a votação o parecer _do eminente Relator.
O SR. (fora do microfone) -- Sr. Presidente, a pro'posta de emenda à
Constituição, emenda substitutiva, contém assinatura de um número "n" de
Parlamentares, pelo que ele não pode votar como manift:stação de voto em
separado.
O SR.
- (Fora do microfone)
O SR. CLAUDlNO SALES - Não é possível, ele não dispõe deste
mandato. Eu sou um dos signatários da propositura EdsCln Vidigal, mas não
o autorizei nesse sentido. Dei um encaminhamento pensando que ele dispu~
sesse de prazo legal para apresentar uma emenda a uma emenda constituciQnal.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - A Presidência esclarece
que se resultasse vitoriosa a emenda sub'Stitutiva do nobre Deputado Edson
Vídigal, pela praxe, ele teria 48 horas para recorrer às emendas das duas Casas do Congresso Nacional. Esta Presidência já esclareceu isso. Vai submeter
à deliberação do plenário o parecer do Relator e, a seB,uir, irá submeter à
apreciação da Comissão a emenda substitutiva, apresentada na forma regi~
mental e constitucional pejo nobre Deputado Edson Vidigal.
O SR.
-- Sr. Presidente, a emenda não pode nem ser recebida
por V. Ex' porque já passou o prazo.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) -- Está em votação o ,,~recer.
Para encaminhar a votação, com a palavra o nobre Deputado Claudino
Sales.
O SR. CLAUDlNO SALES -- Srs. membros desta Comissão Especial,
a maneira como está sendo colocada em votação esta matéria, data venià do
respeito que me merece o nobre Presidentç, um dos mais l:sclarecidos C«iJJIlpa. . ,
nheiros da Câmara dos Deputados, parece-me que atenta contra os m*is-co.. ~
mezinhos princípios regimentais.

_i
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Sr. Presidente, não vejo como V. Ex' possa colocar em votação, mesmo
que derrotado seja o' parecer do Relator, a subemenda ou emenda, ou o
nome que se lhe dê, a propositura Edson Vidigal, porque foi apresentada
fora dos termos regimentais. O nobre Relator .mencionou que o prazo de
emenda terminou no dia 5 de abril. Não é possível que, a esta altura, se receba como emenda substitutiva e se coloque em votação. Nem como voto em
separado, porque a propositura estâ contando com a assinatura de centenas
de coJegas que não concordam que ela seja transformada em voto apartado
nesta Comissão.
Requeiro a V. Ex' que atente para a maneira como a matéria estã sendo
conduzida e que os nobres integrantes desta Comissão se apercebam de que
os termos regimentais ~ 'que servem de balizamento aos nossOs trabalhos.
~ão é possível tamanha inversào regimental! Se for recusado o parecer, na
verdade hã uma forma regimental de se resolver o problema. Mas não seria
nunca transformando, a priori. a propositura Edson Vidigal como voto em
separado de quem quer q.ue seja, ou como o relato do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Estã em votação o parecer
do Relator.
Com a palavra o eminente Senador Marco~ Freire.

o SR. MARCOS FREIRE - O nobre Senador Relator me merece o
maior respeito. Sempre colho as suas palavras como verda<leiras lições que
gosto de seguir. E S. Ex' o Relator me esclareceu. muito enfaticamente, que
se o seu parecer fosse rejeitado, deveria ser designado um outro integrante da
Comissão para elaborar o parecer substitutivo. o voto vencedor. ConseqUen'temente, esse companheiro, que iria substituir o ilustre Relator, passaria a
ser o novo Relator da Comissão. E como é da competência do Senador Relator apresentar substitutivo, o Deputado Edson Vidigal jã apresentou à As~
semblêia o seu pensamento, inclusive em termos de substitutivo: Então me
parece muito claro que quando se vota a favor ou contra, se está tomando
uma opção entre duas posições diametralmente opostas: aquela do Relator,
efetiva, inicial, originária •. que rejeita o projeto do Senador Franco Montoro,
e um outro componente que apresenta um sucedâneo, uma alternativa, substituindo projeto originârio.
Portanto, nesse sentido é a nossa posição, Sr. Presidente.

°

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Passos Pôrto) - Esta Comissão foi convocada para
o exame e voto do parecer do Relator e nada mais. Se o parecer for rejeitado,
o pensamento da 'Comissão é contra o parecer. A maioria foi contra o parecer e ficamos aí; é encaminhado ao Plenário do Congresso Nacional: COmis ..
são M.ista, parecer vencido. Então, transfere-se para o grande Plenário do
Congresso a discussão .e votação. Houve um parecer de rejeição ...
O SR.

- Votar parecer, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Passos Pôrto) O SR.

-

Houve rejeição e não parecer.

Vamos votar parecer, Sr. Presidente.

O SR. JORGE ARBAGE - Sr. Presidente, peço a palavra para enca·
minhar a votação.

o fato de estar subscrita por um terço de Senadores e um terço de Deputados
não impede S. Ex' de adotar esta decisão.
Nossa posição, Sr. Presidente, estâ definida dentro deste princípio e
nada mais do. que este conceito.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Não há questão de ordem
a decidir.

Em votação o parecer do eminente Relator.
. O SR. ALOYSIO CHA VES - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma
declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Concedo a palavra ao Sr.
Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Srs. Senadores, Srs. Deputados:
Ao fazer esta declaração de voto com relação ao parecer emitido pelo
nobre Relator Passos Pôrto, desejo deixar bem claro que sou a favor das
eleições diretas para Governador e para o Senado. Reconheço que esta medida será, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente adotada, como reconhece
o próprio Relator,
Estou~ porém, decidindo uma matéria política. As eleições a se realizar
sê-lo-ão, se admitida a reforma em 1982. Portanto, sendo um ato eminentemente político e aqui, a respeito, se o MDB tem a sua posição, a ARENA
tem também a sua posição, nenhum, aqui, vai pretender demover o outro do
seu ponto de vista, jâ adrede estabelecido, fixado.
Nestas condições, Sr. Presidente, tomo uma decisão política quantG-à
oportunidade, à conveniência com o Partido majoritário, que é a ARENA,
de adotar imediatamente ou dentro de um mês, ou dentro de dois meses, ou
dentro de três meses, a emenda que estabeleça as eleições diretas. Isto é uma
questão politica e de oportunidade politica da decisão, que obedece a um critério que o Partido estabelece. Se no momento nós, que somos Maioria, desejamos a'provar esta emenda, nós a apresentaremos e faremos a aprovação
desta emenda.
Agora, se a Oposição, habilmente, o faz, tomando esta iniciativ~, como
o· nobre Senador Franco Montoro o fez ano passado e reitera agora, também
a ARENA, como um Partido majoritãrio, numa decisão politica, nào tem
por que ser caudatária desta decisão.
Nós tomaremos a decisão política, como Partido majoritário. Sendo
uma decisão eminentemente política, nós o faremos no momento adequado,
com a declaração prévia que faço, perante os Srs. Senadores e Deputados.
que eu sou inteiramente de acordo com as eleiçõe's diretas para Governador,
para Vice-Governador, para o Senado. Agora, a decisão política, como
membro deste Partido, que tem inscrito no seu programa esta medida, a decisào política, a oportunidade, eu a tomarei, quando julgar necessário.
Nestas condições. voto integralmente de acordo com o parecer do Sr.
Relator.
OSR.
Presidente.
Sr.

O SR. PRESIDENTE (Lidovioo Fanton) - Concedo a palavra ao
nobre Deputado Jorge Arbage, para encaminhar a votação.
O SR. JORGE ARBAGE (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presi.
dente:
Quando o eminente Deputado Edson Vidigal procedeu à leitura do seu
brilhante trabalho, ficamos, em princípio, na dúvida se realmente S. Ex'
apresentava um voto em separado ou se se se tratava de uma emenda substitutiva. Ficamos com a segunda hipótese, porque, na realidade, a convocação
desta Comissão, para a tarde de hoje, teve o caráter específico dç se analisar
o parecer do eminente Relator. Não caberia, aqui, nenhuma alteração a esse
parecer, eis que os prazos previstos no Regimento Comum, para a apresentação de emendas substitutivas oú emendas se espirou oito dias após a constituição desta Comissão. Conseqüentemente, verificamos, agora, que realmente se trata de uma emenda substitutiva. Ora, o voto não dependeria da
assinatura de um terço da Câmara e de um terço do Senado. Seria ato pessoal do próprio autor.
'Diante desta circunstância e para que os nossos trabalhos sejam ordenados dentro das limitações regimentais, pediria a V. Ex' que se ativesse, com
exclusividade, ao parecer do nobre Relator e o submetesse, nessa condição, à
deliberação deste Plenário. Se o eminente Deputado Edson Vidigal quiser
transformar a sua emenda substitutiva num voto pessoal que o faça, porque
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- Peço a palavra, para encaminhar a votação, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) , para encaminhar a votação.

Concedo a palavra ao
.

O SR.
- Só queria, Sr. Presidente para encaminhar, esclarecer a V. Ex' que o Regimento prevê a hipótese, no art. 152, § 69 :
"Art. 152. § 6' os membros da Comissão que não concorda·
rem com o relatório poderão:
a} Dar voto em separado."
Ê isso; vamos votar em separado, contra o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - O Sr. Secretãrio irá proceder à chamada nominal dos Srs. Membros desta Comissão; QS que estiverem
de acordo com o parecer do eminente Relator responderão sim, e os que votarem contrariamente responderão não.'
O SR. SECRETÁRIO - Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Sim, pelo parecer, integralmente.

Ó SR. SECRETÁRIO - Senador Henrique de La Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE O SR. SECRETÁRIO -

Sim, com o Relator.

Senador Bernardino Viana.

O SR. BERNARDINO VIANA -

Sim, com o Relator.
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SR. SECRETÁRIO -Senador Jorge Kalume.

O SR. JORGE KALUME O SR. SECRETÁRIO O SR. JOSE LINS -

Sim, com o Relator.

"Arl. 150. Vencido o Relator, o Presidente da Comissão designarâ um dos membros."

Senador José Lins.

Sim, com o Relator.

O SR. SECRETÁRIO -

Senador Moacyr Dalla.

O SR. MOACYR DALLA O SR. SECRETÁRIO -

Sim, COm o Relator.

COMISSÀO·MISTA

Sim, com o Relator.
Senador Franco Montoro.

O SR. FRANCO MONTORO - Contra o Relator e a favor do voto
do Deputado Edson Vidigal.
O SR. SECRETÁRIO -

Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA O SR. SECRETÁRIO -

Contra o parecer do Relator.

Senador Marcos Freire.

O SR. MARCOS FREIRE - Contra o Relator e a favor do voto do
Deputado Edson Vidigal.
O SR. SECRETÁRIO -

Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO O SR. SECRETÁRIO -

Não, contra o Relator.

Deputado Claudino Sales:

O SR. CLAUDINO SALES O SR. SECRETÁRIO -

Sim, com o Relator.

Deputado Daso Coimbra.

O SR. DASO COIMBRA O SR. SECRETÁRIO -

Deputado Jorge Arbage.

O SR. JORGE ARBAGE O SR. SECRETÁRIO -

Contra o R.elator.

Deputado José Camargo

O SR. JOSÉ CAMARGO O SR. SECRETÁRIO -

Não.

Deputado Joaci! Pereira.

O SR. JOACIL PEREIRA O SR. SECRETÁRIO -

Não.

Deputado Paulo Lustosa.

O SR. PAULO LUSTOSA O SR. SECRETÁRIO -

Sim, com o Relator.

Deputado Edson Vidiga!.

O SR. EDSON VIDIGAl O SR. SECRETÁRIO -

Não.

Deputado Walter Silva.

O SR. W ALTER SILVA - Não e pelo voto do Deputado Edson Vidiga!.
O SR. SECRETÁRIO -

Deputado Jorge Uequed.

O SR. JORGE UEQUED - Não, com o voto do Deputado Edson Vidiga!.
O SR. SECRETÁRIO -

O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - É, urildos membros.
Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a reunião.
(Levanta~se a reunião às /8 hotas e 32 minutos.;

Senador Passos pôrto.

O SR. PASSOS PORTO O SR. SECRETÁRIO -

- Gostaria de citar a V. Ex' o art. 150 do Regimen·

OSR
to do Senado.

Deputado Miro Teixeira.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Não e com o voto de Deputado Edson Vidiga!.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - Com onze votos contra
nove, resultou derrotado o voto do eminente Sr. Relator. (Palmas.)

Fica designado Relator o eminente Deputado Edson Vidigal.
O SR. CLAUDINO SALES (ARENA Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) -

CE) -

Peço a palavra, Sr.

Concedo a palavra a V. Ex'

O SR. CLAUDINO SALES (ARENA - CE) - Sr. Presidente, indago
de V. Ex': na Comissào Mista, quando a Presidência ê de Deputado, quem
deve ser Relator?
O SR. PRESIDENTE (Lidovino Fanton) - O Regimento não distingue entre Deputados e Senadores. A Presidência já indagou sobre esse parti~
cuJar,

E.

Incumllid. de estudo e p.rteor .obre a Propo.ta de
à
Con.tituiçio n' 15. de 1978 (eN) ..... "cancela di.po.içõe........
centa expre!lSio .00 artilos 43. 57 e44.respeclivllmente. d. c-ituiçào".

,/i::'

2' REUNIÀO, REALIZADA EM 18 DE
ABRIL DE i979
Às dezessete horas do dia dezoito de abril do ano de mil novecentos,e se.
tenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 25, de
1978 (CN), que "cancela disposições e acrescenta exp~ilIo aos artigos 43,
57 e 44, respectivamente, da Constituição", present.~~enhores Senadores
Jorge Kalume, Bernardino Viana, Helvídio Nunes, _rique de La Rocquc,
Murilo Badaró, Jarbas Passarinho, Orestes Quirlcia, Adalberto Sena, Cunha
Lima, Jaison Barreto, Nelson Carneiro e Paulo Brossard e os Deputados
Djalma Dessa, Ruy Bacelar, Ernani Satyro, Inocêncio Oliveira, Alípio Carvalho, João Gilberto, Rosa Flores e Edgard Amorim.
j
Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores Senadores
Affonso Camargo ~ Moacyr Dalla e os Deputados Joaquim Coutinho, Cardoso Alves e José Frejat.
Havendo número regimental, são abe"'os trabalhos pelo Senador
Cunha Lima, Presidente da Comissão, que propõe a Comissão a dispensa da
leitura da Ata da rellni'ão anterior e, em seguida, é dada como aprovada. CJY
munica, ainda, o recebimento de uma emenda julgada pc'rtinente pela Presidência, de autoria dos Senhores Deputados Ulisses Guimariies, Freitas
Nobre e outros. A Presidência comunica o recebimento.• os oficios das Li4e. ranças da ARENA do Senado Federal e da Câmal'440" Deputados, çomo
também, da Liderança do MDB da Câmara dos Deputados, propondo as
substituições dos Senhores Senadores Aloysio Chaves, Elenedito Conellas e
Dinarte Mariz e os Deputados Claudino Sales e Paes de Andrade. respectivamente, pejos. Senadores Affonso Cam.argo. Jorge Kalume e Bernardino
Viana e os Deputados Djalma Dessa e João Gilberto, para integrarem a Comissão Mista.
Prosseguindo, a palavra é concedida ao Senhor Dep Lltado Ernani Satyro, Relator da Matéria, que emite o seu parece. çoncluindo p~lo rejeição da
Proposta de Emenda à Constituição n' 25, de 1978 (CNI. de autoria do Senador Nelson Carneiro e, conseqUentemente, prejudicada a Emenda Substitutiva apresentada.
'
Logo após, a Presidência coloca a matéria em discu~lsão, usando da palavra os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Paulo Brossard, Orestes
Quércia, Jaison Barreto e Jarbas ·Passarinho e os Deputados Djalma Dessa,
João Gilberto e Inocêncio Oliveira.
Continuando.' o Senhor Presidente Senador Cunha Lima, coloca o parocer do Senhor Relator, Deputado Ernani Satyro,'em votaljào, tendo a Comissão aprovado o parecer, rejeitando a Proposta de Emenda à Consti\uição'
n' 25, de 1978 (CN). e, conseqUentemente, a Emenda Substitutiva doPepu·
tado Ulysses Guimarães e outros, com voto em separado, dos Senhores
Deputados João Gilberto, Rosa Flores e Edgard Amorim e os Senadores
Orestes Quércia, Jaison Barreto e Adalberto Sena.
A Presidência, comunica aos Senhores Membros ela Comissão, que o
apanhamento taquigráfico da referida reunião, será anexado à presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente nmnião e, para- constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e vai l publicação.
Ap.....mento t.~.llr'n.o. referente à Proposta de ~ ••
COR.titulei. D' %5. d. 1978 (CN), que ...."".",.dl.,.,.Jçiits e'.......
cenla expreooio ....rtll05 43. 44 e 57. respectivamente. da Constituição Fed..... •• de,id.mente autorizado pelo Senhor Presidente da
Comlssio. p.ra .....I••çio.
I

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Há número logal, ..tA ~·a
reunião que visa a!discutir e votar o parecer do Relator 11 propootad4!lmcn. ,
I

I
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da à Constituição oI' 25, de 1978·CN, que "cancelà dispositivos e acrescenta
expressão aos arts. 43, 44 e 57, respectivamente, da Constituição Federal".
Proponho, ouvido o Plenârio, a dispensa da leitura da ata ç!a reunião de
instalação. Se todos concordam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Comunico o recebimento, pela Secretaria da Comissão, de uma emenda
julgada pertinente por esta Presidência.
Comunico à Comissão ofício_d~ substituição dos Srs. Senadores Aloysio
Chaves, Benedito Canelas e Dinarte Mariz, respectivamente, pelos Srs. Sena·
dores Affonso Camargo, Jorge Kalume e Bernardino Viana.
Uma comunicação de substituição.
Tenho a honra de indicar a V. Ex' o nome do Sr. Deputado Djalma
Bessa para, em substituição ao Sr. Deputado Claudino Sales, integrar a Co·
missão Mista ... (Lê).
(Deputado Nelson Marchezan.)
Sobre a mesa mais uma comunicação.
Tenho a honra de comunicar a V. -Ex' que o Sr. Deput,ado João Gilber·
to foi indicado por esta Liderança para substituir O Sr. Deputado Paes de
Andrade na Comissão Mista ... (Lê).
(Deputado Freitas Nobre.).
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre
Deputado Ernani Satyro, Relator dã matéria, para proferir seu parecer.
O SR. RELATOR (Ernani Sâtyro. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente: Com Emenda Substitutiva, proponho a mesma coisa e acrescentando ar·
tigo ao Título V da mesma Constituição - Disposições Transitórias - em
que se concede, desde logo, beneficio da anistia. Autor: Ulysses Guimarães.
A - RelatórIo
I - Propõe o Senador Nelson Carneiro que se cancele o n' VIII do ar!.
43; que se acrescente ao art. 44: '.lX. - concessão de anistia", e que se cancele
o n9' VI do art. 57. Todos esses dispositivos são da Constituição Federal.
11 - O ar!. 43 diz o seguinte:
"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
da República, dispor sobre todas as matérias de compe·
tência da !)nião, especialmente:
Prési~el)te

concessão de anistia". Reza o art. 44:
~·Art. 44. E da competência exclusiva do Congresso Nacio·
nal:"
Aqui estão especificadas as matérias de competência exclusiva, entre as
quais a emenda quer incluir um n9' X, assim concebido:
"X - concessão de anistia."
Por sua vez, o art. 57, n9' VI, dispõe isto:
"Art. 57. E da competência exclusiva do Presidente da Re·
pública a iniciativa de leis que:
VI - concedam anistia relativa a crimes políticos, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional."
I l - como é·fácil de verificar, o que-pretende o ilustre Senador, com a
sua emenda, é retirar completamente a participação do Executivo de qual·
quer iniciativa ou mesmo da elaboração das leis de anistia. A ser aprovada,
pois, a emenda, a matéria ficaria a critério exclusivo do Congresso Nacional.
IH - a Emenda Substitutiva, encabeçada pela assinatura do ilustre De·
putado Ulisses Guimarães, pretende a mesma coisa, acrescentando, no en·
tanto, desde logo. urna Disposição Transitória, em que concede "anistia am·
pia e irrestrita aos civis e militares que, direta ou indiretamente, participaram
de fatos ocorridos no território nacional. desde 31 de março de 1964, até à
promulgação da presente Emenda, considerados crimes políticos pela lei, pe·
los Atos Institucionais e pelos Atos Complementares".
A Emenda desce a detalhes, especificando os termos em que se verifica·
rã a readmissão dos anistiados, bem ComO a contagem de tempo para efeito
de aposentadoria, reforma ou disponibilidade.
Verifica·se, assim, que a Emenda Nelson Carneiro propôs a Reforma da
Constituição, pura e simplesmente, para que o Congresso possa, de futuro,
legislar com exclusividade sobre a matéria. A Emenda Substitutiva Ulisses
Guimarães vai além e se transforma, de certo modo, em lei de anistia, através
de disposição transitória, em que esse beneficio é concedido.
IV - este é o Relatório.
B - Parecer do Relator
[ - Considerações Preliminares
VIII -

). A Constituição do Império não impedia que a Assembléia Geral vo·
tasse lei de anistia. Mas, em caso urgente, a concessão da anistia cabia ao Po·

•
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der Moderador, quer dizer, ao Imperador, mediante ato pessoal, não dependente da colaboração do Poder Legislativo, nem da aprovação do Ministério
(artigo 101, 9).
.
A primeira Constituição republicana incluía a concessão da anistia en·
tre as matérias da competência privativa do Congresso, com a sanção do
Presidente da República (ar!. 16) (ar!. 34, 27). A de 1934 dispunha que a
concessão da anistia era da competência privativa da União.e do Poder Le·
gislativo (ar!. 59, XVIII, e ar!. 40, e). As de 1937 (ar!. 15, X, e ar!. 16, XXV),
1946 (ar!. 66, V) e 1967 (art. 46, VlIl) mantiveram aqueles princípios.
A Constituição vigente ê que inovou (art. 8', XVI, e art. 43, VIII). Somente a União pode conceder anistia e somente o Congresso pode decretâ·
la, mediante lei. Mas a iniciativa dessa lei passou a ser da competência exclu·
siva do Presidente da República (art. 57, VI). Aqui, há um engano com relação à Constituição de 1967. Mas, recebi nesta hora o trabalho, de maneira
que nada posso fazer. A de 1967 modificou.
2. A competência exclusiva do Presidente da República, para apresen·
tar projetos sobre determinadas matérias. é uma das características do Direi·
to Constitucional brasileiro_posterior a 1930.
Pela Constituição de 1934 (ar!. 41, § 2') pertencia exclusivamente ao
Presidente da República a iniciativa dos projetos de lei relativos; a) a au·
mento de vencimentos de funcionârios~ b) à criação de empregos em ser·
viços jâ organizados; c) à modificação do efetivo das forças armadas.
Pela de 1937 (art. 64), a iniciativa das leis, em princípio, cabia ao Go·
verno. Ela vedava expressamente qualquer projeto individual, de Deputado
ou Senador, e proibia qualquer projeto da Câmara ou do Conselho Federal,
que versasse sobre matéria tríbutâria, bem como qualquer projeto ou emen·
da de que resultasse aumento de despesa.
A Constituição de 1946 (ar!. 67, § 2') restabeleceu o que a respeito dispunha a de 1934.
A de 1967 (art. 60) foi mais casuísta, reservando à competência exclusi·
va do Presidente da República a iniciativa das leis concernentes à matéria fi·
nanceira, à criação de cargos, funções ou empregos públicos, ou a aumentos
de vencimentos ou da despesa pública; à fixação ou modificação dos efetivos
das forças armadas; à administração do Distrito Federal e dos Territórios.
Tornando a norma mais rigorosa, vedou as emendas que aumentassem a
despesa prevista.
A E C n9' I, de 1969, menteve o disposto na de 1967, acrescentando
duas novas hipóteses de competência exclusiva: a de todas as leis pertinentes
ao regime jurídico dos funcionârios, e a das leis que "concedam anistia a crimes políticos, ouvido o Conselho de Segurança Nacional" (art. 57).
3. Para o exame do tema, a-consulta ao direito comparado é de pouca
utilidade. Na grande maioria das nações democrâticas - Grã·Bretanha,
Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, Àustria, ltãlia, Canadã, Austrâlia, Japão, Israel, etc. - o Governo é parlamen·
tarista. Isso significa que o Gabinete lidera o Parlamento e exerce o mono·
pólio da iniciativa das leis. O conflito entre os dois poderes resolve·se pela
queda do Ministério ou pela dissolução da Câmara popular. Na prâtica, por·
tanto, só o Poder Executivo pode tomar a iniciativa de qualquer medida fi·
nanceira ou de projeto de concessão de anistia. t de todo impossível, nesses
países, a concessão da anistia por Ato -do ParJamento, à revelia do Poder
Executivo.
Na maioria dos países de sistema presidencialista - Estados Unidos,
México, Argentina e uma ou outra democracia latino·americana - o
problema tem soluções diversificadas. Nos Estados Unidos, cuja história
desconhece as r:beliões com a conseqüente derrubada dos governos, a anis·
tia é assunto de pouca monta na jurisprudência ou na doutrina constitucio·
nal. No México, o regime unipartidário, que dâ ao governo apoio parlamen·
tar macíço e tranqUilo, afasta toda a possibilidade de conflito de poderes em
tema de anistia. Na Argentina e em outros países latino·americanos, a anis·
tia provém de situações revolucionárias, que não ·se embaraçam nas chama·
das filigranas constitucionais. De qualquer modo, adiante veremOS o que de
mais importante ocorreu nos Estados Unidos da América.
4. O vigente preceito constitucional sobre a anistia inspirou·se menos
nas idealizações da doutrina do que na realidade dos fatos e nas lições -da ex·
periência, Serâ muito difícil encontrar·se, na crônica política da América
Latina, exemplo da concessão de anistia por ato do Congresso, praticado à
revelia do Governo ou contra a sua orientação. E evidente que esse tipo de
divergência, entre poderes de governo, ê prenúncio de crises que não se resol·
vem dentro da rotina constitucional.
Por isso, a anistia, para ser eficaz e produzir todos os seus efeitos, deve
resultar do entendimento entre o Governo e o Congresso, quer quanto à sua
oportunidade, quer quanto à extensão de seus efeitos.
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Assim como o Presidente, por si só, não pode conceder anistia - medida que eventualmente pode ter em vista proteger atos crfminosos que repugnam à sensibilidade moral da nação - explica-se que o Congresso, por si só,
não possa conceder anistia, providência que, em certos casos, poderia representar o desprestígio do Governo, com prejuízo para a normalidade das instituições.
Dir-se-á que a nonna impugnada careeia a liberdade de iniciativa do
Congresso. Mas isso é corrente e normal nos regimes democrâticos, onde todos os poderes têm a sua competência delimitada. O Congresso também não
pode tomar a iniciativa de firmar tratados, de decretar a intervenção federal,
de alterar o quadro das forças armadas, de interromper relações diplomáticas, e de praticar muitos outros atos de grande importância para o funcionamento das instituições.
Limitações do mesmo gênero também restringem o campo de ação da
Presidência da República, sem que isso desfigure o seu papel constitucional.
Nem se diga, em relação à anistia, que esta não pode depender só da iniciativa pessoal de um cidadào, que pode desempenhar o mandato sem corresponder ao sentimento da nação. Os Presidentes não perdem o contato com a realidade política e, no mundo de hoje, estão sujeitos a toda a sorte de pressões,
não podendo ignorar os apelos da opinião nacional.
Também não devemos esquecer que o sistema vigente, ao mesmo tempo
que condiciona a ação do Congresso à prévia concordância do Poder Executivo, protege o Congresso, e os senadores e deputados individualmente, contra a ação dos grupos que reivindicam favores imoderados. O nosso sistema
eleitoral, bascado no voto preferencial, expõe O representante do povo a
pressões irresistíveis. Pode-se facilmente imaginar a que extremos chegariam,
num ano de campanha eleitoral, as iniciativas dos candidatos, em matéria de
criação de emprego, abertura de serviços, aumentos de despesas e anistia de
natureza política, disciplinar ou fiscal.
.
No momento presente todos sentimos que a anistia vem por aí e que serâ decretada em termos razoâveis, pelo Congresso, mediante a iniciativa e,
portanto, com a concordância do Governo da República.
A emenda em discussão não ê necessária, nem parece conveniente ao desenvolvimento da conjuntura política. Ao contrârio, ela poderâ tumultuar o
processo de abertura democrâtica, em que lodos nos empenhamos. Por tudo
isso a sua aprovação é desaconselhâvel.
Estas afirmativas preliminares serão melhor desenvolvidas no curso deste parecer.
11 -

A Justificação das emendas

S. . Lendo cuidadosamente as justificações das duas emendas, não nos
podemos furtar ao dever de oferecer-lhes alguns reparos pelos quais se verificará a improcedência jurídica e política, de muitas de suas alegações.
Essas justificações chegam a assumir um carâter polêmico, que não parece recomendável à bancada de um partido político, minoritário nas duas
Casas do Congresso, e que sabe, portanto, que não pode colher êxito em sua
pretensão, sem o apoio de boa margem do outro partido, em ambas as Casas
majoritárias.
Basta isto para se ver, de antemão, Que os ilustres autores da emenda
não acreditam na aprovação de suas proposições, parecendo, antes, interessados num debate doutrinário em torno de sugestivo e atual problema da
anistia.
Vejamos algumas das mais importantes razões apresentadas.
Comecemos pela primeira emenda (Nelson Carneiro). Quer desarmar
os espíritos, mas começa propondo a exclusão do Executivo do processo da
anistia.
Há muitos Que falam em pacificação, mas nio estão empenhados nela.
Querem pacificar apenas a Oposição, os adversários do Governo. Querem o
manto da paz, para prosseguirem na guerra. Querem o perdão, mas não perdoam. Nesta categoria se encontram aqueles que, gritando a toda hora, em
altos brados, pela anistia para o seus, apregoam, ao mesmo tempo e incoerentemente, a idéia de uma investigação sobre torturas e violências. São os
que advogam a impunidade dos crimes de seus partidários, para que, mais
fortes, possam punir a Revolução.
Nada disso, no entanto, detêm o Governo e o seu partido, a maioria do
Congresso, no seu impulso de, no momento oportuno, e que não tardará,
elaborar uma lei de anistia que atenda. aos reclamos da grande maioria do
povo brasileiro, repetidamente expressos pelos órgãos representativo..s da so·
ciedade, pela imprensa e, antes de tudo, pelo Presidente da República.
Só não concordamos, e nisto somoS inflexíveis, é em que se exclua do
processo da anistia aquele que se não tem cansado de anunciá-la, em termos
tão eJoqüentes que já se constituem em um solene compromisso. A pretendi-
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da exclusào constituiria uma injustiça e põe em dúvida os propósitos ·conciliatórios de muitos dos defensores da anistia.
6. Diz a justificação, citando 8arb.lho: "É uma medida de elevado alcance político que, na Monarquia. se atribuía munificência do imperante, na
República pertence aos representantes do povo soberano.
Na Monarquia, devia-se à munificência do Imperador, apesar de poder
ser ato deste ou do Congresso. Na República por mais de uma vez, ato do
Congresso. mas, com a sanção ou o veto do Poder Execlltivo. Vê-se, assim.
que por maior espaço de tempo, na República, o Presideme da República esc
teve visceralmente ligado ao problema da anistia, o que vale dizer, à elaboração dessa lei: por que essa insistência e teimosia em c:xcluí·Jo agora?
7. Insiste o ilustre Senador em que sô o legislador pode intervir na
concessão da anist~. Exato.
Mas acontece que a atribuição de legislar não se esgota no Congresso.
Ela vai adiante, p.rolonga..sc até o Executivo, que tem, na sistemática do
nosso processo legislativo, a participação do Presidente da RepúbJic~. Vale
repetir a Carta de 1891: o Poder Legislativo é exercido p','o Congresso Nacional, com a sançãó do Presidente da República. Ainda hoje ê ~ssim.
8. Diz a justificação da emeneia substitutiva (Ulysses Guimarães):
"Mas há anistia e "anisitia". Enquanto uns defendem a anistia ampla e irrestrita, para todos os atingidos pelos atos e leis de excessão, outros propõem injustificâveis discriminações".
Os atos de ~assação não constituem, rigorosamente, objeto de anistia,
pela simples razão de que os cidadãos cassados não são acusados de crimes, e
a anistia visa a livrar de qualquer punição os a·utores de ,;rjmes políticos. As
cassações foram atos revolucionários, justos uns, injustos outros, ditados
por motivos de natureza poHtica e razões de segurança. Nlo cabe aqui entrar
no mérito da matéria. Não se tratando, como não se truta, de ilícito penal
(salvo, é claro, aqueles casos em que o cassado seja tambi:m acusado de delitos), a matéria escapa, propriamente ao âmbito ela anistia. Nada impede, no
entanto, que o legislador dela cogite, se o entender, pois a inspiração fundamental da anistia é a pacificação nacional. Se o conseguirá ou não - e a história está cheia, infelizmente, de desmentidos - é outra prob1ema, que não
deve deter o Governo e o Congresso, na sua inspiração generosa (aí está,
para citar apenas um exemplo, a situação daqueles cássados, cujo prazo de
suspensão de direitos poUticos ainda não se estinguiu). Até hoje nenhuma
voz autorizada do Governo falou em discriminações de qualquer natureza,
salvo para os crimes torpes, o terrorismo, os assaltos c: os incêndios.
9. Adiante, brada o eminente Senador, com os outros subscritores da
emenda substitutiva: uHá que reconquistar..se o poder anistiante do Con..
gresso como pressuposto para que possa ser votada uma anistia ampla. geral
e irrestrita".
A inquietação e a angústia da oposição resultam pfl:cisamente disto; de
saber que acontece o contrário, isto é, que a anistia virá, e virâ por iniciativa
do Executivo. Isso ~ o que eles não querem. Pois se nega.m até, diariamente,
pela tribuna, pela imprensa, por todos os meios de comunicação, o mérito do
Governo por atos como a extinção da censura e das leis de excessão, o abrandamento da Lei de Segurança Nacional, a proibição dlls penas de mo,te e
prisão perpétua, a extinção do banimento, a restauraçãc, dos chamados pre~
dicamentos da Justiça, o restabelecimento do habeas corpus para Climcs políticos, - se negam. tudo isto - como admitirem que o EJ~ecutivo partiçipe da
idéia generosa e justa que é a anistia? Isto para eles importa uma grande frustração, como frustrados se encontram - nem todos, é cl.aro - pela aberturá
feita pelo Governo da Revolução?
Falam const",ntemente, em pressão - da opinião' pública, da imprensa,
dos órgãos representativos de classe, da imprensa. Não I) contestamos. Pressão sempre existiu e existirá sobre o ser humano. Pressão do ambiente físico
do ambiente social. PrC6São legítima ou ilegítima, accitâvel ou inaceitâvel:
O importante é considerar a sensibilidade do Governo e do Congresso para a
ela ceder, na medida doque for justo, ou repeli-la, no que contiver de contrârio ao interesse público.
O doloroso; pois, o dramático, para muitos oposcionistas, é sabor que a
anistia virá, mas virá pejas mãos do Governo, por inidativa do Executivo}
por porposta do Presidente João Baptista· Figueiredo. Será atendida, assim,
a verdadeira, a autêntica VQZ do povo, que aspira à paz e à conciliação. Dian-·
te disso. perde importância e sjgnificação a voz dos que querem a .anistia
como instrumento d~ novas guerras e convulsões. Esta nào é, justo
reconhecê·lo, a inspiração dos homens responsáveis da oposição.
Com a anistia que virá, o Governo h~ de sair ensrandecido pelo reço..
nhecimento da Nação, e nunca desautorado e diminuído por um processo de
exclusão, que a atenta contra os mais nobres propósit,os da alma ltilJcional. .
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10. Afirma-se, na Justificação:
"Assim, a depender de quem faça a lei da anistia. ela poderá
ou não atender aos reclamos gerais. Sera ou nào será anistia. 1sto
enquanto o parlamento não se dispusar a fazer uma lei de anistia
ampla, resgatando antes o poder de anistiar."
Eis outra visào errônea dos autores da emenda substitutiva, ora analísa·
da. Qualquer que seja o projeto de lei enviado pelo Executivo, nos termos da
Constituição, ele poderá ser amplamente emendado pelo Congresso. A limi·
tação deste refere·se apena'8. à inciativa, que não pode tomar. Não fica, po·
rêm, adstrito aos termos do projeto enviado pelo Executivo. Isto ê elemen·
tar, insusceptível de qualquer dúvida.
11.

Está escrito na justificação:

"Durante o Império, ambos os poderes usaram de sua compe·
tência anistiante: mais o executivo, ou o poder moderador" - tan·
to Pedro I COmo as regênci~s e Pedro 11 - menos a assembléia."
Esta citação não vem em abono das intenções da justificação dos auto·
res da emenda. Melhor fora não ter sido feita. Ambos os poderes tinham
competênda. e o Executivo o usou em maior número de vezes. Por onde se
vê que, nas mãos deste. o probJema não está tão mal amparado. Tanto mais
quando, no caso atual, o Executivo tem apenas o poder da iniciativa e o di~
reito de sanção ou de veto. A lei, quem a faz é o Congresso.
12.

Adiante:

"Primeira Constituição aprovada por uma Constituinte no
Brasil, a Carta de 1891 assegurava competência privativa do Le~
gislativo para anistiar, embora mantivesse a exigência de sanção do
Presidente da República para a lei entrar em vigor. Esclareça-se
que este dispositivo não era exclusivo a leis de anistia, mas a todas
as leis votadas pelo Parlamento."

Congresso amputado. Ê verdade, mas a amputação não atingiu apenas
oposicionistas, porém muitos e muitos partidários do Governo. Além disso,
nào se deve perder de vista que a Oposição participou, até a última hora, dos
entendimentos destinados à feitura de uma Constituição que fosse o resulta·
do da vontade, senão da unanimidade, pelo menos da grande maioria do
Congresso. Muitas das emendas do MOB foram aceitas. O líder oposicionis·
ta Martins Rodrigues, COmo está reconhecido na Ju~tificação, não se mos.
trou interessado no problema da anistia. Oeclarou·o formalmente. O que
aconteceu foi que a Oposição. não vendo atendidas todas as suas reivindi·
cações, deixou de votar, abandonou o Plenário. Não tem autoridade, pois,
para vir agora malsinar o processo de votação da Constituição de 1967.
Constituição que muitos de seus representantes, em declarações públicas,
têm defendido, pedindo até que, pura e simplesmente. seja posta em vigor.
17. Reclamam os ilustres congressistas da Oposição:
"Dessa forma, de fato~ o poder anistiante é hoje uma compe·
tência exclusiva do executivo, fraudando assim uma das muitas tradições que a República estabeleceu."
Isto é forçar demais o sentido das palavras. Da competência exclusiva
do Executivo é a iniciativa. Quem faz a lei ê o Congresso, cOm a participação
do Presidente da República. Nào hâ como torcer o que estã escrito. E, jâ que

repetem tanto as coisas. ouçam tambêrn a repetição: Na Constituição de 91 a
lei de anistia era feita pelo Congresso. com a sanção do Executivo. S6 não
havia a exclusividade da iniciativa deste.
18. Conclamam os autores da Emenda Substitutiva:
··Ê possível unirem·se todos pela conquista da anistia ampla,
geral e irrestrita, conforme as nossas tradições e a exigência atual,
num caminho qu~ passe, neste primeiro momento, pela reconquista
do poder anistiante do Congresso Nacional."

a

Ainda aqui, a' citaçào não socorre os seuS autores. Pelo contrário, de·
monstra que a Constituição liberal de 1891, redigida, em grande parte, por
Ruy Barbosa, considerou a lei da anistia uma lei como as outras, da mesma
categoria, com a participação do Legislativo e do Executivo.
13. Salientam os ilustres Deputados e Senadores que a Constituição de
1946 retomou o caminho da de 1934, interrompido pela de 1937, que, por sinal nunca foi cumprida, no que respeita ao funcionamento do Congresso.
Também é verdade. E desta vez mandou que a promulgação fosse feita
pelo Presidente do Senado Federal (Art. 71). A de 1934 determinarã o mesmo, no parágrafo único do art. 40. Pode dizer.se, pois, que foram as duas
únicas vezes que o legislador deferiu ao Poder Legislativo, com exclusivida·
de, a atribuição de conceder anistia. Assim não o fez em 91, assim não faria
em 67. E não se dirá certamente que, em 1891 os representantes do povo se
encontravam sob a pressão de um governo de exceção.
14.

São reproduzidas palavras de Pontes de Miranda:
"A anistia é medida tipicamente política. Se cabe aos Presiden~
teso ou se cabe às Assembléias, di·lo o grau de democracia do Esta~
do. E índice."

Este trecho de comentârio do eminente mestre tem sido cantado em pro~
sa e verso. Todos quantos falam sobre a anistia, socorrem·se das expressões
sugestivas do grande jurista. Acontece, no entanto, que s6 reproduzem o que
lhes convém. Veremos adiante, quando repassarmos partes do que a doutri~
na tem dito sobre o tema, quanta diferença existe entre um trecho isolado e o
pensamento completo de um comentarista.
15. Invoca-se trecho de conhecido trabalho de José Gomes da Silva,
sobre a anistia:
"Ao órgão que faz a lei cabe anistiar."
Mais de uma vez se insiste nisto, no correr da Justificação.
Perfeito. Pergunta se, no entanto: .qual o órgão que faz a lei, no Brasil?
S6 o Legislativo? Certamente que nlo. O Executivo sanciona ou veta, total
ou parcialmente. Faz publiçar as leis, salvo quando esta é promulgada peio
Prcsidente do Senado. Ao sancionar ou vetar uma lei, O Presidente da Re~
pública está praticando um ato de natureza legislativa. Seria. no máximo,
!,Im ato legislativo sui generis. mas, afinal, dentro da tradição republicana,
um ato compatível com a naturez.a do regime. Ele é parte, pois, do "órgão'~,
o órgão que faz as leis.
16. Sobre a Constituição de 1967, deblatera·se que foi votada por "por
um Congresso amputado e sem vontade pr6pria".
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Concordamos em que a anistia a ser enviada pelo Governo e votada
pelo Congresso seja a mais ampla possível, sem prejuízo da segurança e da
tranqüilidade públicas. Discordamos, no entanto. da afirmação de que a
anistia ampla, geral e irrestrita seja uma constante em nossas tradições
jurídico· políticas.
No curso de nossa História, tem havido anistia de toda natureza. Anis·
tia ampla, geral, irrestrita, anistia restrita. limitada, até condicional. Não há
uma regra geral, inflexível, para a lei de anistia. O legislador é livre para
decretá-la nos termos que julgar mais convenientes. A própria expre~são geral, ampla, irrestrita - não diz muita coisa. Não diz tanto quanto pensam
os leigos ou quanto apregoam as pessoas pressurosas de uma impunidade
absoluta. AtinaI, anistia absoluta n~o existe. Vale a pena recordar o que diz a
respeito mestre Pontes de Miranda, citado adiante, neste parecer.
19.

E ainda da Justificação esta parte:
"Ceraca de 93 medida. de anistia desde então (deSde a Independência) foram concedidas, inclusive ampla e irrestrita. como
consta do Decreto Legislativo n' 22, de 1956... " (Grifo nOsso.)

Veja·se a contradição com a afirmação anterior. Ali ficou dito que a
anistia ampla, geral e irrestrita era uma tradição brasileira, ao passo que ago·
ra~ ao falar nesses tipos de anistia, diz·se que eles, inclusive. foram concedi·
dos entre as 93 outorgadas desde a nossa emancipação política. Onde hã inclusive. há exc1usive,
20. FinaJmente, reclamam os ilustres congressistas:
"E indispensãvel, também, que cesse a odiosa sanção econômica, que atinge a família das vítimas do arbítrio. trazendo· lhes
terríveis privações como conseqüência da demissão ou aposentado·
ria em níveis irrisórios." (Grifo nosso.)
Nada temos a opor ao..;-clamores contra atos injustos. porventura prati.
cados. E sabemos que houve muitas injustiças. Também não negamos que
haja prejuízos a reparar, pelo menos para Q futuro.
E necessário, porém, distinguir as situações. Nessa justificação procura·
se confundir, a cada passo, a situação dos cassados e dos demitidos ou apo·
sentados compulsoriamente com a dos criminosos políticos. São coisas dife·
rentes, embora haja, em muitos. essa coincidência, ou seja. que os cassados
tenham também infringido a Lei de Segurança, o Código Penal, ou outras
leis.
Admite·se que, no primeiro caso, possa falar·se em "direito usurpado
pelo arbítrio". As razões que levam as revoluções a praticar violências, a fa·
zer cassações, muitas vezes injustas, ou a cometer excessos, não estão agora
em debate. Uma lei de anistia não ~ Ojulgamento de uma revolução. E a Re-
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volução de 1964 não deve estar em julgamento, no instante em que se pleiteia
uma anistia. A Revolução não consente em sentar-se no banco réu, precisamente quando se dispõe a anistiar os verdadeiros réus, aqueles que infringiram as leis do País, autores de crimes políticos que foram, e estão sendo ou
serão julgados pelo Poder.Judiciário. Nào se pode dizer, em relação a eles, o
mesmo que se ,diz a respeito dos cassados, isto é, que sejam possíveis vítimas
do arbítrio. Eles sào acusados de violar a lei, que nem sempre é origináriaveja-se bem isto - do poder revol~cionário. Basta um exemplo: o Código
. Penal, porventura, é obra da Revolução de 1964? Certo que não .. Como
falar-se, pois, a cada instante, e a propósito de tudo, em poder do arbítrio?
Talvez por isso seja que a emenda substitutiva, no subconsciente de seus au..
tores, só tenha pedido anistia para os fatos posteriores a 64...
"»..,t~·
São afirmativas como esta que comprometem, a cada instante, as propaladas inspirações de pacificação e conciliação da oposição brasileira.
Mais uma vez, pois, cochilaram os ilustres justificantes. Os criminosos
políticos não sáo vítimas do arbítrio. Esta afirmação poderia ser feita no que
se refere às cassações e demissões. Isto sim. E ninguém nega que, por motivos relevantes de salvação nacional, para evitar o caos ou o comunismo, as
Forças Armadas, com o apoio do povo, da mulher brasileira, de rosário na
mão, deflagaram o Movimento de 31 de março. Praticaram atos de exceção,
é verdade. Quanto aos crimes políticos - é fundamental distinção, por sinal
jâ. feita - os responsáveis por eles são os seus autores. Nada tem com isso o
governo.
i 21, Não deixa de ser esdrúxula a idéia de colocai' uma disposição tranIsitória, numa Constituição que desde alguns anos já está feita. E uma
solução, data venia, que não honra os foros de cultura de seus ilustres e eminentes elaboradores. Quer-nos parecer que isso destoa das boas normas de
técnica legislativa, As disposições transitórias cabem, realmente, numa lei
constitucional nova, que se acaba de elaborar, e nunca, como um corpo estranho, numa Constitl!içào já feita.
A anistia há de vir por lei, como estâ previsto em nossa Lei Magna. Há de
vir a seu tempo, sem açodamento, porém com brevidade, no contexto de ou~
tras medidas em que está empenhado o Governo, que espontaneamente assumiu um "compromisso sagrado", Há de vir, com a participação de todo o
"órgão", para usar a expressão dos juristas, tão do sabor dos ilustres justificantes. Ninguém pode expulsar o Executivo desse órgão.

de

III -

A Anistia da Doutrina

Muito se tem invocado a opinião de juristas eminentes,. a propósito dos
vários aspectos em que se desdobra o problema da anistia: sobre a sua ampli~
tude, generalidade, incondicionalidade etc.
E oportuno, portanto, verificarmos, através de rápida excursão pela
obra desses autores, que as opiniões nem sempre são pacíficas, nem formuladas nos estritos termos que têm sido apresentados.
Sobre o sentido absoluto da anistia, por exemplo, diz Ponts de Miranda,
tào do agrado dos ilustres oposicionistas:
HAnistia absoluta sê-lo-ia no tempo e no espaço. Nunca se viu". E
acrescenta: "Melhor chamar absoluta a que não é condicional". (Comen~
târios à Constituição de 1967, Tomo lI, pg. 43.)
Sobre se a anistia é obrigatoriamente irrestrita ou pode ser condicional,
diz o renomado mestre:
"De regra, o beneficio da anistia é irrenunciável, e não suscetí~
vel de desistência, de revogação ou de preclusão. Mas o ato de anistiar pode subordinar a condições, ou termos, ou modus. os seus
efeitos, o beneficio mesmo. Se A foi beneficiado pela anistia, não se
pode querer que continue o processo criminal ou civil (se dependente daquele), em que é réu, mas a lei que concede anistia pode dizer: "se se apresentar", "se se apresentar até tal data," "se a revolta
terminar até o dia tal", "se não houver, nos três anos, reincidência,
caso em que se suspenderá (ou se desfará) o beneficio, etc" (Pontes
de Miranda, Comentârios à Constituição de 1946, 3' ed., Tomo I,
pg. 428).
E, logo a seguir:
"Mais interessantes, sob o ponto de vista técnico, são as dicotomias atinentes às disposições anexas de que são suscetíveis as
anistias. Ê célebre, na história política do Brasil, o folheto de Rui
Barbosa, em que ferroteava COmo inconstitucional, de anistia inversa, o Decreto n9 310, de 21 de outubro de 1895, que restringiu e
submeteu a termo o beneficio concedido: os militares anistiados só
volveriam ao serviço ativo passados dois anos, durante o biênio só
perceberiam o soldo e só contariam o tempo para reforma.

(... ) Só o legislador pode fixar-lhe os pressupostos e limites. O
'.
Supremo Tribunal Federal, pelo Acórdão n' 216, de 20 de janeiro
"~e,1897, firmou a doutrina, (não só boa, mas - constitucionalmenoutrora e hoje. única). Rui Barbosa errara. OSll,.~~mo Tribunal federal, a 20 de janeiro de 1897, disse: "S.nd<!;~istia medida
essencialmente politica, ao poder autorizado pan~ncedê-Ia ~ompete apreci~r as circunstâncias extraordinárias em que o· interesse
social reclama o esquecimento de certos e determinados delito$.,Podendo a anistia ser geral, restrita, absoluta ou condicional, somente
ao Poder Legislativo, que pela Constituição tem .;lI atribuição priva~
tiva de a decretar, assiste o incontestâvel direito de estabele:Qer ~
garantias e condições, que julgar necessârias ao interesse d().i:s.ta~
do, à conservação da ordem pública c.à causa da Justiça.

te -

O SR. PAULO BROSSARD - Permite",:f.x' um aparte, para não
perder a oportunidade?
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Pois não.

. O SR; PAULO BROSSARD - E muito conhecido o ponto de vista do
eminente Jurisconsulto Pontes de Miranda, a respeito d~1 anistia de 1895.
Mas convém lembrar que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi tomada por diferença de um voto. Ê. que o ponto de vista de pontes de 'Miranda
nào é o ponto de vis.a de Aurelino Leal, por exemplo, entre outros constitu~
cionalistas.
O SR. RELATOR (Ernai Satyro) - Muito obrigado pelo aparte.
"Cabe' ao Poder Legislativo, çonsultando m, elevados interesses da disciplina, especificar as cond.~Ç.Qes para tornar efetiva a anistia a militates, envolvidos em crime cfê'rebelião" (Com à Const. de
1946, cti., pãgs. 428/429).
Note-se que est~ comentário é a Constituição de 1946, quando a atribuição era exclusiva do Legislativo, sem a possibilidade de nanção ou velo do
Executivo, como já 'fora em 1891 e voltou a ser em 1961'.
Sobre as vârias espécies de anistia, bem como os bendícios que concedem e os direitos que abrangem, acrescenta:
"Se as: circunstâncias exigem que se dêem.:à anistia efeitos de
direito civil, tais efeitos não decorrem dela prop,riamente, mas de
medida a latere, como a de assumir o Estado a responsabilidade de
reparar os danos causados aos particulares, eximidos os autotes de
quaisquer ou de algumas obrigações eOi que inc:orreram. Medida
política, como a anistia mesma, só o legislador e o poder que a promulga são juízes da oportunidade e sabedoria de tal gesto. Em ver~
dade, poré(n, não se trata de anistia, mas de extensão civil, ou melhor, de sub-rogação p.essoal do Estado aos pnrticulares, de assunção voluntãria de dívida." (Op. e vol. cits., pâg. 431).
O SR. PAULO BROSSARD - Permite novamente, nobre Depulado?
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) O SR. PAULO BROSSARD -

Pois não, Senador.

Mas esta questão diz respeito .•.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Aos efeitos civis.

O SR. PAULOBROSSARD - ... relativamente a terceiros, porventura
lesados. Não tem nada a ver com o projeto de anistia que l~stá em discussão.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Agora, mestre Barbalho:

.. Aplica-se (a anistia) aos chamados crimes políticos, movidos
pelo arrebatamento. das paixões, por impulsos que não se confundem com a imoralidade e torpeza dos crimes comuns".
E, adiante:
"Como não se inspira só nos sentimentos de lilumanidade clemência, mas não menos ou principahnente no bem do Estado, em
poderosas razões de ordem pública, é visto que a anistia não poderá ser sempre geral e absoluta e daí essa variedad.e e limitações, segundo as diversas situações em que se possa achar a pátria, .cumprindo obsbrv3r-se a máxima circunspeção e prudência, no uso de
tão preciosa medida, para que logre eficácia."

e

Depois de outras considyrações, o clássico comentaris,ta, o maior ~c- seu.
tempo. tão grande que o imenso Rui, certa vez, em debate com Epitâ.ciç. :Pes~
soa, -mostrou~se ressenti~o com o p.araibano, por se louvaI' tanto naqu*tp;u-

,

i:
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rista, quando ele, Rui, é que fora um dos autores da Constituição. Diz o seguinte:
"Entre nós tem havido anistias dos mais variados matizes e
c~ncedida aos revolucionários reuma das mais curiosas é a que
publicanos de Pernambuco, que em 1824 promoviam a "Confederação do Equador". Decreto de 7 de março de 1825" (João Barbalho, "Constituição Federal Brasileira, Comentários," 2' ed., págs.
179 e 181).

roi

Antes, já esclarecera:
"Suas espécies variam segundo as circunstâncias, ao critério
da autoridade soberana, que a pode conceder: plena, para todos os
efeitos, - geral, para todas as pess.oas, - limitada, com exclusão
de algumas, restrita, quanto a seus efeitos, sendo dela excluídos certos crimes e quanto a determinados lugares, ,- absoluta, se ê dada
sem condições, - condicional, se fica dependente de se verificarem
cláusulas estabelecidas no ato de concessão" (Op. e págs. 179 e
181 ).
Alcino Pinto Falcão e José de Aguiar Dias, depois de outras considerações, afirmam:
"Daí decorre que posto em geral a medida se edite para os crimes políticos, e os que lhe são conexos, ( ... ) também é possível que
venha a ser legislada para crimes comuns ( ... ) por motivo de justiça
ou político criminal". E adiantam:
"Pode ela (a anistia) ser geral, ampla ou limitadat A Constituição prevê o remédio, mas não lhe impõe o conteúdo, que poderá
ser amplo ou limitado. Tudo depende da lei que a outorgar e, no silêncio dela, sua extensão e seus efeitos se regulam pelas normas pertinentes do Código Penal que estiver em vigor. (Alcino Pinto Falcão e José de Aguiar Dias, "Constituição Anotada", vol. I págs.
168/169).
Não é apenas este, senão todos os juristas que vinculam o
pr_oblema da anistia ao Código Penal. Vale a pena, pois, rever o
que, respeito, preceitua o atual, de 1940. Fa-lo-emos depois.
Outra opinião valiosa. sobre as várias modalidades de que se
pode revestir a lei de anistia:
"A anistia apaga o crime político, é ato de benemerência
p·ública, mas nem sempre extingue todos os efeitos da condenação;
subsistindo geralmente alguns deles, principalmente os de natureza
administrativa. Nestes casos procuram as leis de anistia reajustar as
situações jurídicas passadas com aquelas que decorrem da condenação, por isso que nem sempre é ·possível reverter integralmente à
situação primitiva".
Após outras considerações, adverte:
"Numerosos são os exemplos, em todos os países, de anistias
que apagam apenas os efeitos estritamente criminais da pena, deixando subsistir, na observação de Jeze, ati: os efeitos disciplinares, transportando assim a infração para outro campo de todo em
todo diverso" (Themistocles Brandão Cavalcanti, "A Constituição
Comentada", 2' ed., vol 11, pág. 134)."
Sobre a anistia de 1895, a famosa "Anistia Inversa", da objurgatória de
Rui Barbosa, diz o douto Carlos Maximiliano:
"Quem viveu em ·1895, bem sabe como foi mal recebida,'no
parlamento e no Exército, a notícia do esforço pacificador desenvolvido no Sul pelo General Galvào de Queiroz.
A anistia ampla talvez arrastasse a reação violenta os elementos florianistas; tomar-se-ia, portanto, medida contraproducente.
Indignavam-se os oficiais ao lembrarem-se de que os que os alvejaram com os canhões da revolta, viriam com eles ombrear em absoluta igualdade de direitos:
"O Governo foi prudente e conciliador: reduziu os vencimentos dos anistiados e deixou .. os afastados das fileiras por dois anos;
nào contou esse tempo todo para promoção. Ainda assim houve
desgostos, hostilidade vigorosa ao Chefe do Estado, nas Câmaras e
na imprensa. Os mais exaltados resolveram o assassínio do Presidente, pelo qual deu a vida o Ministro da Guerra, General Carlos
Machado Bitencourt, no pátio do Arsenal de Guerra, no dia 5 de
novembro de 1897. A constitucionalidade do Decreto n9 310, de
1895, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao tomar co-
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nhecimento da ação sumária proposta pelo advogado Rui Barbo(Carlos Maximiliano, "Comentários à Constituição")

sa.'~

Ainda a respeito das várias e diferentes espécies de anistia, que já foram
concedidas no Brasil, leiamos o que diz mais um comentarista das Constituições Brasileiras:
"Logo, o que destas opiniões se conclui, é que o melhor estilo,
ou a modalidade mais justa de anistia, é aquela que não consiga
condições ou restrições. A anistia restrita seria assim modalidade
im·própria. M~s o que vimos, nos numerosos exemplos citados, é
que, na maioria dos casos, as anistias concedidas vêm acompanhadas de cláusulas restritivas, pelo que não é possível considerar imprópria a anistia que mais freqüentemente ocorre, de tal modo que
até se pode dizer que a condição ou restrição é um de seus componentes mais constantes." (Claudio Pacheco, "Tratado das Consti·
tuições Brasileiras", vol. 11, pág. 231)
Esta circunstância consta, segundo o Autor, do próprio rol laboriosamente composto por Rui.
A seguir, acrescenta:
"Ao falar diretamente na anistia, a nossa Constituição nada
consigna que vede as restrições, ou que prescreva a necessária amplitude de sua concessão." (Op. e pág. cits.)
A seguir, o Autor se refere à decisão do Supremo, contrária à opinião de
Rui Barbosa, a que jã nos referimos em citações anteriores, e na qual se encontra o seguinte trecho:
.
"Considerando que, sendo a anistia uma medida essencialmente política, ao poder autorizado para concedê-la compete apreciar as circunstâncias extraordinárias em que o interesse social reclama o esquecimento de certos e determinados delitos: considerando que, podendo a anistia ser geral, restrita, absoluta ou condicional, somente ao Poder Legislativo, que pela Constituição Federal
tem a atribuição privativa de decretar, assiste o incontestável direito de estabelecer as garantias e condições que julgar necessárias ao
interesse do Estado, à conservação da ordem pública e à causa da
justiça; considerando que cabe aó Poder Legislativo, consultando
os elevados interesses da disciplina, especificar em uma lei as condições para tornar efetiva a anistia a militares envolvidos em crimes
de rebelião; considerando que, assim sendo, as condições prescritas
no Decreto n' 310, de 21 de outubro de 1895, muito embora prejudiciais aos interesses dos apelados, não podem se revestir com oca·
ráter da pena por serem consetãrios jurídicos de um ato de natureza
condicional ou restrita ... " (Op. cil., pág. 233)
Finalmente, sobre 11m fato histórico, universalmente conhecido Guerra de Secessão, nos Estados Unidos - eis o que disse o consagrado
Pontes de Miranda:
"Nos Estados Unidos da América, Lincoln (1863) e Johnson
(1865, 1867) anistiaram os rebeldes da Guerra de Secessão, com restrições que se suprimiram mais tarde. Antes, Washington (1795),
Addams (1800) e Dadison (1815) jã haviam usado do ato de clemência. Por falta de texto, como o das Constituições brasileiras de
1891 e 1834, discutiu-se nos Estados Unidos da América se cabia ao
Presidente da República ou ao Congresso, acabando por ser assente a
competência daquele." (Pontes de Miranda, "Comentãrios à Constituição de 1967", Tomo U, pãg. 43, grifos nossos.
Nosso único propósito, ao tansportar para aqui, em resumo, algumas
das muitas opiniões de juristas que escreveram sobre o tema anistia, foi o de
demonstrar que. não existe, sobre alg·uns pontos, a decantada unanimidade, o
verdadeiro coro exibido pelos oposicionistas.
Sobre dois pontos essenciais, pelo menos, não há essa decantada unani·
midade:
19 ) Sobre a prevalência histórica da regra de exclusividade do parlamento, quanto à atribuição de legislar sobre a anistia.
29 ) Sobre serem de nossa tradição as leis ou decretos de anistia geral,
ampla e irrestrita.
Isto posto, nã~ fazemos qualquer prejulgamento sobre a anistia <J.ue serã proposta pelo Governo. Se o Presidente João Batista Figueire.do proclama
que fará deste País uma democracia, só se pode esperar que mande uma proposta de anistia compatível com essa inspiração democrática. E uma democracia que se preze há de estar atenta aos direitos e liberdades dos cidadãos,
mas também vigilante quanto à segurança do regime, à ordem' pública e à
tranqüilidade geral.
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~~~-------------------------------------------------------------------------~
A seguir faremos referência expressa, não mais aos comentários c
princípios doutrinários pertinentes ao assunto, mas, embora perfuntoriamente, a-alguns dos textos legislativos que têm sido votados ou decretados,
ao longo de nossa História.

IV - A Anistia na Legislação Brasileira
22. Um retrospecto da legislação brasileira, pertinente à anistia, vem
confirmar quanto afirmamos antes, nas apreciações histórico-doutrinárias
desenvolvidas no correr deste parecer. Esse retrospecto cada vez mais reforça
a nossa asserção inicial de que, ao contrário do que asseveram os ilustres representantes da Oposição, não existe o que se pudesse chamar de doutrina
brasileira da anistia. O próprio Rui Barbosa o reconheceu, embora, depois
dele, muita coisa tenha acontecido. Aconteceu, no entanto, mais no sentido
da diversidade do que na uniformidade.
São ao todo, como reconhece a Justificação oposicionista, e como consta do levantamento feito pela Biblioteca da Câmara, 93 atos, entre decretos,
decretos-leis e leis propriamente ditas.
No curso da História, e a prop6sito das mais diversas e diferentes concessões de anistia, perpassam figuras inapagáveis de nosso passado poJftico,
como Pedro I, José Bonifácio, Francisco de Lima e Silva, Diogo Antonio
Feijó, Araujo Lima, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Pedro 11, Deodoro,
Floriano, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Wenceslau Braz, Epitacio Pessoa, Getúlio Vargas.
23. A forma clássica, no Império, era mandar, de acordo com a Lei;
que ficassem "em perpétuo silêncio, como se nunca tivessem existido, os processos e sentenças, para que nunca mais produzam efeito algum contra as
pessoas envolvidas, nem por tais crimes se instaurarão novos processos". Na
República, esta forma de anistia chegou a repetir-se, mas não muito. Era
também a linguagem das leis penais anteriores.
Na maioria das leis de anistia, lá vinham as exceções, para aqueles que
não se apresentassem dentro de determinado tempo, ou quebrassem o termo
que tivessem assinado. (Ver Decreto do Poder Moderador, n9 244, de
28-8-1840).
De uma das vezes foi delegada autorização ao Presidente da Província
do Rio Grande do Sul, para conceder anistia. (Decreto n' 69, de 29-3-1841).
Outra autorização foi feita ao Presidente da Provincia do Maranhão, em
1844. No primeiro caso, a delegação foi posteriormente revogada.
Em algumas dessas anistias, negava-se o pagamento do soldo a militares, durante o tempo em que estavam ausentes do serviço, por crimes polfticoso E mandava-se que sua reversão se processasse mediante parecer de uma
ou mais comissões nomeadas pelo Presidente da República, com o exame de
cada caso. Esta foi, por exemplo, a anistia concedida por Getúlio Vargas, em
1945, favorecendo a comunistas e integralistas. Com ela, Vargas se preparava para absorver o movimento de reconstitucionalização iminente, resultante do regresso da FEB. Nào o absorveu, tangenciou, incitou a campanha.
"Constituinte com Getúlio", tentando afastar as candidaturas Dutra e
Eduardo Gomes. Não o conseguiu, e o resultado foi, como se sabe. a sua deposição, em novembro do mesmo ano de J 945.
Há também ex.emplos de anistia ampla e irrestrita, como a de 1956, decretada pelo Congresso Nacional. E, na esteira da anistia por crimes poHti~
cos, crimes eleitorais, greves de trabalhadores ou estudantes, delitos de opinião, crimes de imprensa, insubmissão.
Como diria o velho Machado de Assis, há momentos históricos em que
a anistia é geral.
Um dos decretos de Getúlio Vargas, então chefe do Governo Provisório, após a Revolução'de 1930, excluía a diferença de vencimentos dos que,
por motivo de prisão, processo ou qualquer outro, estiveram ausentes do serviço ativo. (Dec. n' 19.395, de 8-11-1930).

Pelo Decreto n' 24.297, de 28-5-1934, Vargas concedeu anistia aos responsãveis pela Revolução ocorrida em São Paulo, com ramificações em outros Estados. Contemplou os crimes conexos com os politicos, mas excluiu o
recebimento de vencimentos atrasados. Assegurou o aproveitamento, nos
mesmos cargos ou semelhantes, examinado cada caso por Uma ou mais comissões, de nomeação do Presidente da República. Mais ou menos nos mesmos termos é o Decreto-lei n' 7.474, de 18-4-1945.
Voltando a passado mais remoto, vale relembrar que um dos decretos
de anistia mais famosos foi aquele que beneficiou os "Bispos, Governadores
e outros EcJesiãsticos das Dioceses de Olinda e do Pará". E o fim da célebre
questão religiosa, em que estiveram envolvidos os vultos históricos de D. Vital e D. Antonio de Mácedo Costa.
O ato - Dec. n' 5.993, de 17-9-1875, é referendado por Diogo Velho
Cavalcanti de Albuquerque, o conhecido Visconde de Albuquerque.

Outro caso de anistia curioso, este já I)a República, foi aquéle que beneficiou o Padre Cícero Romão Batista, o famoso HPadim O~ro", das plagas
nordestinas, misto de taumatu.rgo, de Iíder.e re~de político e religioso, que
desafiou os poderes da Igrejà t do Estado. mantendo-se fiel. no entanto;1.até
o fim da vida, à sua fé e sentimentos católicos. Era um místi~:o e fanático, que
tinha multidões de adoradores. Também foram beneficiados Floro Bartolomeu e outros.
O Presidente da República. Wenceslau Braz, recusou a sancionar a.lei,
razão por que esta fói promulgada pelo Presidente do Senado, Urbano dos
Santos. E o Decreto n' 3.102, de \3-1-16. Ele colocou no esquecimento legalos ultimas resquícios da famosa Revolução de Joazeiro. Dessa anistia ficaram excluídos os responsã,veis por "crimes contra a propriedade, os de! incêndio e os que se constituíram por atos de barbaria, crueldade ou vandalismo, ainda mesmo quando sejam conexos com os outros crimes de natureza
política ... "
Nesse tempo não se conheciam as figuras do terrorismo, do seqUestro e
do assalto a bancos, mas já se excluíam os delitos que reve:lavam torpeu. E
foi o próprio Congresso Nacional que, concedendo a anistia fez a exclusão.
Fica, deste' modo, esclarecida uma situação sobre a qual se tem procura- \
do derramar muita sombra - é sobre a uniformidade de uma legislação brasileira, no sentido de serem amplas e irrestritas todas as nossas leis de anistia.
Isto nunca existiu. Cada anistia há de ser estudada e elaborada à luz das legítimas conveniências políticas do momento, respeitadas as linhas fundamen- •
tais que a doutrina jurídica construiu, ao longo da História.
24. De uma das ~ezcs, quando a rnat~ria era da atribuição exclusiva
do Congresso, este invadiu a ~sfera de atribuição do Presidente da República, prescrevendo regras que só poderiam ser estabelecidas I:m lei ordinAria, e
nào em decreto legislativo. Isso deu margem a luminoso parecer do jurista
Antonio Balbino, então Consultor-Geral da República. (Ver Decreto legislativo n' 18, de 1961, e parecer, no Diário Oficial de 13-4·62, apud "Anisti.
- Legislação de 1822 a 1977 - Levantamento feito pela Biblioteca daCâmara dos Deputados).
25. Nesta altura, é de justiça que façamos também nossa a referência
contida nas emendas da Oposição, quanto ao merecimento do trabalho realizado pela Biblioteca da Câmara, pesquisa de toda a legislal;ão brasileira existente sobre a anistia, num total de 93 editos. Essa pesquisa foi feita por ,Maria Berenice de Carvalho Castro, sob a chefia de Edna Gond~m de Freitas. Já
tínhamos levantamentos feitos por Rui Barbosa, remontando- à antiguidade
e a vários países, de séculos mais próximos; por Clãudio Pacheco e outros
comentadores da Constituição. Nenhum, porém, sobreh:va o trabalho da
Biblioteca da Câmara, no qut se refere à legislação brasileira. E, adernais,
uma atualização que aos outros nào seria possível fazer.
Apesar disso. muito tivemos que pesquisar, na Biblioteca da Câmara e
em nossa modesta estante. para que nada nos escapasse, nillimitação de.nossas forças e possibilidades.
V-

26.

Considerações de natureza polítical

Toda a matéria é, ao mesmo tempo. de natureza jurídica e poJítica,

ora em relevo este,' ora aquele aspecto da questão.
De qualquer modo, queremos salientar algumas facetas preponderantemente políticas do problema, besta hora em Que ele se reveste mais dessa característica.
Sem nenhum propósito de doutrinar, para duas Casas do Congresso
onde se sentam algumas das maiores culturas jurídicas do País, pretendemos
deixar bem claras, até por um~ imposição regimental, as razões por que não
acolhemos nenhuma das emendas dos ilustres senadorl~s e deputados da
Oposição.
Aceitar a emenda Nelson Carneiro seria, para a ARENA, uma capitu..
lação. Não podemos concordar com a exclusão do Presidente da RepÍablica,
no processo d,a anistia, A tradição brasileira é oscilante, ora admitindo a participação, ora deixando a -matéria para decisão exclusiva do Congresso Nacional. A única novidade ~ a exclusividade da iniciativa, imposta por motivos superiores, jã ~obeja e repetidamente esclarecidos.
27. Além das razões anteriores, cumpre salientar que a anistia, tal
como foi proposta, constitui uma violência contra o próprio Congtesso.
Com efeito, este se çncontra nUm dilema: aceitar as emendas, tais como estão
redigidas, sem a possibilidade. para os senadores e deputa.dos, de por sua vez
emendarem, trazerem a sua co"tribuiçào, porque cada emenda à proposta de
emenda à Constituição necessita de dois terços de cada uma das duas Casas
do Congresso, ou rejeitá-Ias para que. através de projeto de lei ordinária. seja
a proposição amplamente iemendada e discutida. Quer n<l-5 parecer quc;o melhor caminho é o último, ou seja, um prDjeto de lei. que se: sabej~ cstat1endtt"
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estudado c elaborado pelo Governo. Esse projeto poderá ser exaustivamente

discutido e amplamente emendado por todos os deputados, na Câmara, e
por todos os senadores. no Senado, fora dos asfixiantes prazos e das estreitas

limitações de uma emenda à Constituição.
28. Támb~m nos parece que, no Brasil, ainda não se votou uma anistia
contra o Governo. E estas emendas não têm - perdôem·nos seus ilustres e
eminentes autores"':"'" outra conseqüência, mesmo que não seja este o seu prop6sito. que o de mostrar que a Oposição tem força para anistiar, nos termos

que quer e entende, sem a mínima participação do Presidente da República.
Com isto não se pode conformar a ARENA, que apóia intransigentemente o

Governo. Cremos que temos o dever de não permitir que se torne vitorioso
esse desafio.
29. Também não se pode deixar de sublinhar o descuido, jâ comentado pela imprensa, em que incidiram os autores da emenda - especialmente
da Emenda Substitutiva - quanto à data inicial, prevista para que os crimes
sej"'" iniciado·s. Ali se fala em - "até 31 de março de 1964". E os cr' "es
políticos praticados antes - e há muitos - como ficariam? Fora da an;sf~a?
Tudo isso poderà ser esclarecido num projeto de lei ordinãria, de discussão
ampla e larga possibilidade de emenda.
30. Igualmente, não se pode deixar -de prever, num projeto de lei de
tramitação talvez prolongada, nas duas Casas do Congresso, o prazo final
para os crimes políticos, sob pena de, como observa judiciosamente o eminente Professor Orlando Gomes, ficarem muitos indivíduos, astuciosamente, à espreita, verificando que a anistia vai ser concedida, em que termos,
para dar vazão a seus instintos criminosos. (Artigo em O Estado de S. Paulo.)
31. Não é, certamente, feliz a redação da atual Constituição, -quando
fala em concessão .de anistia "relativa a crimes políticos". Como é corrente
na doutrina, se a anistia se destina, preferentemente, a crimes políticos, nada
impede que ela venha abranger outros, com aqueles conexos, desde que não
sejam, em nosso entendimento, crimes torpes, hediondos, bárbaros.
32. Ê. sabido que toda lei de anistia tem reflexos nas leis substantivas e
adjetivas do País, especialmente, no Código Penal, no Código Penal Militar
e nos respectivos Códigos de Processo, por isso mesmo que, extinguindo a
punibilidade, ex.igem da Justiça determinadas providências. Mais uma razão
para que se estude, cuidadosamente, um projeto normal, para se fazer uma
lei enxuta, sem dar margem a dúvidas e contestações.
Não ignoramos que, na relatividade e limitação da capacidade humana,
é impossível ao legislador elaborar uma lei perfeita. Cumpre-lhe, no entanto,
evitar, na medida de suas forças, que sejam deixadas questões para serem dirimidas pelo Poder Judiciârio, o competente para essa tarefa, no pensar unânime dos entendidos. O princípio do in cloris cessat interpretatio há muito já
está sepultado. Não há texto legal, por aparentemente mais claro, que dis~
pense a luz da exegeta, do intérprete, do hermeneuta. Mesmo na certeza da
impossibilidade de redigir uma lei perfeita, devemos perseguir esse ideal.
Eis ar mais um empecilho, para que votemos emendas que atendem só à
concepção de seu autor, ou seus autores, sem a coll1ribuição de todos os juristas, não apenas do Congresso, mas dos Tribunais, dos órgãos de classe ~s~
pecializados e da imprensa. Esse debate s6 é possível através de um projeto
de lei ordinária, não nos limites de urna emenda constitucional, por sua ve2
praticamente inemendáve1.
33. Ninguém ignora que o Governo estâ empenhado em um conjunto
de medidas, constitucionais e legais, destinadas à pacidificação da sociedade
brasileira e ao aperfeiçoamento democrático. Para isso são necessárias negociações políticas de alto nível, a Cargo do Ministro Petrônio Portella, e das
Lideranças sob o comando do Presidente João Baptista Figueiredo. Essas
providências hào de ser examinadas a seu tempo, no Congresso, talvez até no
âmbito dos Partidos políticos. Algumas delas dependem, por imposição legal, de audiência do Conselho de Segurança Nacional. O estado de espírito,
do lado do Governo, é o mais propicio a essas transformações~ Só não podemos concordar é com o alvoroço, o açodamento, a uniJateralídade com que a
Oposição quer tudo fazer sózinha, ou com o apoio de uma possível fração
discordante do Governo.
VI - Conclusão
34. Por todos estes fundamentos, jurídicos e políticos, somos de parecer, com o devido acatamento e respeito, que se rejeite a Emenda nfjl 25, de
autoria do eminente Senador Nelson Carneiro e, conseqüentemente, se dê
como prejudicada a Emenda Substitutiva do igualmente eminente Deputado
Ulisses Guimarães.
Não está em causa, no mérito, o problema da anistia. Está em causa a
inoportunidade da medida, proposta em termos inadequados, inaceitáveis
pela Maioria e injustos em relação ao-Presidente da República. ~te e o Con~
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gresso deverão elaborar, uníssonos, a anistia reclamada pelos sentimentos de
paz e concórdia do povo, brasileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente. peço a palavra como
autor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, acabamos de ouvir o
longo Parecer do nobre Deputado Ernani Satyro.
O problema na Emenda n9 25 não se situa em torno de pessoa, não se
discute quem é o Presidente da República nem o Ministro da Justiça. Apenas
se debate se a iniciativa e a decisão do problema da anistia deve ser ou não da
competência exclusiva do Poder Legislativo.
Não estão em jogo, portanto, as pessoas, a todo momento, citadas. pelo
ilustre Redator.
E não estão, com muita razão, Sr. Presidente, porque em 1967 apresen~
tamos emenda semelhante, quando se votava a Constituição daquela época.
'E aqui está, no parecer, no próprio projeto de lei: "0 Movimento Democrático Brasileiro Jogo se manifestou contra a alteração proposta."
A alteração ê exatamente a que vigora, hoje, na Constituição de 1969,
era uma alteração ao que existia em 1934 e 1946, sem lograr êxito. (Osnir
Duarte Pereira, Constituição do Brasil. página 421.)
E o dispositivo de 1967 foi reproduzido em 1969. Portanto, quando o
Movimento Democrático Brasileiro apresentou essa emenda em 1967, quando se discutia a Constituição daquele tempo, não pensava nem na pessoa do
General João Baptista Figueiredo e nem na pessoa do Sr. Petrônio Portella.
Apenas se preocupava em manter, na Constituição de 1967, aqueles postulados que vigoravam na Constituição de 1934 e de 1946 e que, portanto. já se
haviam incorporado na dinâmica constitucional do País. No avulso que contém a emenda, está a opinião atual, de 1946, comentando a Constituição de
1946, de Carlos Maximiliano, que foi citado aqui. Mas foi citado ao examinar outro texto, não este, especifica'mente. Diz Carlos Maximiliano: "A anistia tolhe <.\ áção impedita. E diz que isso é um atributo do Poder Legislativo.
Não se concebe anistia por sentimento, por bondade. Como a anistia é medida essencialmente política, inspirada pelo bem público e não pela piedade individual, compete ao Parlamento, nos termos que melhor convenham à sociedade conturbada." Ao encerrar seu estudo sobre O dispositivo de 1946, escreve o mestre: "a lei de anistia não segue a regra geral, não é sancionada e,
portanto, nilo pode ser votada pelo Presidente da República." E, ainda, Pontes de Miranda, examinando a Constituição de 1946 que reproduz a de 1934.
também faz as mesmas considerações. O que quero dizer, Sr. Presidente, é
que quando o Movimento Democrâtico Brasileiro, em 1967, apresentou essa
emenda, que foi rejeitada pela Maioria, não pensava no General João Baptista Figueiredo que, naquele tempo, não era candidato ainda à Presidência
da República, nem no Senador Petrônio Portella que não se sonhava fosse,
em 1979, Ministro da Justiça. A emenda não tem nome, ela busca devolver
ao Poder Legislativo uma prerrogativa tipicamente sua, de dar início e desfecho à concessão da anistia que, muitas vezes, ê feita até sem o apoio do Presidente da República. Porque muitas vezes é feita em benefício daqueles que se
opuseram ao Presidente da República. Portanto, não podemos confiar apenas na iniciativa do Presidente da República, para ele beneficiar aqueles que
julgue merecer seus beneficios, e não aqueles que a representação popular
julgue necessário beneficiar. Ainda mais, no momento, a figura do Presidente da República, diante da representação nacional, é diferente. O Presidente
da República não é o representante do povo, ele é o representante eleito por
um Colégio Eleitoral, não tem a soberania que os representantes do povo
confere a Deputados e Senadores. A situação é inteiramente diversa. Mas, o
que quero acentuar é que essa emenda não tem nome. A emenda é a mesma
de 1967 e não se refere nem ao General João Baptista l1iguei'redo e nem ao
Ministro Petrônio Portella. Não representa nenhuma desconfiança contra
um, nem contra outro e nem contra a ARENA. E apenas uma reivindicação
dos que se dedicaram, um dia, ao estudo das prerrogativas do Poder Legis1ativo, por elas lutam e esperam um dia vê-Ias vitoriosas.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Em discussão o parecer que
conclui pela rejeição da Emenda n' 25 e pela prejudicialidade da emenda
substitutiva.
Lembro aos Srs. Congressistas que cada membro da Comissão dispõe
de 15 ,minutos. uma única vez para discutir e o Sr. Relator dispõe de 30 minutos para falar em último lugar.
O SR. PAULO BROSSARD -

Peço a palavra, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Senador Paulo Brossard, como Líder.
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Concedo a palavra ao nobre

O SR. PAULO BROSSARD - Eu acompanhei atentamente a leitura do relatório do eminente Deputado Ernani Satyro. No meu modo de ver, e me
perdoe S. Ex', o Parecer fugiu das questões fundamentais, desbordou das
questões fundamentais propostas pela emenda. Estendeu-se S. Ex' em dizer
que, em determinados textos constitucionais, a competência era comum do
Ex.ecutivo e do Legislativo. Ninguém nega esse fato, Sr. Presidente. Seria negar determinados textos históricos legais, fatos jurídicos, por conseguinte,
mais do que fatos jurídicos, fatos históricos. Sob a Constituição de 1891, por
exemplo - vamos deixar a Constituição do Império, uma vez que o Imperador, como titular do Poder Moderador, tinha determinados poderes, inclusive o de anistiar. Vamor ficar na Constituição de 1891. Sob a Constituição de
1891, a matéria era regulada por lei, e como não havia nenhum processo especial ela tendia, obedecia ao critério geral, o processo geral de elaboração
das leis. Poderia ser de iniciativa do Presidente da República, poderia ser de
iniciativa parlamentar. S. Ex' lembrou, por exemplo, ainda que en passant,
uma anistia no Governo Hermes da Fonseca. Creio que S. Ex' se refere à
anistia concedida à revolta dos marinheiros, de João Cândido. Pois bem!
Aquela iniciativa nasceu no Senado Federal, por iniciativa do Senador Rui
Barbosa.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas eu não neguei que, no Regime de 1891, a iniciativa pudesse ser de congressista.
O SR. PAULO BROSSARD - Nem eu afirmei isto. Estou apenas dizendo que isto é sabido. E sob a Constituição de 1891, por exemplo, a inicia-

tiva era comum, era do Presidente e era do Legislativo.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas eu só pOderia trazer para
aqui coisa sabida, eu nada poderia inventar que não estivesse nas Constituições.
O SR. PAULO BROSSARD - Nem ninguém solicitou que V. Ex' inventasse.
Posteriormente, em virtude da experiência republicana e particularmente do fim da República, exatamente, é que o Constituinte de 1934 estabeleceu
a regra, segundo a qual a competência era do Legislativo, porque conhecido
episódio havido no Governo Washington Luiz, quando a Naçào inteira clamava por anistia e o teimoso Presidente recusava~a. A iniciativa era parlamentar. O Deputado Plínio Casado, da Oposição Rio-grandense, por exemplo, apresentou o projeto de anistia e com ele os Deputados do Partido Democrático, Francisco Morato, Marrei- Júnior, Assis Brasil. Agora, o Governo negava anistia e votou contra o projeto de anistia. E se tivesse sido aprovado, teria vetado. Daí por que a Constituinte de 1934, recordando a experiência recente, estabeleceu aquela norma, segunda a qual seria da competência do Parlamento e só do Parlamento. Curiosamente, uma outra Constituição elaborada também por uma assembléia constituinte, qual a de 1946,
restaurou o princípio. Agora, no texto atual de uma Carta votada nas condições em que se sabe que foi votada a de 1967, e depois estraçalhada por
aqueles que juraram mantê-la e hoje nem ela existe, mas existe uma Carta
outorgada por três generais que assumiram a Presidência da República, violando a lei, a lei que juraram cumprir, servindo-se da doença do Marechal
Costa e Silva. A verdade é que a partir de então estabeleceu-se, aí sim, uma
anomalia em todo o Direito Constitucional Brasileiro. Desta questào o Sr.
Relator fugiu e não a abordou. E que nào apenas se restabeleceu a participação presidencial na elaboração legislativa da lei que concedesse anistia,
mas - e aqui é que vem o grave - é que ele outorgou ao Presidente da Repfiblica a iniciativa exclusiva em tais projetos.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas eu disse isso no meu parecer,
logo nas palavras iniciais.
O SR. PAULO BROSSARD - Sim. Disse e defendeu. Ai é que estão !=.
exatamente esse o ponto nuclear, o ponto fundamental, oferecido ao exame
do Congresso Nacional. Se, por exemplo, se dissesse: não, O texto mais sábio
é aquele que associa os dois Poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Seria uma tese discutível, seria uma questão que se p~.deria divergir, mas
em todo caso, conceder como uma solução, até porque há precedente legislativo. Agora, o interessante é que, depois desses precedentes, o legislador
constituinte deu um passo além. Exatamente por quê1 Porque não se conformou por essa solução. Mas, para argumentar, eu concedo. Se fosse apenas a
associação dos dois Poderes na elaboração da lei ou, em outras palavras. que
a lei que concedesse anistia fosse uma lei como qualquer outra, suscetível de
sançào e, por conseguinte, suscetível de veto, ainda seria, digamos, aceitável.

Agora, o grave, o particularmente grave é que se tirou do Congresso o poder
da imciativa, reservando a um outro Poder que - com,o aliás acentuou o
nobre Senador Nelson Carneiro - não. tem relações com I) sufrágio popular.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Permite-me V. Ex' um ~partef
(Assentimento do orador.) Eu peço o aparte porque isto faz parte das praxes
parlamentares e até da cortesia, do cavalheirismo, que deve haver entre nós.
O que V. Ex' acaba de admitir, embora para argumentar, não é o que a
emenda pede.
O SR. PAULO BROSSARD -

Certo!

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu admito, para argumentar, que
pudéssemos estar discutindo ...
O SR. PAULO BROSSARD -

Eu estou discutindo a matéria ..

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) '~ Senador Nelson Carneiro
sente-se mal com o meu aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

(Inaudível)

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu admito" para argumentar,
mas o que a emenda pede não é isto. A emenda não pede apenas a retirada da ex..
c1usividade de iniciativa, a emenda quer jogar o Presi~ da República inteiramente fora do processo de anistia.
O SR. PAULO BROSSARD - Pois muito bem. Se o nobre Relator,
usando sua faculdade, propusesse à Comissão uma suhemenda ...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - O Relator nã" pode, só um terço
dos Srs. Deputados e um terço dos Srs. S;nadores.
O SR. PAULO BROSSARD - Então, ,,:'mepermite, eu vou dizer a V.
Ex' uma coisa: se o nobre Relator sugerisse essa soluçã-o, seria possiVel co ..
lher os dois terços de assinaturas para fazer com que essu subemenda aivesse
curso. Agora, estou discutindo em teorÍa, não estou dizl:ndo que esta seja a
melhor solução.

•

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Também nã" estou dizen40 que
apresentaria nem que o meu Partido iria votar uma eme:nda desta natureza.
O SR. PAULO BROSSARD - Não estou dizendo que esta seria a melhor solução. Estou acentuando, entretanto, que se fosse esta a solução poqeríamos divergir, mas seria uma solução. Agora, o qw~ não podemos aceitar, isto sim, é que se reserve ao Chefe do Poder Executi\fO o poder de exc)u..
sividade na propositura do projeto de lei. Esta é a questào. Lembro os antecedentes, às vésperas da Revolução de 30, quando a Nação inteira clamava
por anistia e quando a teimosia do Presidente Washington Luiz era impu..
meável à idéia de anistia e deu no que deu.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas V. Ex' só cita, se mepermite, esse exemplo em que o Presidente da República S(I negou a concordar
com o projeto, não cita as inúmeras anistias sancionadas pelo Presidente da
República ao longo do Regime da Constituição de 91.
.,
O SR. PAULO BROSSARD - Não. Eu não cito por um motivo muito
simples. E que nào está em discussão, no momento ....
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não. V. Ex' Só cita uma hipótese
em que uma anistia não foi concedida, a proposta por Plínio Casado ou por
outro eminente Deputado e que não frutificou por negativa do Presidente.
Ao passo que citei inúmeras sancionadas pelo Presidente da República. Logo, não se pode dizer que, na tradição histórica e política brasileira, a pre.
sença do Presidente.da República, no processo da anistia, seja contrária a
essa anistia.
O SR. PAULO BROSSARD - Eu não fiz tal afirmativa, nobr~ Deputado, porque se eu tivesse feito, mostraria ignorar fatos históricos do meu
'
País.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - V. Ex' di",e que a Constituição
de 34 alterou porque o Presidente da República não concordava com a anis~
tia, e há inúmeros exemplos em que os Presidentes s,ancionavam.
O SR. PAULO BROSSARD - Nobre Deputado, eu não disse isso.
Não me atribua! pelo amor de Deus, conceitos que nào emito.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Mas está gravado.

O SR. pÁuLo BROSSARD - Nobre Deputado, o que eu djs~OT.pi
to é que a experiê.nçia recente, quer dizer, os fatos que :anteceder~~special..
mente o Movimflilo de 30, Ievarám o Constituinte de 34 a alterarl>!l~à

.,
'·1
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solução vinda de 1891. Isto foi o que eu disse. Eu não ignoro que muitas
anistias foram concedidas durante a República, portanto com a sanção presidencial, naquele período em que as leis de anistia dependiam de sanção e
eram suscetíveis de veto. Eu não ignoro isto, como também não ignoro que
no caso do Presidente Epitácio, ele não sancionou e não vetou.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Foi Wenceslau Braz, no caso da
Revolução de Juazeiro, permita-me a retificação.
O SR. PAULO BROSSARD ouvi Epitácio, dito por sua voz.

Pois bem, eu disse Epitãcio porque

O SR. RELATOR (Ernaoi Satyro) -

Não. Eu disse Wenceslau Braz.

O SR. PAULO BROSSARD..., Mas, vamos continuar. Sua Excelência
nào sancionou e não vetou, e se aplicou,o princípie, segundo o qual, foi promulgado pelo Presidente do Senado, ou:melhor, pelo Presidente do Congresso. Mas o problema não é este. O problema, grave por excelência, o que me
parece, reside nisto: é que, pela Carta atual, a iniciativa é exclusiva do Presidente. E desta forma, e neste ponto, sim, é que me parece da maior inconveniência, efetivamente.
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex' me permite? (Assentimento do
orador.) - Gostaria apenas de lembrar a V. Ex' que a últirna anistia decretada neste País foi por iniciativa do Mensenhor Arruda Câmara, num projeto de lei que anistiou, em 1956, todos OS revoltosos de Jacareacanga. E esse
parecer, citado por V. Ex', do Consultor-Geral da República Antônio Balbino, foi repelido pelo Supremo Tribunal Federal. O Deputado Arruda Câma·
ra, toda vez, lembrava isto da Tribuna, porque o Governo não quis cumprir
algumas das disposições da Lei de Anistia e o Supremo fez prevalecer a decisão.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Porque havia disposições que dependiam de leis ordinárias com a sanção do Presidente da República.
O SR. NELSON CARNEIRO - Naquele tempo V. Ex' não estava
mais no Congresso, estava no Goverrto da Paraíba.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não, eu estava no Congresso. Eu
sou muito velho! ~u vim para o Congresso em 1945.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas V. Ex' não teria saído no período?
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Não, eu estava aqui.

O SR. NELSON CARNEIRO - Então se lembra das constantes intervenções do Monsenhor Arruda Câmara, lembrando as decisões do Supremo, mandando cumprir a anistia que o Governo não queria cumprir, na forma do Parecer de Antônio Balbino.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Lembro aoS Srs. Congressistas
que há outros eminentes membros da Comissão interessados em discutir a
matéria, de modo que pediria aos nobres parlamentares que fossem breves e
se restringissem aos 15 minutos regimentais.
O SR. PAULO BROSSARD - Vou encerrar, Sr. Presidente. Apenas,
no que diz respeito aos vários tipos de anistia, ninguém ignora que a anistia
pode ser irrestrita, como pode ser restrita; pode ser incondicional, como
pode ser condicional.
O próprio Rui, no seu famoso trabalho intitulado "Anistia Inversa: Um

caso de Teratologia Jurídica", diz isto, com todas as letras. Só que o que ele
dizia, no seu trabalho, é que aquela anistia não era nem limitada, nem restrita, nem condicionada. E que, através de uma Lei, o Congresso havia aplicado penas previstas no Código Penal Militar a pessoas que não tinham sido
julgadas e que poderiam até nem ter participado dos acontecimentos que
motivaram, digaI:l1os assim, a anistia, mas que estavam englobadas. Esta f 01
a tese. Nào negaram e nem podiam negar que a anistia pode ser limitada,
pode ser restrita, pode ser condicionada, e ele mesmo dava exemplos de anistias. De modo que não estamos em divergência neste ponto.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas eu só mencionei este fato
porque está, mais de uma vez, dito na justificação: UNa tradição brasileira, a
anistia ... " É por isto. Então eu fiz reparos à justificação. V. Ex" não diz, mas
na justificação estâ dito.
O SR. PAULO BROSSARD - Na tradição brasileira, há anistias que
sào amplas, que são incondicionadas, que são irrestritas e há outras que são
limitadas, que são restritas. A tradição brasileira oferece aí precedentes para
ambas as soluções. Agora, só que aquela de 1895 não era nem restrita, nem
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condicionada. E tanto assim que, ulteriormente, mais de uma lei do Congresso terminou apagando todas aquelas restrições.
Mas isto aqui é apenas uma observação marginal, para que nào fiquemos aqui a discutir o que não precisa ser discutido.
Agora, um ponto que me chamou a atenção da leitura do parecer é que
o nobre Relator estranha que haja uma disposição transitÓria numa emenda
constitucional. Isto já não diz respeito à Emenda Nelson Carneiro.
Permitir-me-ia dizer, em primeiro lugar, que nada estranhável existiria.
Até porque, o nobre Relator era Parlamentar - eu não era - no ano de
1964, quando uma emenda constitucional foi apresentada e aprovada pelo
Congresso, que teve caráter exclusivamente transitório. Foi aquela que estabeleceu que no ano em curso - 1964 - justificada exatamente pelo grave
acontecimento ocorriqo, que naquele ano não se aplicaria, ficava suspensa a
norma constitucional exarada no § 134, do art. 141, da Constituição, qlle estabelecia o princípio da anualidade da cobrança do tributo criado, aumentado em lei do Exercício Financeiro. Houve uma emenda, pelo caráter exclusivamente transitório, com vigência apenas para aqueles momentos.
O SR. kELATOR (Ernani Satyro) - Mas não tinha o título de disposição transitória. Só existe o transitório dentro de um definitivo. O que acho
estranho é que, numa Constituição já feita, que não está sendo votada agora,
se coloque, ·como corpo estranho, uma disposição transitória, quando não
estamos reformando uma Constituição.
O SR. PAULO BROSSARD -

Ora, pelo amor de Deus.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu não conheço nenhum precedente. V. Ex' que tem a maior cultura, pode conhecer ...
O SR. PAULO BROSSARD - O que eu acho graça é que o nobre Relator fique com essa sensibilidade em relação a uma Carta outorgada. Isto é
que eu acho estranho. Agora, em relação à anistia ...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Esse é outro problema.

O SR. PAULO BROSSARD - ... o nobre Relator fique com essa suscetibilidade. Mas já se declarou de acordo com o projeto apresentado pelo
Senhor Presidente da República.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) O SR. PAULO BROSSARD for ...

Para ser votado por nós.

Mas já estã de acordo, seja ele qual

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não. Eu nào disse isso. Pelo contrário, eu não disse isso, nem V. Ex' pode forçar o que eu não disse. Repilo a
injustiça de V. Ex. Eu disse que tudo indica que será um projeto que tenha
por inspiração a conciliação nacional etc ... e que será amplamente discutido
pela Câmara e pelo Senado. Foi isto que eu disse.
O SR. ORESTES QUERCIA -

Está aceitando implicitamente.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não. Eu não disse que aceito
tudo o que vier, posso até emendar tambêm. Essa história de querer dizer
que os outros dizem as coisas sem dizer, comigo não.
O SR. ORESTES QUERCIA - V. Ex' diz assim: "Serã atendida assim
a verdadeira e autêntica voz do povo" ...
O SR. PAULO BROSSARD - Aquela disposição que dilatou o prazo
presidencial do Presidente Castello Branco também tinha carãter provisório.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não foi isso que eu disse. V. Ex'
está-se desviando da questão. O que eu disse é que nós, não estando atualmente votando uma Constituição, não podemos jogar assirn, numa Constituição atualmente existente, uma disposição transitória.
O SR. PAULO BROSSARD -

Por quê?

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) técnica legislativa.

Porque nunca vi isto dentro da

O SR. PAULO BROSSARD - Pois bem. Em matéria de técnica legislativa, eu lemb'ro dois precedentes em normas constitUclonais transitórias.
Agora, um outro ponto que eu pediria ...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas não tem o título de transitória. Naturalmente eu posso determinar uma providência para certo ...
O SR. PAULO BROSSARD - Se é essa a dificuldade, vamos tiror o
título de transitória.
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o SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não dá mais. Deixe para botar
uma disposição transitória na lei que o Presidente da República vai mandar.
Nós a examinaremos.
O SR. PAULO BROSSARO - Sr. Presidente, para encerrar, eu diria
apenas uma coisa: o nobre Relator estranha o regime de tramitaçào dos projetos de emenda. Realmente é um mau regime. Agora, não foi votado por
nós. Foi imposto pela Carta. De modo que o nobre Relator, se quiser tomar
a iniciativa de modificar esse processo de alteração constitucional, poderá
contar com o nosso apoio.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu responderei oportunamente a
V. Ex', para não interromper mais.
O SR. PAULO BROSSARO - Não interromperia porque já terminei.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Senador Orestes Quércia.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ORESTES QUERCIA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
de fazer rápidas considerações a respeito do parecer do nobre Relator, que
não me convenceu, embora o trabalho exaustivo que S. Ex' deve ter tido com
a colaboração da Biblioteca da Câmara dos Deputados.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Apenas li o que a Biblioteca
publicou, como todo mundo leu. Ela não me deu colaboração, não tive assessoria alguma.
O SR. ORESTES QUERCIA - Então aumenta ainda mais o valor do
trabalho de V. Ex', em termos de ter tido muito trabalho.
Mas, Sr. Presidente, tantas considerações que até contraditórias, na minha opinião, embora tenha ouvido com toda atenção V. Ex' Por exemplo: S.
Ex' disse, em determinada altura, que o Jurista Pontes de Miranda é muito
querido, em termos de lembraça, por parte da Oposição. E reproduziu a frase, muito conhecida de S. Ex' o Jurista Pontes de Miranda, dizendo que
anistia é medida tipicamente política. Se cabe aos Presidentes ou se cabe às
Assembléias, di-lo o grau de democracia do Estado é índice. Oiz S. Ex', que,
à frente, ele lembraria alguns trechos da obra de Pontes de Miranda que não
diziam exatamente isto, mas ouvimos tudo aquilo que se disse de Pontes de
Miranda, mas realmente nada houve, da lavra de Pontes de Miranda, que
contradissesse esta verdade que o MOB acata, respeita e aceita. Mas S. Ex',
depois do longo trabalho, da longa elaboração, conclui com dois pontos essenciais: Primeiro, sobre a prevalência histórica da regra de exclusividade do
Parlamento, quanto à atribuição de legislar sobre anistia, e segundo, sobre
serem de nossa tradição jurídica as leis ou decretos de anistia geral, ampla e
restrita.
Ora, S. Ex' mesmo reconhece que das Constituições que tivemos, a
maioria delas estabelece que a competência deve ser do Legislativo. Ora, se
isso é uma prevalência de número de Constituições, evidentemente que é...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) O SR. ORESTES QUERCIA -

Não. São dois a dois.

Uma prevalência em termos ...

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - V. Ex' me permite. Não há prevalência, sào dois a dois. Na de 1934 e na de 1946, era exclusiva do Congresso.
Na de 1891 e na de 1967, do Congresso e do Presideme.
O SR. ORESTES QUERCIA - Do Congresso e do Presidente, mas estou me referindo especificamente 30 fato de que S. Ex' quer dizer ...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - A finica novidade que existe é a
exclusividade do Presidente para a iniciativa.
O SR. ORESTES QUERCIA - Essa é que é a maior violência! A conclusão do Relator realmente não procede. Outro aspecto: Sobre serem da
nossa tradição as leis ou decretos de anistia geral ampla ou irrestrita. O
MOB tem dito - e os jornais publicam todos o§ dias - que, de fato, queremos que o Congresso tenha a iniciativa de acordo com a tradição. Nào temos salientado essa segunda observação de que sobre serem de nossa tradição as leis ou decretos de anistia gerais ampla e irrestrita, como muito bem
disse o nobre Senador Paulo Brossard. E que S. Ex' conclui como se o MOB
estivesse debatendo isso. Só para salientar um aspecto ...
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Mas eu me referi à justificação.
Não se pode negar o que está escrito na justificação.
O SR. ORESTES QUERCIA - Na realidade, não é isto que existe. A
justificação tem muita coisa. É exatamente este aspecto que eu queria salientar, para não me estender muito. Estamos, segundo dizem as autoridades do
Governo, vivendo um processo de abertura. Talvez o objetivo maior da
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apresentação da emenda seja esse, mas para nós do MDB importa muito o
fortalecimento do Legislativo. Parece que, para o Rela,tor, isto não importa.
S. Ex' prefere tecer IDas ao Executivo, ao General JoãQ Bap'tista Figuejr~doJ
Sem se preocupar com Legislativo ao qual ele pert~nce.

6 SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

Estã é uma conclusão de

V. Ex'

O SR. ORESTES QUERCIA - Não. Esta é uma conclusão da leilura
do trabalho de V. Ex., que tece loas ao Executivo, esquec:endo-se de que o
MDS quer o prestígio do Legislativo, evidentemente prestigiando a-ARENA
e o MDS, que são os dois Partidos políticos aqui presente:;. Esta é-a realidade. Talvez um dos maiores objetivos do MOB seja o f4Jtal,:cimento ~ a independência do Legislativo. Num processo, segundo se anuncia, de abertura,
seria lógico, inclusive, que o Partido oficial, através de seu representante.. autor do parecer, não viesse, aq1.li. com tanta ânsia, atacandlo a Oposjçãp. por,-,
Uma iniciativa legítima e tecendo lo~s, desbragadamente, a,o Governo, como
se o Legislativo nada fosse, nada significasse. Era mais este aspecto, Sr. Presidente, que eu queria salientar, tendo em vista a tradição poIftica do nobre
Deputado, conhecida por todos nós. Acho lamentável isto. Queria apettas te:.'
Vantar essa questão. Eu teria outros aspectos para abordar, Sr. Presidente,'
mas talvez esse fosse o aspecto mais importante. Ainda., para salientar a
agressividade do nobre Relator, gostaria de lembrar uma frase de S. E~', queeu assinalei. "O doloroso, pois, o dramático para muitos c,posicionistas',é_~a
ber que a anistia virá, mas virá pelas mãos do Governo, por iniciativa do
Executivo, por proposta do Senhor Presidente da RepúbLica. Será ate:ndida
assim a verdadeira, a autêntica voz do povo - quer dizer, ele está já aderin. .
do amplamente a um projeto que nem conhece - que aspira à paz e à conciliação. Diante disso~ perde importância e significação a voz dos que querem
a anistia como instrumento de novas guerraS e convuIsõe!:". Ora, é tamentá~
vel.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) ~ Mas eu não di,,,e isso com QI/ autores da emenda. Está ressalvado mais uma vez, quando eu dizia: Não é esse
o propósito dos oposicionistas responsáveis. E que V. Ex' talvez não ouve ou
não lê, o que se diz, o que se brada, diariamente, da Câmara dos Deputados.
Há poucos dias, houve Deputado que negou qualquer merecimento até do
Presidente da República na revogação dos atos de exceção, -dos atos institu..
cionais, no restabelecimento do habeas-corpkS, em tudo. Nega~se o mérito-do
Governo em tudo~ que ele faz, e fica·se nesta cantilena, ne!ite realejo velh.o,já
surrado, batido, de se atacar a Revolução, como se hOuv4:sse mais novidade
a dizer sobre isto.
O SR. ORESTES QUERCIA - O último aspecto, Sr. Presiden\e, é que
S. Ex' tem temores de que haverá um tumulto no proc€:sso de abertura se
houver anistia do jeito que o MDB pretende. Eu acho qU(: a questão de anis-tia...
.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Onde é que e,tá escrito issQ? Eu
pediria que V. Ex' lesse isso aí.
O SR. ORESTES QUERCIA - Pois não. Vou tentar, rapidamente, encontrar aqui.
Página 7. A emenda em discussão não é necessária \r1em parace COnve..
niente ao desenvolvimento da conjuntura política, ao contrário, ela poderá
tumultuar o processo de abertura democrática em que todos nos empenha..
mos. V. Ex' disse exatamente o que eu havia afir,mado. :De fato, isto, é uma
afirmação que não procede, porque a anistia vem para apaziguar os' espiri..
tos, para dar uma demonstraçào de boa vontade. V. Ex' mesmo' não se
lembrava de uma afirmação tão importante.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não quero interromper
Ex', mas chegarei a esse ponto.

m~is

V.

O SR. ORESTES QUERCIA - Era este aspecto, S.. Presidente, que eu
queria assinalar. lamentando que S. Ex', o nobre Relator desta Comissão,
representante do Partido Oficial, preocupe-se tanto em dl:fender o Executivo
no momento em que ele mesmo apregoa abertura, e num momento'tão fun . .
damental para o fêrtalecimento do Poder Legislativo. talvez objetivo maior
- repito mais urna vez - do MDB, -quando apresentou esta émeD~a.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Com a palavra o nobre Deputado Djalma Bessa.
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a ilustre
Oposição apresentou duas emendas sobre apistia.
Atente V, Ex> que aMDB que tanto tem acusado a ARENA por defender o Governo, ..cede·se também quando busca qualquer providê~oi.l.gis·
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lativa, porque se volta radicalmente contra o Governo, contra o PresIdente
da República.
Ora, está na Constituição que, realmente, a iniciativa de anistia sobre
crimes políticos é de iniciatjva exclusiva do Presidente da República.
Poís bem, a Oposição apresenta emenda à Constituição para que a anistia seja deferida mediante lei, para que o Executivo tenha participação na
elaboração legislativa? Não. Exclui o Presidente da República, por inteiro,
do processo de elaboração legislativa, no que diz respeito à anistia a crimes
políticos.
Evidentemente, este não é o melhor caminho. O ilustre Relator, no seu
parecer, foi minucioso'ce ao contestar as alegações dos autores das emendas
em nada os acusou, pelo contrârio, mostrou o maior empenho e o maior interesse em justificar seu parecer e evidenciou que leu com o maior cuidado,
com a maior atençào, ~odas as justificações.
Então não é possível que a ARENA parta para aprovar uma emenda
que exclui, por inteiro, o Presidente da República do processo legislativo.
Atente V, Ex' que o nosso regime é um regime presidencialista, que o
Presidente da República participa da política de administração.

cionários baixaram atos institucionais, estabeleceram normas para a con ..
dução da ordem jurídica no País, mas estamos agora num período bastante
avançado desse estado de coisas, queiram ou nào queiram V. Ex's
Esta, portanto, ê a situação. A ARENA não pode. jamais, partir para
uma fórmula desse tipo, deferindo ao Congresso a iniciativa reservada, por"
que a iniciativa concorrente não foi sequer proposta nem sugerida pela
emêrita Oposição.
De modo que este é o nosso ponto de vista. A ARENA, portanto, estará
de acordo com o parecer e permito·me louvar S. Ex' pelo cuidado e pelo zelo
com que se houve no seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Com a palavra o nobre Sena"
dor Jaison Barreto.
O SR. JAISON BARRETO - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer apenas 2 colocações que me dispensariam de defender a proposta que a emenda
traz. Até mesmo pelo bom senso, já não falo pelo espírito de justiça, a Nação
toda entende isto, e cobra este comportamento do Congresso.
Deixa·me triste é que venha o parecer do Relator, impregnado da intolerância, provavelmente vinda de cima, demonstrando que falta grandeza e
horizontes para este Governo, que lhe permitam uma anistia que pacifique a
O SR. JOÃO GILBERTO - Permite V. Ex' um aparte?
Nação Brasileira.
O SR. DJALMA BESSA - Pois não.
Sinto, nas entreiinhas e na agressividade do Relator, esse ranço que, inO SR. JOÃO GILBERTO - Se V. Ex' apresentar uma emenda consti- felizmente, não dará à Nação isto que ela está a cobrar hoje - e reconhece o
tucional que restabelece o direito da anistia através de lei ordinária, o Movi-· próprio Relator - nas tribunas, nos jornais, nas reuniões, nos sindicatos e
mento Democrático Brasileiro, embora discutindo, corno disse O eminente na alma nacional.
Dos aspectos o mais grave, é que, neste momento, quando se fala na reLíder Senador Paulo Brossard, que esse nào ê o melhor caminho, porque jâ
foi superado através das Constituições de 1934 e 1946, o Movimento Demo- composição do prestígio do Poder Legislativo, vejo essa submissão através
do Parecer do Relator - que inclusive contraria aquilo que é próprio e inscráticoa Br~sileiro teria muito boa vontade em discutir essa emenda.
Agora, o que acontece é que V. Ex'sdaARENA não admitem nada, V. tintivo do legislador, o de valorizar o que é seu, a sua Casa, a sua atividade
Ex's da ARENA querem a iniciativa exclusiva do Presidente da República. - fugindo do debate claro, do bom senso que indica que uma iniciativa
Aqui sim, ferindo exatamente o Poder Legislativo, que por representar a como esta deva nascer de quem realmente representa todas as correntes da
opinião do País, é o Poder onde tem que ser gerada a anistia, ê o Poder que opinião do País, resumidas no Congresso Nacional.
E essa tese, infelizmente, é rejeitada por V. Ex' Não vou me ater a incoetem de ter uma par~icipação especial no processo da anistia.
rências manifestas, que apenas tentam mascarar seu propósito - perdoe-me
O SR. DJALMA BESSA - Deputado João Gilberto, V. Ex' há de con- a expressão - de ser subserviente ao Poder ...
vir que não estamos examinando outra proposta de emenda à Constituição
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu repilo a ofensa de V. Ex'
senão a que está em debate, a que está sendo discutida. M~s eu estou argumentando que a Oposição quer é partir para outro extremo, não quer o
O SR. JAISON BARRETO - Perdoe-me, Ex' Digo, para ser dócil.
meio-termo que, no atual estado de coisas, ê completamente inviável, inexeO SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Use a palavra que quisçr, eu resquível.
ponderei oportunamente.
Eu até prescindo de estar examinando a história de nossas Constituições
O SR. JAISON BARRETO - Eis mais um empecilho, diz V. Ex', para
porque os tempos são outros- Quer dizer, não vamos examinar a Constituição de 1891 para ser aplicada em 1979, nem mUito menos a de 1934 que que votemos emendas que atendem apenas à concepção de seu autor, ou de
teve tão pouca duração. Quer dizer, não vamos examinar a Constituição de seus autores, sem a contribuição de todos os juristas, não apenas do Con1891 nos termos da conjuntura atual de 1979, nem tampouco a Constituição gresso Nacional, mas dos Tribunais, dos órgãos de classe especializada e da
de 1934 que, não obstante ter sido elaborada por uma Constituiçào, durou Imprensa.
tão pouco. Vamos ser realistas.
Esse debate - diz V. Ex' para justificar a negativa da emenda - soA Constituição atual reflete um estado de coisas. E releve-me o emérito mente ê possível através de um projeto de lei ordinâria, não nos limites de
Senador Paulo Brossard, quando fez referência à Constituição outorgada uma emenda constitucional, por sua vez, praticamente inemendável. Mas
por 3 militares. Não são apenas 3 militares. São 3 militares que estavam in- esta Casa está cansada de ver a aprovação cotidiana, reiterada, de decretosvestidos de poderes constituintes que lhes foram deferidos pela Revolução. leis que aqui vêm sem opção de participação nenhuma, nem emendas de alteração que levou, inclusive, uma medida muito sábia. decente, digna e erecta
O SR. PAULO BROSSARD - Três militares que usurparam a Preside nosso Líder, a propor a retirada do Partido da Oposição na discussão desdência da República.
ses decretos~leist porque não se permite participação alguma.
O SR. DJALMA BESSA - Nilo usurparam Ex' Eles foram deferidos
Não vamos mais abordar isto, mas não sou pessimista. Nessa preocupela Revolução. Tanto nào usurparam que, a prevalecer o argumento de V. pação pequena de impedir que o Partido, pretensamente do Governo, possa
Ex'. outros tantos 3 militares poderão editar uma emenda à atual Consti·
ter a oportunidade de mostrar uma reação que, parece-me surgirá dentro da
tuição mas, no entanto, não têm condições. E não têm condições porque jus- própri~ Aliança Renovadora Nacional, e a única coisa de positivo que vejo
tamente falta a eles poder constituinte.
no comportamento do Relator e da desgraça que vai acontecer, com a rejeição
dessa emenda, é de que já começam a raiar posições novaS e muito
O SR. PAULO BROSSARD - Não têm condições por outra coisa,
mais
cedo
do que muitos ímagínam. Veja V. Ex', em que parecia tão pessiaqueles tiveram e faeram.
mista no início, passo a acreditar que isso vai acabar, que, afinal de contas,
O SR. DJALMA BESSA - Porque a Revolução lhes deu esse Poder tanta gente que faz vida política com outros horizontes, haverá de acabar
Constituinte.
com esse monolitisrno que não serve à Nação, desserve o Congresso, e apeO SR. PAULO BROSSARD - Revolução não. Um golpe de mão, quena um Poder que haverâ de se recompor quando homens, um acolá, ali,
valendo-se da doença do ~esidente Costa e Silva, contra o Vice--Presidente Teotônio Vilela, ali, Accioly Filho, ali, outros que haverão de demonstrar
da República, contra o Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e o que chega de servilismo, que chega de subserviência em oportunidades como
esta.
Presidente do Supremo Tribunal. Quer dizer, 4 vezes contra a lei.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Concedo a palavra ao nobre
O SR. DJALMA BESSA - Nobre Senador, sou um discípulo de V.
Ex', mas golpe de estado não muda estrutura de um País, golpe de estado Deputado Inocêncio de Oliveira.
atinge apenas a autoridade, golpe de estado é deferido para que o Poder pasO SR. INOCENCIO DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Congressise de uma pessoa para outra. Nào foi ~ caso do Brasil. Quer dizer, os revolu·
tas, discordando da orientação do meu Partido e acm Ievlll!11os em conside-
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ração os argumentos jurídicos e políticos emitidos pelo nobre Relator e pelos
ilustres membros desta Comissão, somos de opinião que, em última anãlise,
o que se pretende com a Emenda do ilustre Senador Nelson Carneiro não é
excluir o Executivo do processo de anistia, mas, pura e simplesmente. fortalecer o Congresso Nacional.
Acreditamos que a nossa Instituição, do mesmo modo que não pode legislar sobre determinados assuntos, leis concernentes a matêria financeira, e
leis pertinentes ao regime jurídico dos funcionários públicos, não constituiria
injustiça ou desprestígio para O Presidente da República, deixar de fazê-lo
em relação à anistia.
Do mesmo modo que o Executivo não estaria lotalmente ausente do
projeto de anistia, desde que tem, no seu Partido, no Congresso Nacional,
um instrumento para atuar. Ê preciso mais confiança do Executivo no seu
Partido. Partido esse q.ue tem o Chefe do Executivo como seu Presidente de
honra, e que, em todos os momentos, tem proporcionado maioria nas duas
Casas do Congresso.
Por outro lado, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, a discussão da anistia, pelo Congresso Nacional, proporcionaria um debate mais amplo, saindo
talvez um dispositivo muito mafs representativo. E para demonstrar boa
vontade, a ARENA deveria aceitar esta proposta de emenda constitucional.
Por tudo isto, somos contrãrios ao Parecer do ilustre Relator Ernani Satyro.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Continua em discussão. (Pausa.)

o SR. JOÀO GILBERTO

-

Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Deputado João Gilberto.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. JOÀO GILBERTO - Sr. Presidente, nobres Srs. Parlamentares, o Parecer do ilustre Sr. Relator ê um parecer mal-humorado, um parecer
agressivo para com os autores e para com a consciência nacional, pois ela reclama que na fase de qualquer processo de redernocratização, tem que estar a
devolução dos poderes fundamentais do Legislativo.
O Sr. Relator não tratou de relações entre Poderes; o Sr. Relator não
tratou de aspectos fundamentais de Legislativo e Executivo, ele preferiu tratar de pessoas. Citando, repetidas vezes, nomes de pessoas que eventualmente, nesta conjuntura histórica, ocupam determinados cargos: um na Presidência da República, outro no Ministério da Justiça.
E citando esses nomes, abordou intenções supostas dessas determinadas pessoas. Possíveis juramentos, mas não é para isto que nos reunimos.
Nós nos reunimos, aqui, para debater uma emenda que pretende dar ao
Congresso. Nacional, e portanto, ao Legislativo, desta ou de outra Legislatura - Legislativo que não tem nome nas nossas pessoas, mas o Legislativo
como Poder - dar a este Poder a competência de anistiar.
O SR. NELSON CARNEIRO O SR. JOÀO GILBERTO -

Permite V. Ex' um aparte?

Pois não.

O SR. NELSON CARNEIRO - Apenas para referir que esta emenda
de minha autoria é de 1968. Naquele momento, o General João Baptista Figueiredo não era Presidente da República, nem o Senador Petrônio Portella
era Ministro da Justiça.
O SR. JOÀO GILBERTO - Como aliás V. Ex' já citara no seu pronunciamento.
Não estamos aqui para discutir eventuais políticas de Governos, inclusive. Estamos aqui para discutir, com boa vontade, com boas intenções, existentes ou não, o que aliás não temos de parte do outro Poder, do Poder Executivo, que atualmente tem a competência exc1usiva de ínícíar, mas nào oferece um projeto concreto sobre a mesa, para discutir.
. Estamos aqui para tratar do poder de anistiar, para tratar de Legislativo
e de Executivo e não para tratar de eventuais pessoas, sejam essas pessoas
atuais Deputados, atuais Senadores, ou atuais detentores de cargos no Executivo.
A posição do Sr. Relator e de alguns dos integrantes da Bancada da
Maioria, nesta tarde, é uma posição reiterada, que encontra seu momento
mais daro, mais definido, quando o Sr. Presidente da Aliança Renovadora
Nacional deu uma infeliz declaração à Imprensa, dizendo que a ARENA
não ia votar na Emenda Mauro Benevides, porque a ARENA não podia
atrelar-se a uma iniciativa do MDS.
Neste momento, o Partido majoritário, pelo seu comando, colocou as
cartas na mesa. Se o Presidente da República diz que estende a mão, se toda
hora há um apelo para negociações, para conversações, de parte do Partido

Quinta-feira 14 2709

do Governo, há a firme decisão de que a Oposição é cham ada a negociar, ou

a conversar, apenas para uma coisa, para ratificar, ipsis Iiueris,' para

com~

pactuar com medidas nascidas do Governo. E a expressão do Sena<ior. José
Sarney é bem clara: Não. A Emenda Mauro Benevides não serve porque a
ARENA não pode ir atrelada ao MDS. Isto é o que tem acontedd~ pesta
Casa; isto está no ranço, no mal humor do parecer que ouvimos, totalmente
·agressivo. Quer dizer, apenas um partido que pretende governar sozinho,
que pretende dispor sozinho as coisas deste País, e que a.índa acha que: com
isto é capaz de constitucionalizar ou redemocratizar o Pais, como se isto fosse possível.
O SR. RELATOR (Emani Satyro) - Até agora não ouvi nenhum argumento de V. Ex' Só ouvi esses brados de revolta, com que V. Ex's estão acostumados, no plenário da Câmara e em toda parte. Ainda não ouvi um arguF
mento, mas desejaria 'Quvir algum. E a mesma demagogifL, a mesma gritaria,
o mesmo chavão, contra a Revolução, contra tudo.
O SR. JOAO GILBERTO - A resposta ê à altura do seu pare<:er, que
tambêm contém escassos argumentos, e muitos chavõe!" e multo mau humor ...
O SR. RELATOR (Emani Satyro) - Para destruir uma emenda dessa
natureza não precisa muitos argumentos. Ela é tão inopcrtuna que nem precisava escrever tanto quanto eu escrevi.
O SR. PAULO BROSSARD gumento.

Mas então reconhl:ce que não tem ar-

O SR. RELATOR (Em.ni Satyro) - Tenho, e
precisava mais do que aqueles que empreguei.

Oli

expendi. Mas não

O SR. JOÀO GILBERTO - Sr. Presidente, na verdade o mau humor,
a indisposição do Partido do Governo, de alguns dos seus integrantes. se
prende a um fato concreto.
Com esta emenda, com este projeto, o MDB abriu uma nova etapa no
debate nacional da a,nistia. Apresentou, nesta nova etapa, a busca de cami~
nhos e de formas eficazes para concretizar a anistia. Este é o ponto impor~
tantc. E até de somenos importância Se este vai ser o melhor caminho; no final das coisas. Mas a Nação brasileira estâ discutindo, o próprio MDB está
recebendo reações favorãveis, estâ recebendo de alguns :;etores, atê reservas,
esrá recebendo dos editoriais dos jornais, comentários, está recebendo da comunidadejurídica, as mais diversas contribuições, tanta:; foram as formas de
punir nestes anos todos, tão indiscriminadas formas, que: surge, lâ no'interior
do Brasil, a preocupaçi'io de um jurista ou de um cidad~io comum se este ou
aquele caso pode ser amparado.
Tal ê a gama diversificada de aspectos de puniçõe:; que esses anos nos
revelaram. Então, o MDB passou para o debate concreto; o MOB passou
para O debate de caminhos e de formas eficazes para se ,:::hegar à anistia. Isto
'é um aspecto muito importante, ê um aspecto salutar, e é por isso, Sr. Presi·
dente, que votaremos contra o parecer do Sr. Relator; e pelo Substitutivo
apresentado pelos Srs. Parlamentares, tendo como primeira assinatura a do
Deputado Ulysses Guimarães. E em votando assim, sabemos estar dando
uma grande contribuição ao debate concreto, nacional, da anistia.
O SR. DJALMA BESSA O SR. JOÃO GILBERTO -

Permite V. Ex' um. aparte?
Pois não.

O SR. DJALMA BESSA - V. Ex' há de convir que o MDB lem todo
o direito de apresentar suas propostas, mas tambêm a ARENA tem odíreito
de rejeitá-las, sem com isso merecer essa acusação tremenda de que está servindo ao Poder, de que é dócil ao Poder.
O SR. JOÀO GILBERTO usados no parecer.

A acusação é em face dos algumentos

O SR. DJALMA BESSA - Mas V. Ex' sabe, tanto quanto eu, que o
parecer é do Relator. A ARENA não aceitará uma proposta de eme:nda que
não só retira do Presidente da RepúbHca toda a possibilidade de interferir no
processo legislativos dessas leis, como também já vem toda pronta. A Emen·
da do ilustre Deputado Ulysses Guimarães atê jâ concl:de a anistia. Ora, se
democracia ê governo de maioria, vamos acatar a decisão da MaiOria sem
essa reclamação, sem esse aborrecimento, sem essa contrariedade.
O SR. JOÀO GILBERTO - Nobre Deputado Djalm. Bessa, !Duitos
Parlamentares já estiveram em situações divíceis para explicar posiqQ,es assu·
midas. Eu repito, V. Ex' pode_ amanhã vir a ter que: tomar um4 posição
diante de um projeto diferente desse, e pode até partir de um seu companhei-
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ro de Partido, ou pode partir de um emedebista, mas um projeto que colocasse, por exemplo. a anistia na lei comum. V. Ex' cuide ao assumir a posição, porque V. Ex' procura repelir o projeto do MOB, apenas como excessivamente radical, quando no fundo, no fun'do, tenho certeza, V. Ex' repeliria qualquer projeto, mesmo que colocasse o caso na lei ordinária.

O SR. DJALMA BESSA - Eu não invado o pensamento de V. Ex'

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Como V. Ex's querem ter a competência exclusiva para votar uma emendá constitucional que não dá margem a nenhum Deputado nem Senador fazer emendas? Se votássemos essa
emenda, estaríamos aceitando total e integralmente o que foi feito pela Oposição porque não havia nem possibilidade de emendar, como sabem que não

há.
O SR. JOÃO GILBERTO - O>mo nós emendamos os decretos-leis.

para traduzi-lo.

O SR. JOÃO GILBERTO - Apenas estou querendo enfatizar o aspecto porque pode ser que, no futuro, em debate semelhante a este, tenhamos
que recordar o que aconteceu aqui, nesta tarde.
Mas Sr. Presidente, concluo ...

O SR. ORESTES QUERCIA O SR. JOÃO GILBERTO -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD - Permite-me V. Ex'? Então se a dificuldade é essa, eu perguntaria: nào seria possível haver uma emenda de reforma
deste texto assinada pelos dois Partidos?
O SR_ RELATOR (Emani Satyro) -

O SR. PAULO BROSSARD - Eu digo a reforma do poder de anistiar.

O SR. ORESTES QUERCIA - Eu havia anotado aqui, e acabei não
falando. Mas acho importante, só para lembrar rapidamente, que a determinada altura, o Relator, dentro daquela constância em agradar o Executwo,
tecer loas ao Governo, e esquecer que ele pertence ao Poder Legislativo, e
que devia ajudar, prestigiar o Poder Legislativo, que é Casa do MDB, mas
também é Casa da AREN A, dissse que a aprovação da Emenda Nelson Carneiro seria uma capitulação da ARENA. E lamentável que ele pense assim.

O SR. ORESTES QUERCIA -

E V. Ex' acha que não é?

Evidentemente que não.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Estamos diante de um caso político. O que V. Ex's querem é excluir o Presidente da República deste processo. A ARENA, segundo meu entendimento ...

O SR. ORESTES QUERCIA - E V. Ex' quer excluir o Legislativo, o
que é muito pior.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não, eu não quero excluir, pelo
contrário. Eu quero que o projeto seja feito conjuntamente.

O SR. JOÃO GILBERTO -

Não quer excluir porque já excluíram.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - V. Ex's só argumentam com in-

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não há necessidade de reformar a
Constituição, para haver a.nis'tia no Brasil.

O SR. PAULO BROSSARD -

Ah! Agora está dito tudo.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não há necessidade de emenda
O SR. JOÃO GILBERTO - A verdadeira posição ficou clara, agora.
Antes de concluir, vou ouvir o aparte do Senador Jaison Barreto.

O SR. JAISON BARRETO - Eu acho quejá ficou bem clara a posição
do Relator -que, infelizmente, talvez possa ser a opinião da Maioria. Mas
disse muito bem, e talvez eu tenha que repetir - perdoem-me, não quero ser
grosseiro, não é essa a intenção - mas trazer à baila uma colocação, com
sensibilidade, de um homem da ARENA, Senador Aloysio de Carvalho, em
episódio anterior, quando disse: também não posso dar apoio à inovação da
concessão de anistia mediante lei susceptível, por conseguinte sanção ou veto
do Presidente da República. Talvez isso sensibilize V. Ex' De regra, os fatos
anistiáveis são delitos políticos, atingindo mais diretamente o Poder Executivo, que é por isso mesmo - repito ~ menos indicado para o gesto de perdão
e esquecimento porque freqUentemente receoso de que a esse gesto, ainda
que espontâneo, atribuam injunções de temor ou de fraqueza. O que quer me
parecer, é isso que está a atemorizar V. Ex.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu não me atemorizo, absoluta-

O SR. JOÃO GILBERTO - Quando V. Ex' diz que é exclusivo do Presidente da República, V. Ex' está excluindo o Poder Legislativo.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Eu não quero a exclusividade de
nenhum Poder, quero a participação de ambos. Como foi uma Constituição
feita por _Rui BarQosa.

O SR. PAULO BROSSARD -

No século passado.

mente. Estou convicto da minha tese, de que é verdadeira, e é conveniente
para os interesses nacionais. E nào me atemorizo nem com as grosserias de
V. Ex'

O SR. JAISON BARRETO - Não estou sendo grosseiro, estou apenas
querendo esclarecer.

O SR. RELATOR (Emani Satyro) -

O SR. RELATOR (Ernani SatyroJ - Esta já está, não sou eu quem estou dando, já está lá.

Já me chamou de subserviente

aqui.

O SR. JOÃO GILBERTO - Mas V. Ex' deve lembrar que a Constituição que está preservando, neste momento, dá a competência exclusiva ao
Presidente, para iniciar as leis. E esta Constituição ...

O SR.
, JAISON BARRETO - E retirei, chamei de dócil.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Então eu chamo V. Ex' de insolente.

O SR. JAISON BARRETO -

Agradeço e considero um elogio, nos

tempos que correm.

O SR. NELSON CARNEIRO --Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO GILBERTO SR~NELSON

.

constitucional. Jà está dito e repetido, não é mistério.

tenções subjetivas.

O

Não há necessidade porque a

anistia virá pela lei ordinâria.

Pois não.

O SR. REL'ATOR (Ernani Satyro) -
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Pois não.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Os tempos que correm não modificam o dicionário.

O SR. JAlSON BARRETO -

CARNEIRO - Em face da enfática declaração do

Relator, o nobre Deputado Ernani Satyro, o que ele deseja ~ <:xatamente a
concorrência das possibilidades, tanto do Presidente da República, como do
Congresso N acionaI. Eu perguntaria a S. Ex' $: ele_ subscreveria uma emenda constitucional e a levaria ao seu Partido para subscrever uma emenda nesse sentido. Se fosse esse o pensamento, o MDB retiraria a sua emenda para
aceitar ... (falas simultâneas).

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Não. Não subscrevo porque já é
essa concorrência.

O SR. NELSON CARNEIRO -

Não há concorrência.

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) -

O SR. JOÃO GILBERTO -

Há sim, há essa concorrência.

E iniciativa exclusiva.

O SR. RELATOR (Emani Satyro) - E exclusiva só a iniciativa. (Risos)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Deputado João Gilberto.

A palavra continua com o

Entendo que, neste momento, estamos

prestando um serviço à Aliança Renovadora Nacional, ela valoriza esta Casa, e não é uma medida casuística, ela irá além do tempo, De modo que eu
entendo que, apesar dos temores de V. Ex., talvez fosse melhor, não até para
os anistiados, mas para o Poder Legislativo deste País, se impor, para os Partidos políticos provarem, principalmente a Aliança Renovadora Nacional
que, corno disse o atual Presidente, não é um partido do Governo, mas um
partido no Governo. E a aprovação dessa emenda .viria dar uma demonstração inequívoca à Nação de que finalmente a Aliança Renovadora Nacional passa a participar do Governo. Esse o nosso propósito.

O SR. JOÃO GILBERTO - Sr. Presidente, encerrando, gostaria de dizer que me reservo o direito de encaminhar, por escrito, um voto, constando
a posição minha e de companheiros nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Continua em discussão o parecer.
Nào havendo quem deseja fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
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Quanto aos militares, ao ato de a Emenda Constitucional n9 1 ora.crn vigor,
ssr
decretada por três militares e não pelo Congresso. Mas isso é das reO SR. RELATOR (Emani Satyro) - Sr. Presidente, quase nada teria a
voluções,
e nunca negamos. Nunca negamos que os atos sejam de execção~
acrescentar ao que jA disse no meu parecer, se nào fossem alguns dos arguque essa Constituição foi um àto de exceção. O que sustentamos é a alta ing-..
mentos trazidos pelos eminentes representantes da Oposição.
Em primeiro lugar, a aqueles, que porventura malsinam o vigor, a vee- piração com que se procedeu, porque revolução é revoluç~lo. Revolução não
mência, o entusiasmo do meu parecer, eu pediria que relessem essas justifi- é um ato jurídico, é um ato contra as próprias leis. Não nc:gamos que tenha...
cações, principalmente a justificação da emenda substitutiva do ilustre De- mos saído de um regime de exceçào, e que rUmemos para a compfeta demoputado Ulysses Guimarães, escrita com palavras de fogo, com a maior vee- cratização:
mência, como eu disse, em carãter polêmico. Então, uma provacação de poO SR. JARBAS PASSARINHO - Permite V. Ex' um aparte?
lêmica, naturalmente só pode ser respondida por outra polêmica. Se estivésO SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Pois não.
semos, pura e simplesmente, diante de uma emenda à Constituição, ou um
O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu queria completar ipsis Ii/leris o
projeto de qualquer natureza, naturalmente não se justificaria o calor com
que redigi meu parecer, mas eu tinha que enfrentar não apenas os aspectos aparte do nobre Líder da Oposição no Senado. Muito bem, é um ato de exjurídicos, os aspectos políticos, como também responder à altura de minhas ceção.
possibilidades a essa veemência e a esse entusiasmo.
O SR. RELATOR (Emani Salyro) - Não negamos. Por conseguinte,
Em segundo lugar, quando eu disse~ na página sete, que depois foi re- não adianta ficar toda a hora se batendo pela tribuna, pela imprensa, nC$ paproduzida pelo ilustre Senador Orestes' Quércia, que a emenda em discussào receres, nos votos, nas discussões.
'
não é necessária ... ' etc., ao contrãrio, ela poderã tumultuar o processo de
O SR. JARBAS PASSARINHO - Se V. Ex' me permite, eu aprazaria'
abertura democrática em que estamos empenhados, é claro que falo em processo aqui dentro, não estou ameaçando com nenhuma providência excep- com o nobre Senador Paulo Brossard a citação dele próprio. Há dias, eu lia
cional, não estou ameaçando com nenhum ato ilegal. O que quero dizer é um discurso de S. Ex', na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, faque, dentro desse propósito ("m que se encontra o Governo - e acredito que lando sobre o estado revolucionário.
se encontram muitos dos oposicionistas, da abertura no seu mais amplo senO SR. PAULO BROSSARD - Exato. Em 1964. Esse outro aqui. de
tido - uma solução unilateral imposta somente por uma das partes é que tu- exceção, é de 1969.
multua o processo. Não estou ameaçando com coisa nenhuma. Eu sou um
O SR. JARBAS PASSARINHO - Mas é o processo de desdobramenhomem da lei, sou um democrata, tenho convicção de que, proferindo este
lO.
parecer, estou servindo à causa da democracia, porque são questões muito
O SR. PAULO BROSSARD - Jâ tive ocasião de dizer, aqui, que se
subjetivas. O errado é cada um julgar-se dono da verdade, dono do patriotismo, e os outros são subservientes. Não sou um homem subserviente. Fui prevalecesse essa tese, daqueles que tomaram o Poder e depois praticaram
oposicionista muito maior tempo na minha vida - e fui colega e companhei- todos os atos para conservã-lo de qualquer maneira, endto o golpe de ']0 de
ro de luta do Senador Nelson Carneiro- do que situacionista. Por conse- novembro de 1937 era absolutamente regular, porque em 1930 tinha havido
guinte não vai ficar em mim nenhum resquício, nenhuma cicatriz. Isto é do uma revolução.
entusiasmo dos debates. Não há subserviência nisto. Sou um homem livre
O SR. JARBAS PASSARINHO - Foi até ter sido derrubado.
para concordar com este Governo, para acreditar nos seus propósitos, nào
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Lembraria aos Srs. Parlamenpor subserviência, mas por convicção. Posso estar errado, admito, como
tares que a palavra está com o nobre Relator, para considerações finais.
também V. Ex's podem estar.
O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Concedo o aparte ao nobreS.naOutro ponto que considero importante salientar aqui, e que precisa ser
dor
Jarbas
Passarinho e. posteriormente, terei muito pra;!er em conceder ao
bem especificado, é que eu digo o seguinte: amanhã vem um projeto de lei ordinária. Todos os Senadores e todos os Deputados podem emendá-lo e Senador Paulo Brossard se S. Ex' assim o desejar.
Concedo a palavra ao Sr. Relator, para as consideraçôes finais.

discuti-lo amplamente. Então quantas sugestões felizes, muitas vezes até no
sentido dos pontos de vista dos eminentes oposicionistas, poderão surgir;
muitas nossas. Umas serão aceitas, se consideradas boas, outras não. Mas
dentro de uma emenda constitucional, principalmente dessa emenda substitutiva, se votássemos isto, a maioria do Congresso tinha aceitado a imposição de um terço do Congresso, que quer uma emenda especificada nesses
termos. E o que eu disse. Não era possível haver uma série enorme, não sei
quantas emendas, cada Uma assinada por um terço do Congresso. Só se pode
emendar amplamente nUm projeto de lei. Então, todo e qualquer Deputado,
todo e qualquer Senador, vindo um projeto de lei ordinária, pode emendá-lo
suficientemente. Aí virão, como eu disse, as opiniões dos órgãos de classe representativos, da Ordem dos Advogados, dos Tribunais, a um projeto amplamente publicado. Mas uma emenda dessa, não. Essa emenda é asfixiante.
Ela constitui uma verdadeira violência contra o Congresso. Então vamos
apresentar essa emenda nos termos que O eminente Deputado Ulysses Guimarães quis, pois a própria imprensa jã salientou uma falha enorme na
emenda, quando fala naqueles crimes praticados até 1964 e antes de 1964,
quem tenha cometido um crime político, um crime conexo com um crime comum, não estaria anistiado.
Outra coisa importante neste caso e que foi salientado por um jurista insuspeito como é o Professor Orlando Gomes - veja-se bem esse argumento,
peço a atenção dos eminentes juristas que aqui se encontram - é que num
decreto inesperado, que saia de surpresa, pode dizer-se: crimes cometidos até
à data da promulgação ou da sanção desta emenda. Mas se não vamos, de
antemão, limitar numa emenda o dia, quer dizer, quem estiver de guarda,
quem estiver, porventura, de tocaia, os maus elementos que por aí existem,
podem estar se preparando. Não falo nos políticos; não quero envolver a
classe política nisso. Mas quantos maus elementos estarão esperando a possibilidade da publicação da aprovação de uma emenda dessa natureza para cometer crimes. Esse argumento não é meu, é do Professor Orlando Gomes,
que já tem bil de indenidade, desde logo, estabelecido. Este foi o argumento
pelo qual eu disse que a emenda em si constitui uma violência.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não precisa mais. O Senador Paulo
Brossard já utilizou o direito de fazer o aparte cruzado, de dizer o que que:.
ria. Mas vindo de V. Ex' é sempre recebido com prazer, ainda que este prazer
seja meio masoquista. (Risos.) Insistimos que é um ciclo N~volucionário e termina agora.
O SR. NELSON CARNEIRO -

Termina!

O SR. JARBAS PASSARINHO - A Revolução termina, nobre Senador Nelson Carneiro. V. Ex' é um pouco pessimista. Eu procuro ser mais otimista. A revolução soviética está comemorando seus 6:~ anos.
O SR. PAULO BROSSARD -

E por isso mesmo não me agrada.

O SR. JARBAS PASSARINHO - Nem a mim. Por isso é que eu preferia terminar com 15. Aí V. Ex' estaria de acordo comigo. Temos um período
mais breve. Mas é esse período que o nobre Relator está citando, com muita
bravura pessoal e muita correção. Nenhum de nós disse, nenhum de nós tentou dizer, empulhar a consciência de quem quer que seja, que estãvamos Vlvendo um regime democrâtico perfeito. Todos nós admitimos que vivíamos
num regime autoritário. Eu mesmo disse isto, várias vezes, no plenârio do
Senado. Devemos neste momento, aproveitar as circunstâncias que O tempo
nos dá, e que o Governo também colabora para isso, parEI que possamos che~
gar àquilo que ouvi citar ainda hã pouco, aqui. Quer dizer, caminharmos
para um processo democrático pleno. Acho que V. Ex' me permitiu esta intervenção e eu fiquei honrado com o aparte cruzado do nobre Líder Paulo
Brossard.
O SR. RELATOR (Emani Satyro) O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito

obri,~ado.

Permite V. Ex',

a~ora,

um aparte?

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Um moment". Eu não tenho por
que me arredar, num só ponto, do meu parecer.
Quando um eminente Senador - creio que o Senador Paulo Brossard
- disse que eu de~~ordei do assunto no meu parecer, o problema é oseguin-
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te e já o expliquei: eu tinha o dever de comentar, pontQ por ponto, a justifi..
cação. A justificação é um arrazoado. Isso é como no. mundo da'esfera foren ..
se, a toda argumentação de uma das partes, cabe a resposta. Aqui todos são
advogados, juristas eminentes, e os que não são, só por parti.cipar desta
como daquela Casa do Congresso, até pelo ar, todos se tornam juristas,
tornam·se conhecedores do mundo das noções do Direito. Basta a própria
Bíblia, ninguêm pode ser julgado sem ser ouvido. (Risos e comentários ge..
rais.)
O SR. NELSON CARNEIRO - Essa rrase é oportuníssima. Ainda
bem que V. Ex' diz essa frase. (Risos.)
O SR. RELATOR (Ernani Satyro)- E qual a novidade nisso. Então V.
Ex's.queriam que eu fosse julgado, que eu, o Relator, fosse, julgado sem me
d~fender, queriam que eu ficasse aqui crivado das acusações de um lado só.
De maneira, Sr. Presidente, que mantenho o meu parecer, pelas seguintes razões: ...
O SR. NELSON CARNEIRO -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. RELATOR (Ernani Satyro) - Concedo, com prazer, o aparte a
V. Ex'
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex' tem sustentado que o Poder
Legislativo ficaria impedido de emendar qualquer projeto; fiçaria impedido,
inclusive de obter o apoio, a colaboração da Ordem dos Advogados, dos Tribunais, se fosse aprovada a emenda. Mas V. Ex' deve distinguir. Se for aprovada a emenda de mínha autoria,não haverá esse perigo porque, aprovada a
minha emenda, haverá um projeto de lei, e esse projeto será objeto de debate
amplo no País. Portanto, a argumentação de V. Ex' não atinge a emenda de
minha autoria.
O SR. RELATOR (Emani Satyro) - A minha segunda argumentação
foi em relação ao Projeto do Deputado Ulysses Guimarães, mas a primeira
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argumentação foi contra o projeto de V. Ex', porque entendi que politicamente, nós da Maioria, pela confiança que temos no Governo - isso não
são loas, isso não são ditirambos, isso nào são elogios fáceis - pela confiança que temos no Governo, pela consciência de que será proposta essa
anistia, da qual todos participaremos, discutindo amplamente e emendando ... Pode haver trezentas, quinhentas, mil emendas - e sobre esta não pode
haver nada!? Isso é que ê uma asfixia, isso é que é uma violência contra o
Congresso Nacional. De modo que mantenho meu parecer certo de que patriotismo, civismo, idealismo democrãtico, não é privilégio de Oposição.
Nosso pressuposto aqui é de que todos somos homens dignos e patriotas e
não de que os dignos e patriotas sejam somente os da Oposição e os outros
dóceis e subservientes, mas fica subtendido nas palavras de V. Ex' Eu sou um
homem que não me envergonho de ser revolucionário, a Revolução não ê
uma Revolução envergonhada, ela ê uma Revolução que tem de terminar o
seu processo. prestando, como prestou, os serviços ao País. e marcharemos
no rumo da democracia, mas não aceitando a imposição de emendas desta
natureza. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Os Srs. Parlamentares que estiverem de acordo com o parecer do nobre Relator queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprova'do o parecer com voto em separado, subscrito pelo ...
O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Presidente, requeiro a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Vou atender o pedido de V.
Ex'. nobre Senador. Em votação. (Passa-se à votação nominal.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Resultado: nove com o Relator
e sete contrários. Convido os nobres parlamentares para assinarem o parecer
que já está elaborado e se encontra sobre a Mesa, à disposição para as assinaturas. Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 55 minutos.)
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Titulares
1.
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Raimundo Parente
1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
Henrique de La Rocque
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MOS

ARENA

As;istente: Sonia Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões, Quintos·feiras, às 9:30 horas
Local, Solo "Ruy Borboso" ~ Anexo 11 -- Ramais 621 e 716

1. Passos Porto
2. Lomanto Junior
3. Alberto Silvo
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3. Pedro Pedrossion
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Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Comissões Tempc'rorios
Chefe: Ruth de SaUlo Castro
local: Anexo 11 - Terreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
I) Comissões Tempororios poro 1>mjetos do Congrtsso No·
cionaJ
2) Comissões Temporarios poro Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inqueri!", e
4} Comissão Misto do Projeto de L!i Orçamenlorio 10ft. 9()
do Regimento Comum).
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandd - Ro·
-nol 674; Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. f.
CruI - Ramal 598; Mouro Lopes d.~ So - Ramal 3.10; Leilo
Leivos Ferro Costa - Ramal 314.

SERVIÇO DE COHISSÕES °ER!>1.l\~!ENTES

HOAARIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEIl:ll\NENTES DO SENIIDO FEDERAL
T'hRl\ O ANO DI: 1979

HORJ>.S

TERÇIl
C.T.

S A L A S
RUY Bl\RBOSA
Rurnais-621 e 716

ASSISTENTE

HORAS
09:30

QUINTA
C.F.

09:30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

CLOVIS BEVIL~CQUII
Ramal - 623
S A L A S
RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716
CLOVIS
Ramal -

BEVIL~CQUA

623

C.A.

RUY IlARBOSII
Ramais-621 e 716

CLOVIS
Ramal

Il.CVlr..,~CQUA

-

TI.5S I

STE~;TE

GUILHERME

623

C.S.l?C •

RUY BIIRBOSA
Ramais-62J- e 716

SONIA

ASSISTENTE

C .E.C

CLOVIS BEVILÂCQUA
Ramal
623

SONIA

C.D.F.

RUY BARBOSII
Ramais-621 e 716

RONALDO

10:30

C.S.

RUY BARBOSII
Ramais-621 e 716

GUILllERHE

11: 00

C.L.S.

CLOVIS BEVILÂCQUA

DANIEL

GUILHERME

10:00

MARIA
HELENA

-

SONIII
Ramal - 623

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
RarnaiS-621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO

"B"

Ramal -

484

C.E.

SJ\Ll\S

. GU ILHERJ.\E

10:00

10:30

HORAS

RONIILDO

10:00
C.II.R.

2715'

B) SERViÇO DE COMISSOES JV\ISTAS, ESPECIAIS
E DE JNQUf:RITO

Suplentes

Titulares

1. Orestes Querela
2. Evelosio Vieira

1. Evandra Carreira
2. Humberto Lucena
3. lalaro Barbola
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12:00

11:00
RONALDO

C.R.

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

HARIA
THEREZA

olARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATUR~
Seçlo I (Clmara dos Deputados'

Via-Superfície:
Semestre o00 ooo. o. o. oo Cr$ 200,00
Ano ooo. oo. oo.. o.. oo.. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ooooooo Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre ... ooo. . . .... Cr$ 400,00
Ano .... oo. o.... oo... o Cr$ 800,00
Exemplar avuls:> ..... o. Cr$
2,00

Seçlo II (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre .,. oo.. o. ooo. Cr$ 200,00
Ano o. o.. o... oo. ooo. oo Cr$ 400,00
Exemplar avulso o... o.. Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre o. o. o.• oooo.. Cr$ 400,00
Ano " o.. o.. ooo.. o.. " Cr$ 800,00
Exemplar avulso .... o.. Cr$
2,00
I

I

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
p!!gâveis em Brasflia ou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil SoA.
Agência Parlamento, Conta-Corrente nQ 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 0203 -

Brasllia - DF

,··i

-

REPRESENTACÕES
POR
•
INCONSTITUCIONALIDADE
DISPOSITIVOS DE
CONSTITUICÕES
ESTADUAIS
•
•

Acórdàos do STF (íntegras) em Representações por inconstituCionalidade de dispOSItiVOS
de Constituições estaduais. Resoluções do Senado Federal, suspendendo
a execuçào de dispositivos julgados inconstituCionais pelo STF.

EDICÃO:
1976
,

2 tomos

Preco:
•
Cr$ 150,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL. SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TtCNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicaçlo deverlo ser dirigidos li
SUBSECRETARIA DE EDIÇOES T~CNICAS DO SENADO FEDERAL -

BRASluA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal, visado. pagével em Brasilia e emitido a favor do
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL.
ou pelo sistema de Reembolso PosteI.

SOCIEDADES ANÔNIMAS
E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
/

Quadros comparativos anotados
'~

Comparação, dispositivo por dispositivo, da Lei n9 6.404, de 15-12-76,
ao Decreto-lei n9 2,627, de 26-9-40 - Sociedades por ações,
Confronto entre a Lei n9 6,385, de 7-12-76, que "dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e criéj a Comissão de Valores Mobiliários" e a legisl~
ção anterior que disciplinava o mercado de capitais - Lei n9 4,728, de 14-7-65,
Notas explicativas: histórico das alterações e legislação correlata.

Edição julho de 1977

PRECO:
•

Cr$ 80,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDIÇl>ES)l"~CNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicação deverão ser dirigidos li

SUBSECRETARIA DE EDICÕES T~CNICAS DO SENADO FEOERAL- BRASILlA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal. visado. pagAvel em Brasilia e emitido a favor do

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL.
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - DF

•

[imçÁo DE HOJE:

40 PÁGINAS

J

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 1,00
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SABADO, 16 DE JUNHO DE 1979

BRASILlA - DF

CONGRESSO NACIONAL

I

DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1979

,
Aprova os te"tos da Convenção Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMA~,AT,. do Acordo
Operacional sobre a Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite, assinado!<em, ndres, ,:m 13 de
abril de 1978.
'Ç. ,.
RETIFICAÇÃO

'

Na publicação feita no DCN (Seção li) de 30-5-79, página n' 2140, em seu ar!. I',
Onde se lê:
. . 'O

em 31 de .. '

Leia-se:

I

... , em i3 de .:.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 94' SESSÀO, EM 15 DE JUNHO DE 1979
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado paro cargo cujo
provimento depende de sua prévia aquíescência:

- N' 95/79 (n' 171/79, na origem), referente à escolha do Doutor
Marcelo Miranda Soares para exercer o cargo de Governador do Estado
de Mato Grosso do Sul.

1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes malhias:

- Projeto de lei da Câmara n' 57/78 (n' 1.750-B/76. na origem),
que dispõe sobre a duração de mandatos dos representantes classistas no
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
- Projeto de Lei do Senado n'? 236/78, que dispõe sobre os serviços
de vigilância em navios. por vigias portuários.
- Projeto de Lei do Senado n'" 88/79, que acrescenta dispositivo à
Lei n9 5.890. de 8 de junho de 1973, determinando o cômputo em dobro
das horas extras. para efeito de aposentadoria por tempo de serviço.
- Projeto de Lei do Senado nQ 156/79, que institui o seguro·
desemprego, e determina outras providências,

•

- Projeto de lei do Senado n' 86/19, que elir,1I\na a exigência de
per~odo de ,carência para concessão. pelo lNPS~,~_ifreficiOS em virtude
de lflcapacldade para, o trabalho ou mor e do segurado.
- Projeto de lei d~ Senado n' 159~6--Com"lementar, que introduz modificações na L~i Complementarl n' 26, dI: 1I de. setembro de
1975.
,
- Projeto de Lei dI> Senado n' 18/ '7. que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, 'e dá outras pro idências~
.
- Projeto de Lei d~ Senado n9 91/7 I' que isenta o salário "1ínimo de
descontos para a Previ9ência Social, e qá outras pro",idências,i
- Projeto de lei ~o Senado n' 93/19, que fC2,bre o prazo:para que
segurados do INPS pr<>movam a retific~ção de seu enquadramento.
- Projeto de Lei da Câmara n' 3/7? (n' 5.483·B/78, na Casa de origem), que dispõe sobre!a Politica Nacioijal de Jrrí~,ação. e dá outras pr-ovídências.
'

t

1.2.3 - LeilUr. d~ projeto
- Projeto d. Lei ido Senado n' 179/79, de autoria do Sr. Senador
Bernardino Viana, que autoriza o PoderiExecutivo a conceder, através da
Cai'xa Econômica Federal, empréstimos! aos proprietários de veículos automotores, 'com "a finalidade de custear iadaptação ao consumo de álcool
carburante.
i
'
1.1,4 - Diseu...... do Expediente ,
SENADOR ALMIR PINTO - Aiuação desenvolvida pela Superintendência de Campanhas de Saúde P lica - SUCAM, no pombate às
endemias. Centenário de nascimento o Dr. Carlos Cttagas~
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SENADOR ITAMAR FRANCO - Audiências mantidas em
Brasília com autoridades do Governo federal, pelas professoras do Estado de Minas Gerais que se encontram em greve. Observações sobre a posição do Governo de Minas Gerais, com relação a este movimento grevista.
1.3 - ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei do Senado 09 47/79-ComplementaJ", de autoria do
Sr. Senador Franco Montara, que altera a Lei Complementar n9 25, de 2
de julho de 1975, para permítír o pagamento da verba de representação

aos Presídentes das Câmaras Municipais. Votação adiada por [alta de
quorum.
- Requerimento n9 185/79, de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, pela Liderança do MDS. solicitando, nos termos do aft. 371, alínea
t, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do Senado n9
247/77, do Sr. Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a aplicação dos
recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado 'fi' 47/79-Complementar, de autoria
do Sr. Senador Franco Montoro, que altera a Lei Complementar nl,' 25.
de 2 de j\.llho de J 975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais: Votação adhtda por falta
de quorum.
- Requerimento n9 192/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho. solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n' 28/79 (n' 5.765/78, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúb!ica, que
dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena
- CODEBAR, e dá outras providências. Votação adiada por fa!ta de
quorum.
- Requerimento n 9 191/79, de autoria do Sr. Senador Pa~;sos Porto,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Re,wlução n9
30/79, de sua autoria, determinando que os atuais Secretários Parlamen~
tares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 104/77, de autoria do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doaçào de terras aos ex~
combatentes da FEB. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senadon' 106/79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código Civi! Brasilei·
ro. Votação adiada por falta de quorom.
- Projeto de Lei do Senado n> 72/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que isenta do Imposto de Renda o 139 salário. (Apre •

.Junho de 1979

ciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por faltá de
,.
quorum.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 29/79, que regulamenta
a aplicação, na Administração do Senado Federa!, dos sistemas de ascensào e progressão Funcionais e do aumento por mérito. Apro"ada. À promulgação.
- Projeto de Lei do Senado nl,' 305j77-Complementar. de a-utoria
do Se. Senador Itamar Franco, que dá nova redação aos §§ 2v, 39,4'1 e 59, e
acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei ,n9 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional). (Apreciaçào preliminar da constjtucíonalidade.) Discussão encerrada, ficando a votação adiada por fatta
de quorum.
1.4 - DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Agilização do Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL.
SENADOR AGENOR MARIA -

Panorama sócio-económico do

País.
SENADOR RAIMUNDO PARENTE - Documento aprovado pela
Assemb!éia Legislativa do Estado do Amazonas, intítuJado "Carta do
Amazonas", através do qual se manifesta de modo contrário a qualquer
tentativa de paralisação da hidrelétrica de Balbina, naquele Estado.
1.5 -

COMUI\ICAÇAO DA PRESlDENCIA

- Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Resolução n' 31/79.
).6~ DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

Z - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

-

Do Sr. Senador Evandro Carreira proferido na sessào de 12-6-79.

3 - ATO DA CÔMISSÃO DIRETORA
- N' 27, de 1979.

4 - GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
- Ata de reunião da Comissão Deliberativa.
- Edital de convocação de sessào plenária.
S-

MESA DIRETORA

6-

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

7-

COMPOSIÇÀO DAS COMISSi)ES PERMANENTES

•
ATA DA 942 SESSÃO, EM 15 DE JUNHO DE 1979
12 Sessão Legislativa Ordinária, da 92 Legislatura
PRÉSIDtNCIA DOS SRS. ALEXANDRE COSTA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES.
Adalberto Sena - Jorge Ka!ume - José Guiomard - Raimundo Pa~
rente -Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney _. Alberto Silva - Bernardino Viana - Helvídio Nunes - Almir Pinto - Agenor Maria - Jessé Freire - Cunha Lima - Humberto Lucena - Mõ'lton
Cabral- Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha -:- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Dirceu Cardoso - João Calmon - Moacyr Da!(a - Amaral Pejxoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco - Lázaro Barboza - Mendes
Canale - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo - José Richa - Evelúsio
Vieíra - Lenoir Vargas.
O SR, PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comRarecimerlto de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimenta!, declaro
aberta a sessão.
O Sr. I<;I-Secretário procederlt à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de
nome indicado para cargo cujo provimento depe~de de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N' 95, DE 1979
(n' 171 /79, na origem)
Excelentissimos Senhores Membros do Senado Federa!:
Tendo em vista o disposto no artigo 49 da Lei Complementar n9 20, de
1<;> de julho de 1974, combinado com o artigo 69 da Lei Complementar n9 31.
de t I de outubro de 1977, tenho a honra de submeter à consideração do
Egrégio Senado Federal o nome do Doutor ',lARCELO MIRANDA SOARES. para exercer o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul.

-", ,

Os méritos do Senhor Marcelo Miranda Soares, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa função, constam,do anexo curriculum vi·
lae.

Brasília, 15 de junho de 1979. -

João B. de Figueiredo.
. v.·

>~;c;

"CURRICULUM VITAE"
Nome: Marcelo Miranda Soares
Data e Local de Nascimento: I' Dez 38, em Uberaba (MG)
Filiação: José Severino Neto e Diva Miranda Soares
Estado Civil: Casado
Profissão: Engenheiro Civil
Residência Atual: Rua Castro Alves, 150 - Campo Grande (MS)
Residências Anteriores: Uberaba (MG) e Três Lagoas (MT)
Titulo Eleitor n' 13.755 - 13' Zona - Paranaíba (MT)
Identidade n' 234.610 - SSP/MT - I' Nov 72
Cert. Militar n' 35.503 - Cal. 2' - Min. Guerra - Exp. 24 Nov 57
CPF n' 005.021.621
Ocupaçào Alual
_ Prefeito Municipal de Cmapo Grande (MS). eleito em 15 Nov
76.

-
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Cargos Exercidos
_ Professor de Química do Colégio Triângulo Mineiro de Uberaba.
- Professor de Química do Curso de Vestibular da Escola de Engenharía do Triângulo Mineiro.
- Presidente do Diretório Central do Estudante de Uberaba.
- Diretor-Presidente da CEMAT S.A.
- Diretor Técnico do DERMAT.
- Chefe do 2' Distrito Rodoviário do DERMAT.
- Engenheiro do Setor de Medição na CESP (Celusa), em Jupiá.
- Diretor-Geral do DERMA T, em 1973.
- Membro do Conselho Consultivo da CEMAT S.A., em 1973.
Citações Meritórias
- Agradado com o Título de Cidadão Mato~Grossense pela Assembléia Legíslativa de Mato Grosso, em 1974.
- Agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito "Santos Dumont", pelos destacados serviços prestados à Força Aérea BrasUei·
ra.
Grau de Jnstruçào
- Superior.

Cursos Concluídos
- Primário: Colégio Cristo Rei de Uberaba
- Secundário: Colégio Diocesano de Uberaba 1947/1950
- Superior: Faculdade de Engenharia de Uberaba (MG)
Congressos, Trabalhos e Conferências de que Participou
- Reunião das Organizações Rodoviárias Internacional Rood Federation.
- Simpósio Rodoviário em Porto Alegre (RS).
- Conferência do PRODOESTE em Campo Grande (MS).
- Palestra na Comissão Centro·Oeste da Câmara Federal.
- Estudo de Engenharia Final do Plano Viário do Centro Político
Administrativo - CPA. em Cuiabâ (MT),
- Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica de 2.200 km de Estradas Vicinais (Produção), Convênio DERMAT-BNDEUSAtD-PRODOESTE.

PARECERES
PARECER N' 175, DE 1979
Da. Comissão de Legislação Social, sob.., o 1'I>I>j. de
Lei d& Câmara. n,Q 57, &> 1973 (D.Q 1.7SO-n, de 197&, ~
origem), que "dispõe _ e .. dlll'ação di ma.ttilados 'dos
representantes cIassis~ DO CODSelho Curaodor ~ FUDdo
de Garantia do 'tempo de Serwi90/'.

Relator: ,Senador HlIII>bet'to Luce~ _
Com o propósito de ampliar, de iI*!,para três anos, ()8 mandatos dos representantes das c«tegorias econômica, e protlsslonal,
junto ao Conselho Curadot do Fundo de Garanti.. do Tempo. de
Serviço, o Ilu.stre Deputa.d<l· Alvaro Dias submete I. apre<:lação do
Congresso Nacional o pre.lente projeto d alteração do § 1.0 do
art. 12 da Lei n.O 5 .107, d~ 1966.
,

A Justlflcação do pro~to, clara e su.s. Ita, diz bem das razões
de seu Autor. Assim declara:
"Esta altlplíação dos 'periodos de '1' mdaton tem toda razão
de ser na medida em que coru;ide:rarm,08 que, não somente os dirigentes slndic";'" têm seus mand;atos fixados em
trê.s anos, mM também, na Ju.stlça: do' Tl:abalho, os e'fercentes de carg08 de representação tIiIa'tb:adOS os respectlvoo mandatos em Igual parcela de tempo, isto ê, em três
anos. li: o que a l'ilSpe!to dispõe o caput do art. 003, de. Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis:
"Art. 003. A Investidura dos vogais élas Juntas e seus
suplentes é de 3 (três) anos, podendo, entretallto, ser
dispensado, a pedido, aquele que tive!" servido, .sem interrupção, metade desse periodo."
Essa mesma duração de mandato é adotada para. 08 MInistros classistas do Tribunal Superior cio Trabalho.
Dem";'" disto, os representantes Cla.ss!StllS na Previdência
Social, vêm, também, já há algum tem!», I'elvlndicando a
ampliação de BeIlS mandatos de dois pata três anos, a 11m
de que possam colnc!dil' com 08 manda,tos Blndic";'" e da
Justiça do Trabalho, o que, certamente, :será vantajoso para o movimento sindical e para o prõplfo Poder Público,
em razão. de, via de regra, serem os d1f1'gentes sindicais os
exercentes de cargos de representação': l~lassista."
Consideramos válidas e JudiCiosas t,.;.., ra"ões, Realmente a
coincidência de mandatos em todoo os organismos em que se faz
mister a representação classista deve ser bu.sca,la.
De um modo geral, são as entidades .!ndle";'" de grau superior que fazem as indicações dos representalltes nesseS órgãos.·
Ora, se os mandatos doo própriOS dlrlgentes s;'lclicais são renovados a cada periodo <le 3 anos, nada m";'" acertldo que seus representantes sejam Indicllrlos peja nova diretoria.
Ante ao exposto, opinamos pela aprovaç;Lo do Projeto.
Sala d.., COmi.ss~, 13 de i unho de 1979, - Helvídio Nunes,
Presidente; H\IDlberlO Lucena, Relator; Jutahy lIfa&'aIhães Henrique de La Rooque -

Raimundo Parente.

PARECER N' 176, DE

197'~

Da Comissão de Constituição e Ju~;tiça, sobre o Projeto
de Lei do Senado n.O 236, de 1978, flue "dispõe sobre os
serviços de vigilânCia em na.vios, por vigias portuários".

Relato: Senador Aderbal Jurema
O Projeto sob exame de autoria do i1".stre Senador Nelson
Carneiro, estabelece normas pertinentes aos serviços de Vigilância
em navios, a serem executados por vigias portuários, preferencialmente sindicalizados.
A matéria; em slntese. resume pretensão da Federação Naclo·
nal dos Portuários e· disciplina, pormenorizadamente, todos OS ângulos da atividade a :que se refere, uma vez que, como à1~ga o Autor
na Justificação, Hrepresenta antiga reivindicação dos .vigias -portuàrios. os quais, em que pese as disposições legais vigentes, ( ... )
estão, até hoje, desamparados de uma reg1:.1amentação específica
que disciplina cab~lmente suas atividades".

Viagens ao Exterior

'

Trata-se, como se vê, de propOSição clljo objetivo é atender
- Bolívia (La Paz) comitiva do Governador do Estado de Mato, "" aspirações de uma entidade profissional. No entanto, envolve
Grosso, em 1973.
matéria da alçada aa Comissão de Marlnha. Mercante.e das Dele- Alemanha Ocidental- 1977 - Curso de Administração Muni- gacias do Trabalhq Marítimo, por Isso qu" vem a il'lterferir nas
atribuições e funcionamento de órgãos da administração federal,
cipal.
sobre cujo dispor o ar,t. In, Ítem V, da Carta Magna, remete à
fÃ Comissão de Constiruição e Justiça.} competência privativa do Senhor Presidente da República.
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Diante do exposto nOSSo parecer é pela rejeição do projeto, por
inconstltuciona.J.
.
Sala das Comissões. 13 de junho de 1\}79. _ Henrique de La.
Roque, Presidente - Atlerbal Jurema, Relator - Lázaro Barbo.a
- Cunha Lima - Almir Pinto - Bernardino Vi"na ._ Raimundo
Parente - Helvídio Nunes.

Junho de 1979

O autor Justifica longamente a proposição. SaUent.. que ela
procura amparar o trabalhador desemprega<do não de forma paternalista e assistencla.J, que desestimuia .. sua partiCipação no processo produtlvo, mas através do seguro, para o qua.J o próprio
empregado contribuirá. Isto lhe assegura um direito. Não serã um,a
dádiva patronal ou do Estado.
\Mostra, a seguir, o desinteresse do Executivo em cumprir o
disposto no art.. 12 da Lei n.· 4.923, de 1965, que mandou fosse
constituída Comissão de Estudo do seguro-desemprego dentro de
trinta dias da sua vigência, para elaborar, no prazo de quatro
meses, o anteprojeto de lei do seguro-desemprego. segundo a justificação, decorridos quatorze anos. tal comissão não foi constituída.

PARECER N' 277, DE 1979

Da Comissão de Constitulçã<> e Justiça., sob.., o Projeto de Lei do Senado n.· 88, de 1979, que "acrescenta dispositivo à Lei n.. 5.890, de 8 de junho de 19'13, determinando o cômputo em dobro das horas ~ras, para. efeito
Prossegue a justificação alegando que o Decreto n.o 58.155,
de aposentadoria por _po de serviço.
de 1966, que constituiu o Fundo de AsslstêI\cia ao Desemprega<do, no
Relator: Senador Raimundo Parente
art. 3.°, restringiu a norma da Lei n.O 4.923/65, que prevía o pagaO Projeto SOb exame, de autoria do' Ilustre Sen...:!or Agenor mento do auxílio desemprego após 120· dias consecutivos de serviço
empresa, quando dispensado o em,pregadG sem justa
Maria, introduz um § 10 ao art. 10 da Lei n." 5.890 de 8 de junho na Plesma
ou nos casos de fechamento total ou parcial da empresa.
de 1973, estabelecendo que o tempo corre.spondente às horas ex- causa
isso. decorridos tantos anos, o trabalhador desempregado contra.'! habitualmente prestadas ao longo da atividade do segurado, Por
tinua desassistido. Dai, a iniciativa do projeto.
sera computado em dobro para efeito de aposentadoria por tempo de serviço.
Vê-se que o Projeto tOi bem e.studado e trabalhado. seu nusfre
Diz o Autor. na Justificação, "que não tem sentido a lei dar autor se aprofundOU no assunto e buscou subsídios para ilustrar
o mesmo tratamento a quem presta trinta anos de serviço tra- sua iniciativa.
balhando apenas oito .horas l'0r dia e a quem presta os mesmos
Nos tl>rmos regimentais, cabe a este órgão téenico estudar a
~rlnta anOs, mas trabalhando dez ou mais horas por dia", por
proposição sob o ângulo de sua constitucionalidade,jurldlclda<de
18SO acredita na necessidade de que seja abreviada a aposentae têcnica legislativa.
doria deste último, "eis qUe ele alcançará ma.Js precocemente o
Limitar-nos-emos ao aspecto constitucional porque, a nosso
desgaste físico e mental, a velhic~ enfim".
ver, existe óbice intransponível à normal tramitação da propoHá de se veriflc8!l', in1cia.Jmente, quanto ao mérito, que a sLção.
,.
,
proposição se funda numa hip6tese aleatól'\a, qual seiaa de
gr,:nde massa de 1;rabalhadores _ se não fosse assim não se jusRealmente, () ·art. 3.°, inciso n, determina que o custeio do
tlflcarla " providencia -, que durante 30 anos cumpl1sse jor- seguro-desemprego será atendido mediante "contrlbuições de emnada d1ária de "dez ou mais horas" de trabalho ao arrepio da le- pregados e empregadores a serem fixados no regulamento" da leI.
glslação traba.Jhl3ta e da própria constituição (à.rt. 165, item VI).
Ora, acontece que, ao definir as atribuições do Poder LegislaOutros.sim, é de ser observado que as chamadAs' "horas ex- tivo, a Constitulçáo estabelece no art. 43, X. que cabe ao Contras~' são eventuais, e! por elas, o empregado já percebe a COrgr..,so Nacional, coI!l a sanção do Presidente da Repúbllca, dispor
respondente diferença sa.Jaria.J, ademais de estar no seu arbítrio sobre contribuições sociais para custear os encargos previstos no
o cumprimento ou náo das tarefas extraordinárias.
art. 165, Item XVI, que se refeie precisamente ao seguro-desemprego.
Isso quanto ao mérito.
Portanto a contribuição para o seguro-desemprego, não pode
No que se refere ao aspecto juridico, a proposição, peca pela
fato de criar um privilégio discriminatório, contrário alnda aO ser fixada no reguh..mento da lei, mas deve integrar o texto dela,
espirito da Consolidação das Leis 'do Trabalho e 19uaim ente da conforme diz expressamente o art,43, X, da Lei Maior. Nesse passo,
a proposição é manife.stamente inconstituclonal.
Constituição.
•
Em conseqüência, a comissão de Constituição e Justiça se
-Cabe ainda considerar que, criando uma nova modalid.ade de
prestação ode benefício previdenciário, o Projeto encontra óbice manifesta pela inconstitucionalidade do projeto d" Lei do Sena<do
na norma do art. 165, parágrafo único, da carta Magna, que re- n.O 156/79.
quer a indicação da correspondente fonte de seu custeio total, o
Sala da Comissão, 13 de junho de 1979. - Henrique de La.
que foi omitido no projeto.
Rocljue, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Cunha Lima,
Diante do exposto nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, com restrições quanto ao mérito· - Lázaro Barboza, com restriquanto ao mêrlto, e pela injul'!dicldade e inconstitucionalidade ções - Bernardino Viana - Aderbal 1urema - Almir Pinto que apresenta.
Be1vídill Nunes.
Sala das Comissõ.., 13 de junho de 1979. - Henrique de La
PARECER N' 279, DE 1979
Rooque, Presidente - Raimundo Parente, Relator - Cunha Lima

-

Lázaro Barboza - Bernardino Viana Belvídio Nunes.

Almir Pinto -

Aderba.l

Jurema -

PARECER N' 278, DE 1979

Oa ComissãO de Constituiçã.o e Justiça, sobre o Projeto
de iLei do Senado n.O 156, de 19'79, que "institui o seguro..
desemprego e determina outras providências»,
Relator: Senador Raimundo Parente
O nobre Senador Humberto Lucena submeteu à deliberação do
Congresso Nacional a proposição acima referida, que visa InStituir,
em caráter compUlSÓrio, o seguro-desemprego de <lue trata o item
:lWI do art. 165 da Constituição.
Segundo dispõe o art. 2.· do projeto, é beneficiário do seguro
todo trabalha<dor que, após sessenta dias consecutivos de serviço
na mesma empresa, se encontrar desempregado, desde que o vín..
cuIa empregatício não tenha sido rompido por justa causa.
O art. 3.· cuida do custeio do' benefício, que serã feito da
seguinte forma: a) contribuição da União, da maneira que o dispositivo regula; b) contribuição de empregados e empregadores a
ser fixada no regulamento da lei.
Os demais' dlspg6itlvos do Projeto cuidam do pagamento do
seguro e estipulam o seu quantum, bem. como do seu cancelamento, das condições para sua percepção e de outros detalhes de
menor importância.

Da Comissão de ·Constituição- e Justiça, sobre o Pt-ojeto
de Lei do Senado n.O 86, de 1979, que "elimina a exigência
de período de carência para concessão, pelo lNPS, de bene~
fícios em virtude de inca paeidade para o trabalho ou morte
do segurador,

Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto sob exame! de autoria do ilustre Senador Agenor

Mana, estabelece que a concessão dos beneficios por incapacidade
ou morte dos segurados do INPS, independerá do cumprimento do
períOdo de carência.
É a matéria regulada no Título lI! - das Prestações -, da

Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgãnica da Previdência
Social), em particular pelo Capítulo III - da Aposentadoria por
Invalidez (art. 27 e seguintes) - pelo Capitulo VIU - Do Pecúlio
(art. 34) -, e Cap;.tulo X - Da Pensão (art. 36 eseguíntes) _,
que consignam as condições para a concessão dos respectivos benefícios, tendo por base o tempo de contribuição do segurado, o chamado período de carência.
Outros.sim, o Projeto reprOduz aquele de número 265 1 de 1976,
igualmente de iniciativa do nobre Senador Agenor María~ por 1sso
que náo inova ou traz qualquer novidade ao nosso conhecimento.
Todavia, a oportunjdade de reexaminar a proposição, vem demonstrar o conflito do favorecimento que se pretende com a norma

do art. 165, parágrafo único. da Carta Magna, que veda a criação
de benefício compreendido na previdência social, sem a indicação
da correspondente fonte de seu custeio total, o que não ocorre.
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Diante disso. 'Verifica-se--que <> Projeto' não pode prosperar, por
encontrar obstáculo no referido dispositivo Constitucional, sendo,
dessarte, o nosso Parecer pela sua rejeição.
Sala da. Coml&sões, 13 de junho de 1979. - Henrique!le ....
Roque, .presidente - RaImundo Parente, Relator - Cunha JJma Lázaro Barboza _ Adel'hal SUl'ema - Bernardino Viana - Almir
Pinto _ Helvídio Nunes.

Art. 1.0 O § 1.0 do art. 4.0 da Lei Complementar n." 26, de 11
de setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte red:>.ção.;
'~'---

l'Art. 4.0

~,--

... , ••. , .......... ' ... , .......•.....• ~~~." .•...

§ 1.0 Ocorrando easamento, aposentadoria, trQ~ênCla
para a reserva remunerada. reforma ou lnvalide'z, construção ou aquisição de moradia própria do titular da conta
individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual,
no c","o de morte, será l'ago a seusdependentes, de acordo
com a legislf!ção da PI"(:!vidência Social e com fl legislação
PARECERES N's 280 E 281, DE 1979
específica de servidores civiS e m1~ ou. nE, falta daqueles, aos sucessor.es do titular, nos'1@rmos da lei civil."
Sobre Projeto de 'Lei do Senado n.o 159, de 1976 Complementar, que introduz modificações na Lei ComArt.
2.0 Esta Lei entrlt em ·vigor na data de sua publiéàção.
plementa.r n.o 26, de 11 de setembro de 1975".
Art. 3.0 Revogam-se 8.S disposições em contrário.
PARECER N.· 280, DE 1979
Sala d"," Cohlissões, 6 de outub:rode 1976. - Accio)y Filho;
Da. Comissão de Constituição e Justiça
Presidente _ ItalíviG Coelho, Relator _ Helvídio .Nunes - Henri·'
que de La Itocque - Heitor Dias ~ ~te Chaves - 'Nelson CarRelator: Senador ltalívio Coelho
neiro.
.
A Lei Complementar n.· 26, de 11 de setembrO de 1975, que
PARECER N.o 281,Dl::·1979
o presente Projeto quer modlf1car, é a que alt.era disposlçóes da
Da Comissão de LegislaçíÍÓ. SocW
legislação que regula O Programa de Integração Sociar (PIS) e
o Programa de Formação do Patrimônio do Sorvidor Público
Relator: Senado. Humberto Lucena
(PASEP)'
Propõe o eminente Senador Nelson OaTneiro, pelo presente
A proposição, de autoria do eminente ~enador Nelson Carneiro, Projeto, a alte,ação do parágrafO primeiro do art. ' 4.° da Lei
reivindica nova redação para o § 1.0 do art. 4.° da citada Lei Com- Complementar n.o 26/75, de' modo que os titulares de contas' inplemen tar I para o fim específico de ampliar os casos em que o dividuais dos programas PIS-PASEP, ou se"", dependentes, postitular da conta individual do PIS-PASEP pOde dispor do seu sam sacar os valore~ ali depositados para os fins de construçjiO
saldo.
ou de aquisição de moradia própria.
O projeto ampa:rst as seguintes novas motivações:
Ó Projeto foi devidamente estudado pela douta Comissão de
a) a hipótese da construção ou aquisição de moradia própria Con.stituição e Justiça destà .Casa, que; nos termos do pare~'er dO
do titular da conta individual;
Relator, o eminente Senador ItaIívio Coelho, concluiu pell( sua
b) a hipótese da construção ou aquisição de moradia própria aprovação parcial na forma do Substitutivo.
dos dependentes do participante do PI~-PASEP.
Entendeu aquela Comiss~o que a proposição:
"Tem plena proceqê.ncia quandO inclui a constru<:ão ou
O autor do Projeto argumenta em certo trecho da sua Justiaquisição de moradia própria dO titular corno a nova mOficação:
tivação que lhe permitirá dispor do saldo de sua conta
''Com efeito, não se pOde conceber que o ",tl,llar não possa
individual. Tal pretensão enquadra-se na llistemática que
sacar o saldo de sua conta individual resultante de um
se estruturou para esse tipo de poupança, e já vige no disdos programas, como por exemplo, em razão de casamenciplinamento dós del'ó.ltos do FOTS. Integra-se mesmo
to, aposentadoria, construção ou aquisição de moradia,
no contexto da polítIca social buscada pelo Governo- Feinvalidez e outros motivos relativamente a seu.s: dependenderal, cujos esforçQS são notórios no sentido de ,tOrnar
tes, pois, como sabemos, o dependente é uma parte inteposslvel a melhor distribuição de renda e a realidade da
grante da família, do conjunto ou da economia familiar,
casa própria para os assalaliados brasileiros.
.
do qual não se pode desligar o al'rimo ou titular, a não ser
que se queira regulamentar a matéria apenas pela meEstender-se o direito de saque entretanto em função de
tade,"
"
construção Ou aquisição de mo~adia própriJ~ do dependente
o Projeto, a nosso ver, tem plena pro(!edência quando inclui a
do tlular da conta individual parece-nos uma demasia.
construção ou aqUisição de moradia própria do titular como a. nova
Não
s-e nega a, procedência do argumento que sintOniza
motivação que lhe permitirá dispor do saldo de sua conta indivias afinidades entre _o arrimo e seus dependentes. CompOduaL Tal pretensão enquadra-S€ na sistemática que se estruturou
nentes de um mesmo conjunto econômico familiar. A vinpara ~sse tipo de poupança, e já vige no disciplinamento dos ·decul,:,ção.da ~ontaPIS-PASEP, contudo, restringe-se à inpósito,s do FGTS. Integra-se mesmo no contexto da política sodlvlduabdade do seu participante, estim'.llando-o a uma
cial buscada pelo Governo F~d.eral, cujos esforços são notórios no
poupança que, recebendo incentivos oficiais lhe proporsentido de tornar possível a melhor distribuição de renda e a reacionará a POssibilidade de construir um natrimônÍo antes
lidade da casa própria para os assalariados brasll.eiros.
inatingível.
"
.
Estender-se o -direito de saque, entretanto, em funçãO de consPara
alcançar
tal
patrimônio,
empregou-se
uma
técnica
de
trução ou aquisição de moradia própria do dependente do titular
cálculos. atuariais que, porventura desrespeitados _ provoda conta individual, parece-nos uma demasia.
cariam desequilíbrios comprometedores dos Objetivos a seNão se nega a procedência do argumento- que sintoniza as
rem atingidos."
afinidades entre o'arrimo e seus depend,entes, componentes de um
Perfilhamos integralmente, €<."Se.po:n.to de vista que, afinal,
mesmo conjunto econômico familiar. A vinculação da conta PIS- se aj-usta aos princjpio.s doutrinários e pragmátIcos que inspiraPASEP, contudo, restringe-se à individualidade do seu participan- ram a criação desses Programas.
te, estimulando-o a wna poupança que, recebendo incentiVOS ofiRessa.lte-se, além dO mais, que o dependente, enquanto menor,
ciais, lhe proporcionará a possibilidade de construir um patrimônio antes inatingível.
em se tratando de flIhos, ou a mulher do trabalhador, por força
Para alcançar tal patrimônio, empregou-se toda uma técnica da sua própria. dependência econômica, vivem e habitam no mesde cálculos atualiais que, porventura desrespeitados, provocariam mo lar. Assim. em termos práticos e reais,' a compra ou a construção da c","a própria, pelo titular da conta PIS-PASEP, esta
desequilíbrios comprometedores dos objetivos a .serem atingidas.
i:n1?lic~tamente~ beneficiando os !1ependentes que nela terão re~
Tal já não ocorre, a nosso ver, na. p.ermi.ssão do saque, pelo sldencIa.
.
titular da conta individual, para a aquisição ou construção da sua
O
Projeto,
desse
modo, só cumpriria sua finalidade quando os
casa própria. Tanto pelos Objetivos da próplia política social em
que "" Inspirou o Governo para criar o PIS-PASEP, tanto pela dependentes se emancipa,sem da tutela do titular da conta. Nesse
circunstânc1a de que outros planos c'ongêneres, fundamentados em caso, porém, perderiam aquela condição, passando eles próprios
cálculos atuariais equivalentes, já Dermitem a motivacão da mora- a serem cadastrados no PIS-PASEP por força de emprego ou da
dia própria como indicador capaz de justificar a disponibilidade atividade remunerada.
dos saldos de tais contas individuais.
. De qualquer forma, é válida e pertinente a alteração pr0p9Sta
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e juriáieidade do quanto ao saque da conta, pelo seu titular, para a construçaá ou
Projeto de Lei do Senado n.· 159, de 1976 - Complem~ntar, com a a compra da casa ptópria, motivo pelo qual opinamos pela aprosegujnte
.
vação do Projeto na forma do Substitutivo da douta Comissão
Emenda n.O l-CCJ
de Constituição e Justiça.
(Substitutivo)
Sala das comis~õe$, 13 de junho de 1979. - Helvíill~ Nunes,
Dê-se ao Projeto a seguinte redação:
Presi.dente - Humberlto Lucena, Relator - Jutahy ~lbães,
Altera o § 1.0 do art. 4.· da Lei Complementar n.O 26, vencldo, com voto em' separado _ Raimundo Parente ...... Henri ..
qlle de La I t o e g u e . ·
.
de 11 de setembro de 1975.
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I'ARECER N' 283, DE 1979 .

Voto VencidO', em separado, do Senador 'Jutahy Magalbáes
O Projeto em pauta ·tem por objetivo Incluir eutre as condições previstas para o levantamento do saldo pelo participante
do Fundo - PIS/PASEP, a construção ou aquisição de moradia,
do titular da conta individual ou de seus dependentes.
Cumpre ressaltar que os Programas PIS e PASEP foram criados viSando estimular a poupança e crlar a possibilidade de um
efetivo patrimônio individual pogressivo, por isto as hipóteses de
retiradas deste patrimônio em formação 'e crescente, foram restritas_ a somente alguns easos específicos de rel·evância.
Assim sendo, alterações Como as preconizadas pelo. Projeto
viriam .desencadear processo de excessiva descl-l.pitalização do
PIS-PASEP, impossibilitando a viabilização de importantes propostas sociais a que o Programa se destina, alterando sua filosofia e seu objetivo.
011tros.slm, a legislação do PIS-PASEP é muito restrita quando estabelece as hipóteses de utilização do valor dos depósitos, o
que é perfeitamente justificável: pois, essa remuneração anual
orlullda do PIS-PASEP representa, por assim diz',", um salário
adicional de fim de ano, e de um patrimôniO sempre, em escala
crescente. que significa uma permanente garantia para a família dos participantes desses Programas.
.
Por outro lado, quanto à aquisição ou reforma áa casa própria preconizada pelo Projeto, cabe ressaltar que o Ato Complementar ,n.o 26/76, que unificou o PIS e PASEP a plLrtlr do exercício financeiro que se iniciou em 1.° de julhO de 1976, revogou
expressamente o,::; arts. 9.Q , § 2.0, e 5.°, § 5.°, dos Atos Complementares n.OS 7 e 8, de 1970, os quais previam o saque pa,ra a referida
finalidade.
Vale ressaltar, ainda, que a legislação revogada ao admitir
o saque pelo titular da conta para aquu;lção de casa própria, não
determinava que tal aquisição era exclusivamente aquela realizada no âmbito d] Sistema Financeiro de Habitaçào. Ainda, o
Regulamento do PIS, consubstanciado na Resolução n.o 174 do
Banco Central, declarava, em seu art. 31, § 1.0, que para o saque
destinado à aquisição de casa propria era suficientE~ documento
em que a entidade financiadora ou o vendedor atest;lsse que tal
saque era complemento do preço de aquisição do imóvel Nâo era
necessário, portanto, tratar-se de operação compreendida no SFH.
Finalmente, para a aquisição de casa própria, empregados e
servidores públicos, já d!.spõem de diversas modalidades de flnanciamento~previstos no Sistema Financeiro <de Habitação, não sendo accnselliável o desvio de ponderável parcela de reeursos para
fins já devidamente amparados em legislação existente.
Pelo exposto, opina-se pela rejeição do Projeto.
Sala das Comis'ões, 13 de junho de 1979. - Jutahy Magalhães.

Da ,Comissão de Constituição e .Justiça, wbre o Projeto de Lei do Senado n.o 91 de 1979, que 4'isenta 4) salário
mínimo de descontos 'para a Previdt':ncia iSocíal, e dá outras
providências".
Relator: Senador Almir Pinto
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Humberto
Lucena, objetiva isentar da contribuição para o sistema previdenciário os empregados que percebam apenas o salário mínimo, transferindO' o desconto para Q INPS à "conta da remuneração do
capital decorrente da aplicação dos recursos do PIS e do FGTS
a:través. da rede bancaria".

Deferida a apreciàção do mérito as doutas Comissões de Legislação SoCial e de Final}ças, cumpre~nos verificar o aspecto de sua
harmonia com os preceitos jurídicos e constitucionais vigentes.

Quanto à constitUCionalidade observa-se desde logo, que o
Projeto contraria o preceito do art. 57, item I, que defere à competência exclusiva do Presidente da RepÚblica a iniciativa, dentre
outras, das leis que disponham sobre matéria financeira.
Diante do exposto nosso Parecer, embora reconhecendo a utilidade social da matéria, é pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Henrique de La
Presidente - Almir Pinto, Relator - Cunha Lif!1a - HeI:
vidio Nunes _ Tancredo Ne,'es - Hugo Ramos - lfIurUo Badaro
_ Mo-acyr Dana _ Aderbal Jurema.
Rocqu~

PARECER NO 284, DE 1979
na Comissão de Constituição e Justiça, sobre. () Projeto
de Lei do Senado n.o 93, de 1979, que "reabre o prazo para
que segurad,os do INPS promovam a retificação de seu enquadramento".
'
Relator: Senad{)r iJlelvídio Nunes.
Através do Projeto de Lei n.O 93, d·e 1979, o Senador Franco
Montoro pretende reabrir "o prazo para que seguradOS do INPS
promovam a retificação de seu enquadramento".
2. Na verdade, porém, há um conflito entre o enunciado na
ementa e o texto da proposição.

Com efeito, a Lei n,o 5.890, d,e 8 de junho .de 1973, que alterou
a legislação da previdêncIa social, disciplinou a ·espécie no art. 21,
ao tempo em que, no art. 32, estabeleceu o prazo de noventa dbs
para a sua regulamentação.

Três anos depois, a Lei n.o 6.332, d·e 18 d,e maio de 1976, que
"autoriza reajustamento adicional de beneficios previdenciários,
nos casos que especifica, altera tetos de contribuição ,3 dá nova redação a dispdsitivos da Lei D.o 6.136, de 7 d·e noy·embro d,e 1974,
que inclui o salário-maternidade entre as prestações de pr.evidênDa Comissão de Constihw;ão e Justiça, aol'rojeto de cia social", no art. 11 reproduziu, com as adaptaçõ,-e,s necessárias à
Lei do Senado n.o 18, de 1977, que "dispõe sobre 4) parcela- prorrogação do exercício de direitos, a norma do diploma anter:ior,
-pois que reabriu, pelo prazo de noventa dias, a. retificação d,s enmento do solo urbano e dá outras providências",
quadramento .
Relator: Senador HeIvídio Nunes
Essa reabertura, por conseguinte, não se v.erificou por int·erO presente Projeto; de autoria do Senador otto Lehmann, volta
médio de propOSição isolada, mas no bOjo d,e um conjunto d·e nora esta Comissão com a Emenda Substitutiva do Senador Saldanha mas que levavam à necessidade de sua adoção.,
Derzi.
Agora, em projeto autônomo, simples transcrição, com m,e-ra,s
Por força regimental, o Projeto esteve arquivada e, graças a
requerimento do Senador Dirceu Cardoso, restabeleceu-se sua tra- tra.nsposições de expressões, do atual art. 11 da prefalada Lei
TI.o 6.332, cogita o Senador Franco Montoro de restaurar o antigo
mitação.
prazo para retifica.ção de enquadramento, ampliando-o para cento
No meu Parecer n.o 770/78, de fls. - ao qual me reporto - , e vinte dias.
prolonguei-me, trinta e duas laudas, no estudo da matéria, concluindo por Substitutivo aprovado por esta Comissão.
Deixando d.e parte o mérito- da proposição, tenho para mim
que a via eleita pelO r·epresentante de São Paulo peca pela i1~juri
"'-gora, .em Pienário - " 27 de abril passado -, o ilustre Senn.- dieidade. O projeto, no artigo € no parágrafo, limita-se a transdor Saldanha ])erzi apresentou a Emenda Substitutiva n." 2 que, plantar a legislação em vigor.
mantendo a estrutura do Projeto, fez algumas alterações, mais
de forma e de redação, ao alUdido Substitutivo de minha autoria,
A única inOVaÇão que contém ê a r·elativa à reabertura de
oferecendo-lhe aprimoramentos com os quais concordo plenamente. prazo, que náo se poderá fazer pelo atalho propo,';to.

PARECER N0 282, DE 1979

Isto posto, opino pela aprovação da Emenda Substitutiva de
Plenário, por constitucional, jurídica e- favorável quanto ao mérito.

É o voto que ofereço à douta Comissão de Constituição e
Ju.sUça.

Sala das Comissões, 13 de junho de 1979. Henrique de La
Rocque, Presidente _ Helvídio Nunes, Relator - Cunha Lima Tancredo Neves - Amaral Furlan _ Bernardino Viana - Alntir
Pinto - Aderbal .Jurema - Raimundo Parente.

Sala das Comissões, 30 de maio de 1979. - Henrique de La
.Rocque, Presict.ente - Helvídio Nunes. Relator _ Hugo Ramos Murilo Badaró _ Nelson Carneiro - Lázaro Barboza _ Bernardino
Viana - Aloysio Chaves ...:.. Aderbal Jurema. - Almir Pinto.
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d) os projetos de irrigação, públicos ou privados, objetivam estirou1ar

as atividades agropecuârias, em regiões sujeitas a condições clÍlll~ieá&ádver..

,
,

._

_\

'
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Sobre o P~~o d. Lei da Cimara n' 3, d.~ 197~ (prOje:ai;:>$'S' e) os projetos de irrigação públicos são da responsabilid:.de do Minis-,
n' 5.48J.B, d. I
,na Ca.. d. origem), que. dlspoe sobre
11- tério do Interior, que os planejará e implantará, cabendo"lhe, ainda, operã- .
ca Nacional de Irriga~io, e d' outr.s prol'idencias".
los.
,
PARECER N' 185, DE 1979
Da Comlssio de Constltulçio·. Justiça
Relator: Senador Moaeyr Dalla.
Procedente da Câmara dos Deputados, o projeto sob exame. de iniciati-

va do Poder Executivo, dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá
outras providências,
O Projeto chegou àquela Casa Legislativa acompanhado de substancial
Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Interior, em cuja pasta foi

elaborado com a participação da Secretaria de P}anejarnento~ do Ministério
das Minas Energia, do Ministério da Agricultura, do Ministêrio da Saúde,
do Ministério da Fazenda e colaboração das Superintendências de Desenvolvimento Regional, o DNOCS, o DNOS e a CODEVASF.
Vazado em 38 artigos, o projeto contém capítulos e seções, versando
sobre a Política Nacional de Irrigação com os Programas e Projetos de Irrigaçào, Uso do Solo e da Àgua e, finalmente, a Desapropriação.
Corno se vê, o projeto traduz o esforço do Poder Executivo em corporificar, no mesmo diploma legal, as diretrizes e normas indispensâveis à consecuçào da agricultura irrigada, mediante racional aproveitamento dos recursos de água e solo ,existentes no Pais.
A sua elaboração foi norteada pela experiência decorrente da atual legislação e vivência na execução dos projetos de irrigação já implantados ou
em fase de· implantação, levando em conta a função socia1 e a utilidade públi~
. ca da água e dos solos irrigâveis\ notadamente nas regiões de condições clímáticas desfavoráveis.
No âmbito de competência regimental desta Comissão, cumpre ressaltar que a matêria está em sintonia com a legislação corporíficada em nosso
direito positivo, sobretudo no tocante ao Código de Ãguas e ao instituto da
desapropriação, com suas implicações fundiárias.
Assim, reiteramos o parecer da ilustrada Comissão de Constituição da
Câmara dos Deputados, reconhecida a constitucionalidade e juridicidade do
projeto, ralão por que opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1979. - Henrique de La Rocque t Pre~
sidente - Moacyr OaUa, Relator - liehídio Nuqes - Lázaro Rarhoza _
Leite Chaves -

Almir Pinto -

Aloysio Chaves Hugo Ramos.

Bernardino Viana - Aderbal Jurema _

PARECER N' 186, DE 1979
Da Comlssio de Assuntos Regionais
Relator: Senador José Lins
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei, oriundo do Poder Exe~
cutivo, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, cujo objetivo é o
aproveitamento racional dos recursos de ãgua e solos, para a imp1antação e
O desenvolvünento da agricultura irrigada (art: )9).
A Proposição se desenvolve em 38 artigos, distribuídos em seis Capítu·
ips, conforme segue:
Capítulo I - Da PoHtica Nacional de Irrigação (arts. I' aS');
Capítulo II - Dos Programas de Irrigação (arts. 6' e 7');
Capítulo !li - Dos Projetos de Irrigação (arts. 8' a 25);
Capítulo IV - Do Irrigante (arts. 26 e 27);
Capítulo V - Da Desapropriaçào (arts. 28 a 33);
Capítulo VI - Das Disposições Gerais (arts. 34 a 38).
O Projeto veio ao Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, acompanhado de exposição de motivos, em que o Ministro de Estado
do Interior salienta:
a) desenvolve·se esforço, em diferentes setores governamentais ligados
ao problema, no sentido de ser adotado diploma legal, único.. em objetivos,
diretrizes e normas procedimentais referentes à implementação da agricultu~
ra irrigada no País;
b) diante disso, o Projeto contêm disposições pertínentes ao planeja·
mento, implementação e operação de perímetros irrigados, ao mesmo tempo
em que consolida dispositivos vigentes e resguarda princípios consagrados
pelo Código de Âguas e p~)o Estatuto da Terra;
c) a política nacional de irrigação é da competência do Poder Executi·
vo, ao qual fiç'a a atribuição de fixar-lhe as diretrizes e promover a administração dos projetos, alêm de estabelecer formas de realização e amortização
dos investimentos públicos, uso das águas, desapropriação das terras, etc;

A Câmara dos Deputados. após a manifestação favorável das Comi~..
sões de Constituição e Justiça, de Agricultura e Política RIJral, e de Fi..
nanças, aprovou a mat~ria. que.há muito preocupa os segmentos de opinião
e de adminístração vinculados ao Nordeste. Basta frisar que proposiçõ~s se..
melhantes na forma e idênticas no objetivo foram apresentada'!; à. cqnsideração do Poder Legislativo. Assim, o Projeto de Lei n'.89B,de 1915, de autoria do Deputado Parsifal Barroso, "dispõe sobre a potítfea..nacional de irri~
gação". A Comissão de Constituição e Justiça da c.~ porem. opinou~
lhe pela inconstituciona}idade~ No mesmo sentido, foi a'presentado o Projeto
da Lei n' 4.933, de 1978, do Deputado José Carlos Teixeira, que não chegou
a ser apreciado.
Na Justificação do seu trabalho, o então Deputado Parsifa[ Barroso sa..
Benta o interesse antigo dos par)amentare.s\ no que tange à "necessidade de
ser disciplinada a política nacional de irrigação, através de um estatuto regu ..
lador do aproveitamento racional de águas. e terras para a :Implantação e o
desenvolvimento da agricultura irrigada". Fl'ismJ, ainda:
- A presente proposição repr.a o con5':nso médio 'dos
técnicos sobre a forma considerada mais válida de: ser alcançada a
meta há tanto tempo procurada peJos interessados na solução dessa
importante e vjtal questão do setor primário da nossa economia,
Long; de mim a idéia de atribuir à minha exclusiva autoria a
re:dação q'ue oca confio ,à judiciosa competência ,dos mais doutos,
desejoso apenas de suscítar o debate e a solução dns diretrizes indis ..
pensáveis ao estabelecimento de uma poUticaa..acionaJ de irrigação,
Ao justificar o seu 'Projeto, o Deputado José Carlos Teixeira recor90u
que, em 1976, ha~ía sessenta e três projetos de irrigaçãrJ funcionando no
País. Do total. apenas três não se localizavam no NordJ!ste. E garantiu:
- ". o preSente projeto foi inspirado em tClJbaJho de id~ntico
desiderato, apresentado nesta Câmara pelo ilustJe DeputadoParsi~
fal Barroso. Submetemo· lo, em nova roupagem, à consideração de
nossos Hus~res Pares, convicto de Qtiç_~)la aprovação trará incontáveis benefícios ao povo brasileíro. Convém lembrar, aqui, o permanente interesse governamental, no' que se
relaciona com os programas de irrígação. na área nordestina. O Projeto Ser~
tanejo. concebido pelo Presidente Geisel, reservou recursos financeiros no
montante de Cr.\. 1.2 bilhão,;l preços de 1976. para ser aplicado, até o exercí~
cio corrente. Esse Projeto fundamentou-se na valorilaç~(o hidroagríc:ota das
propriedades da Zona Semi':Àrida, "com prioridade ao t~spaço onde as secas
ocorrem com maior freqüência, ou seja, os sertões di;:' Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia" - conforme exposição de motivos interministeria{ que encaminhou Q assunto.
O Projeto Sertanejo teve raízes no trabalho de irrigaçãD do DNOCS,
num raio de trinta quilômetros; isto é~ numa superná! de 280.000 hectares
em cada núcleo. E seus recursos tíveram origem no Programa de Integração
Nacional (PIN) e no Programa de Redistribuição de lerras e de Estímulo à
AgrQindústira do Norte e do Nordeste (PROTERRA).
A importância da irrigação do Nordeste tem side, ressaltadá por quan.
tos se dedicam ao estudo ti à compreensão dos problemas brasileiros. Inegavelmente. os óbic:es encontrados à implantação defi:tlitiva do sistema têm
sido enormes. Por isso mesmo, não se tem alcançado Il sucesso esperado, no
que se refere ao número de propriedades benefieiadas.1~elo Projeto Sertanejo:
E que muitos projetos de irrigação, aprovados.pel.SUDENE, encontram
díficuldades de execução, em virtude da falta de !inanciamento. Para O
exercído de 1978, por exemplo, o orçamento do Serhmejo, relativamente ao
crédito, se tinha tlevado a Cr" 640 milhões. mas até o mês de novembro Só
haviam sido liberados CtJ 50 milhões, pelos agentes financeiros - o Banco
do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
Quanto à Proposição em exame, enfatiza que a Política Nacional de Jr~
rigação objetiva atender aos seguintes postulados:
1- preeminencia da funçào social e utilidade pública do uso da água e
solos irrigáveís;
11 - estímulQ e .maior segurança às atividades agropecuárias, priorita.
riamente 'nas regiões sUijeitas a condições climâtic;;ls adversas;.~
. !li - promoção de condições que possam elevar a produçlkl e Q·produtividade agrícolas;
,
.
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lV - atuação principal ou supletiva do Poder Público "11 elaboração,
financiamento, execução, operação, fiscalização e acompanhamento de projetos de irrigação.
Tais diretrizes são definidas pelo art. (9, enquanto o art. 29, no seu parágrafo único, estabelece os seguintes principios para o regime de águas e 50)05, no pertinente à irrigação:
I. utiliziição racional das águas e solos irrigáveis, atribuindo-se prioridade ~ utilização que assegurar maior benefício sócio-econômico;
2. planificação da utilização dos recursos hídricos e de- solos de unidade
hidrográfica, mediante integraçào com outros planos setoriais, visando ao seu múltip10 aproveitamento e à sua adequada distribuição;
3. adoção de normas especiais para a definição da pnoridade de utilização da água, com a finalidade de atender às ârea~; sujeitas a fenômenos climáticos pecuHar~s;
4. definição dos deveres dos concessionários e usuários de água, ol,jetjvando a utilização raciona1.dQs,sistemas de irrigação, segundo n interesse público e social;
5, observância das normas de prevenção de endemias rurais e de salinização dos solos, bem como a preservação do meio ambiente e da boa
•
qualidade das águas.
O Plano Nacional de Irrigação será implantado pelo Ministério do Interior, por intermédio das autatqlÚa~ de desenvolvimento re,giona! ou subregional, empresas públicas ou sociedades de economia mista ou quaisquer
outras entidades de caráter público ou privado, quando em regime de convênio com o aludido Ministério.
Verifica-_se, portanto, o alcance e a significação da snatérja em exame.
Somos, portanto, pela aprovaçãQ do presente Projeto de Lei, que adota
a experiência decorrente da aplicação da legislação atual, a vivência oriunda
da execução dos projetos de irrigação já imp1antados ou em fase de implantação, além dos rumos sugeridos por .nú~eras proposições que tramitam no
Congresso Nacional.
Sala das Comissões, 12 dejunho de 1979. - Mendes Canale, Presidente
- José Lins, Relator - Mauro Benevides - Agenor Maria - Almir Pinto Raimundo Parente.

PARECER N' 187, DE 1979
Da Contissio d. Agricultura
Relator: Senador José Lins
E bem recente. no Brasil, a ênfase que se vem dando à necessidade de
definir os aspectos jurídicos da irrigação, havendo o tema sido relegado, até
agora, a plano secundário, seja p-ela inexistência de disposições legais orgãnicas., seja pela complexidade e implicações dessa matéria.
Por certo, o pouco uso da irrigação pela agricultura nacional, seja por
parte da iniciativa privada, que quase só a utiliza em algumas áreas do sul do
País, seja através do setor público, que s6 agora cogita desse processo como
fator indispensável ao desenvolvimento econômico do campo, fe:t com que
se considerasse desnecessários a institucionalizaçào e o disciplinamento jurídico dessa atividade.
Dessa maneira, a irrigação vem sendo regulada no âmbito das leis de direito privado, na condição de problema emergente da utilização da água pelos propríetários de terras, sendo bem recente a intervenção do Poder Público na regularização do aproveitamento da água para fins agrícolas.
O Código de Àguas, baixado pelo Decreto n' 24.643, de 10 de julho de
1934, constituiu um marco importantíssimo na sistematização do direito de
águas no Brasil, embora pouco, muito pouco, disponha sobre irrigação,
voltando-se quase que inteiramente ao objetivo de possibilitar, ao Poder
Público., "controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas",
consoante está explícito no próprio preâmbulo do mencionado Decreto
n' 24.643, de 1934.
Mais recentemente, a Lei nq 4.593, de 29 de dezembro de 1964, não obstante se refira às desapropriações para a execução de obras de combate às secas do Nordes!e, contém vários dispositivos voltados para a irrigação e. em
que pese sua destinação dirigida ao polígono das secas, empresta caráter
publicístico à atividade de irrigação, . permitindo a intervenção do Poder
Público no setor, na medida em que lhe atribui a realização de projetos e
obras com vista à agricultura irrigada.
A partir da ediçào do Decreto-lei n'" 200, de 1967, que inclui a irrigação
na área de competência do Ministério do Interior, surgiu a necessidad\: de lei
específica sobre a matéria, permitindo a promoção do desenvolvimento da
agrícultura irrigada.
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o Projeto de Lei n9 5.483, de 1978, representa o esforço coordenado do
Ministério do Interior com a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República e com os Ministérios das Minas e Energia, da Agricultura, da
Saúde e da Fazenda, além da colaboração das Superintendências de Deseo·
vo1vimento Regional, do DNOCS, DNOS e CODEV ASF.
Por outro lado, o Projeto resguarda os principios consagrados pelo Cá·
digo de Aguas e pelo- Estatuto da Terra, consolidando disposições legais vigentes e enfatizando a função social e a utilidade pública da água e dos solos
irrigáveis.
00 ponto de vista jurídico, o projeto irâ propiciar os meios institucionais necessários ao desenvolvimento da írrigação. preenchendo uma lacuna
há muito reclamada pelos órgãos públicos incumbidos da implantação dessa
atividade no meio rural brasileiro.

Aspecto Agrícola
Quanto ao mérito é desnecessário enfatizar o papel que a irrigação desempenhará, cada vez com mais ênfase, no mundo.
O Brasil, a médio e longo prazos, poderá desempenhar um pape! de des·
taque no combate à fome, graças às suas imensas áreas de terras agricultáveis
e, em grande parte, irrigáveis, as quais ainda aguardam a sua utili7ação racional.
Nosso País desfruta de amplas alternativas e possibilidades, nào só de se
tornar auto-suficiente em produtos agropecuários, tanto in natura como
"industrializados", mas também ce fornecer alimentos e matérias-primas de
origem rural a outros países, em quantidade e qualidade compatíveis com as
exigências do mercado internacional.
Do vasto território brasileiro, sabe-se que, atualmente, são utilizados
apenas 24%, ou seja., cerca de 200 milhões de hectares, com baixos índices de
produtividade, dos quais 50 milhões de hectares explorados com agricultura
e 15U milhões de hectares com pecuária.
Estima-se que, atualmente, no Brasil, apenas 400 mil hectares estão sendo utilizados com agricultura irrigada. o que representa apenas 0,5% do total
das terras exploradas com fins agropecuários e cerca de 1,8% da área total
cultivada no Pais. Essa cifra, mesmo insignificante, representa um grande esforço conjunto da iniciativa privada e dos governos federal e estaduais.
O PQtencíal brasileiro de terras irrigáveis é porém imenso. Levantamentos recentes estimam em 30 milhões de hectares a potencialidade de várzeas
irrigáveis no Brasil, ainda sem aproveitamento definido.
Esse potencial, segundo estimativas preliminares, está assim distribuído
regionalmente: 51 % na região Norte, 25% na região Centro~Oeste, 17% na região Nordeste, 5% na região Sudeste e 2% na região Sul.
Em muítós países, além das terras, um outro fator reconhecido como limitante para o desenvolvimento da agricultura irrigada é, sem dúvida alguma, a âgua, a qual é·abundante no Brasil - tanto sob o aspecto de águas superficiais como subterrâneas -, graças à predominância de condições edofoclímáticas favoráveis e à existência de um conjunto de bacias hidrográficas,
que constituem. em verdade, um dos maiores complexos aqUíferos do globo.
Experiências no mundo e nas várias regiões brasileiras têm revelado que
a agricultura irrigada responde prontamente e com eficiência aos esforços e
investimentos despendidos, pois, a produtividade é sempre multiplicada e o
número de safras/ano é freqUentemente dobrado ou triplicado.
Com terra e água disponíveis, aliadas a uma tecnologia adequada, pode
o Brasil emergir como um grande produtor de alimentos e de culturas industriais através da irrigação.
Aspecto de relevância ligado à irrigação é o que se refere ao novo encargo que a agricultura assume hoje perante a humanidade, que é o de fornecer
energia para substituir os combustiveis fósseis, permitindo assim, dar continuiciade ao progresso humano.
Particularmente para o Nordeste brasileiro, a irrigação é uma atividade
que requer mais do que uma simples aceitação, tanto dos poderes constituídos quanto da própria comunidade porque_ ali ela se faz/essencial, não só
como meio de desenvolvimento econômico e bem-estàr social mas como fator de viabilidade.
Ali sua contribuição transcende aos limites da atividade pura e simples
do setor agrícola, Sua presença pode influenciar a formação de um novo ambiente cultural, a reorganização das comunidades rurais, e do setor agroindustrial, transformando totalmente a vida nas áreas mais afetas pelas intempéries climáticas.
Para se ler uma idéia da influência que terá a irrigação no Nordeste brasileiro. basta citar que, 500 mil hectares irrigados na região podem produzir
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mais, e com mais segurança, do que toda a área ali cultivada atualmente. No
entanto 500 mil hectares nada representam em termos de objetivo. Na realidade, países como o México e a Espanha já dispõem de mais de 5 milhões de
hectares irrigados.
Quanto ao mérito, em geral, do projeto em análise, devemos observar
que, a nosso ver, todEI a agricultura do mundo tende a se transformar em
agricultura irrigada, ganhando cada vez mais, o ritmo dos processos contÍnuos de produção. Em um mundo cuja população cresce explosivamente, já
nào se compreende que as áreas destinadas à produção de alimentos ou mesmo a outras culturas, permaneçam por meses improdutivas, oferecendo suas
safras apenas nos meses de chuva. A irrigação no Brasil· necessita, assim, ser
regulamentada o quanto antes, para que comece a produzir seus frutos.
Por tudo isso somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n9 3,
de 1979, em sua redação original.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1979. - Agenor Maria, Presidente
Eventual - José Lins t Relator - Affonso Camargo - Jutahy MagalhãesPassos pórto.
PARECER N. 288, DE 1979

Da Comissio de Economia
Relator: Senador Marcos Freire

1- RELA TDRIO
I. Em 5 de setembro de 1978, o Senhor Ministro-Chefe do Gabinete
Civil encaminha, à Primeira-Secretaria da Câmara dos Deputados, Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, submetendo à aprovação do Congresso Nacional o texto do Projeto de Lei que "dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, e dá outras providências".
2. A proposição, nos termos da referida exposição de motivos, visa
consubstanciar, num único diploma legal, objetivos, diretrizes e normas de
procedímento necessários à implementação da agricultura irrigada no País.
3. Observados os trâmites legais, o projeto, após aprovação pela CâIllãTa dos Deputados, chega ao Senado Federal, vindo à apreciação desta
Comissào de Economia.

11- PARECER DO RELATOR

EMENDA N' l-CE
Dê-se ao art. 3Ç a seguinte redação:
- Art. 39 'Compete ao Poder Executivo:
I - elaborar as diretrizes da Política Nacional de Irrigação e o
Plano Nacional de Irrigação, submetendo-os à apreciação do Con·
gresso· Nacional, através de projeto de lei.
11 - baixar normas, objetivando O aproveitamento dos recur":
sos hídricos destinados à irrigação.
.

Justi!icaçào
Nào se justifica que caiba;· apenas ao Poder Executivo o estabeleci(nento
das diretrizes da Política National de Irrigação e a aprovnção do Plario Na..
cional de Irrigação, conforme prevê o presente projeto de lei. Aliás a: própria
Mensagem n9 304 do Sr. Presidente da República e a conHeqUente apreciação
da atual propositura - que~ ao final, dispõe, exatamente; ·sobre a Política
Nacional de Irrigação - demonstra, como não poderia deixar de ser. a ne..
cessidade de apreciação da matéria peJo Poder Legislativo.
A alteração proposta visa, de um lado, oferecer legiti:midade política aos·
díscipiinamentos em questão, resguardando-os, por outro !ado, da visão uni ...
lateral de técnocratas. bem como oferécer maior possibil idade de fazer valer
as pressões dos setores interessados na matéria.
EMENDA N' 2-CE
Acrescente..se o seguinte parágrafo ao- ~r~. 49:
••••

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••

,

•••••

>

Parágrafo único. O Ministério do Interior, deverá conter. em
sua estrutura administrativa, órgão, de âmbito nacional, com a
atribuição de:
a) Assessorar·Q· Ministério do Interior na formulação'normativa das matérias- Sobre política nacional de irrigação;
b) Elaborar o Plano Nacional de Irrigaç~Lo com base nos Pro~
gramas Regionais' de Irrigação;
c) Supervisionar a atuação integrada dos diversos 'brgãos e
meios de execuçào do programa de irrigação;
d) Promover a compatibilização do Programa Nacíonal de
Agricultura Irrigada com as políticas setoriais para o desenvolvi·
menta econômico e social;
e) Selecionar os projetos de irrigação co:rn o objetivo de, entre
outros, estabelecer prioridades à captação di: recursos financeiros
internos e externos;
f) Outras que forem conferidas pelo Ministério do interior.

4. Como é sabido, a irrigaçào constitui atividade que tem como base o
aproveitamento de recursos hídricos. As águas dos grandes rios, porém, têm,
nào raro, usos competitivos. Assim, a lei que vai orientar a política nacíonal
de irrigação deveria, a priori, considerar a distribuição de água, para a atividade agrícola, no contexto de sua utilização múltipla.
5. Parece-nos, então, que a política nacional de irrigação deveria ser
Justificacào
formulada no bojo de uma política nacional de águas, ou seja, de aproveitaA atual estrutura administrativa do Ministério do Interior ressente--se de
mento integrado dos recursos hídricos. E que uma simples política setorial
um órgão, de âmbito nacional, voltado, especificamente, para a questão de
de utilização de tais recursos, que seja definida e implantada sem levar em
conta outros aproveitamentos possíveis, pode prejudicar irremediavelmente irrigação. A complexidade, e sobretudo a importância da matéria, está a exi~
gir o preenchimento desta lacuna. Esta a razão da presente emenda.
a potencialidade econômica e social de uma bacia hidrográfica.
6. Em funçào disso, e pela 'extensão e características distintas deste
EMENDA N.3-CE
País continente, é que talvez coubesse, antes, planos regionais de aproveitaAcrescevtem-se os seguintes parágraf~ ao artigo 59;
mento hídrico. Assim se faria, por exemplo, no Nordeste, onde se teria que·
levar em conta, sobretudo, o São Francisco, o Parnaíba e o Jaguaribe, bacias
Arl. S' .' ............................ - ........ , ' . , , .
onde é possível o desenvolvimento de grandes projetos de irrigação. Por tal
§ 1Q' Os programas regionais e sub-regionais de il'Tigação se·
nào acontecer, é que, atualmente, se encontra em curso de implantação no
rão elaborados e coordenados pelas respectivas Superintendências
São Fra"ncisco uma política de fins energéticos qúe não terá contemplado,
de Desenvolvimento Regíonal, com a parf,cipação dos-·demais ór·
devidamente, os interesses da navegação e não estará levando em conta os
gãos da administraçào pública federal, estadual e municipal. bem
interesses da irrigação, na forma desejada.
como grupos sociais com interesses econômicos vínculados à matéria, cabendo. às mesmas superintendências, as tarefas de supervi.
Aliás, consta-nos que a SUDENE está preparando um plano geral de ásionar, analisar, avaliar e sugerir medidas de implantação e-modifiguas para o Nordeste brasileiro, em vias de conclusão, que esperamos possa
cação dos respectivos programas.
ter destino melhor do que outras proposições suas, nào levadas na devida
§ 29- As Superintendências de Desl:nvolvirnento Regional,
conta,
que tenham em suas áreas de jurisdição programas de 'irrigação. de·
7. Nossa preocupação maior, neste parecer, ê a de democratizar a
verão çonter, em sua estrutura administrativa, setor espf!cífico com
orientação do projeto, que sofre de males muito presentes nos tempos que esa atribuição de:
tamos vivendo, como os do excessivo papel atribuído ao Poder Central, ao
a) assessorar o dirigente da Superintendência de Oesenvolvi~
Poder Executivo e ao poder econômico. Procuramos, nesse sentido, sem samento Regional de que faça parte;
.
crificar os reais objetivos de uma política de irrigação, assegurar, sobretudo,
b) elaboziar os programas regionais de irrigação;
uma descentralização maior, seja no campo do poder decisório, seja, sobrec) acom.,~nhar o desenvolvimento c,os projetos de irrig'ação e
tudo, em termos de benefícios sociais.
avaliar suas ~epercussões sócio-econõmkas;
,
8. Daí, as emendas; apresentadas, que, aprovadas, possibilítarão ao
d) outra~ que forem conferidas pelo dirigente d~Superjnt.n
projeto, em nosso entender, trazer efetivos benefícios ao verdadeiro processo
dêncía de Oesenvolvimento Regional.
desenvolvimentista do Brasil.

,,
I
J

· 2;26

Sábado 16

Junho de 1979

D1ÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção!l)

Justificação
O Art. 49 do projeto do Executivo prevê, no seu item I, que compete ao
Ministério do Interior elabo~ar o Plano Nacional de Irrigaçào e, em seu item
UI, aprovar os programas regionais e sub-regionais de irrigação. Deixa em
aberto, assim, que órgãos elaborarão 0$ programas regionais e sub~regjonais
de irrigação. A presente emenda Vlsa suprir tal lacuna, tendo tido a preocupação de assegurar a participação de outras entidades, públicas ou priva~
das, interessadas na matéria.
Por Qutro lado, a proposta do § 29-. a exemplo da emenda aditiva oferecida ao art. 49 , visa assegurar, às superintendências de Desenvolvimento Regional que tenham em suas áreas de jurisdição programas de .irrigação, um
setor específico, em suas respectivas estruturas administrativa_" para tratar
de' todos os aspectos a eles relacionados.
EMENDA NO 4-CE

Dê-se ao Capítulo In a cognominação de "Dos Programas e dos Perímetros de Irrigação", substiluindo~se, por igual, o termo "projeto" pela palavra "perímetro" nos parágrafos 19 e 29 do art. 8Q, nos arts. 12, 17, 18 (apenas primeiro termo), 23, 25, no§ 49 do art. 26, e nos arts. 28 e 34 (apenas segundo termo).
Justificação

Propõe-se o acréscimo do termo "perímetro", na cognominaçâo do
capítulo III e a substituição de "projeto" por perímetro nos dispositivos supra~especificados, desde que a expressão "projeto de irrigação", propriamente dita, implíca num documento de intenções e dimensionamento de
uma obra, ao passo que "perímetro de irrigação" é especifico da obra de irrigação.
Em outras palavras, "perímetro" de irrigação é a área delimílada para o
fim do desenvolvimento de atividades de irrigação, enquanto o "projeto" é a
forma segundo a qual a área vai ser utilizada na irrlgaçào~ pod~ndo, num
.mesmo perímetro, ser desenvolvidos vários projetos.
EMENDA NO 5-CE

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:
"Art. 81' Os perímetros de irrigação, para os efeito:; desta lei,
são pübhcos e privados.
§ 1" Perímetros públicos são aqueles cuja infra-estrutura de.
irrigação é projetada, imp1antada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder Público, federal, estadual, ou
municipal.
§ 29 Perímetros privad0s são aqueles cuja infra-estrutura de
irrigação é projetada, implan'1.da e operada por particulares, com
ou sem incentivos do Poder '! iblico.
§ 3Q OS projetos privad, que pretendam se beneficiar de incentivos do Poder Público dI; rão ser analisados e aprovados pelo
Ministério do Interior, que ( abelecerá prazo para a ph~na uti1i~
zação das reSpeCllY;lS terras:
~ustifica(à()

A1ém da substituição ) termo "projeto" por "perímetro", jã Justifica~
da anteriormente, especif tm-se as três esferas do Poder Público (federal,
estadual e municipal) que. Jde ter a responsabilidade de projetar, implan.tar
e operar, direta ou indiretamente, a infra-estrutura de irrigação, caracterizando os respectivos perímetros, exatamente como públicos. Trata-se, como
se vê, de simples explicitação, mas que não julgamos desnecessária.
No § 39 , determina-se que o Ministério do Interior, ao aprovar perímetros privados para fins de incentivos do Poder Público, estabelecerá prazo
para a plena exploração das respectivas terras. Essa é uma maneira de exigir,
de maneira mais rigorosa, uma mais garantida contraprestação ao desenvolvimento agrlcola do País.
EMENDA N9 6-CE

"Suprima-se o art. 99 , renumerando-se os artigos subseqüentes."
Justificação
A competência do Ministério do Interior, quanto à irrigação federal, já
está consagrada em dispositivos anteriores, bem como a das Superintendências de Desenvolvimento RegionaL

EMENDA No 7-CE

Dê-se a seguinte redação ao art. 11:
Art. 11. O Poder Executivo poderá conceder financiamentos
ou estabelecer linhas de incentivos aos perímetros de irrigação que
vierem a ser executados por iniciativa de empresas privadas, cooperativas e produtores rurais isolados, desde que os respectivos projetos tenham sido aprovados pelo Ministério do lnterior.
Parágrafo único. Os financiamentos ou inc,entivos concedidos deverào ser diferenciados, privilegiando aqueles que absorvam
maior quantidade de mão-de-obra ou que implantem um número
maior de lotes familíares.
Justificatio
No art. lU. O projeto diz que o Ministério do Interior poderà colaborar com os governos estaduais e municipais, na implementação de seus perímelros públicos de irrigaçào. Já no art 11, estranhamente, não se limita a
abrir a possibilidade de concessão de financiamento ou estabelecimentG de
linhas de incentivos aos perímetros de irrigação privada, mas estabelece um
imperativo a que, legalmente, o Poder Executivo, se mantida a redação originária, não poderia fugir. Ora, não se justifica tal diferença de tratamento,
muito menos se feito em detrimento das demais esferas do Poder Público. E
o que a emenda visa reparar, transformando a obrigação, do projeto originário, em faculdade que. a exemplo do que dispõe o art. anterior, poderá ou
não ser exercida.
Na hipótese de julgar devido e possível o apoio previsto neste artigo, ele
deve ser oferecido segundo um critério que beneficie mais àqueles projetos
que, por sua vez, mais benefícios sociais venham a oferecer. Daí a proposta
do parágrafo único.
EMENDA No 8-CE

Dê-se a seguinte redação ao art. 12.
"Art. 12. Os perímetros públicos de irrigação serão IDealizados, prioritariamente. em regiões semi-áridas e, necessariamente,
em terras devolutas ou do pátrimônio público, reservadas ou adquiridas para tal fim.
§ 1'" Cabe prioridade especial às áreas irrigáveis do Nordeste,
quando da elaboração e execução do Plano Nacional de Irrigação.
§ 2Q Dois terços das áreas irrigáveis do Nordeste devem ser
destinadas à implantação de perímetros públicos."
JustificaçãoPela redação original do art. 12, do Projeto do Executivo, dispõe-se.
apenas, que "os projetos púbhcos de irrigação serão localizados, prioritariamente, em terras do patrimônio público, para esse fim reservadas ou adquiridas". Ora, tem que ficar explicito que a localização preferencial é a das regiões mais secas, mesmo sendo necessária a exigência formal de localização
em terras do patrimônio público, mas que tem como pressuposto aquele critério de ordem material. E o que se deixa bem claro com a atual emenda.
Por outro lado, e tendo em vista ainda a predominância desse mesmo
critério, estabelece-se, no parágrafo único, que, na elaboração e ex.ecução do
Plano Nacional de Irrigação, cabe urna prioridade especial às áreas irrigáveis
do Nordeste. A justificativa é óbvia. São seculares as dramáticas secas daquela região. Ainda agora elas castigam, novamente, Estados nordestinos,
prevendo-se, inclusive, um longo ciclo de estiagens. Lógico, portanto, que,
fixando-se diretrizes de Política Nacional de Irrigação, não se possa. deixar
de se .oferecer um tratamento preferencial ao Nordeste. Considerado, há
muito, região-problema - exatamente pela existência do chamado "Polígono das Secas" - oferece, contudo, extensas áreas de terras irrigáveis, que
chegariam a um potencial de mais de dois milhões de hectares. Lamentavelmente, os perímetros públicos de irrigação, na região. abrangem extensão
verdadeiramente diminuta, talvez apenas de cerca de 2% daquele total.
Sendo importante, por igual, para o seu desenvolvimento, a reestruturação fundiária do Nordeste, t1xou~se em dois terços a abrangência da irrigação, a cargo do Poder Público, em tais áreas. Proporciona~se, assim, concomitantemente, a descentralização da riqueza e o ·fortalecimento da economia nordestina, evitando-se o espraiamento excessivo, no campo, de grandes
empresas e, em especial, de grupos multinacionais.
EMENDA N9 9-CE
Dê-se a seguinte redação ao 3rt. 13.
"Art. 13. Nas áreas reservadas ou adquiridas, de que trata o
artigo anterior, as terras agricultáveis serão sempre destinadas a ex-
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ploração intensiva, agropecuária ou agroindustrial, e divididas em
lotes farniliãres de dimensões variáveis de acordo com a estrutura
de produção projetada, observados os critérios estabelecidos pelo
Ministério do Interior.
Parágrafo único. Os lotes poderão ser alien'ados ou cedidos a
colonos ou cooperativas, ou, ainda, incorporados ao capital social
dessas sociedades, que tenham por objetivo a agricultura irrigada."
Justificação
As modificações inseridas no Projeto do Executivo visam fazer com que
a irrigação, que é um processo caro, vá beneficiar o agricultor menos desas·
sistido, sem prejuízo da e~trutura de produção projetada. Daí a especificação
do caráter de familiares aos lotes em que serão divididas as terras do patri.
mônio público que se destinem à localização de perímetros públicos de irri.
gação, embora condici()nando~se as suas dimensões, como é de toda lógica,
às exigências da estrutura de cada produção projetada.
Reformulou-se, também, a redação do parágrafo único, excluindo-se a
hipótese da incorporação dos lotes ":.to capital social de empresas ou sociedades cívís", admitindo-se, apenas, a sua...jncorporação ao capital social das
cooperativas. E que nào faz sentido grandes investimentos do Governo, com
o dinheiro do povo, para beneficiar latifundiários ou grandes empresas eco~
nôrnicas - às quais caberão; pela ordem natural das coisas, o setor dos perímetros privados de irrigação.
EMENDA N' IO-CE
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 17:
"ArL 17. As áreas nào irrigadas, interiores ou adjacentes a
um perímetro de irrigação, poderão ser consideradas como compreendidas no projeto, para efeito de programação de sua pro~
duçào agrícola integrada, de sequeiro e sob irrigação.
Parágrafo único. As áreas referidas neste artigo deverào ser
objeto de estudo visando o desenvolvimento da piscícultura intensiva
como fonte adicional de proteína para a população local e como
meio de elevação de sua renda."
Justificação
A proposta do parágrafo único visa forçar que, no uso múltiplo da água, seja considerado o interesse da piscicultura, pelo seu grande alcanc~ 50·
dai e econômico. Aliás, no São Francisco existem experiências, da maior valia, de piscicultura com rizicultura.
EMENDA N' Il-CE
Oê·se a seguinte redação ao art. 19 e seu ~arágrafo único.

"Art. 19. A utilização de águas públicas, superficiais ou subterrâneas, para fins de irrigação, será supervisionada e coordenada
pelo Ministério do Interior, que exercerá a respectiva fiscalização
nos termos da legislação específica.
Parágrafo único. O Ministério do Interior articuiar-se-á com
os demais Ministérios setoriais, tendo em vista uma adequada programação para o rnúltíplo das águas públicas, de igual modo que a
concepção, construçào e operação de obras hidráulil,::as nas bacias
com potencial de irrigação reconhecido, deverào estar articuladas
com as entidades interessadas na utilização competitiva das referidas águas."
Justificação

O MINTER, na execução de programas de irrigação, supervisionará e
coordenará a utilização de recursos hídrícos, dependente de concessão e autorização segundo formas est.abelecidas na legislação vigente. Está ciaro que,
ao nível da execução dos programas de irrigação, o MINTER deverá operar
no sentido de assegurar o cumprimento das normas reguladoras da matéria
no que diz respeito ao uso da água, inclusive como forma de alcançar os ob·
jetivos de sua programação. E nesse sentido exercerá à fiscalização cabível daí o sentido da alteração proposta.
Por outro lado, da mesma forma que, na esfera da irrigação, se impõe a
articulação do MI~TER com os demais Ministérios setoriais, para assegurar uma adequada programação para o uso múltiplo das águas, a recíproca
deve ficar explícita na leí. Em outras palavras, determinar·se. por igual, que
a formulaçào de projetos de obras hidráulicas - que poderão prejudJcar. e
até impossibilitar, se nào devidamente pararnetrados, programas de irri·
gaçào - submeta,-se, também, a articulação com as entidades interessadas

na utilização competitiva dos mesmos recursos hídricos. CCifiO se vê, are·
dação oferecida visa, tào.. somenw, garantir um disciplinamento que garantà .
reciproddade de comportamentO'entre setores que podem ter, evemualmente, interesses conflitantes.
EMENDA N' l2-CE
Dê·se ao art. 20 a seguinte redação e acrescente-se· lhe OI; parágrafos 19 e
"Art. 20. O uso das águas públicas, para irrigação e atívida~
des decorrentes, por pessoas físicas ou jurídicas, de:penderá de pré·
via concessão ou autorização do Departamento Nacional de Ãguas
e Energia _ DNAE, ~Q Ministério das Minas e Energia (MME),
em conformidade com as normas disciplinadoras do aproveitaq1:ento dos recursOs hídricos destinados à irrigação bah:adas pelo MIN:
TER.
§ 19 Os atuais usuários, que não disponham de concessãp ou
autorização de que trartam esse artigo, deverào obtê-las na forma a
ser estabelecida pela regulam'entação do DNAE.
§ 2'<' Deverá se~ mantida urna cadastragem atualizada: dos
usuários de irrigação, 'estimando·se a demanda da água, em escala
mensal."
J ustiticação
A moderna adminístração de recursos hídricos, tal como é observada na
maioria dos países - a exemplo dos EUA, França, Uniào Soviética, ":ene.
zuela etc - que avançaram em matéria de estruturação administrativa e jurídica visando o aproveitamento de água para usos múltiplos, consagra o
princípio de existência da autoridade únIca de águas, com competência ex~
cJusiva quanto a concessão e autorização de uso das águas, de qualquerc)as~
se e para quaisquer tins.
.
No direito brasileiro, esse princípio encontra respaldo no Código de Â·
guas, de 1934, sendo, em conseqüência, DNAE, o órgão competente'nessa
matéria. As iniciativas governamentais em curso, objetivando um aproveitamento racional dos recursos hidricos. a exemplo do Plano de Aproveitamento dos Recursos Hídricos do Nordeste, em fase final de elaboração, tendem à
confirmação desse princípi~, inclusive viabiJizando a cria(;ão de uma autoridade única de ãguas. A transferência da competência de concessão ou autorização de uso da água para fins de irrigação - do DNAE para o MINTER
- além de implicar em retrocesso no Direito Brasileiro de Âguas. significa-:ria perigoso precedente, abrindo espaço a incentivos similares, com o que se
ampliaria o grau, já elevado. de indisciplina na regulamentação do uso e
aproveitamento dos recursos hídricos.
Quanto ao § 29, ê evidente a utilidade de ta} dispositivo. Sem tal cadastramento não poderia haver controle por parte do Ministério que, conseqüentemente, não teria como cumprir as funções prevl!.tas no artigo 19.

°

EMENDA N' l3-CE
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
.. Art. 24. O Ministério do Interior dotará suas entidades vin·
culadas dos recursos necessários à implantação das infra-estruturas e das benfeitorias internas realizadas nos lote:; familiares.
§ 11 A forma de amortização das apli,cações de recursos
públicos, em benfeitorias realizadas nos lotes lamiJiares, serã esta·
belecida pelo Ministério do Interior, atendidas as peculiaridades de
cada projeto,
§ 29 A infra.. estrutura de irrigação terá ·seus investimentos
amortizados, total ou parcialmente, pelos irrigantes, conforme es.:
tabelecer o Poder ,Executivo.'!.
Justificação
"lotes que se destinarem a irrigantes in~
dividuais" por "lotes familiares", fica mais consentilnea com as rnodífi~
caçoes introduzidas em emendas anteriores, dando mais especificidáde técnica e precisào terminológica,
A supressão do § I~, conforme o projeto do Executivo, é uma decorrência lógíca da orientação adotada neste parecer.
A nova redação,

substjtuindo~se

EMENDA N' l4-CE
Dê-se a seguinte 'redação ao art. 34
"Art. 34. As empresas privadas de exploraçãQ agrp'pecuária
o.u agroind~strial, co~ base. na irrigáção, çu~os. proj~ ,t@h~
Sido beneficladof com ,"centlvos do Poder Pubhco, naé.poderao
dar às terras destinação diversa da prevista nos respectivos períme-
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tros, sem previa autorização do Ministério do Interior, e deverão
cumprir, rigorosamente, prazos que por ele tenham s_ldo estabeleci~
dos. "
Justificação

O acréscimo havido na redação original é fruto, tão-somente, da alteração introduzida no § 3'" do art. 8Q.
EMENDA NO 15-CE
"Suprima-se o art. 35 da proposta original e renumere-se o:, artigos subseqüentes."
Justificação
A supressão proposta é decorrência da orientação adotada por este parecer, conforme ficou explanado na justificativa dos arts. 12 e 13.

EMENDA NO 16-CE
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 36:
•• Art. 36. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de 90 dias, na sua integridade ou por partes, expedindo, ao final,
a consolidação da matéria regulamentada".
Justificaçào
Determina-se o prazo de 90 dias para a regulamentação desta Lei. A
omissão deste termo, ainda mais com a faculdade concedida no parágrafo único, poderia eternizar a ausência de regulamentação. Isso, aliá~, vem ocorrendo, nào raro, mesmo quando existe especificação do prazo devido para a
regulamentação. Imagine a hipótese de falta de fixação definida no período
em que essa regulamentação deve ser feita. Essa a justificativa do acréscimo
proposto.
/ l l - VOTO DO RELATOR

Pelas considerações feitas, somos pela aprovação do projeto. com as 16
emendas propostas.
Este o nosso voto.
Parecer da Comissão
A Comissão aprova, por unanimidade o parecer do Relator, favorável
ao projeto, com as Emendas de n9s I, 2, 3, 4, 5, 7 e 8-CE; aprova, com votos
vencidos do Senador Mílton Cabral, as Emendas de n9 s 6 e 9-CE; e, rejeita,
com votos vencidos dos Senadores José Richa e Pedro Simon, as Emendas
de n's lU a 16-CE.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Itamar Franco, Presidente
- Marcos Freire, Relator - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante _. Vicente
Vuolo - Pedro Simon - José Lins - Milton Cabral - Bernardino Viana Jessé Freire - José Richa.

PARECER N' 289, DE 1979
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Mauro Benevides
Acompanhado da respectiva Mensagem, foi encaminhado, ainda na Legislatura passada, à consideração do Congresso Nacional, Projeto de Lei dispondo sobre a Política Nacional de Irrigação, apreciado pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, após manifestação favorável de suas Comissões
Permanentes.
A elaboração do referido Projeto foi precedida de abalizados estudos de
que participaram representantes do Ministério do Interior, da Secretaria de
Planejamento, dos Ministérios das Minas e Energia, da Agricultura, da Saúde e da Fazenda, além das Superintendências de Desenvolvimento Regional
e de Orgãos como o DNOCS, o DNOS e a CODEVASF.
Durante dois anos, técnicos governamentais buscaram reunir, em um único diploma legal, objetivos, normas e diretrizes de ação, indispensáveis à
implementação da agricultura irrigada em nosso Pais.
Nos termos em que foi concebida pelo Poder Executivo, a proposição
obedece ao seguinte lineamento:
a) política nacional de- irrigaçào;
b) competência do Executivo. para a fixação das diretrizes dessa politica;
c) administração dos projetos de irrigação;
d) formas de realização e amortização dos investimentos públicos;
e) uso das águas;
f) desapropriação das terras; e
g) disposições gerais.
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Englobando, assim, questões de evidente complexidade, o projeto,
além de outras metas de extraordinârio alcance sócio-econômico, colima
propiciar a melhoria e o aumento da produtividade agrícola.
Ao conferir ao Governo Federal competência para a fix.ação das diretrizes da Política Nacional de Irrigação, a iniciativa reporta-se, embora sem
maiores explicitações, à concessão de crédito e outros incentivos imprescindíveis para vlabilizar o Plano Nacional de Irrigação.
E o que se infere do § )9 do artigo 89, que prescreve in verbis:
"Ar!. 8' ............................................ .
§ 39 Os Projetos privados que pretendam beneficiar-se de in-

centivos do Poder Público deverão ser analisados e aprovados pelo
Ministério do Interior."
Por sua vez, ao Ministério do Interior foram conferidas atribuições concernentes à distribuição dos recursos alocados aos programas de irrigação,
inclusive nos previstos a níveis estaduais e municipais.
Não há, entretanto, indicação das fontes de recursoS que oferecerão suporte financeiro à politica de incentivos para a irrigação, numa omissào injustificável, que merece ser reparada pelo Executivo, dentro da competência
privativa que, sob esse aspecto, lhe confere a- Constituição da República Federativa do Brasil.
A timidez com que foi tratada a perspectiva de incentivar-se a irrigação
avulta flagrantemente, significando lapso imperdoável, que frustra os que aspiram o advento de fase mais auspiciosa para a nossa agrícultura irrigada.
Por outro lado, no que tange à desapropriação, nada hâ que possa representar esforço maior para reduzir os danosos efeitos das ações do Poder
Público, sempre reputadas desumanas e irreais.
Não há menção clara e expressa, também, sobre a necessidade de ser
promovida, em meio a uma indispensável periodicidade, a atualização das
tabelas de preços para pagamento das desapropriações.- ponto vulnerável
da política írrigacíonista, até aqui posta em prâtica por entidades governamentais.
No âmbito do DNOCS, por exemplo, as investidas expropríativas sào
habitualmente cercadas por reações vigorosas dos que se sentem prejudicados pelas indenizações irrisoriamente estipuladas, ensejando protestos contundentes, de ressonância negativa para a União.
As inovações, na parte relacionada com as desapropriações, podem ser
assim enumeradas:
a) disciplinamento do procedimento amígãvel (art. 29);
b) definição das responsabilidades decorrentes de direitos de terceiros;
c) redução, para 2 (doís) anos, do prazo para efetivação da eXpropriaçao, mesmo nas hipóteses de utilidade pública;
d) previsâo de interrupção do prazo de caducidade, quando do ajuizamento da açào de desapropriação.
Do ponto de vista da competência regimental da Comissào de Finanças,
sâo estes os enfoques que mereciam ressalvados, embora sem que se possasob pena de ocorrer o retorno do projeto à Câmara dos Deputados - alterálos, em forma de emenda.
Mesmo com as imperfeições postas agora em relevo, não se pode deixar
de reconhecer que o projeto consubstancia preocupação elogiável de se intensificar o programa nacional de irrigação pública e privada,
Por isso, somos porque se acolha o Projeto de Lei da Câmara n 9 03, de
t979. ora submetido ao exame deste Orgão Técnico do Senado Federal.
E o nosso Parecer, SMJ.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1979. - Cunha Lima, PresidenteMauro Benevides, Relator - Tancredo Neves - Vicente Vuolo - Raimundo
Parente - Lomanto Júnior - Amaral Furlan - Amaral Peixoto - ArDon de
Mello.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O Expediente lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-5ecretário.

fi lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 179 DE 1979
Autoriza o Poder Executivo a conceder I através da Caixa Eco~
nômica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos automotores, com a finalidade de custear adaptação 80 consumo de álcool car~
buraote.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, através da Caixa Econômica Federal, empréstimos a proprietários de veículos automotores
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para o fim de custear as despesas de adaptação ao consumo de álcool carburante.
Parágrafo ,único. Os empréstimos obedecerão às seguintes condições:
Limile de crédito - Até o valor-do orçamento dos serviços de adaptação
fornecido: por oficinas autorizadas;
Prazo - 2 (dois) anos;
Garantia - penhor do veiculo, fiança el ou aval de pessoa idônea moral
e financeiramente nas promissórias, objeto da conceSsão do crêdito~
Amor'izoçõo - 21 (vinte e uma) parcelas iguais e.sucessivas, a partir do
4' (quarto) mês d. contratação.
Carência - 3 (três) meses;
Encargos Financeiros - juros anuais de até 6% (seis por cento) ao ano,
correção monetária de 12% (doze) por cento ao ano e comissão de 2% (dois
por cento) sobre o valor do crédito cobrada uma só vez por ocasião da contratação.
Art. 29 Nào dispondo a Caixa Econômica Federal de recursos próprios indispensáveis à instituição da linha de crédito ora proposta, fica o Poder Executivo autorizado a constituír, na entidade financiadora, depósito
vinculado até o montante a ser levantado para as adaptações previstas, destacado dos recursos alocados 30 Programa Nacional do Alcool- PROALCOOL.
Art. 3'i' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Arl,- 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A imprensa vem anunciando a disposição do Governo Federal de conceder
incentivos fiscais e financeiros ao Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL.
E meta do Governo Federal adaptar, até 1985, cerca de475.000 veículos
automotores ao consumo de álcool carburante.
Ocorre que muitos proprietários de veículos automotores não contam
com disponibilidades financeiras para proceder à respectiva adaptação ao
consumo de álcool carburante. A concessão de empréstimos pela Caixa ~co
nômica ,Federal agilizaria o Programa, tornando--o realidade e de execução
no prazo previsto.

No caso de a Caixa Econômica Federal nào dispor de recursos financeiros para a instituição da linha de crédito ora proposta, o Poder Executivo
poderia constituir depósito vinculado, na entidade financiadora, até o montante suficiente à concessão dos empréstimos respectivos.
Salas das Sessões, 15 de junho de 1979. - Bernardino Viana.
(Ãs Comissões de Constituição e Justiça de Economia e de Financas.)

O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto que vem de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Almir Pinto, por cessão do
nobre Sr. Senador Gabriel Hermes.
O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Não serei o último, porque muitos ainda virào à tribuna deste Poder
abordar assuntos que, pela sua importância, sào sempre atuais, principalmente se levarmos em conta que a primeira preocupação do homem não deverá ser outra senão a busca ansiosa daquilo que é necessário para a segurança da existência, para que transformemos essa preocupação em ocupação,
para um povo que luta pelo desenvolvimento do seu País, livre da ansiedade,
do medo e da inquíetude.
Parece-me ser este o pensamento do Governo Central, nesta fase difícil
por que passa a Nação, a braços com dificuldades mil, mas na verdade empe~
nhado em anular as causas do descompasso econôrnJco, notadamente o exis~
tente entre as regiões menos favorecidas pela fortuna, sacudidas que são, em
períodos cíclicos. pelo infortúnio das calamidades climáticas.
Não obstante as diferenciações econômicas entre as Regiões - Norte,
Nordeste e Centro-Sul - o homem que vive no Setentrião brasileiro, nunca
se acomodou ao imobilismo, nem se acomodará a uma conduta irresponsávelou superficial do trabalho.
E quem bem definiu o homem nordestino, por que com ele conviveu, foi
o inexcedível Euclides da Cunha, ao afirmar "que o sertanejo é antes de tudo
um forte", e, acrescentamos, cheio de esperança e de fé, que é o dom da verdade, é a afirmação do seu EU.

Srs. Senadores:
A ecologia brasileira difere de região para região: experimentamos.:,) ca..
lor tropical, na parte mais setentrional, a semi-aridez no Nordeste; o friO'·
seco no Centro-Oeste; o (rio ún~do na parte mais Meridional, onde por vezes
a geada surge com o seu quadra arrasador, queimando com o "fogo-friô". o
cafezal vicejante de centenas de milhares de alqueires de ag[icultura~produti~
va, refletindo tal devastação db maneira danosa na balança comercial do
Pa'ís. Bem recentemente, aí estão os prejuízos causados aos cafezais de Mi~
nas, São Paulo e Paraná.
'São assim fatores.dispares. que não só exercem Ínflui:ncia no setQr-~a
produção agrícola, mas que marcam intensamente a problemática ligada à
Saúde Pública. Para minimizâ-Ios, vem o Ministério da Saúde utilizando mé~
todos científicos da medicina preventiva, se pouco desenvolvidos n~ passaw
dÓ, agora admiravelmente ampliados em seu campo de aplicação, çoncor~
rendo para isso a contribuição valiosa das ciências sociais e físicas.
Mas, para atingirmos as metas prioritárias, aquelas, (lue mais de perto
dizem respeito à proteção do homem contra as endemias, necessário se faz
ressaltar por dever de justiça, o trabalho, a dedicação e o patriotismo daqueles brasileiros que passaram pelo Ministêri.o da Saúde, e, já mesmo o atual
Titular, todos preocupados em erradicar do território pátrio os males que
tanto afligiam e ainda afligelt,l o nosso povo.
ESforço ingente tem despendido o Ministério em seu conjunto, principalmente quando, no momento atual, se faz mister atentar para o fato oa
medicina preventiva não prescindir da medicina curativa, aquela tão jJllPor~
tante quanto esta: uma é prevenção da ocorrência e a outrn prevenção da evolução.
Sente~se perfeitamente "que essas duas novas expressões traduzem o
que os médicos sanitaristas vêm realizando há muito tempo: "evitar doé-RÇa e
invalidez e, não sendo possív~l fazê-lo, impedír~lhes a evolução".
Tem sido permanente a atuação do Ministério da Saúde, como sentinela
vigilante, na defesa da nossa gente, contra as endemias que ainda nos atormentam.
Há poucos dias, a imprensa local nos dava ciência de certo reçrudescj~
menta da Malária. no Território de Rondônia.
Procurei me certific.ar.junto ao órgão competente, a 'SUCAM da verda~
deira posição do terrível mal, que na década de 40 chegou a afetar 8 milhões
de brasileiros, verdadeiro recorde e casos de malária no Pais, signjficando is~
to, uma assustadora·incidência anual, nada menos de 300 casos por mil habitantes.
Hoje, no entanto, - pelos dados que me foi possível obter - houve um
significativo decréscimo) vez que registraram~se menos de 100 mil casos pOI'
ano (1977) com uma incidência anual de 2,2 por mil habitantes,
Os dados estatísticos fornecidos pela Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública dizem que dos 45,6 milhões de habitantes que vivem na
área originalmente malárica: 38,6 milhões, ou seja, 84% I!stão livres da trans~
missão da doença, lógico, excluída a Amazônia, ond.e os fatores' epide~
miológicos e ecológicos dificultando o controle dessa endemia, tal percentual
de população livre de transmissão se eleva para 99%.
- .
Só para se ter uma idéia do trabalho executado pelo Ministério da Saú~
de: - dos 1,471 municípios maláricos existentes fora da Amazônia, somente
em 13, ainda persiste a transmissão, tendo sido vencidos como indica o rela·
tório da SUCAM - focos tradicionais de doença - como aconteceu no
Vale do São Francisco, norte de Minas Gerais, litoral do Paraná e Santa Ca·
tarina, sul da Bahia. norte do Espírito Santo, Piauí, e vastas áreas do Sul de
Goiás e Mato Grosso.
E bastante agradável saber dos resultados alentadores em relação à
Amazônia, onde se verifica a interrupção da transmissão da doença - numa
área de 1.600.000 Km' - C0m 2,8 milhões de habitante". Este o quadro apre·
sentado pelos dados oficiais do Ministério, através, da SUCAM, que contou
para o ano de 1978 para o Servjço de Erradicação da Maláría, com uma ver~
ba de 831.919.000,00 cruzeiros. Mas não é só a Malária que nos preocupa,
por que tào incômoda quanto ela temos a doença de Chagas.
Não sào menores as preocupações dos órgãos de Saúde, no sentido de
controle dessa outra endemia que tantos males têm causado à população
brasíleira.
Identificada pela primeira vez, em 1950 - em Bambuí, Minas Geraisdai estendeu-se a várias outras unidades da Federação, O combate a essa en·
demia, logo no seu início; não obedecia a uma racional metodologia, por necessário se fazer o reconhecimento geográfico, compreendendo O" levantamento da área, identificação das locahdades, cadastramento de"t1toradias e
censo populacíonal.
.-
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A partir de janeiro de 1975 a novembro de 1978, conforme indicações
que nos foram dadas pela SUCAM, chegaram a ser reconhecidos 5.872.000
prédios representando 70% da área chagásica. O levantamento triatomínico
foi executado em igual número de prédios e iniciadas foram as operações de
combate, com inseticida. Os resultados foram por demais positivos e permitirão prever a curto prazo que se tenha, sob vigilância, 50% da área endêmica.
A infestação pelo Trypanosoma cruzi, apelidado de Barbeiro, nome vulgar que se dá ao vetor responsàveJ pela transmissão da doença, se estende de
parte do Maranhão ao Rio Grande do Sul, sem comprometimento dos Estados e Territórios que compõem a Amazônia; o Espírito Santo, Rio de Janei~
ro e Santa Catarina. Para o combate efetivo à doença foram alocados recur~
sos da ordem de 275.384.000,00 cruzeiros, postos à disposição da SUCAM.
Srs. Senadores:
Muito a propósito, abordei a-s Zoonoses que, pelos males que há causado à Humanidade, mereceram daquele que foi um dos mais conceituados e
autênticos cientistas brasileiros e cujo nome reverencio ao pronunciâ-Io:
Carlos Chagas! E quando a ele me reporto neste modesto trabalho, não me
acude outra intenção senão a de render a devida homenagem póstuma a uma
das figuras mais dedicadas à Ciência Médica no Brasil, quando prestes está a
decorrência do centenário de seu nascimento: 9 de julho de 1879 - 9 de julho de 1979.
Corno o Senado estará em recesso por todo o mês de julho, e para que
não passasse sem um registro tão grata efeméride achei por bem, reverenciar
neste Plenário, nesta tarde de 15 de junho de 1979, a memória daquele que
em vida deu O melhor de si em benefício da Humanidade.
Mineiro de nascimento, veio ao mundo na Cidade de Oliveira,~ 9 de julho de 1879, e faleceu na Cidade do Rio de Janeiro em 1934.
Na Grande Enciclopédia Delta Larousse, vamos encontrar esta biografia do imortal cientista brasileiro:
Chagas (Carlos Ribeiro Ju&tiniano), cientista brasileiro (Oli~
veira MG 1879 - Rio de Janeiro GB 1934). Doutorou-se pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1903). Ainda acadêmico, ingressou no Instituto Bacteriológico Osvaldo Cruz (1903), .de
que viria a ser diretor (l917~1934). Desde ,cedo revelou dotes de
pesquisador e sanitarista. À frente da campanha profilática, erradicou a malária na cidade de Santos (I905). Graças à sua teoria domiciliar da transmissão da malária, formulada por ocasião dessa
campanha, projetou seu nome nOs meios científicos do País. Seus
trabalhos foram mais tarde universalmente aceitos. Foi chefe da
Corrissão de Estudos sobre a profilaxia da Malária em Minas Gerais 1907). Em 1909 concluiu as pesquisas destinadas a debelar a
tripa lOssomíase, pos.teriormente conhecida como doença de Cha~
gas*, Identificou o agente causador dessa doença, ao qual deu o
nornl de' Trypanosoma cruz;' em hómenagem a Osvaldo Cruz. Seu
trabcHho abrange todos os aspectos da doença: anatomia patológica, epidemiolügia, etiologia, formas clínicas, meios de transmissão,
patogenia, profilaxia e sintomatologia. Um ano depois de sua descoberta, recebeu.o reconhecimento dos meios científicos internacionais. Criou~se para ele uma vaga especi~l na Academia Nacional
âe Medicina (19 LO). Os dois anos seguintes, passou-os Carlos Chagas em viagem pelo vale amazônico, levantando carta epidemiológica da região. Em 1912 um júri internacional conferiu-lhe o prê~
mio Schaudinn, concedido ao melhor estudo sobre protozoologia e
microbiologia. Outro trabalho seU foi a chefia da campanha contra
a epidemia de gripe "espanhola" no Rio de Janeiro (i -)18). Diretor
de SaÍlde Pública (1919), aperfeiçoou e modernizou os serviços sa~
nitários da então capital da república. Professor de medicina tropical da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (1925). Ainda em
1925 a universidade de Hamburgo conferiu-lhe o prêmio Kummel
(medalha de ouro). Recebeu os títulos de magister honoris causa das
Universidades de Paris e Harvard. Pertenceu às academias de medicina de New Y ork (1926), Paris (1930) e Lima (1922). De sua extensa obra publicada, destacam-se: Estudos hematológicos do impa/u~
dismo (1902); Hematologia do impaludismo (1903); Profilaxia antipalúdica (1907): Nova espécie, de Taeniorynchus (1908); Nova
espécie mÓfbida do homem produzida por um tripanossomo (l909);
Classificação e descrição de dh'ersas espécies de anofelinos e culicidios; Descrição de urna nova moléstia humana transmiJida pelo "barbeiro·· (Triatoma rnegistus) (191 2); Patogenia da triponossomiase
americana (em colaboração com Eurico Vilela) (l929); Aspectos
evolutil'os do Trypanosoma cruzi no transmissor (1929),
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No entanto Sr. Presidente e Srs. Senadores, completa blograha do emtnente cientista conterrâneo tenho~a em mão, escrita que foi pelo ilustrado
professor Renato Clark Bacel1ar, no Suplemento de História e de Cultura,
onde estào reveladas as diferentes fases da vida de Carlos Chagas. com a descrição dos seus feitos científicos, compreendendo o tempo de acadêmico, médico íniciante na profissão, professor e cientista. Por isto peço a V. Ex' que a
dê como lida, para que possa assim ficar apensa .ao modesto e despretensioso
pronunciamento que ora faço neste plenário e passe a constar dos anais do
Senado da República, Aí estão, SI. Presidente e Srs, Senadores. as descobertas e os trabalhos provindos da sabedoria e formosa inteligência do inesquecível filho das Alterosas, legados de transcendental importância- para os
rumos científicos da medicina no Brasil- e por que não dizer -.;. no mundo.
Merece o insigne compatriota, de saudosa memória. não só uma simples
jaculatória ex.pressa em ,singelas palavras pelo mais humilde membro desta
Casa, mas sim, a manifestação de saudade, e de· indisfarçável reconhecimen~
to, por tudo de belo e dç bom que o inolvidável cientista realizou visando o
bem~estar, a saúde e a felicidade do povo brasileiro. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ALMIR PINTO
EM SEU DISCURSO.

Suplemento de História e de Cultura
CARLOS CHAGAS

Renato Clark 8hcelJar
9 de maio de \879, Na fazenda do Ilom Retiro, em Oliveira. Estado de
Minas Gerais, nascia Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas. Filho e neto de
fazendeiros, passou os anos de sua primeira infância na fazenda, em contato
íntimo com a natureza. Nào tinha ainda cinco anos de idade, quando lhe
morreu o pai,.deixando como herança a pequena propriedade agrícola que
ainda não estava paga, cumprindo à mãe, com mais três filhos, saldar a dívi~
da. Seus irmàos José e Serafim morriam logo após, e, desaparecida também
a mãe, modesto pecúlio deixava para divisào entre Carlos e Marietâ.
Com menos de 6 anos, juntamente com cinco meninos, partiu da sua ci~
dadezinha natal para Itu, Estado de São Paulo, onde, com matricula gratuita, iria iniciar os estudos; mas, o aparecimento ali de uma epidemia fê-los
voltar poucos meses depois. Foi, ;ntão, Chagas entregue à rigorosa discipli~
na eclesiástica do Colégio São Francisco de Assis, em São João d'EI Rey, Estado de Minas, onde íniciou o curso de humanidades, indo depois terminá~lo
em Ouro Preto.
Possuía Ouro Preto dois centros de estudos de ciências, escolas de ensi~
no superior de reputação nacional, a Escola de Farmácia, com o seu curso de
ciências físicas, naturais e farmacêuticas, e a célebre Escola de M inas, mode~
lo de disciplina, e que gozava de insuperável conceito em todo o País.
Chagas, dado seu pendor para estudos sérios e profundos, chegou a ini~
ciar o curso da Escola de Minas, para logo deixá~la. O que chamava o moço
a outras atividades era o sentimento que seria o traço mais belo de sua perso~
nalidade: - uma profunda pena pelo sofrimento humano, a ânsia de concor~
rer, no que estivesse ao seu alcance, para minoráwlo, Aliás, muitos anos depois, em oração pronunciada em memória de Miguel Couto, disse: "O ho~
mem bom., o homem demente. o homem piedoso é muito maior do que ° ho~
mem forte",
.E o filho de um rincão mineiro saiu para os destínos a que estava con~
vocado! Transferindo~se para o Rio de Janeiro, aqui se matriculou na Facul~
dade de Medicina. Já famoso nos círculos dos estudantes que passaram por
Ouro Preto, graças à profundeza e seriedade que sempre dera a seus estudos
_ Chagas era conhecido entre os colegas corno o "homem dos tratados",
avesso que sempre fora à superficialidade - o seu talento verbal tornou-se
logo notado nos meios acadêmicofdo Rio, nos quais essas qualidades apare~
dam reforçadas pelos sólídos conheCImentos de matemática e de humanida~
des hauridos na Escola de Minas. O prestigio que fruía entre os colegas
vateu~lhe a eleição à presidência do Grêmio dos Internos dos Hospitais e a
escolha para orador da turma. Vacilando, ainda estudante, sobre a orien~
tação a seguir, indicouwlhe Miguel Couto a tenda de trabalho onde o jovem
Osvaldo Cruz, recérn~chegado da Europa e que então contava apenas vinte e
poucos anos de idade, iniciava a tarefa imensa da criação da medicina expe~
rimental no Brasil.
Mas deixemos falar o próprio Chagas. Refere~se a Miguel Couto: "Ao
início da minha prática hospitalar, e quando foi oportuno preferir a especia!ização de estudos que melhor se harmonizassem com aS tendências de meu
espírito, valeu~rne o conselho de um grande mestre e melhor amigo, a quem
devo agradecer a díretriz em que acertei e que até aqui me conduziu. Não era
Miguel Couto, naqueles dias, o que hoje ê a grandeza suma e o maior reno~
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me da medicina brasileira, mas possuía a mesma doçura e a mesma bondade,
que constituem os atributos quase divinos de sua personalidade moral. Dele
recebi, inicialmente, o estítulo para me devotar à observação e à experiência
da nosologia dos países quentes.• e nele aprendi, acima de tudo, a ver na
"missào do médico sua alta finalidade de amor e de altruísmo".
E a Osvaldo' Cruz: "Agora, senhores, devo ajoelhar-me ante o túmulo
abençoado de quem foi o pai espiritual, para lhe atribuir todo o bem de mi~
nha carreira científica. para apreciar. nas dádivas que me vieram de seu coração e de seu espírito. o maior tesouro de minha vida, Foi a seu lado, pela
suavidade e sabedoria de suas lições. que se realizou minha educaçào experimental. e o pouco que vos poderâ valer o meu concurso no aperfeiçoamento
do ensino médico. nada mais representa que as resultantes de seus ensinamentos" .
E assim, levado pelas mãos de Miguel Couto, Carlos Chagas, em 1902,
entrou para o Instituto Osvaldo Cruz. Incorporado, ainda estudante, ao grêmio dos pesquisadores de Manguinhos, revelou-se desde logo colaborador
eficiente, e, com o acervo de conhecimentos clínicos que recolheu nos dois
anos de internato na enfermaria de Clínica Médica do Prof. Nuno de Andrade, elaborou a tese inagural "Estudos hematológicos no impaludismo" obra
que se tornou clássica. Prosseguindo nos estudos científicos que abraçara
desde o início, Carlos C.hagas voltou a atenção para o impaludismo, sendo
notáveis suas contribuições a este respeito; e, se outras não existissem, bastaria a asserção feita em 1905 sobre a "infecção domiciliária", para ligar definitivamente o nome do grande brasileiro à epidemiologia do impaludismo.
- "A malária é por excelência uma infecção domiciliária, ou, em termos
mais precisos, a malária é uma doença parasitária quase sempre adquirida
nos domicílios humanos e raramente no mundo exterior. Nesse conceito
doutrinário, por nós formulados em 1905 e agora admitido pt:los malariólogos do mundo inteiro, fica destruída a noção clássica que indicava como focos perigosos dessa parasitose as proximidades dos pântanos, as margens
dos rios. córregos, riachos, os lugares de águas estagnadas, onde permaneceriam os hematófagos infe.ctantes e onde, principalmente à noite, o indivíduo
seria picado e infectado. A noção verdadeira é agora outra, e as maiores possibilidades de infecçi'1O pelo hematozoário de Laveran residem no interior do
domicílio, onde se encontram o homem infectado e o mosquisto infectante".
Outra verificação das mais notáveis é a que se refere à raça ou variedade
de Plasmodíum falciparum, causadora das formas clínicas graves. Ora, em
todas as regiões do globo, é de observação corrente a vasta existência dessa
espécie, ao lado da raridade das formas verdadeiramente graves ou perniciosas. Chagas determinou, então, o tipo do hematozoário que ocasiona essas
formas, descrevendo como uma raça especial de Plasmodium falciparum extremamente pequena, pobre de plasma e muito rica de cromatina. Registrou,
no norte de Minas, e pela primeira vez, o fenômeno biológico, jamais suspeitado entre os mosquitos anofelineos, a saber, a picada em pleno dia, à luz do
sol e em campo desabrigado. Notou que uma espécie local, desconhecida até
então, atacava, em enormes enxames, homens e animais, nas horas claras do
dia. Tal espécie estudou-a e descreveu-a sob o nome de Cellia brasiliensis.
No dominio da entomalogia, realizou ainda diversos descobrimentos, tendo
ligado o seu nome as seguintes espécies de anofelineos: Myzorhynchella parvus, (1907); Myzorhynchella nigrilarsis (1907); Arribalzagaia intermedium,
(1908); Arribalzagaia pseudomaculipes, (1908).
No desempenho da sua missào em Minas Gerais, fez o mais importante
de seus descobrimentos, sem dúvida, o mais relevante até hoje realizado na
medicina brasileira. Deixemo-ia contar como fez o descobrimento que lhe
imortalizou o nome: "A ocorrência de grande epidemia de malária em operários do governo, nO$ trabalhos de construçào da Estada de Ferro Central
do Brasil, no Vale do Rio das Velhas, fez com que fossem solicitadas pelo
Ministro Miguel Calmon, providências a Osvaldo Cruz. Este atendeu, pressurOSQ, à solicitação e, empenhado em prosseguir nas campanhas antipalúdicas, com êxito executadas em outras regiões do País, resolveu, confiar-me o
encargo das medidas sanitárias.
Em companhia do Dr. Belisário Pena, por mim, convidado para auxiliar da missão, segui para os sertões mineiros e lá nos instalamos nas margens do rio Bicudo, onde permaneciam, retardados pela intensa epidemia,
os trabalhos da vida férrea. (niciamos aí a profilaxia da malária e dela conseguimos resultados dos mais propícios, o que permitiu o prosseguimento regular dos serviços de construção.
Mais de um ano permanecemos naquela zona, sem que houvéssemos sabido da existência, ali, nas choupanas dos regionais, de um inseto hematôfago, denominado vulgarmente barbeiro, chupão ou chupança. Já nessa época
tivemos oportunidade de realizar vasta observação clínica, e de estudar numerosos casos mórbidos nos habltantes da regiào, tanto naqueles sujeitos à
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infecção paiúdica, porque residiam em vales de grande e pequenos rios quando ainda em outros, que habitando zonas mais ou menos e1c:vadas e montanhosas, nenhum sinal apresentavam de malária.
E, desde então, foi-nos penosa a absoluta impossibilidal;Je de c1assifiçar,
no quadro nosológico conhecido. muitos dos casos mórbidos que se; ofereciam a nosso estudo. Nem valiatn, para elucidação do diagl1óstico, os retursos experimentais do laboratório, e nem decidiam os elemel1tos da semiótica
mais segura e meditada. Alguma causa de novo, nos domínios da patologia,
aí perdurava desconhecida, e se impunha à nossa curíosióade.
Numa viagem a Pirapora. e quando pernoitávamos, o Dr, Be}j~riD
Pena e eu, no acampamento de ~ngenheiros, encarregados dos estudos qa linha férrea. conhecemos o barbeiro, que nos foi mostrado pelo DL Cantarino
Mata, chefe da comissão de engenheiros.
Referidos que nos foram os hábitos domiciliários do inseto, sua bcmatofagia e abundante proliferação em todas as habitações humanas da região,
ficamos, desde logo. interessados em conhecer o barbeiro na sua biologia
exata, e principalmente em verificar a 'hipótese, surgida imediatamente, de
ser ele, acaso, o transmissor de algum parasito ao homem, ou a outro vértebrado.
O papel de diversos hematófagos na trans-missão de doenças humanas 1 e .
na de algumas tripanossomiases de mamíferos, orientou a,gora meu racioci~
nio e levou-me a conseguir no~os exemplares do inseto, a fim de pesquisar no
tubo digestivo deles, ou nas glândulas sali,vares, qualquer parasito, do qual
fosse o barbeiro o hospedadol intermediário. Dissecando os insetos, no intestino posterior de cada um encontrei numerosos flagelados, que apr~senta
vam as características morfológicas de critídias. Esta verificação éonpuzju~
me a duas hipóteses: ou seria O flagelado observado parasito natural db inseto, sem qualquer ação patogênica, ou representaria estádio de um hemot1a~
gelado de vertebrado, quiçá do próprio homem.
Anteriormente havia eu encontrado nova espécie de tripaoosoma nos
macacos do gênero Callithrix (Callithrix pennicilata); e dada a freqüência da
infecçào dos sagüis pelo Trípanosomarninasensi, espécie por mim descríta de
modo minucioso, suspeitei fossem as critídías, observada~, no intestino posterior do barbeiro; fase evolutiva desse tripanosoma, que sc:ria então transmitido pelo inseto. E como na régião todos os macacos se mostrassem parasítados, as experiências da transmissão, visando à hipótese formulada, não po~
deriam ser realizadas, em virtude de uma causa de erro inevitável. F~i essa a
razão de haverem sido enviados por mim diversos inseto.'; ao meu inolvidável
mestre Osvaldo Cruz, a fim de que fossem eles alimenwdos em rnacac:os do
gênero CaJlithrix, e que estivessem livres de infecção pelo Tripanosoma minasensi. Decorridos 20 ou 30 dias, quando de regresso a Manguinhos. exami~
nei o sangue de um dos macacos, que estiveram em contato com os barbeiros, e no sangue perifêrio dele verifiquei a presença de 11m tripanosoma. suposto, no primeiro momento, e antes da caracterizaç2\0 morfológica pelos
métodos de técnica, ser o Tripanosoma minasensi. Imediatamente após a ve~
riticaçào do flagelado no estado de vida, pelo exame do sangue entre lâmina
e laminula, fiz preparações microscópicas fixadas e coradas, no intuito de re·
conhecer a espécie QU de caracterizá-la como nova, E c,estarte verifiquei que
o tripanosoma observado apresentava aspecto morfológico diverso do observado no Tripanosoma minasensi, e não mostrava semelhança com qua1quer outra espécie do mesmo gênero.Tratava-se, sem dúvida, de um tripano~oma novo, caracterizado principalmente pelo tamanho de seu blefaropJas10, o mais volumos() de quantos eu conhecia, situado na extremidade posterior do Oagelado dado oposto ao do flagelo livre)".
Chagas descreveu então o parasito - em 17 fie dezet.nbro de 190&
(publicado em 19V9} - como uma nova espécie. sob o nome de Trypanosoma
cruzi, "em homenagem ao Mestre, de inapagável recordação, a quem tudo
devo na carreira científica. e que nesses estudos me foi o orien1ador de largas
vistas, o conselheiro de tqdos os momentos, o espírito de luz e de bondade,
sempre pressuroso em dispensar-me os benefícios de ~.eu saber e em abrigar~
me na grandeza de seu afeto".
Nào se contentoJ, porém, com isso. Retorna ao ,';ert.ão. decidido a identificar as vítimas do novO' agente patogênico nas condições naturais d'a vida.
Elas deveríam, de certo, ser as mesmas qu\~ as da vonLcidade do próprio barbeiro. Entretanto" fâcil não foi encontrâ-las, devido ao modo de evolver da
infecção, na qual é transitória a presença do parasito no sangue circulante.
Mas nào esmoreceu sequer um segundo o pesqui!.ador obstinado, então
completamente convencido de que o Trypanosoma cruzi era o responsável
por uma tripanossomiase humana, alguns de cujo a!ipectos sintotnáticos começava a reconhecer.
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Nào tardaram verificações positivas. Foi primeiro um gato que Chagas
encontrou infectado e com tripanosomas no sangue circulante. Logo depois,
"tive oportunidade de surpreender febricitante urna criança, residente na
casa onde eu havia verificado a infecção de um gato. E de referir que talvez
15 ou 20 dias antes, pernoitara eu na habitação daquela doentinha, e aí tive
ensejo de observar grande número de insetos picando os habitantes, inclusive
a criança agora febril, e que então se apresentava absolutamente hígida'·. "O
exame de sàngue entre lâmina e Iamínula revelou a presença de flagelados.
em numero regular e a coloração de feoais, após fixação, tornou possível caracterizar o parasita, na sua morfologia e identificá-lo como Tripanosoma
cruzi. Estava assim verificada a existência de uma nova tripanossomíase humana.
Miguel Couto evocou, anos mais tarde, em saudação a Carlos Chagas, a
reunião intima "em que Osvaldo Cruz, numa expansão incontida de contentamento", confiava a ele, a Miguel Pereira. Juliano Moreira e Antônio Austregésilo, todos reunidos em casa de Azevedo Sodré, "o que era um segredo
do seu Instituto: Carlos Chagas havia descoberto, ele s6, no sertão de Minas,
ao mesmo tempo uma doença de múltiplas manifestações, o seu germe e o
agente vivo da sua transmissão. Eu ainda o estou vendo, com aquela singeleza que era um dos traços da sua figura moral, esmiuçar pormenores, que a
discrição não nos permitia pedir, mas que íamos escutando com a maior
curiosidade e avidez".
Na sessão de 22 de abril de 1909, Osvaldo Cruz tê, na Academia Nacional de Medicina, o trabalho de Chagas intitulado: "Nova IripanossomÍase humana". Nesta vetusta Academía Senado da 'Classe por onde têm passado
os maiores médicos do Brasil - essa sessão foi a mais notável de todas, no
dizer de Alfredo Nascimento, que a ela presidiu.
Pouco depois. Osvaldo Cruz organizava uma caravana com destino a
Lassance, e para lá seguiram Miguel Couto, Fernando Figueira, Juliano Moreira, Miguel Pereira, Antônio Austregésilo, Osvaldo Cruz e Figueiredo Vasconcellos.
Vejamos o que lá se passou, através das próprias palavras de Miguel
Couto. "Em Lassance, Carlos Chagas esperava-nos com o seu museu de raridades: várias dezenas de doentes de todas as idades, uns idiotas, outros paralíticos, outros cardíacos, todos papudos, mixedematosos e astênicos, microscópios, espalhados sobre mesas exibindo tripanosomas em movimento
ou lesões anatomo-patológicas; no biotério, animais infectados experimentalmente e vidros cheios de triatomos em todas as fases de desenvolvimento.
O transcorrer dos anos não diluiu ainda da minha memória, e estou em
afiançar que também, na dos meus companheiros, a impressão formidável
deste espetáculo inaudito, a qual transmitíamos uns aos outros em repetidas
interjeições.
Todos estes elementos de demonstração estiveram demoradamente sob
o nosso exame. Os médicos ali reunidos, indisputadas autoridades, com a
exceção de um, nas diversas c~tegorias em que se poderiam dividir os pacientes, nada tiveram que tirar nem põr na análise dos sintomas e sua ínterpretação lidas em minucioso relatório pelo Dr. Carlos Chagas. Era uma
obra acabada, a que o tempo infalivelmente acresceria alguma cousa, sem
desfigurar~lhe a fisionomia definitiva, no vai aberto que muita gente viria,
como veio arraicar e semear, mas que ninguém teria O poder de extingui L
Coube-me, nesse dia, á incumbência de dar nome àquelas doenças tradicionais dos sertões mineiros, já agora' uma só moléstia com a sua causa e evolução nitidamente estabelecidas: apelidá-la por urna das suas manifestações
seria diminuir~lhe a envergadura, e por todas, tão complexas, urna impossibilidade perante os preceitos lexiológicos. Entào, à mesa do jantar, à hora dos
postres, ao saudar Carlos Chagas, eu - perdoai-me a impertinência intolerável deste pronome, que, de bani e de mau grado, cederia a outrem, porque
a honra que me davam correspondia a uma certidão de idade -, de pé, tendo à minha direita Osvaldo Cruz e rodeado pelos homens mais representativos dessa época na medicina da nossa terra, no meio de uma majestade maravilhosa naquele desertô, e com a mesma gravidade de igual ato litúrgico da
nossa religião, como que em solene batismo, conferi por delegação de todos
o nome de Doença de Chagas àquele morho que entrava pela mão do nosso
patricia para a nos?grafia universal".
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O Prof. Emille Marchoux., do Instituto Pasteur, de Paris, escreveu a respeito o seguinte: "Découvrir une maladie nouvelle suffirait à itustrer un savant; mais partant d'une découverte banale, en concevoir la réalité, en reconnaitre la cause, le mode de transmission et, de ce fait, la propylaxie à lui opposer, em décrire les symtômes, en retracer tout le développement clinique,
voilá ce qui classe un grand esprit. A ussi de nom de Carlos Chagas se trouvetil à jamais immortalisé par cet ensesemble, cet enchaínement logique et
complet de travaux sur une maladie qui, à si juste titre, porte son nom".
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"A doença de Chagas, em 1909, era uma doença localizada num
sombrio e longínquo recanlo de Minas Gerais: Lassance. Hoje, depois da
"volta" de Carlos Chagas, é dona, talvez, de 4 continentes. Os triatomídeos
transmissores do Schizolrypanum cruzi sào encontrados quase que no mundo inteiro, se ex.cetuarmos a Europa. A doença já foi apurada em quase todos
os países das Américas e pensamos que uma pesquisa mais cuidadosa mostrará a presença da moléstia humana onde até hoje só têm sido encontrados
os barbeiros, infestados ou não, ou alguns mamíferos parasitados."
Doença que se acha assim tão largamente difundida, outras não seriam
as co'nclusões a que chegaram os relatores oficiais da' secção de Grandes Endemias do 1<;> Congresso Interamericano de Medicina, realizado no Rio de
Janeiro de 7 a 15 de setembro de 1946, e cujo tema oficial era "Moléstia de
Chagas". "Os relatores oficiais consideram que os estudos realizados sobre a
Moléstia de Chagas, em quase todos os. países americanos, permitem encarála como uma endemia rural, continental grave, difundida e freqUente, de importâncía higiênica e social amplamente demonstradas e que, portanto, merece ser incluída entre os grandes problemas cuja solução urgente compete às
altas autoridades sanitárias de cada país",
Já O mestre escrevera em 1918: "O combate à tripanossomíase americana representa, em nosso país, um dos problemas sanitários de maior relevân~
da, ligados aos mais altos interesses econômicos e ao aperfeiçoamento progressivo da nossa raça, nas zonas rurais".
O estudo do agente causal da doença, o Trypanosoma cruzi. foi tão ma- .
gistral, completo e perfeito, que mereceu o prêmio Schaudinn, verdadeira
consagração científica, atribuída por um júri formado pelas maiores sumídades da Ciencia para o autor do melhor trabalho sobre protozoologia do quatriênio anterior.
Quando, a 22 de junho de 1906 faleceu Fritz Richard Schaudinn, o descobridor do Treponema pallídum, contando apenas 35 anos de idade, nascido
que fora a 19 de setembro de 1871, os seus colegas do Instituto de Moléstias
,Tropicais, de Hamburgo, instituíram o Prêmio Schaudinn, que consta de
uma medalha de ouro a ser conferida de 4 em 4 anos, na data do seu passamento. Em 1908, o primeiro benefidá~io desse prêmio foi o Prof. Prowazek,
considerado, então, o maior protozoologista da época. A 22 de junho de
1912, o prêmio cabia a Carlos Chagas, o segundo, portanto, a receber tão
honrosa áurea.
Para que se avalie a eminência dos sábios que compunham o júri por
ocasião da eleição de Chagas, basta citar-lhes os nomes: Von Prowazek,
Gaffkv, Hertwig, Fhrlich, pela Alemanha; Patrick Manson, Nuttall, Rav
Lankester, Ronald Ross, pela Inglaterra; Blanchard, Laveran, Metchmkoff,
Roux, pela França; Celli, Golgi, Grassi, pela Itália; lsschikava, Kitasato,
pelo Japão; Heider, Paltauf, pela Ãustria; A. Kopke, por Portugal; Shewiakoff, Wladimiroff, pela Rússia; Novv, Wilson, pelos Estados Unidos; Osvaldo Cruz, pelo Brasil. Chagas já era célebre aos 32 anos de idade.
Em 1912, quando dirigia a comissão de pesquisas, em Lassance, absorto
em intenso labor de pesquisas, desvendando os pontos ainda obscuros da
nova tripanossomíase e avolumando ainda mais o novo capítulo da nosología
americana, foi Carlos Chagas solicitado para outra comissão importante. no
vale do Amazonas, com o objetivo de estudar as condições sanitárias e indicar as provídências possíveis de saneamento dessa vasta região do Brasil.
Com energia e tenacidade, percorreu os rios Solimões, Juruá, Purus, Acre,
Branco, Vaca e Negro e as principais povoações do Estado, investigando,
durante muitos meses, as doenças aí reinantes, os seus fatores epidemiológicos e a sua distribuição geográfica. Teve oportunidade de identificar várias
espécies mórbidas, ignoradas. ou de conceito incerto, incluindo no quadro da
nosologia regional a leishmaniose e a forma edematosa do impaludismo, capituladas sob as denominações de úlcera brava e beriberi galopante, a mitose
cutânea chamada purupUI1J, e outras enfermidades de etiologia até então desconhecida. Ao mesmo tempo, elaborava, em bases científicas, um plano minucíoso de profilaxia aplicável às endemias locais. Os resultados dessa me-'
morável ex.ploração científica foram divulgados na conferência proferida
pelo seu executor, no Palácio Monree, em l7 de outubro de 19I3.
A atividade do cientista não se restringiu, entretanto, ao campo, já tão
vasto, das pesquisas que lhe granjearam o merecido renome. A Max Harumann, discipulo dileto do grande Schaudinn, contratado para a secção de
protoloologia de Manguinhos, deve Chagas o incitamento ao estudo desse
ramo de bacteriologia, em que se tornou notável, tendo mesmo contribuido
para a aquisição de conhecimentos novos. Tais foram: a citologia e biologia
dos flagelados, das hemogregarinas, dos co'ccídeos, das amebas; o ciclo evolutivo dos ciliados parasitas; o descobrimento do Tripanosoma minasensi e
da nova espécie de coccídeos Adeiea Hartmanni, além de outros trabalhos de
sua lavra ou devidos à sua orientação.
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Em 1916, Chagas visitou pela primeira vez um país estrangeiro, e o fez
como um dos representates do Brasil na Conferência Sul·Americana de Higiene, Microbiologia e Parasitologia, anexa ao Congresso Médico Nacional,
reunida em Buenos Aires,

Chagas apresentou pessoalmente aos colegas sul-americanos, valiosa
contribuição de pesquisas, sobressaindo, dentre todas, por seu mérito excep~
cional, o capítulo novo da doença que descobrira e que tão completamente
estudara. As suas conferências despertaram enorme interesse para as pesquisas sobre a trípanossomíase t, hoje, a Argentina ê um centro de estudos da
Doença de Chagas, que muito tem contribuido para o esclarecimento de
vários pontos deste càpítulo da patologia.
Com a morte prematura de Osvaldo Cruz, o sumo pontífice da medicina
experimental no Brasil, que, no fastígio da sabedoria e da glória, desaparece
aos 1I de fevereiro de 1917, Carlos Chagas, seu discípulo voluntário de 1902,
seu assistente ·de 1906, e seu chefe de serviço de 19 W, ascendia, por no~
meação de 14 de fevereiro de 1917, à direção do Instituto Osvaldo Cruz.
Foi Manguinhos seu campo de ação. A ele tudo sacrificaria na vida.
Sem ele, tampouco. seria difícil subir às alturas a que chegou. Nada mais co~
movedor do que ouvir~lhe, a cada passo. a defesa daquelas paredes, que para
ele eram sagradas. pelo que continham do espírito e da obra do fundador, e.
ainda. pelo que representavam de essencial para o País. "Na casa de Osvaldo
Cruz, numa das salas em que a gratidão e a saudade resguardam um tesouro
de recordações infinitas, avivam e renovam, a todo momento, a supremacia
de um espírito. a ascendência de uma vontade e a magia de um coração, naquele santuário de eterno culto. poucas palavras no bronze perpetuam uma
grande vida e consagram uma glória legítima: Osvaldo Gonçalves Cruz,
criador da medicina experimental no Brasil. Palavras simples, breves pala~
vras, mas que sintetizam a história magnífica da nova medicina brasileira".
Chagas, diretor do Instituto, teve, naturalmente, de repartir o tempo e a
atenção entre os trabalhos científicos e as demais atribuições do cargo, confiado à sua alta capacidade, Mas nesta. corno na outra esfera da sua atividade, o seu esforço foi vigoroso e eficiente, caracterizando-se por um anseio
obstinado de promover o desenvolvimento do Instituto e de aumentar-lhe os
serviços, sempre que daí resultassem prestígio para a instituição e benefício
publico.
Chagas organizou e instalou as secções de anatomia patológica, micolo~
gia. físjco~química aplicada à biologia, fisiologia, o hospital destinado ao estudo das doenças tropicais e infecciosas, um laboratório para as pesquisas
sobre culturas de tecidos; promoveu a construção de acomodações mais adequadas e condignas às seções técnico-científicas e administrativas. Assim,
concluiu~se o edifício principal, dando-se à sua rica biblioteca e ao museu,
instalações modernas e adeqúadas; foram construídos os edifícios para preparação da vacina antivariólica e para o Serviço de Medicamentos Oficiais,
do Brasil, além de outros.
Quase três décadas serviu Chagas ao lnstituto, sendo cerca de duas
como diretor. E sua glória estava em que, quando se foi para o sono eterno,
nào só havia mantido o renome em que o deixara o mestre, mas o tinha con~
solidado e aumentado.
Quando nos salteou a gripe em t 918 e sobre o Rio de Janeiro se eslen~
deu um imenso sudário de féretros e lamentações, Wenceslau Braz, como
Chefe de Estado, incumbiu-o de organizar os serviços de assistência médica à
população do Distrito Federal. Multiplicou-se, então, ainda enfermo e
febril, nas providências que o flagelo exigia fossem executadas com a máxima prontidão, instalou ambulatórios de emergência, e o tratamento em do~
micílio dos enfermos, utilizando a cooperação dos seus auxiliares, colegas e
amigos, nessa ingente campanha que venceu com denodo.
Estava feita a experiência de outro aspecto da personalidade de Carlos
Chagas: a do administrador operoso e sagaz. Em 1919, outro chefe de Esta~
do, Epitácio Pessôa, confiava-lhe a direção da Saúde Pública do Brasil, no~
meaçào esta que o Presidente seguinte, Arthur Bernardes, manteve intacta.
Oito anos decorreram assim. oito anos nos quais a lutas ásperas corres~
ponderam realizações seguras. Citaremos a criação de serviços especializados, visando aos mais importantes problemas de saúde pública: a higiene in~
fantil, a do trabalho, a profilaxia de tuberculose, da lepra e das doenças venéreas, o combate às endemias rurais, Entre as realizações mais profícuas de
sua administraçào ocupa lugar de acentuado relevo a criaçào da Escola de
Enfermeiras, para a formação técnica de enfermeiras visitadoras. Na parte
referente à assistência hospitalar, organizou uma Inspetoria para
superintender-lhe os serviços, e fez instalar três hospitais: o São Francisco de
Assis, Q Abrigo Hospital Arthur Bernardes e o Pedro 11. Ajnda sob sua inspi~
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ração, fundou~se dependente da Faculdade de Medicina, (I Curso de Higiene
e Saúde Pública - o primeiro da América do Sul- destinado ao preparo es~
pecializado dos futuros sanitaristas. Sob o influxo das novas diretrizes estabelecidas por Chagas, amplíaram·se as iniciativas de saúde pública e
multiplicaram-se todas as suas atividades~
Em 1920, Chagas conheceu a Amçriéa do Norte, acedendo ao oonvite
da Fundação Rockefel1er. Visitou as organizações sanitildas e hospitalares
dos Estados Unidos, para sua melhor orientação como Diretor da Saúde
Pública do Brasil, e realizou conferências sobre assuntos de sua especialidade. Referindo·se ao seu' cursQ e à sua obra máxima, assim se expressou Simon Fleaner, da Fundação Rockefeller: "O trabalho gel'ai sobre o assunto
(Tripanossomiase americana) é o mais completo até agora realizado em patologia humana; e o Prof.Richard P. Strong, da Universidade de Harvard,
que lhe concedeu honras exCepcionais recebendo-o'çQmo Artium Magister,
honoris causa: "foram as conferências mais jnteres~Jlté!i de patologia tropi.
cal que se ouviram até agora em Harvard".
Em 1923, na dupla qualidade de membro do Comité de Higiene da Liga
das Nações e Chefe da Missào Brasileira às festas coml:morativas do centenário de Pasteur, fez Chagas sua prin"eira viagem à Europa. Nessa oc~sião,
realizou conferências em Estrasburgo, Paris, Londres, Bruxelas; pôde, então,
sentir o apreço e si.tuação de relevo que seus trabalhos já lhe tinham, assegu~
rado, e que sua ação pessoal iria ampliar citeafirmar. Em Londres, quando
apresentado ao célebre malariólogo, Corone1.fames, quis este logo certificar~
se se era ao "great Chagas" que estava cumprimentando. Em Bruxelas, foi
atender ao convite do Rei Alberto, para um jantar em )iUa honra no palácio
real de Lacken; a este jantar, a que compareceram penionalidades notáveis,
esteve também presente o jovem príncipe, mais tarde Rei Leopoldo 111. O
Rei Alberto galentemente se desculpou perante Chagas da presença não protocolar do príncipe: "E pr~ciso que cedo aprenda a conhecer os grandes sábios". Das mãos do rei, nessa visita, recebeu a coiÍlenda da Ordem da Bélgica. A tanto ia, pelo esforço pessoal, sem ascertdência de sangue que lhe
desbravassem o caminho, o estudante órfão, filho de longínqüo rincão brasi·
leiro. Que exemplo formidável o desse autêntico "self ma'de man"!
Chagas repetiu com freqüência suas viagens ao Vdho Mundo para participar das reuniões do Comitê de Higiene, do qual era Vice-Presidente. ou
como representante oficial do Brasil em <:ongressos médicos, ou Rcedendo a
convites de instituições' científicas para lTêtª,s.professm. Neste caráter•. pronunciou conferências em Carlsbad, Hamburgo, Berlim, Paris, Roma, Sevilha, Madri e Lisboa,
Em Hamburgo, a Fáculdade de Medicina conferiu-lhe o prêmio Kummel (medalha de ouro); em Madri. o rei manifestou desejo de conhecê~1o pes~
soalmente, recebendo·o em audiência especial, e agraciando-o, em homenagem a seus trabalhos, com as comendas da Ordem de Afonso XIII e da Or·
dem de Isabel, a Católica.
Em 1925, por 'ocasião da reabertura dos cursos n,:! ~orbonne, a Facutda~
de de Medicina de Paris conferiu-lhe o título de-p1lutor, honoris causa, a
maior homenagem que lhe era permitida. O nosso Embaixador, nas palavras
que transmitiu ao Ministro das Relações Exteriores, resume, em linguagem
telegráfica, a impressão da festa magnífica: "Compa.reci Sorbonne, cerimô·
nia glorificação Carlos Chagas".
Com a reforma Rocha Vaz, que criou a cadein:, de Medicina Tropical,
surgiu, irmanado com e~a, e por indicação unânime, o nome de Chagas, e as~
sim, ei-Io nomeado, em 1925, professor catedrático- de Clínica -de doenças
tropicais e infecciosas.
Tenha a palavra seu amigo fiel, Prof. Eurico Vilela, que o substituiu jn~
terinamente após a morte: "Era o verdadeiro tipo do professor nO. qual o di ..
datismo se tempera com o pesquisador na mais perfeita harmonia e nas me~
didas exatas limitadas pelo seu senso inato das proporções. Demais, estima~
va no mais alto apreço o mister de professor e tinha gosto por ele,
Comprazia~se em dar uma aula e nela punha calor, mte e vida. Daí o carinho
com que organizava suas lições. As aulas eram cuidadosamente estudadas e
preparadas e, se a elocução fâciJ dava-lhe o cunho de improviso, a improvisação era so da forma, que a doutrina provinha de profunda medhação e ela~
boraçào demoradas".
Paraninfo dos doutorandos de 1932, o seu discurso está impregnado daquele sadio patriotismo, que foi um dos traços mais característicos de sua
personalidade invulgar: "Nessa obra magnânima de redenção nacional pela
ciência, será máximo o concurso de vossa inteJigênda, será decisiva a interfe·
rência da vossa sabedoria. FOl por isso que muito insisti, que t~ntas vezes fiz
apelo à vossa dignidade de moços, às vossas responsabilida~~·-de futuro,
para que estudásseis GOm devotamento religioso, com atenç~ apurada, a
doença do Brasil". E terminando: "Grande é a nossa Pátria na imensidade
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de seu território, mas é ainda maior nos seus intuitos de civilização e de cul~
tuTa, nas reservas infinitas do seu civismo. Ide ampará-la, na força da vossa
ciência, ide elevá-la à altura dos seus destinos". E quanto ganhara em majes.
ta de a palavra do orador dos doutorandos de 19031
Pela última vez, em 1933-34, "representou Chagas a sua pátria no estrangeiro. quando foi a Montevidéu,-na delegação do Brasil à VII Conferência
Pan-Americana. E, em todas essas viagens ao estrangeiro, fruto espontâneo
de sua obra e de seu renome, Chagas pôs o prestígio de sua personalidade,
que lhe vinha do valor da obra científica. da elevação e nobreza de seus
ideais, a serviço do seu Pais, para mais elevar o nome do Brasil, para mais
aproximá·lo do convívio de outras nações e estabelecer com elas mais estrei~
ta cooperação intelectual. "11 est un excellente exemple de ce qu'un savant
peut faite pour ajouter à la gloire de sa patrie". (Mesn-H.)
Se a alerta constante, os trabalhos de cada dia, árduos e ininterruptos,
nào conseguiram, nem de leve,'empanar o fulgor de seu espírito, já por fim
lhe alquebravam o corpo, cuja resistência dava os primeiros indícios de declí~
aio. Os amigos começaram a inquietar-se. Mas corno fazer ouvir a voz da
calma e do repouso a esta alma exuberante e impetuosa, em permanente vibração cria_dora, que vivia muitas vidas na complexidade de seu talento poli.
morfo, e que "não concebia a vida senão em sua plenitude", na "pleno
exercido de Sua atividade"?
Quem quisera viver, e vivera integralmente, a plenitude de uma vida de
beleza e de glória, bela pelos iueais que a inspiraram, gloriosa pelas conquistas que realizou, quem não aceitava o viver pedaços de vida, não merecia o
castigo de morrer aos poucos. A natureza fez-lhe esta graça: abateu-o de um
golpe. Nunca falara da morte, mas a teria sonhado assim, num repente, sem
estertores, como uma passagem natural deste para outro mundo. Angina ou
síncope, quem sabe?· Dias antes discorrera sobre ambas e, naquela manhã,
dormentes ainda os braços, uma vaga apreensão como que lhe teria povoado
o espírito.
Naquela sombria e triste tarde de novembro - quinta· feira, 8 de no~
vembro de 1934 - Carlos Chagas expirou.
Morrendo, sabia que, apesar de tudo, realizara sua obra; e que os "(Íois
adorados filhos. regalo maior de sua vida sentimental". aí ficavam para
mantê·la e, quiçá, aperfeiçoá·la. Evandro Chagas, o eminente tropicalista,
tragicamente desaparecido em acidente de aviação - dolorosa coincidência,
a 8 de novembro de 1940 - seis anos após a morte de seu ilustre pai, e Carlos
Chagas que, aos 27 anos de idade, em brilhante concurso, se classificou em
primeiro lugar para reger a cátedra de Física Biológica da Faculdade Nacional de Medicína. da Universidade do Brasil.
Deixou viúva a Sr' lris Lobo Chagas, descendente de tradicional família
mineira, também, já falecida. Em preho de saudade de seu ilustre marido e
para admiração dos pósteros, foi por ela instalado, 110 antigo gabinete de tra~
balho do grande cientista, o "Museu Carlos Chagas", onde se encontram to~
dos os diplomas, livros, condecorações, uma enorme e pesada chave do ve~
lho casarão da Fazendo Bom Retiro, onde nasceu o sábio, a mesa de traba~
lho e a poltrona predileta, o lápis que usou pela última vez, o tinteiro, agora
seco, tudo tal qual estava no- dia da morte.
Estas sào as lembranças materiais da vida de Carlos Chagas. Seu legado
científico - este faz parte do patrimônio da Humanidade e é a herança
.
imortal do seu labor e do seu gênio.

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique Santillo. :(Pausa.) ,
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.)
S. Ex. nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
S. Ex' nào está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
o SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG. Pronuncia o seguinte discur·
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de falar sobre as professoras de Minas Gerais queria consultar a
V. Ex', como Presidente do Senado, se o Senado já obteve resposta da inda~
gacão que fiz sobre a sanção do chamado "Projeto Senador Mendes Cana·
le"?
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o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Comunico a V. Ex' que o
Presidente da Casa, Senador Luiz Viana, foi quem recebeu e levou para estu·
dos o assunto objeto da consulta de V. Ex' Como S. Ex' não se encontra presente, V. Ex 4 terá oportunidade de receber a resposta do Presidente na pró:ü·
ma terça-feira.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB decisão da Presidência do Senado.

MG) -

Vou aguarl:!ar. entào. a

Sr. Presidente, outro assunto que tambêm tentaria abordar hoje, mas la·
mentavelmente não o vou poder fazer, porque não vejo nenhum dos Srs. Se·
nadores que representam o Estado de Mato Grosso do Sul, era uma explicação sobre a demissào do engenheiro Harry Amorim, como Governador
daquele Estado.
Muita gente poderia estranhar que um Senador representante de Minas
Gerais desejasse saber os motivos que levaram Sua Excelência o Senhor Presidente da República a eXOnerar o engenheiro Harry Amorim. Mas, devo dar
uma explicação, Sr. Presidente, que me parece correta: o engenheiro Harry
Amorim foi homologado pelo Senado. E claro que sabemos, face às contin·
gências do sistema, que S. Ex4 é demissível ad nutum, ninguém discute. Mas
tendo homologado seu nome, essa homoJogacào significou a aprovação,
pelo Senado Federal,.da SUa indicação pelo Senhor Presidente da República,
aprovação que foi feita em sessão secreta, através da Mensagem n9 93/78,
na origem. que chegou ao Congresso do dia 27·3-78 e foi aprovada em sessão
secreta de 30-3-78.

,O

Sr. Luiz Cavalcante (ARENA -

O SR. ITAMAR FRANCO (MOB -

AL) -

Permite V. Ex'

MG) -

Com muito prazer.

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - Al) - Senador Itamar Franco. V.
Ex' falou no Governador demitido de Mato Grosso do Sul, Sr. Harry Amorím, pessoa que nunca vi e cujo governo nem mesmo acompanhei, nào sa·
bendo, pois, a sua qualidade. Mas, nesta oportunidade em que V. Ex' se refere à sua demissão, não posso esconder como me satisfez a recusa, do Governador demitido, à proposta que lhe foi sugerida pelo Sr. Ministro da Justiça
de exonerar~se antes, para não ser consumada a demissào. Ele preferiu ser
exonerado. Então, por esse gesto, ele, que não tinha a minha simpatia - na
verdade eu tinha mesmo horror aos seus bigodes avantajados - ele se fez
credor da minha admiraçào. Louvados sejam aqueles que caem para cima,
como o Senhor Harry Amorim. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Eu é que agradeço a V.
Ex' Veja o nosSo constrangimento, os representantes daquele Estado não estando presentes. Mas, de qualquer forma, a intervenção de V. Ex' me dá
oportunidade de avançar mais no assunto.
Conheci o engenheiro Harry Amorim quando trabalhou como Diretor
do DNOS em Minas Gerais, cuja sede era na minha Cídade de Juiz de Fora.
Eu mesmo tíve oportunidade de trabalhar também no Departamento Nado·
na! de Obras e Saneamento, quando estudante de engenharia, como topógrafo. Conheci, então, no aspecto funcional, o engenheiro Harry Amorim. Não
conheci o seu trabalho como Governador de Mato Grosso do Sul, mas de
qualquer forma lhe dei o meu voto f~vorável nessa homologação, que lamentavelmente o Senado Federal tem que fazer. O que estamos assistindo é o se·
guinte: o Senado aprova o nome - porque homologar é aprovar, é referendar o ato de Sua Excelência o Senhor Presidente da República e esse homem
é demissível ad nuturn, não se tem a mínima explicação.
Ainda hoje, acabamos de assistir a leitura de uma nova indicação do
novo Governador para Mato Grosso do Sul. Por certo, o Senado vai homologar esse nome, amanhà possivelmente esse homem possa ser demissível ad
nUlum e nenhuma explicação é dada ao Senado Federal. Nós, Senadores, tomamos conhecimento - como disse V. Ex' muito bem no seu aparte - que
o homem foi até coagido se exonerar e nào o fez. V. Ex'" destacou muito bem
a personalidade do engenheiro Harry Amorim, que preferiu cair de pé. O
que se questiona, nobre Senador Luiz Cavalcante, é que se o engenheiro
Harry Amorim foi demitido por faltas graves - se é que elas existiram - o
Senado tem que saber; não é possível que se exonere o Governador do Mato
Grosso do Sul, que, como ele diz da sua chegada à Capital do Estado que ele
governava com o coraçào magoado. Quando o ex-Presidente da República
enviou o seu nome à consideração do Senado, as suas qualidades foram de·
monstradas, tanto assim que o Senado aprovou· o, naquela reunião, em sessão secreta, do dia 30 de março de 1978.

Senador Luiz Cavalcante, vou respeitar a ausência dos três Senadores
que representam o Estado de Mato Grosso do Sul, mas, na primeira oportunidade em que qualquer um deles estiver presente, vou cobrar, de público,
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para que o Senado tome conhecimento, e, daqui -há vinte ou trinta..allOflf'_:" "nhecimento da atividade política, mas não fairéferência às palavras d~ Tituquando alguém ler os Anais do Senado, há de entender que o Senado' h_~'-- lar da Pasta de Educação e Cultura à CI)~O que foi buscar uma coJabologou o nome do engenheiro Harry Amorim, mas também foi cientificado ração à solução dos problemas dos greMas de Minas Gerais. Seria muito
por que se deu a demiS$ào do Governador de Mato Grosso do Sul.
oportuno que V. Ex' trouxesse ao conhecimento da Casa qual a s-eação do
E jã disse ao Sr. Presidente, que, insistentemente, mas respeitosamente e principal responsável pela· Ed",aação neste País, o Titular do Ministério da
sem impertinência, até que o Presidente, Senador Luiz Vianá, dê uma expli- Educação e Cultura.
':
cação ao Senado Federal por que a Câmara dos DeHutados enviou à sanção
'
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República um projeto cuja elaboO SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - S.~fr Evelãsio Vieira,
ração legislatíva não foi complementada, também d'aqui da tribuna _ sazi- V. Ex' deixa-me Um ~'ouoo constrangido na respo . ·"·'13S eu a darei.
Nào digo que o Ministro da Educação e.C
_~. ao tenha recebi'po a
nho, se for o caso _ até o fim do mandato, vamos cobrar a explicação da
.
t'men t es, cansatIVOS,
· · mas, a delegação com urbanid,' ade, com cavalheirism
e' o fel. Mas creia V.'-Ex'
Mesa O I'ret o r a. Poderemos to r nar-nos lmper
todo O momento que "verm
l-J
os q ue usar a paIavra, vamos co brar d a M esa o·I- que a audiência não-demorou mais do qúe cinco minutos. S. Ex' escut,ofrO
·
.
• no representante do professorado mineiro e, em rápidas Ilalavras, talvez
re t ora as exp Ilcaçoes que nos en t en d emos, e t en ho cert eza de que V. Ex,
seu íntimo, também entende isto, de que o Senado Federal deve uma expli- duas frases, falou do significado de ve~cidos e vencedore!í e, praticam~te. ;ri" . o·
cação: por que a Câmara enviou a Sua Excelência o Senhor Presidente da terminava a audiência. quando um Dcpl!tado de Mjna~, Gerais, Deputado
Ronan Tito pedia ao'Deputado Rena~··.y·zeredo que transmitisse o settti·'··
República o chamado Projeto do Sr. Senador Mendes Canale?
Sr. Presidente, eu gostaria _ já que na quarta-feira não tive oportunida- mento que este tivera numa reunião em ete Lagoas, su,! cidade natál, com
algumas professoras e
alguns alunos.,
'
"
de - de saudar· a presença dos professores mineiros em Brasília, que aqui
O Sr. E\'elásio ~eir. (MDS - Se) - Permite V; Ex' mais uma intêr·
vieram, pacificamente, ordeiramente, tentar restabelecer um 'diálogo, diálo-i>,
go esse que está fechado com o Governo de Minas Gerais. E devo destacar:' venção?
.
,~,
que, nessa sua demonstração pacífica, esses professores sofridos e cansados
'
);.:
O SR. ITAMAR FR'ANCO (MOB - MG,).,;"",:' Pois não, coI)1 nrazer.,.
foram recebjdos, primeiramente, por S. Ex' o Sr. Ministro da Educação, que
{;fJF-t
atendeu ao professorado mineiro, que pôde, de \!.íva voz, demonstrar ao TiO Sr. Enlásio'Vieir(l (MDB - Se) - Todos 'sabemos que ~Ibor~:ri
tular do Ministério da Educação o porquê do seu movimento, o por certo, S. maior, o mais eficiente agente de desenvolvimento de um povo, de utn pais, é
'Ex' o Sr. Ministro da Educação deve ter compreendido que só através do a educação, a instrução. Nos últimos tempos, neste Pz.ís, tem surgido urna' ~
diálogo será possível restabelecer a confiança do professorado mineiro para série de movimentosgrevlstas entre a classe dos professe,res, ora em São Pau~'
com o seu Governador, o Governador Francelino Pereira. lá estavam os lo, ora no Rio de Janeiro, ora em Brasília. e, agora, em Minas Gerais. Tam~
Srs. Deputados Renato Azeredo, Magalhães Pinto, Ronan Tito, Rosembur- bém sabemos que a educação, a cada ano, está num processo de deoadêrÍcia-,
go Romano, Sérgio· Ferrara e o Sr. Senador Tancredo Neves.
neste País, no seu a~pecto qualitativo, Se:t"is,pl'Ofessores estão a fazer grevePosteriormente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram ao Ministério da e é raro no Brasil, é porque alguma coisa ~~rrada no seio dessa importan~
Justiça - não quero comparar a recepção de um Ministro com outro Minis- te classe. O erro fundamental (:; a falta de remuneração justa aos professores.
tro - mas, como ê salutar conversar com um Ministro que pertenceu e ainda Quando uma comissão de alto porte do Congresso Nadonal vai ao Ministro
pertence à aia parlamentar, é um Senador da República, registre-se a sensibi- da Educação, na tentativa,;de buscar a sua colaboração, a sua participação.
lidade que demonstrou o Ministro Petrônio Portella ao receber, repito, o no equacionamento de problema' tão grave, é profundumente lamentável sa~
profe!llsorado mineiro. Teve S, Ex' palavras de grande alcance, de carinho, de bermos que o Titular do Ministério da Educação e Cultura não prestou a
compreensão e se mostrou profundamente impressionado com a colocação menor atenção a problema tão grave. E devuml-à falta da presença, da'
- que lhe era feita, uma colocação tranqüila, uma colocação sensata, urna co- atuação do Ministério da Educaç~o e Culturà~responsâvel prinoipal por
locação acima de tudo de gente sofredora, de gente que ali estava, não em toda a problemãtic!l educacional neste País, que o ensino do grau fundamentermos político-partidários, para reivindicar melhores salários,
tal, do grau intermediário 'e do grau superior se enconlra numa situação cálaTemos presenciado aqui, muitas vezes, Senador Evelásio Vieira, V. Ex' mitosa. E profundamente lamentável tomarmos conhf:cimento de que.umjo'abordar os problemas econômicos e financeiros deste País. E l)1uitas vezes, vem professor que assumiu aquela importante Pasta, Dferecendo-nos a espeem aparte a V. Ex'. tenho demonstrado que o índice do custo de vida, por rança de que aquele Ministério iria reencg.Rtrar-se com o seu verdadeiro caexemplo, de Belo Horizonte, tem sido, nestes últimos anos, praticamente o minha. no sentido, de reabjJitar a educaçãij'neste País, é profundamente lamais alto de todas as nossas capitais. E uma inflação que a cada dia corrói os mentável tomarmos conhecimento de que S. Ex' dá uma demonstração de
salários não apenas dos professores, mas de todos os trabalhadores.
que não está sintonizado com os grandes interesses ela educação neste País.
Então, o magistério mineiro, naquela tarde de quarta-feira, junto ao Sr.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - S',nador Evelásio Vieira,
Ministro da Justiça, ponderava a S. Ex', e S. Ex' compreendeu na sua alta
sensibilidade, que nào se pode continuar a" fazer a defesa monetarista, por- evidentemente trago uma impressão pessoal do encontro, dairecepção com o
que, acima dessa defesa monetarista, há que se entender, há que se sentir o Titular da Educação, no meu entendimento um pow;o fria. Mas tenho a esperança - como diz V. Ex' - em se tratando de umjovem professor, de um
ser humano.
E o que é que pedia o prof~sorado mineiro, Sr. Presidente e Srs. Sena- Ministro que conhece o problema do professoradó) de que S. Ex., através de
dores? Uma mediação, uma abertura, uma melhor comunicação com o Go- uma ação maís efetiva, possa modificar aquela frieza - é o meu sentimento,
vernador de Minas Gerais que, ao que parece, insensível aos reclames do devo esclarecer a V:Ex., e não de outros parlarnenta,res -, numa ação efetiseu professorado, nega·se, sequer, a conversar, nega-se a receber a comissão va.
Qual é essa ação efetiva, Senador Evelãsio Vieira? E ação efetiva que esde professores, ao contrário do Governo Federal, que, através do Ministro
da Educação e Cultura, e do Ministro da Justiça, os recebe afetivamente. E, peramos maís do Ministro da Educação do que d'J Ministro da Justiça,
da conversa com S. Ex' o Sr. Ministro Petrônío Portella, levamos nós, parlaHá poucos dias, Sr. Presidente, asSl'st1mos o Governo Federal f~zer uma
mentares que lá estávamos e aquele comando que representava os professo- intervenção no ABC. No entanto, fazendo essa intervenção no ABC, ao
res, a certeza de que S. Ex', evidentemente, dentro das suas limitações, não afastar os líderes sindicais, o Governo Federa[, agiu com sabedoria e eficiêncomo interferência do Governo Federal no Estado de Minas Gerais, há de cia, permitindo que o seu Ministro do Trabalho, mesmo com aquela inter~
mostrar ao Sr. Governador de Minas, ao Presidente da República e ao seu venção, mantivesse um diálogo com aqueles lídems sindicais afastados.
colega do Ministério da Educação e Cultura, o que ele pôde perceber daqueSenador Evelásio Vieira, é este mesmo trata,mento que queremos se dê
la voz cansada, repito, do professorado mineiro.
ao professorado mineiro, que o Ministro da Educação promova o reencon~
O Sr. Enlásio Vieira (MDB - Se;) - Permite V. Ex' um aparte, nobre tro do diálogo do professorado com o Govern~ dt: Minas, Nem se diga que
os professores estão em greve, porque também no ABC havia uma greve, e "
Senador?
muito mais, havia a intervenção direta do Governo nos sindicatos. Mesmo
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Ouço, com prazer, o
assim, repito, com inteligência o Governo mandou o seu Ministro do Traba~
nobre Senador Evelásio Vieira.
lho a São Paulo, e.pertnitíu que esse Ministro do Trabalho conversasse com
O Sr. Efelásio Vieira (M~DB - Se) - V. Ex' fala da visita de uma co~
os líderes sindicais afastados, naquele instante, da, direção do~ seus sindicamissão de parlamentares ao Ministro da Educação e Cultura e, em seguida,
tos.
ao Ministro da Justiça; fala da boa acolhida no Ministério da Justiça, dirigiE isso, Senador ~velásjo Vieira. que estamos esperando-•.t o Ministro
do por um homem de grande vivência, de grande experiêncía, de grande co- da Educação faça.

em ,

com
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Pode ser que S. Ex' não tenha querido, naquele instante em que recebia
a delegação, falar isso, mas esp.er~mo5 que S, Ex' realize uma ação efetiva,
Não' há problema de intervenção no Estado de Minas Gerais. Se o Ministro da Educação se deslocar daquí para a Capital do nosso Estado, S. Ex'
- tenho a certeza - será muito bem recebido pelo professorado mineiro e
pelo Governo de Minas, Gerais. E um professorado cheio de fé e de esperança, mas quer ver o seu M_inistro agindo da mesma forma que agiu o Ministro do Trabalho na greve paulista. Nào vamos dizer que há diferença entre os movimentos, neste jnst~nte, porque um de trabalhadores e outro, de
professores.
E essa intervenção que estamos. a exigir do Ministro da Educação, é essa
intervenção que pedimos a S. Ex' o Sr, Ministro da Educação.
O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA -

AL) _ Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (M DB - MG) - Com muito prazer, Senador Luiz; Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcanl.(AR.ENA - AL)- V. Ex' falou no Ministro do
Trabalho e aproveito a oport~nídade para extçrnar os meus aplausos â
atuação equilibrada do atual Ministro Murilo Macedo, aplausos que de resto não são só meus. O último número da revista Exame traz o resultado de
Uma pesquisa promovida por essa prestigiosa revista de economia! pesquisa
feita entre empresários.. Vou ler textualmente a notícia:
"Murilo Macedo de um lado, e Mário Henrique Simonsen, de
outro, são os Ministros cuja atuação até agora à frente' de suas respectivas pastas recebeu a melhor e'a pior avaliação por parte dos
empresários. Esse resultado fôra apontado peja apuração dos primeiros 121 questionáríos de 'lO Indicador", pesquisa semestral realizada por Exame. Para 63% dos respondentes, a atuação de Murilo
Macedo deve ser considerada· boa ou excelente. O inverso ocorreu
com o Ministro Mário Henrique Simonsen, cuja atuação foi avaliada como ruim ou péssima por 26% dos 121 empresários que já responderam ao questionário,"
Muito obrigado pela oportunidade deste registro.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB -MG) - Eu é que agradeço a intervenção, Senador Luiz Cavalcante.
E o reflexo da ação do Ministro Mutilo Macedo, do Trabalho. Já nem
quero comentar" resultado da pesquisa em relação ao Minístro Mário Henrique Simonsen, no momento.
E esse reflexo, é essa ação, Sr. Presidente, que estamos pedindo.
Repito aqui, assumindo minha responsabilldade isolada, não falando
em nome da Comissão Parlamentar que esteve com S. Ex., na esperança de
que o Ministro da Educação, com 55 minutos de vôo de Brasília à Capital do
meu Estado, possa dialogar com o Governador, possa dialogar de perto com
o professorado mineiro.
Lemhra agora o Senador Luiz Cavalcante; a pes.quisa em relação ao Ministro do Trabalho'. Que S. Ex' o Ministro da Educação, jovem como ê, não
se acanhe, em 55 minutos de vôo estará descendo na terceira Capital do País
no seu aspecto demográfico. ,Agindo desta forma, S. Ex' poderá, dialogar
mais de perto Com a gente mineira.
O Sr. Evelásio Vieira (M DB - Se) -

Permite V. Ex. mais um aparte?

O SR. ITAMAR. FRANCO (MDB - MG) - Ouço o Senador Evelá,io
Vieira.
O Sr, Evelá.io Viei .. (MDB - SC) - O Ministro do Trabalho, pelo
que se sabe, nào tem formação, vivência maior dentro da atividade politica,
mas S. Ex' se deslocou de Brasília, do seu Gabinete confortável, ...
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -

MG) _

Vá, ias vezes.

O Sr. E •• lásio Vieira (MDB - SC) - '" para São Paulo, e ali dialogou
Com os operârios, a fim de se encontrar uma conciliação. uma solução para o
movimento grevista. S, Ex' atuou e encontrou essa solução, e o movimento
cessou. O Titular da Educação, não em função da sua vivência como mestre
da educação, até por solidariedade COmo professor que é, como solidariedade aos seus colegas grevistas de Minas, deveria agir. Há que se acrescentar, o
Professor Portela, Titular do Ministério de Educação e Cultura, tem, pelo
menos, certa vívência política, porque foi colaborador do Governo Juscelino
Kubitschek. Se nào estou enganado, pertenceu à Casa Civil do Presidente
Juscelino Kubitschek. De've ter vivência política, e, por isso, deveria agir de
outra forma, dando o interesse que merece a classe dos professores deste
País.
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Ainda, se nào quisesse ou não pudesse se deslocar a Belo Horizonte,
para conversar Com o Governador, com o Secretário da Educação e Cultura,
usasse' então o telefone. O que não é possível é o ensino de Minas Gerais e de
outras áreas estar a sofrer peta omissão do titular da Educaçào e Cultura
deste País..
O SR, ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Muito obrigado, nobre
Senador Evelásio Vieira. E exatamente o que V. Ex. d.iz, esse homem precisa
ter essa sensibilidade.
O Sr. Agenor Maria (MDB -

RN) -

Permite V. Ex. um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouvirei
Pinto e, em seguida, V. Ex' Senador Agenor Maria.

Q

Senador Almir

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Quando solicitei o aparte, na verdade, antecipando-se o nobre colega Senador Evelásio Vieira, quase que ele
disse exatamente a impressão que eu tive de S. Ex' o Sr. Ministro do Trabalho Mutilo Macedo. Há poucos dias, cerca de três dias, solicitei uma audiência com S. Ex', dizendo que me faria acompanhar de urna representação dos
municípios cearenses. S. Ex' nos recebeu com aquela sensibilidade de homem público, de homem político. Eu não' sabia que ele tinha pertencido à
Casa Civil do Presidente Juscelino Kubitschek, de saudosa memória. Mas,
na verdade, há uma diferença muito grande. Levei os prefeitos à presença de
três ou quatro Ministros, e eles saíram encantados com quase todos. mas lutei para conseguir uma audiência junto ao Ministério da Educação.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB O Sr. Almir Pinto (ARENA -

MG) - V. Ex' teve dificuldades?

CE) -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB de, Senador.

Não foi possível, até hoje.

MG) - Encontrei essa dificulda-

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - E o que nào entendo, porque é
um Ministério em que nós, forçosamente, nós parlamentares, temos que ter
cantactos freqü.entes com o Ministro. Tenho lutado, por diversas vezes tenho
pedido ao meu Chefe de Gabinete para conseguir urna audiência; inicialmente, era para levar aqueles prefeitos, não foi possível e os prefeitos já retornaram às suas cidades, Foi de fato o único Ministro que não nos recebeu, E,
agora, estou pedindo novamente, porque tenho um assunto importante a
tratar, de uma entidade da minha terra, lá de Fortaleza. Então, preciso falar
.com ete, e só, talvez, na quarta-feira é que haverá possibilidade dessa audiência com S. Ex' o Sr. Ministro da Educação. São essas dificuldades que deno:am, perfeitamente, que o Ministro Eduardo Portela não parece ter sensibilidade política, é um homem cientista, é um homem de alto gabaríto cultural e
talvez isso seja muito bom para a educação no Brasil. mas nào é muito bom
para nós, parlamentares.
O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - V. Ex' vai, então, me permitir contar o seguinte: quando recebi o pedido do professorado mineiro veja V. Ex' a diferença - no mesmo instante em que telefonei a~ Chefe de
Gabinete de S. Ex" o Sr. Ministro da Justiça, nosso prezado e quendo colega
Senador Petrônio Portella, rapidamente S. Ex' atendeu o pedido e marcou
imediatamente a audiência. Mas, nas várias tentativas que fiz junto ao Ministério da Eduçação, Senador Almir Pinto. não fui feliz, tive que recorrer à
ação do Senador Magalhães Pinto; só S. Ex' conseguiu marcar audiência, E
veja V. Ex.. que no meu gabinete se comunicava que O Ministro da Educação
não t~ria uma hora para receber as professoras mineiras.
O Sr, Almir Pinto (ARENA - CE) - Se V. Ex' me permite a interrupçào, Belo Horizonte está à 55 minutos de avião, mas esses pobres rapazes
que vieram do Ceará, de Munícípios 10ngíqUos, fizeram o maior esforço
possível, para vir do Cearâ até aqui, e sào homens do interior, não sào homens da Capital. Então, encontrei essa dificuldade, no meu modo de ver injustificada, porque se tratava apenas de uma reivindicação. Parece-me _ depois fui informado - que o Presidente da Câmara Deputado Flávio
Marcílio teria tido em contato com S. Ex', numa audiência pessoal, e teria
levado as reivindicações que aquelas delegações traziam para serem despachadas peJo Ministro, mas os prefeitos não tiveram a sorte de conhecer o Ministro.
O SR, ITAMAR FRANCO (MDB -

MG) -

Veja V. Ex' que a cara-

vana mineira também se deslocou de ônibus de algumas localidades distantes
de Brasília, mais de 1B a 20 horas, e felizmente a açào - repito - do Senador Magalhàes Pinto é que permitiu qúe o Governo, através do Ministérío
da Educação; as recebesse. E por isso que faço questão de destacar, aqui, a
minha esperança é de que o Ministro vá a Belo Horizonte, deixe um pouqui-
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nho a solidào do Planalto e vá conhecer a nossa Capital e ter um contato di~
reto. E destaquei - e o faço com justiça - a boa vontade com que S. Ex' o
Ministro da lustiça recebeu nào só os parlamentares, mas aquela delegação
de professores que lá se encontravam em seu gabinete.
O Sr. Evelásio Vieira (MDR - Se) - Permite V.. Ex' um novo aparte,
nobre Senador?

o SR.

ITAMAR FRANCO (MOB -

MG) -

Com prazer.

O Sr. Enlásio Vieira (MOB - Se) - Com os fatos que V. Ex' está a
narrar, inclusive da dificuldade que encontrou para estabelecer esse encontro, para discutir um assunto de tamanha importância como é a greve dos
professores de Minas Gerais, ainda poderíamos interpretar que as dificulda~
des surgiram mais de ordem da posição partidária de V. Ex', homem do
MOB, da Oposição, mas quando se toma conhecimento de que Senadores da
Aliança Renovadora Nacional, do Partido do Governo, encontram as mes~
mas ou, talvez, maiores dificuldades, nào para pedir a nomeação da profes~
sara lá para o interior do Ceará, mas que pretende estabelecer um encontro
com o Ministro da Educação e Cultura, com um grupo de prefeitos para discutir, tratar, de problemas sérios da educação do Ceará, aí não tem mais ex~
plicação e muito menos justificativa. E interessante: eu que estava apostando
no sucesso da gestào do Professor Eduardo Portela, começo a retirar essa
credíbilidadc;:, esse voto de confiança que estava dando.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MO) - Nessa altura, Senador
Evelásio Vieira, já me sinto até satisfeito, porque durante cinco minutos nós
fomos recebidos. O Senador Almir Pinto já nào teve a mesma felicidade que
nós. De qualquer forma, vamos aguardar a ação efetiva do titular da Edu~
caçào.
O Sr. Evelásio Vieira (MOS - SC) - Certamente. o pedido do representante do Ceará nào é exceção, vai ver que é a regra.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB O Sr. Agenor Maria (MOB -

RN) -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDS Agenor Maria.

MG) -

E possível.

Permite V. Ex' um aparte?
MG) -

Ouço V. Ex'. Senador

O Sr. Agenor Maria (MOB - RN) - Senador Itamar Franco. acho
que o problema da greve de São Paulo difere em muito do problema da greve
dos professores de Minas Gerais. Os professores de Minas Gerais são profes~
sores estaduais. Nós temos ainda, graças a Deus, alguma coisa de autonomia
neste País; a Federaçào dispõe, ainda, de alguma autonomia. Então, o Mi~
nistro não pode, absolutamente, passar por cima do Governo de Minas Ge~
rais. Acredito que a falta de interferência do Ministério da Educação em Mi~
nas Gerais é tào-somente ele querer, com isso, dar condições aO Governador
de resolver o problema, principalmente sendo o Governador da ARENA.
Daí por que acredito que a gestão que os parlamentares de Minas Gerais te~
rão que fazer será junto ao Governador Francelino Pereira, que é um politi~
co, homem de convívio fácil, eu o conheço de perto, e todos nós o conhece~
mos; a minha impressão é que um contato dos Senadores de Minas Gerais
com o Governador Francelino Pereira poderia, enfim, encontrar uma fór~
mula, uma saída para esse problema. Como amigo de Francelino Pereira,
ap~endi a admírá~lo, então, acredito que seria oportuno que os Senadores e
Deputados de Minas Gerais procurassem S. Ex' para um diálogo, porque
acredito que com esse contato direto entre os parlamentares e o Governador
Francelino Pereira haverá uma oportunidade de se encontrar uma saída para
esse problema tão angustiante das professoras no Estado. Muito obrigado a
V. Ex"
I

O Sr. Enlásio Vieira (MDS -

Se) -

Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Solicito a V. Ex' não permitir mais apartes, nobre Senador Itamar Franco, pois o tempo de V. Ex·
está esgotado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MG) - Sr. Presidente. vou acatar as determinações de V. Ex", apenas me permitindo dar o último aparte
ao nobre Senador Evelásio Vieira, para que possa completar o meu raciocí~
nio.
o Sr. EveJásio Vieira {MDS - Se) - Em parte o Senador Agenor Maria tem razão, pois os movimentos grevistas do ABC e de Minas são distintos. Realmente lá, no ABe, era uma greve de trabalhadores, em Minas é de
professores, mas com os mesmos objetivos, na busca de melhor remune~
ração, porque julgam que estão ganhando pouco. E houve duas ações distin~.

tas. Em relação aos trabalhadores de São Paulo, o Ministro do Trabalho foi
Já dialogar, foi participar, foi auxiliar, encontrar uma solução; no caso dps
professores, o Ministro da Educação deu cinco minutos de at':nçào. E preciso, ainda, que se diga que as normas do ensino partem daqui. O grande r~s
ponsável pela. Educação no Brasil é o Mjnistério da Educaçào e Cultura, que
inclusive, suplementa e canaliza recursos para as prefeituras. para os Estados
e tem a obrigação e o dever imediato de participar, de colaborar para equa~
cionar o problema. O condenável é se omitir. se afastar do problema.
O SR. ITAMAR FRANCO (MOB - MO) .... Senador Evelásio Vieira,

Y. Ex' tem toda a razão e eu respeitosamente até responderia ao Senador
Agenor Maria. Em absoluto procurei, com a minha fala, fa2er comparação
entre uma greve de professores em Minas, e a greve no ABC.
Mas, Senador Evelásio Vieira, quando ó Senador Agenor Maria fala na
intervenção lá e na possíbílidade de O Ministro intervir - digo intervir naquele sentido de ser mediador, ê uma intervenção em relaçiio ao Estadó V. Ex' lembrou muito bem l e ainda outro dia discutimos, aqui,.e nào temos
possivelmenteà oportunidade de discutir, hoje, o Fundo de Participação dos
Estados e dos Municípios,
qt,:lc se vincula no fundo federal, Senador Agenor ,Maria, 20% para a Educaçãp. E um fundo federal, é uma receita federal
transferida para os Estados e para os Municípios, que se vinl!ulam a esse fundo. Evídentemente, cabe a ação mediadora, Senador Agenor Maria, como o
Governo inteligentemente o fez no Estado de São Paulo n:1 greve do ABC.
Essa mediação cabe, e não só cabe como se exige no momento, do titular do
Ministério da Educação.
Sr. Presidente, V. Ex' já me chamo.u a atenção, vou apenas pedir a
V. Ex' que permita transcrever nos Anais do Senado a carta do professorado estadual de Minas Gerais para Sua Excc;!ência o Senhor Presidente d~ Re~
pública. E termino, Sr. Presidente, relatando o epidósio, depois daquehi boa
acolhida no Ministério da Justiça, através do nosso colega, o eminente Senador Petrônio Portella: nós' nos dirigimos à Catedral de Brasília, porque lá
concentrados estavam os professores e as professoras de Minas Gerais.
Sr. Presidente, re}ato esse episódio a que assisti com muita emoção, na-'
quele início de anoitecer, tendo a catedral como fundo, nlJma noite já bem
clara e estrelada, como foi acontecer nos céus de Brasília. Quando lá chegamos, por volta de 5 minutos para as 6 horas, aquele professorado ansiúso~
cheio de fé, coragem e esperança, se levantou com as mão!; erguidas - mais
de 600 pessoas, de pé e de mãos erguidas, repito - e cantou o Hino Nacional. No inslante em que aqueles professores cantavam, espl:táculo que comoveu a todos nós naquele lusco~ÚJSCO, repito, tendo a Catlldral como fllndo,
na hora da Ave-Maria., aquele badalar dos sinos trouxe uma sensação de q1,le
ali estava o anseio do ~ovo brasileiro que, pacifica, ordeiramente, em paz,
.pedia às autoridades máximas do País o s~ntido de compreensão, não de'
compreensão de ordem político~partídária, mas de compreensão para que
pudesse continuar a exercer com dignidade o magistério., tendo seu salário
aviltado por essa inflação galopante que aí está.
Naque!e instante, em que cantavam o Hino Nacional e que a C~tedraf
de Brasília dobrava os seus s;.Qos, naquele anoitecer, Sr. Presidente~ sentimos que Mínas Gerais ali continuava fiel as suas origens, nesta cidade criada
por um mineiro, o grande Presidente Juscelino Kubitschek. Mas, acima ·de
tudo. foi possível perceber que este País em ordem, tran·qüilidade e em paz
está a mostrar aos seus governantes que o povo quer parlicipar, que o 'povo
deseja ser testemunha não só dos acontecimentos, mas qUi:r oferecer também
o seu esforço e trabalho para que esta Naçào chegue ao iéculo XXI dentro
da normalidade institucional, dentro da democracia com que todos nós sonhamos, Sr. Presidente. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

em

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR
FRANCO EM SEU DISCURSO:
CARTA DO PROFESSORADO ESTADUAL DE MG A SUA. EX'
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Sr. Gen. João Baptista Figueiredo:
O professorado mineiro, como o de outros Estadm., iniciou, nO princípio do ano letivo de 1979, estudos e encontros, cujo tema central era a baixa
remuneração dos docentes de todo o Estado.
Posteriormente~ foi envjado um relatório aos representantes mâximos
da área educacional, Secretariado e Governo, permitirldo aos mesmos um
certo período para análise das solicitações. Estipulou~:;e a data de \2-5~79
(doze de maío de mil nove<;entos e setenta e nove), para a entreg~ de defi~
niçães concretas ao profess;brado mineiro, o que não aconteceu:
Devido a esta atitude :de descaso e tendo eru vista as justas reivindicações encaminhadas ao Sr. Govern;:tdor, os professores do E-stad~ de Mi~
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nas Gerais. em assembléia, resolveram paralisar as atividades docentes a par~
ür do dia 17 de maio do corrente ano.
A expressão atual do movimento atinge 414 Municípios com suas atividades escolares paralisadas à espera de um diàlogo, nào de um monólogo
como é o que tem acontecido, para que se chegue a um acordo útil à comuni-

dade dos professores e. portanto, a toda a sociedade.
Dois fatos marcaram a presença do Governo Estadual em relação ao
movimento do professorado mineiro:
- o primeiro, foi ter enviado à Assembléia Legislativa Estadual uma
mensagem propondo reajustes de vencimentos, que não alteram substancialmente o baixíssirno poder aquisitivo do salário do professor estadual. Frente
a essa situação, a classe, em 28 de maio de 1979, em assembléia, recusou a
proposta e se dispôs a estar, no dia seguinte, frente ao Palácio da Liberdade,
para um diálogo que se realizaria entre o Governo e os representantes do
magistério.
- o segundo. como é do conhecim~nto de toda a Nação, repentínamente, na praça que teve o nome de Liberdade, mães de família, pessoas com 12,
l5, 25 anos de maglstério, viram-se envolvidas com jatos de água e bombas
de gás lacrimogêneo, numa repressão extemporânea e irracional.

Com a opinião pública revoltaga por tão impensado at<3, inicioo-se, a
seguir, um período de negociações entre representantes da classe e o Governo. Não houve possibilidades de se chegar a bom termo, porque estas conversações foram bruscamente interrompidas pelo Governo Estadual. Tal ato
de intransigência trouxe ao professorado apoio de áreas profissionais diversas, como também de entidades religiosas, etc., dando-lhe novo alento e a
certeza de serem justas as reivindicações, pois todos sabem qual é o aviltante
vencimento do magistério.
I
.
Diante da impraücabilidade de um trabalho educacional, cujos produtos configurem as reais necessidades da Nação, tendo em vista o salário percebido pelos docentes mineiros e a intransigência do Governador do Estado
em procurar soluções conjuntas, acreditam estes professor~s que o Governo
Federal pode e deve proporcionar meios para que o problema seja solucionado, tais como:
19 ) Fazer cumprir o art. 39 da Lei 01' 5.692, que dispõe sobre a remuneraçào de professores especialistas de 11' e 29 graus, tendo em vista a maior
qualificação, independente de graus escolares em que atuem.
21') Definir critérios e fazer cumprir o Decreto n9 83.556, de 7 dejunho
de 79. que dispõe sobre aplicação de recursos do FPE e FPM em 20% (vinte
por cento) à funçào Educação e Cultura prioritariamente ao Ensino de lo e 20
graus.
Cabe ainda lembrar, embora tenha professores ouvido dos representantes governamentais o contrário, que aplicar em Educação significa retorno
em termos de formação de mào~de~obra e ajuste social.
Cientes da preocupação de V. Ex' no que diz respeito ao Ensino no Estado de Minas Gerais e à situação salaríal de seus professores, solicita-se de
V. Ex' empenho em resolver problemas tão angustiantes como estes de
sobreviver com tão baixa remuneração.
Professorado do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 12 de junho de 1979.

o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
As matérías constantes dos itens 1 a 8 acham-se em fase de votação.
Sendo evidente a falta de quorum. em plenário, fica a votação adiada para a
próxima sessão.
São os seguintes os itens cuja votação é adiada:

-1Votação, em turno único do Projeto de Lei do Senado 0 9 47, de_1979Complementar, do Senador Franco Montaro, que altera a lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de re~
presentação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de \979, da Comissão:
- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e juridicidade e,
no mérito, favorável.
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-2Votação, em turno único, do Requerimento nl' 185, de 1979, do Senador Mauro Benevides. pela Liderança do MDB, solicitando, nos termos do
art. 371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do
Senado nl' 247. de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e
dá outras providências.

-3.Votação, em turno único, do Requerimento nl' 186, de 1979, do S~na~
dor Pedro Simon. pela Liderança do MOB, solicitando, nos. termos do art.
371, alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Resolução
nl' 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Federal.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n9 192, de 1979, do Sena~
dor Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1979
(n' 5.765/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a criaçào da Companhia de Desenvolvimento de
Barcarena - CODEBAR, e dá outras providências.

-5Votação, em turno único, do Requerimento nl' 191, de 1979, do Senador Passos Porto, solícitando a retirada. em caráter definitivo, do Projeto de
Resolução nO 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Secretários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.

-6Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 l04, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
aos ex-combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e \93 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça ~ J9 pronunciamento: pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação; 29 pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda nO I, de plenário:
- de Finanças - I'? pronunciamento: contrário; 21' pronunciamento: contrário ao Projeto e à Emenda nO I, de plenário.

-7Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o 3rt. 134, inciso li, do Código
Civil Brasileiro, tendo
PARECER. sob n' 237, de \979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e.
no mérito, favorável.

-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n' 72, de \ 979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto
de Renda o 13'~ salário, tendo
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR_ PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 9:

Díscussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissào de Redação em seu Parecer n' 274, de 1979), do Projeto
de Resolução n' 29, de 1979, que regulamenta" aplicação na Administração do Senado Federal, dos Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento por Mérito.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Nào havendo quem queira discuti-Ia. declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, é a redação final dada como aprovada, nos termos do art, 359 do Regimento Jnterno.
A matéria vai à promulgação.

Sábado 16 27.\9
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E a seguinte a redação final aprovada
PARECER N' 274, DE 1979
Da Comissão de Redação
Redação fin.1 do Projeto de Resolução .' 29, d. 1979
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 29.
de 1979, que regulamenta a aplicaçào, na administração do Senado Federal.
dos Sistemas de Ascen~ào e Progressào Funcionais e do Aumento por Mêri~
to.
Sala das Comissões, 12 dejuoho de i979. - Ad.lberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale.

ANEXO AO PARECER N' 274, DE i979
Redação final do Projeto de Resolução n' 29, de 1979.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente,
nos termos do art. 52, inciso 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

• DE 1979

Regulamenta a aplicação, na administraçio do Senado Federal,

dos Sistemas de Ascensão e Progressio Funcionais e do Aumento por
Méríto.

o SenadO

Fedeml resolve:
CAPITULO I
Disposição Geral

Art. lI' Aos servidores do Senado Federal incluídos na Classificação
de Cargos instituída pela Lei n' 5.645. de !O de dezembro de 1970. c legislação complementar específica, aplicar-se-ão os Sistemas de Ascensão e Progressào Funcionais e do Aumento por Mérito, observadas as normas constantes desta Resolução.
CAPITULO li
Da Ascensào Funcional
ArL 21' AI Ascensão FuncionaJ consiste na elevação do servidor da Categoria Funcional a que pertença. para a de outro Grupo, satisfeitas as exigências relativas a critérios seletivos e qualificação fixados por esta Resolução,
§ 19 O servidor que obtiver a Ascensão Funcional será localizado na
primeira referência da Classe inicial da Categoria em que for incluído, ex.cetuado o caso previso no § 21' deste artigo,
§ 29 Se a Referência indicada no parâgrafo anterior for inferior à que
pertença o servidor. a sua localização far-se-á na Referência que, integrando
a estrutura da nova Categoria, seja a superior mais próxima da em que estava localizado no momento da ascensão.
§ 31' Na hipótese de a Referência de que trata o parágrafo anteríor integrar a estrutura de Classe superior à inicial, a ascensão somente poderá
efetivar-se:
I - em vaga não comprometida para provimento mediante progressão
funcional; e
H - quando a Classe a que corresponde a Referência compreender atividade de nível superior para cujo desempenho nào seja exigida experiência
na respectiva área,
ArL 39 Observado o disposto no art. 9Q desta Resolução, poderá haver a ascensão funciona! para o provimento de vagas existentes em todas as
Categorias constituídas de cargos efetivos e empregos permanentes, vedada a
ascensão para Quadro Permanente ou Tabela Permanente diversa daquela a
que pertença o servidor.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, denominam-se Qua·
dro Permanente e Tabela Permanente, re:ipectivamente, o conjunto de cargos integrantes do sistema estatutário e o grupo de empregos regidos pela b
gislação trabalhista.
Art. 4'" Observádos o disposto nos artigos 19 , 29 e 31' áesta Resolução
e a ressalva do parágrafo úníco deste artigo, poderão concorrer à ascensão
funcional. no Quadro Permanente ou na Tabela Permanente, todos os seus
integrantes, não importando li Classe a que pertençam e a Referência em que
estejam localizados.
Parágrafo único.

Nào poderá concorrer à ascensão funcional o servi-

dDr que estiver localizado na primeira Referência da Classe inicial da respec-

tiva Categoria Funcional.

Art. 59 O processo seletivo, para efeitáde ascensão fUfI.cional, far~se-â
mediante seleção interna, de caráter competitivo e eliminatório, em que se~
rào exigidos nível de conhecim~ntos e grau de complexidade relativos
exercício do novo cargo ou emprego. obedecidas, no caso, a forma e con ..
dições de realização idênticas à~ estabelecidas para o concurso púbJi.c() de
provas ou·de provas e títulos, exceto o limite de idade ou aprovação em can..
curso púb{íco de provas ou de provas e títulos.
§ I? A seleção interna a que se refere este artigo poderá ser substituída
por aprovação em concursb público de provas ou de provas c: títulos, realizado pelo Senado Federal. pa.ra ingresso na categoria funciona'l a ser alcançada
pela ascensão.
§ 29 Na hipótes~ do parágrafo anterior, os candidatmi.à ascensão fun~
cional terão classílicação distinta daqueles que se habílítara.m através de. se~
Jecào interna.
§ 39 O prazo de validade da seleção interna relativo à ascensão fUl1cional será de 2 (dois) anos e o do concurso público de provas ou de provas e
títulos, para o mesmofrm, serã de 4 (quatro) anos, contado da homologação
(Emenda Constitucional n' 8, .de 1977, art. 97. § 3').
..

ao

Art. 69 Não se exigirá iQterstício, para efeito de ascensào funcional.
Ar!. 79 Somente poderá jnscrevú-se na seleçào interna para ascensão
funcional" servidor que possua a habilitação profissiona'j ou escoláridade
exígída para ingresso na categorIa funcional a que concorrer.
Art. 8.;> A classificação dos h~bi1itados à ascensão flJncional far·se~ã,
conforme o caso, peJa nota obtida na seleçào interna, na forma dos §§ 19 e 29
do artigo 59 desta Resolução.
.

§ 1fi Havendo empate na seleção interna ou no concurso públiCo de provas ou de provas e títulos, terá preferência, sucessivamente:

r - o que ingressou. há mais tempo, no serviço do Se.nado Federal, me
diante concurso público de provas ou de provas e títulos, para ativjdade·ine~
rente ao cargo ou assemelhada;
Ir - o que ingressou. h~ mais tempo, no Serviço PC'lblico Federal, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, 'para o cargo de atividades assemelhadas ao que ocupar;
IH ~ o que ingressou há mais tempo no serviço d'J Senado Federal;
8

IV - o que ingressou há mais tempo no Serviço Público Federal;
V - o que ingressou há mais tempo no Serviço Público;
Vl - o mais idoso~ e
'
V li - o de maior prole.
§ 2ç Na apuração do terceiro, quarto e quinto critêrios de desempate.
será considerada a data do ex.ercício decorrente da nomeação ou admissão,
sem qualquer dedução
contagem.

na

§ 39 Considera~se concurso público de provas Oll de provas e titulos
(art. 97. § i'. da Constituição), para efeito dos números i e II deste ártigo, o
realizado de acordo com as normas especificas aplicadal; à espêcie no âmbito
da Adminístração Pública.

An. 9f1 Será reservad-d ao provimento por ascens,ão funcional metade
das vagas exist~mes na Classe inicial das correspondent.es categorias funcio~
nais.
§ lQ Às vagas existentes no Quadro Permanente concorrerào os fun~
donários estatutários; e às da Tabela Permanente, os servidores regi.;tos pela
legislação trabalhista.
§ 29 As vagas reservadas à ascensão funcional e nào providas por insu~
liciência de candidatos habilitados, poderão ser ocupadas por pessoal apro~
vado em concurso púbJico de provas ou de provas·e títulos para a c-ategoria.
atendido o disposto no § 39 do artigo 59
'
Art. [O, Para efeito da ascensão funcional, verifica-se· a vaga na data:
I - do falecimento do servidor;
11 - da publicação do ato que aposentar, exoner2.f ou demitir o·funciú..
nário;
III - da rescisão do contrato de trabalho;
] V - da. criação 'do cargo· ou do emprego; ou
V - da vigência do ato de progressão ou ascerlSão funcionais.
Parágrafo único .. Não poderá ocorrer ascensão funcional em clarQ de
lotação das categorias funcionais.
Art. 11. A asc~nsão funcional só poderá efetivar~se se comprovada a
existência de recursOs orçamentários disponíveis para fazer face à despesa
decorrente.
,
Are. J2. Observad~ O disposto no artigo antel'ior, a .as.cenSão funcional realizar-se-á no mês- de julho de cada ano, vigomndo seus eftitos financeiros a partir da data da publicação do ato qu~ ~,efetivar.
",,-'."'
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,Art. 13. Até o último dia do mês de junho de cada ano, a Subsecretaria de Pessoal ultimará os seguintes levantamentos:
I - das v~gas existentes nas classes iniciais d~s categorias funcionais integrantes do Quadro Permanente e da Tabela Permanente, no limite reservado ao provimento por aSt'cnsão funcional;
11 -..dos: servidores h'abiHtádos' à ascensão funcional por categoria. observada a ordem de classificação resp~ctiva;
(fi - das Referências qu.e se encontram localizados os habilitados à
ascensão funcional, para- efeito de locaJi.laçãó' ná nova categoria funcional;
IV - das v~gas existentes nas-classes intermediárias e finais, não c:om·
prometidas 'para progressão funcional, na hipótese prevísta no § )9 do artigo 29 desta Resolução;
V - d~ existência de recursos, mediante solicitação à Subsecretaria Financeira; necess_ârios ao provimento por ascensão funcional, nos termos do
artigo II desta· Resolução.
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serão realizados com base nas situações existentes no dia J9 de junho de cada ano.
Art. 14. Á ascensão funcional será efetivada mediante Ato do· Presideme do Senado Federal, nos termos do artigo 52, n' 38, do Regimento Interno do Senado Federal, devendo ser publicado no Diário do Congresso Na·
donal. Seção 11, até o dia 31 do mês de julho de cada ano.
Parág·rafo. único. O processo, para o ato de que trata este artigo, será
encaminhadQ ao Presidente do Senado Federal, com parecer do Conselho de
Administração, por intermédio do Primeiro-Secretário da Comissão Diretora,

em

CAPITULO JII
Do Desempenho e d. Progressio
Funcionais e do Aumento por Mêrito

Seção I
Düposições Gerais
Art. 15. A progressão funcional consiste na elevação do servidor à
classe imediatamente superior à que pertença dentro da respectiva categoria
funcional, excetuada a hipótese do parág~afo único deste artigo.
. Parágrafo único. Poderá ocorrer progressão funcional, em até memde
das vagas da Classe inicial das Categorias de Técnico Legislativo e de Taquígrafo Legislativo, dos integrantes da Classe, final da Categoria de Assistente
Legislativo, satisfeitos o grau de' escolaridade superior estabelecido para a
nova Categoria; a habilitação em treInamento específico, a ser disciplinada
mediante Ato da Comissão Diretora; e a sistemática da avaliação de desempenho prevísta nesta Resolução. arredondando-se em favor da progressão as
frações que venham a ocorrer.
Art. 16. O aumento por mérito consiste na movimentação do servidor
da referência em que se encontra para a imediatamente superior. denlto da
mesma classe.
Art. 17. Concorrerào à progressão funcional e ad aumento por mérito, no respectivo Quadro ou Tabela, os servidores integrantes do Quadro
Permanente e da Tabela Permanente. mediante processo seletho de avaliaçào do desempenho fundonal, de acordo com as prescrições estabelecidas
nesta Resolução, e atendidos os seguintes requisitos básicos:

J - interstício;
11 - grau de escolaridade, hahilitação profissional e formação técnica
especializada, apurados no dia 19 de abril ou 19 de agosto de cada ano.
ArL 18. O interstício para a progressão funcional e aumento por
mérito é de 12 (doze) meses e será computado em períodos corridos individuais, considerando-se interrompido nos seguintes 'casos:
, - licença com perda de vencimento;
11 - suspensão disciplinar ou preventiva;
111 - suspensão de contrato de trabalho, salvo se em gozo de auxíliodoença;
IV - afastamento, com ou sem ônus para o Senado Federal. para prestar serviçOS não considerados expressamente relevantes pela Comissào Diretora. em outros 6rgãos públicos, exercer mandato eletivo ou desempenhar
missões estranhas ao Senado.
V - (or condenado pela Justiça Comum com a pena por tempo inferior
a 2 (dois) anos, por crime que nào implique a perda do cargo ou funçào
pública,
§ 19 Consideram-se períodos corridos, para os fins deste artigo, os
contados de data a data, sem q}talquer dedução no respectivo cômputo.
§ 29 Será restabelecida a contagem do interstício, com os efeitos. dela
decorrenles, a partir da data em que se verificou o afastamento do serVIdor,
na hipótese do item IJ deste artigo, quando, no primeiro caso, ali considera-

do, ficar apurada a improcedência da penalidade aplicada c, no' segundo, se
verificar que a pena aplicada não foi mais grave do que a de repreensão.
. Art. 19. O cômputo de cada interstício começará:
I - nos casos de progressão funciona) ou de aumento por mérito, a partir do primeiro dia do, mês de abril ou de agosto antecedente à data dos res·
pectivos atos que efetivaram a movimentação.
I1 - nos casos de nomeação, admissão ou ascensão funcional, a partir
do· primeiro dia' do mês de abril ou agosto após o exercício~
11I - nos casos de interrupção ocorrida nos termos do art. 18 desta Re·
solução, a partir do primeiro dia do mês de abri} ou agosto subseqüente à
reas;unção do exercício, desprezado o período anterior.
Art. 20. Será considerado, para todos os efeitos, como se tivesse obtido a progressão funcional ou o aumento por mérito que lhe cabia, o servidor
qu.e se aposentar ou falecer sem que tenha sido expedido o correspondente
ato.
Art. 21. As progressões funcionais ou os aumentos por mérito serão
efetivados nos meses dejulho e novembro, mediante ato do Presidente do Senado Federal, na forma do art. 52, n9 38, do Regimento Interno, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia dos referidos' meses.
Seção II
Do Desempenho Funcional
Art. 22. A avaliação do desempenho funcional do servidor constitui o
requisito básico para a concessão da progressão funcional e do aumento por
mérito.
Art. 13. A avaliação de desempenho far-se-á por níveis de direção, resultando da mé.dia apurada no conceito final. observando-se o disposto nos
itens seguintes:
I - os titulares de órgãos diretamente subordinados à Comissào Dire~
tora serão avaliados pelo Presidente do Senado Federal;
1I - os titulares de Secretarias, Subsecretarias, Serviços, Seções e o pes.
soai de gabinete diretamente subordinados à Diretoria-Geral serão avaliados
pelo Diretor~Geral;
III _·os titulares de Subsecretaria, Serviços, Seções e o pessoal de gabinete diretamente subordinados à Secretaria-Geral da Mesa, à Assessoria, à
Secretaria de Divulgação e Relações Públicas e à Consultoria-Geral, serào
avaliados, em cada caso, respectivamente pelo Secretário.Geral da Mesa.
pelo Diretor da Assessoria. pelo Diretor da Secretaria de Divulgação e ReI'ações Públicas e pelo Consultor-Geral;

IV -

05

titulares de Serviços, Seções e o pessoal de gabinete

diretamen~

te subordinados a Subsecretarias serào avaliados, em cada caso, pelos res··

pectivos Diretores de Subsecretaria;
.
.
~
V - os titulares de Seções diretamente subordiOadas a Serviços serao
avaliados pelos respectivos Chefes de Serviço;
VI - os servidores nào cOffiAreendídos nas disposições dos itens anteriores serào avaliados:
a) pejos titulares de cargos de direção a que estejam diretamente subor·
dinados;
b) pelos respeçtivos titulares, na hipótese de lotação em gabinete de Se·
nador.
Art. 24. A avaliação do desempenho será representada pelo resultado
dos fatores relacionados na "Ficha Semestral de Avaliação de Desempenho
Funcional" a ser distribuída pela Subsecretaria de Pessoal, tendo em vista:
I - a competência e eficiência na execução das tarefas~
II - a atuação do servidor em relação ao grupo de trabalho a que per·
tença;

111 -

o comportamento funcional individual do servidor;

IV.- a assiduidade e pontuaHdade' horária;

os atributos de capacidade mediante habilitação em cursos.
A assiduidade será deter~inada, durante a permanência do servi~
dor na classe, pelo tempo de efetivo eltercício, sendo computado 1 (um) pon·
to negativo para cada falta.
• .
§ 2q A impontualidade horária será determinada com base nos horanos
de entrada e saída, atribuindo-se a cada grupo de 3 (três) faltas} (um) ponto
negativo.
V ~ 19

§ 39 Serào atribuídos pontos negativos a cada indisciplina praticada
pelo servidor, da seguinte forma:
I - repreensão - 2 pontos
H - suspensão· - 3 pontos
111 - destituição de função - 10 pontos
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S 4~ Os pontos negativas a que se referem os parãgrafos anteriores re _data da publicação de que trata este artigo, ~evendo a reclamação ser inforsultarão de levantamentos efetuados pela Subsecretaria de Pessoal e serão mada dentro de 5 (cinco) dias da sua interposição.
consignados na parte das condições complementares de cada Ficha Semes§ 29 Instruído o processo~ na forma do parâgrafo antl!rior, a SubseCretral de A variação de Desempenho Funcional, abrangendo o respectivo perío· taria de Pessoal o encaminha~á ao.Diretor-Geral, para apreciação do CQnse-:lho de Administração. até o último dia dos meses de maio e setembi<>.
do.
§ 39 Considerada procedente a reclamação do servidor pelo Conselho
ArL 25. A Subsecretaria de Pessoal providenciará, mediante publicação no'Boletim de Pessoal, no último dia dos meses de abril e agosto, com de Administração, a este c6mpete determinar. de imediato, a inclusão do revistas à progressão funcional e o aumento por mérito a serem efetivados nos clamante no devido lugar da lista geral de classificação.
meses de julho .e novembro, respectivamente, os seguintes levantamentos:
I - a relação de vagas disponíveis, em cada classe, para progressão funSeção \li
, donal;
Da Progressão Funcional
11 - a relação dos servidores que concorrem ao aumento por mérito;
Art. 34, Para efeito da progressão funcional, a estrutura das C~tego·
I li - a relação dos classificados para progressã? fundonal;
rias Funcionai.s, com vista à fi~ação da lotação das respecüvas Classes, será a
IV - a relaçào dos que não podem concorrer à progressão funcional ou
seguinte:
ao aumento por mérito, com indicação do moti'lo.
I - nas Categorias compostas de 3 (três) Classes:
V _ a relação dos servidores que cumpriram o grau de escolaridade e
Classe Especial - \0%
foram considerados habilitados no treinamento para progressão de que trata
Classe "B" - 35%
o Parágrafo único do art 15 desta Re!'oluçào.
Classe "A" - 55%
VI - a relação do tempo de serviço no Senado Federal, no Serviço
11 ~ nas Categorias compostas de 4 (quatro) Cta!iSes:
Público Federal e no Serviço Público.
Parágrafo único. Os levantamentos previstos neste artigo serào reali:
Classe Espedal - 10%
zados com base nas situações existentes nos dias 19 de abril e I~ de agosto,
Classe "C" -, 20%
para efeito da ptogressão funcional e do aumento por mérito, a serem efetiClasse "8" - 30%
vados nos meSes de novembro e julho. respectivamente.
Classe .IA" - 40%
Art. 26. A avaliação de desempenho resultará da média aritmética
III - nas Categotias' compostas de.5 (cinco) Cla!iSes:
dos índices de merecimento obtidos nos dois semestres imediatamante anteriores à apuração, na forma dos fatores e critérios expres90s no Anexo desta
Classe Especial - \0%
Resolução, e escalonada nos conceitos:
Classe "D" - 15%
I - Regular _. (de I a 10 pontos)
Classe "C" - 20%
\I - Bom - (de II a 2U pontos)
Classe "B" - 25%
\li - Muito Bom - (de 21 a 30 pontos).
Classe "A" - 30%
Parágrafo único. lndice de merecimento é a soma algébrica dos pontas atribuídos ao servidor durante o semestre a que se refere a Ficha SemesIV - nas Categorias onde não hã Cl.asse Especial:
tral de A 'Ialiação de Desempenho Funcional.
Classe "C" - 20%
Art. 27. O servidor que, no per iodo de 12 (doze) meses, obtiver, conClasse "8" - 30%
ceito médio Regular nas duas avaliações semestrais consecutivas, não poderá
Classe .. A" - 50%
concorrer â progressão funcional ou aumento por mérito, ficando obrigada
a cumprir, em conseqüência, inter5tício de 24 (vinte e quatro) meses, ou seja,
§ l~ Os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre a ro~
tação fixada para a Categoria Funcional, englobado:;, para esse efeito, o
por mais 12 (doze) meses, após o que somente poderá concorrer se obtiver,
nas avaliações desse interstício de 24 (vinte e quatro) meses. média aritmética Quadro Permanente e a Tabela Permanente do Senado Federal.
igualou superior ao conceito Bom.
§ 29 O câlculo dos percentuais estabelecidos neste artigo começará
Parágrafo único. Se, em razão do disposto neste artigo, ou por qualpela Classe inicial. seguindo-se as demais, desprezadas as frações que~ somaquer outro motivo, deixar de ser provida vaga.:ia classe destinada à progresdas, serão acrescidas à lotação da Classe final.
§)9 Nos casos em que a lotação global da Categoria seja insufic.lente
sào funcional, ficará ela acumulada para a progressão funcional seguinte.
para compor as das respectivas classes, na forma desté' artigo, os corresponArt. 28. Ocorrendo a movimentação do servidor no período da avaliaçào de desempenho, de que resulte subordinação direta a outra chefia, serdentes percentuais serão considerados como limites máximos.
Ihe-á atribuída avaliação pelo Chefe a que, no mesmo período, esteve subor§ 4' Qualquer alteração na lotação global das Categorias Funcion~is
somente' poderá ser objeto de encaminhamento se comprovada a existência
dinado por mais tempo.
Art. 29. Da avaliação de desempenho quanto ao mérito caberá pedide recursos orçamentários suficientes e adequados no próprio exercício.
do de reconsideração à própria autoridade autora e à Comissào Diretora, em
Art. 35. Para efeito de progressão funcional: abre-se a vaga originária
grau de recurso.
na data:
Art. 30. Ao servidor que, à época da avaliação, estiver afastado do
I - do falecimento do servidor;
serviço por mais da metade do período, por motivo de acidente em serviço,
11 - da publicação do ato que aposentar, exonerar ou demitir o servi·
atacado de doença profissional ôu acometido de moléstia grave, devidamen- dor;
te comprovada em inspeção médica, será atribuído o conceito da última ava111 - da rescisão dó contrato de trabalho;
IV _ da vigência do ato de progressão ou ascensão funcional;
liaçào.
Art. 31. Os servidores postos à disposição de outros órgãos da AdmiV _ da publicação do preceito legal que criar cargo ou da decisão que
nistração Pública, com ou sem ônus para o Senado Federal, para O desempeinstituir emprego.
nho de funções consideradas relevantes pela Comissão Diretora, nos respecI~ Abrindo-se as vagas originárias em uma Categoria Funcional, setivos atos, poderão ser avaliados pelo órgão em que estejam efetivamente rão consideradas abertas, na mesma data, todas as dl:correntes ,de seu provi~
prestando serviços, atríbuÍndo-se-lhes, em qualquer hipótese de desatendimento.
mento a essa providéncia ou atraso na restituição. em tempo hábil, da ficha
§ 29 Para efeito de progressão funcional. as vanas existentes ou que venham a ocorrer, bem assim os vagos previstos na lotação das Classes das Cade desempenho, o conceíto da última avaliação.
Art. 32. Somente serão avaliados os ocupantes de cargos do Grupo- tegorias Funcionais, serão considerados, indistintamente, no Quadro Perma~
Direção e Assessoramento Superiores que sejam titulares de cargo efetivo, nente ou na Tabela Permanente do Senado Federal, observado oregimejuridica do servidor c os limites de provimento estabeJ,,~cidos nesta Resolução.
integrante do Quadro Permanente do Senado Federal.
Art. 36. A progressão funcional será concedida ao servidor que obtiArL 33. Será publicada, no Boletim do Pessoal. a lista geral de classificação organizada pela Subsecretaria de Pessoal e aprovada pelo Conselho ver, no período de 12 (doze) meses, nas duas últimas avaliações semestrais de
desempenho, conceito rlredio Bom, no mínímo, obsf:rvada a ordem de classide Administração.
§ 19 O servidor poderá reclamar ao Diretor da Subsecretaria de Pes- ficação e atendido, quando for o caso. o disposto no parâg~fo único do
soal. da respectiva classificaçào, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da art. 15 desta Resolução.

s

"~

2742 Sábado 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào 11)

Junho de 1979

Art. 37. Na progressão funcional, ocorrendo empate na classificação
resultante das avaliações periódicas, este será ,resolvido, sucessivamente, em
favor do servidor:
I - que haja ingressado no Senado Federal mediante concurso público
de provas ou de provas e títulos específico para o cargo que ocupe,ou de atividade semelhante;
II - que haja ingressado no Serviço Público Federal meqiante concurso
público de provas ou de provas e títulos para cargo de atividades iguais ou
semelhantes;
IH - que haja ingressado no Serviço Público mediante concurso público de provas ou de provas e títulos;
IV - que tiver obtido maior número de pontos em cada urna das avaliações que imediatamente antecederam as 2 (duas) últimas;
V - ql.le tiver ingressado há mais tempo no serviço do Senado Federal;
VI - que tiver ingressado há mais tempo na Categoria Funciona!, no
Senado Federal;
Vil - que !iver ingressado há maiS tempo no Serviço Público Federal;
VIII - que tiver ingressado há mais tempo no Serviço Público;
IX - que for mais idoso; e
X - que tiver maior prole.
§ 19 Para a apuração do sétimo e oitavo critérios de desempate, serã
considerado o tempo em que o servidor se encontrava vinculado ao Serviço
Público federa! e ao Serviço Públíco, respectivamente. desde as datas da nomeação ou admissão,_sem qualquer dedução na contagem.

Paràgrafo único-o Na aplicação do disposto neste arligo à hipótese do
parágrafo único do artigo l5 desta Resolução, ficarâ o servidor dispensado
de habilitação em treinamento, quanto à progressão para a categoria de
Técnico Legislativo, mantida, porêm, a exigência do grau de escolaridade.
Art. 42. Os efeitos das primeira~ progressões funcionais e aumento
por mérito vigoram a partir da data da publicaçào desta Resolução.
Art. ~3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44. Revogam-se as disposiçôes em contrário.

§ 29 Considera-se concurso público de provas ou de provas e títulos (art
97, § I', da Constituiçào), para efeito dos números \, li e 111 deste artigo, o
realizado de acordo com as normaS específicas aplicadas à espécie no âmbito
da Administração Pública.

Funçào ______________________________________________

Art. 38. O servidor que fizer jus à progressão funcional será elevado à
classe imediatamente superior à que pertença, na respectiva Categoria Fun~
cional, ou, na hipótese do parágrafo único do art, 15 desta Resoluçào. à clas~
se integrante das categorias ali indicadas, por uma das seguintes formas:
f - ocupando vaga originária ou decorrente na Classe para a qual ocor~
reu a progressão; ou
11 - levando, para a nova Classe, o respectivo cargo ou emprego, ob·
servado o limite da lotação da Classe, fixado na forma do art. 34 desta Reso·
lução.
§ 19 O servidor será localizado na referência inicial da Classe a que
'passar a pertencer em decorrência da progressão, salvo quando já·situado em
referência igualou superior, caso em Que a respectiva localização far-se-á na
r'!ferência, que, integrando a estrutura da nova categoria, seja a superior
mais próxima da em que estiver colocado no momento da progressão.
§ 29 A aplicação da hipótese prevista no item 11 deste artigo dependerá de recursos orçamentários pr6prios para atender à despesa com a progressão funcional.
Seção IV
Do Aumento por Mérito
Ar!. 39. Observadas as épocas proprias, estabelecidas nesta Resolução, os aumentos por mérito serão concedidos automaticamente ao servidor que tenha obtido, nas duas últimas ~valiaçôes semestrais de desempenho, conceito médio, igualou superior a Bom.
§ 19 Em qualquer hipótese, o aumento por mérito só poderá atingir,
em cada época, até 70% (setenta por cento) do total dos integrantes da Classe
concorrente, observadas, para esse efeito, a respectiva c1assificaçào de desempenho e normas de desempate previstas no art. 37 desta Resolução.
§ 29 Verificando~se resultado fracionário na aplicação do percentual
referido no parágrafo-anterior, far-se-â aproximação para maior.
Art. 40. Os requisitos necessários à obtenção ,do aumento por mérito,
inclusive o interstício, serâo os mesmos previstos para a progressão fundo·
nal.
CAPITULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 41. Na primeira aplicação desta Resolução, serào dispensados o
interstício e a avaliaçào do desempenho funcional de que trata o art. 17 desta
Resolução. fazendo jus à progressão funcional ou aumento por mérito todos
os servidores incluídos no Plano de Classificação de Cargos na administração do Sel1ado Federal, nos termos das diretrizes fixadas pela Lei
n9 5.645, de lU de dezembro de 1970, e legislação complementar específica
na forma das tabelas e relações nominais a serem aprovadas por Ato da Com'issão Diretora.

ANEXOS
- Ficha Semestral de Avaliação de: Desempenho Funcional
- Fatores Complementares
-

A valiação Final
ANEXO
Ficha Semestral de Anliação de Desempenho Funcional

Período _ _ _ _ _ _ _ Semestre:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nome ______________________________________________
Cargo _____

~

_______________________________________

A-

FATORES ESSENCIAIS

I - Qualidade de Trabalho:

a} regular

O os trabalhos, algumas vezeS. oferecem subsídios às autoridades
superiores
b) boa

O

os trabalhos quase ~empre oferecem bons subsídios às autoridades superiores.

c) rouito boa

O os trabalhos são sempre bem fundamentados, merecendo apreciação favorável-das autoridades superiores. inclusive sobre os
judiciosos subsídios e sugestões apresentados.
2 - Cooperação

a) ngular

O às vezes coopera com os chefes e colegas. revelando interesse
por algumas tarefas do grupo.
b) boa

O

mantém bom relacionamento funcional com chefes e colegas,
revelando habitual cooperação e interesse nos trabalhos do
grupo.

c) muito boa

O mantém excepcional relacionamento funciona) com os chefes e
colegas, auxiliando~os permanentemente na execut:ão dos seus
trabalhos e participando. por iniciativa própria, das tarefas do
grupo.
3 - Adaptação às funções:
a) regular

O

algumas vezes se interessa pelo exercício de suas funções e pela
melhoria de seus conhecimentos técnicos.

b) boa

O

mostra-se medianamente interessado no bom desempenho de
suas funções, revelando iniciativa na melhoria de seus conhecimentos técnicos.

c) muito boa
O

reveJa-se permanentemente interessado no aperfeiçoamento
dos seus trabalhos, procurando desenvoJver métodos de execução e oferecendo sugestões técnicas para tal fim.
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4 _ Compreensão dos Deveres:

Pontos

a) regular
O

atende, com relutância, às recomendações superiores,

b) boa
O a~ende às recomendações superiores, procurando seguir a

IV - Suspensão .'
V - Destituição de
funçào

SuspensãQ:
Destituição
de funçào:

3 por,tos '.'"

!O pontos .....

Total de Pontos ................................. .

orientação técnica recebida.
c) muito boa
atende, com espírito de cooperação, às recomendações supe~
ríores, empenhando-se no aprimoramento de sua execução, sugerindo medidas de melhoria de sua exeqüibilidade.

O

- Fatores essenciais " .... , .. , .. , ' . , ' '. + pontos
- Fatores complementares ........ , .. ".. • pontos
f ódíce de merecimento ...... , ... ' . , . , , .. , .... , , ,

5 ~ Aperfeiçoamento Funcional:
J - Para aplicação unicamente às Categorias dos Grupos-Apoio Legislativo
e Serviços Auxiliares:
a) regular

O

curso de 19 grau -

(Data, assinatura e cargo do servidor que fez as anotações)

1 ponto

Visto em ___ de

____________ de ________

b) bom

O

curso

d~

29 grau -

3 pontos

(Diretor da Subsecrelaria de Pessoal)

c) muito bom
O

curso superior -

6 pontos

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
li - Para aplícaçào unicamente às Categorias do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior:
a) regular
O

curso de especialização

bom

b)

Q

curso de especialização relativo às atribuições do cargo

c) muito bom

O

CUrso de doutorado ou mestrado

IH - Para aplicaçào unicamente às Categorias do Grupo Artesanato:
a) regular

CJ certificado de habilitação profissional não relacionado com as
atribuições do cargo
b)

bom

O certificado de habilitação profissional relacionado com as atribuições do cargo
C)

muito bom
L;

diploma de Técnico relacionado com as atribuições do cargo

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA FICHA SEMESTRAL
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
I - Cada fator deverá ser considerado à base do comportamento funcional
durante o ..semestre a que corresponder a Fi(:ha.
11 _ Após a análise de cada fator, a autoridade preencherá o quesito, assinalando, com um X. dentro do quadrado rr:spectivo.
111 - A autoridade deverá' atentar para a circunstância de que o preenchi~
menta de quesito não se pode chocar com o de outro ou outros. guardando a devida harmonia e equilíbrio do julgamento. .
IV - O julgamento deve ser justo e imparcial, a fim de nào ocasionar injustificável igualdade ou desigualdade entre servidores integrantes da mes~
ma classe.
FlilItores

I - Qualidade de trabalho
Obs.: Fator 5 - Este fator será unicamente preenchido pela Subsecretaria de Pessoal, tendo em conta apenas os cursos averbados no assentamento individual do servidor.

2 - Cooperação
3 - Adaptação às funções
4 - Compreensão dos Deveres
5 - Aperfeíçoamento Funcional

I ponto
3 pontos
6 pontos

Regular
Bom
M.Bom

Grau
(Data, assinatura e cargo da autoridade avaliadora)

Regular
Fatores

B - FATORES COMPLEMENTARES
(Apurado. peta Sub.e«etarla de Pessoal)
{'ondi~õe5

I - Falta de assidui~
dade ....... ..
11 -

Jn -

Impontualidade
horária (entradas tardias ou
saídas ante~
cipadas) "
Repreensão

N' d. Unidade.

Pontos

2
3

Falta:

1 ponto ,.".

4

5
Grupo de três:
Repreensão:

I ponto .....
2 pontos ., ..

Soma

Dom

M. Do'l'

Conceito
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A VALlACÃO fINAL (ART: 27)

Pontos

Conceito

19 Semestre:
lndice de merecimento

29 Semestre:
Indice de merecimento
Conceito final

o

SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -

Item 10:

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do arl. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 305. de 1977-Complementar. do Senador
Itamar Franco, que dá nova redação aos §§ 29 , 39 , 4\' e 51', e acrescenta parágrafos (antigos e novos) à Lei nl' 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributârio Nacional). tendo
PARECER. sob n' 222. de 1979, da Comissào:
- de Constituição e Justiça, peja inconstitucionalidade, com
voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo
Ramos e Amaral Furlan.
Em discussào o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.)
Nào havendo quem queira usar da palavra,dedaro-a encerrada, fican-do a votação adiada por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÂS/o VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÂ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA (MDS - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ultimamente tenho me preocupado muito nào só com o problema do
nosso endividamento externo, não só com a intlação, mas muito especialmente com a falta de prioridade do trabalho que urge se faça neste País.
Estamos vivendo, deste 1973. uma fase dificílima. O mundo todo arrosta dificuldades terríveis pela carência do petróleo. E um País corno o nosso,
de dimensões ~ontinentais. onde as distâncias, em certas situações, determinam um frete mais caro do que a própria utilid<ide, haja vista que no transporte do vinho do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, o preço
do frete é maior do que o preço do vinho. Num País como este, onde o transporte rodoviãrio absorve 8U% ou mais do nosso frete, é lícito, justo e oportuno que os homens de responsabilidade Se preocupem com o momento atual.
Assim sendo, apavoro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque realmente nào estamos fazendo com objetividade aquilo que precisamos fazer.
O Brasil deve uma fortuna no exterior, nossa balança comercial é alta·
mente gravosa. nossa balança de serviços altamente deficitária. O déficit da
nossa b~lança de serviços, no ano passado. foi superior a 4 bilhões de dó la·
res. Se nossa balança comercial é gravosa e nossa balança de serviços ê defl·
I
cítâria, {:. lógico que não temos dinheiro. Temos que fazer, custe o que custar,
alguma coisa que possa aliviar o problema energético, especialmente o
problema do transporte, tendo em vista o petróleo.
O que ímaginou fazer o Governo Hrasileiro, a partir da crise de 1973,
tendo em vista este problema? Itaipu, uma hidroelétrica situada num rio
magnífico, que nos dará. quando construída, mais de 15 mílhões de kw. Pas~
sou a ser Haipu a prioridade número 1. Depois de Itaipu veio o Plano Nacional do Alcool. Itaipu representava um avanço no nosso potencial hidroelétri~
co e o Plano Nacional do Àlcool passaria a nos dar não sô a oportunidade de
desenvolvermos a produçào do álcool, como aliviaria, na nossa pauta de importação, o problema do petróleo.
Se. Presidente e Srs. Senadores, se Itaipu é uma prioridade e reconhece~
mos que é oportuna; se o Programa Nacional do Aleool é outra prioridade,
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por que então não objetivarmos essas prioridades? Não vem acontecendo isso, Sr. Presidente, Por qué? Porque queremos fazer tudo de uma só vez,
como se o País estivesse nadando em dinheiro.
Vem o problema das usinas nucleares. Como é então que podemos conseguir ao mesmo tempo - sem ter - dinheiro para usina nuclear? Dinheiro
para a Ferrovia do Aço? Dinheiro para Itaipu? Dinheiro para outras empresas? E dinheiro, agora, para reestruturar uma agricultura falida e sem nenhu·
ma estrutura?
Devemos reconhecer que o fundamento maior da nossa economia re·
pousa na agricultura, mas temos que reconhecer também que nossa agricul·
tura está falida. Chegou a um ponto onde a tecnologia na agricultura brasileira é como se nào existisse. Temos algumas regiões neste País, onde é mais
fácil comprar-se um trator. apesar de todas as dificuldades, do que se conseguir um tratorista, numa demonstração patente de que a educação, em certas
áreas do País, está muito a desejar. E se o fundamento da economia brasileira repousa no desenvolvimento da agricultura, como é que essa agricultura
poderá evoluir sem homem se desenvolver?
O problema da agricultura brasileira é um problema de estrutura; t um
problema que nào se resotve de um ano para o outro; é um problema de ho·
mem; e se levam vinte anos para fazer um homem. De forma que nós temos
que desenvolver a educação do campo. estabelecendo escolas de aprendizagem agrícola, de pequeno e médio porte, escolas de profissíonalização rural.
E essas escolas vão custar uma fortuna, porque todos os Estados d<l federação precisam da estrutura educacional, em termos profissionalizantes,
de pequeno e médio porte.
O Brasil está devendo uma fortuna e a dívida ê tão grande que nós somos obrigados a desvalorizar a nossa moeda a cada quinze dias,-para, desva~
lorizando a nossa moeda termos condições de competir no mercado interna·
donal. Esta medida representa algum saldo positivo e muito saldo negativo,
porque na proporção em que o nosso exportador estã exportando, para ele,
como exportador, pessoa física, é muito bom; maS para o Brasil, corno
nação, é muito ruim, porque na proporção em que a nossa moeda vai se des~
valorizando, temos de vender nosso produto mais barato e importar mais
caro.
E um aspecto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que precisa ser discutido
com profundidade.

°

°

O Sr. E"elásio Vieira (MDS -

Se) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MDS - RN) - Vou Só concluir o meu raciocínio.
Então, o que nós temos de fazer no Brasil? Se o desenvolvimento de
nossa economia está no campo, então, a prioridade um deve ser o campo.
Mas, prioridade um, emprestando dinheiro? Prioridade um, dando preço? A
prioridade um é educar o homem. A prioridade um é preparar o homem,
porque, eu confesso, Sr. Presidente. e Srs. Senadores, não acredito que o homem despreparado possa competir. em termos de produção e produtividade,
com aqueles homens de outros países, que estão preparados. Eu não acredito
que uma máquina, na mào de um homem despreparado, possa corresponder
da mesma maneira que na mão de homens preparados. Daí, a necessidade
imperiosa de, primeiro, preparar~se este homem.
Segundo: se o problema do petróleo nos constrange, se é o problema
maior da atualidade, então. o Plano Nacional do Ãlcool deve ser prioridade
um, também, porque nós temos todo o litoral deste País, especialmente o litoral que se compreende da Bahia até o Ceará, com quase 2 mil quilômetros
de litoral, só nesta faixa. Neta, os canaviais, muitos deles se perdem, porque
não há tempo de desenvolver a industrialização da cana, mesmo
transformando-a em açúcar, para vender este açúcar a cada ano mais barato,
para o exterior.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. se nóS temos canaviais demais; se
somos os maiores produtores de açúcar do mundo; se a cada ano vendemos
o açúcar mais barato~ então, é prioritário o Plano Nacional do Alcool, para
nós, através deste plano, transformarmos esta cana em álcool e diminuirmos,
assim, a importação do petróleo.
O que ê que se está fazendo, porém? A agricultura; o governo atua) está
enfatizando demais a agricultura, mas não reabriu, nem fata em reabrir, nenhuma das escolas agrícolas que foram fechadas: nenhuma, nem abrir nem
reabrir nenhuma.
Fa!a~se em crédito, fala-se em facilidade de semente, mas nào se fala em
preparar o homem.
A falta de dinheiro - e nós dependemos de dinheiro para fazer tudo isso; de dinheiro emprestado - é que me apavora. Com a falta de dinheiro,
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nós vamos ficar condicionados a desenvolver cada um dos planos que nós techega~do para nós.
Ora, se o dinheiro para desenvolver esses planos, planos para desenvolver economicamente o Pais, depende de. empréstimos internacionais, o que
vai acontecer? Vai chegar às nossas màos o dinheiro para concluir planos,
iniciar planos, que possam servir mais a interesses estrangeiros do que ao interesse nacional. Foi o caso do dinheiro emprestado para fazer estradas neste
País. Foi fácil conseguir bilhões e mais bilhões de dinheiro para construir estradas no Amazonas, cavando buraco dentro d'âgua. Gastaram-se fortunas
e em grande parte das estradas onde nós gastamos bilhões, na época da chuva não se viaja, não se trafega, porque não ternos estradas.
A minha presença na tribuna é para discutir este problema em termos de
prioridade. pois urge uma providência imediata da parte do Governo.

mos a desenvolver, na dependência do dinheiro que for

Sr. Presidente e Srs. Senadores, há duas semanas, encontravam-se nos
Estados Unidos o Ministro da Agricultura do Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro e o Governador da Bahia, solicitando licença, também, para um empréstimo de 500 milhbes de dólares; e o Ministro da Fazenda. em Londres,
estava esperando para assinar um empréstimo de 750 milhões de dólares. Então, o município, o Estado, o País, tudo, pelo mundo, atrás de-dínheiro emprestado, com o aval da Nação, aval de uma nação que chegou ao ponto de o
nosso assalariado, que trabalha, que tem a sua caderneta assinada, não ganhar o suficiente para viver com um mínimo de dignidade, porque quem estã
pagando o alto preço do nosso endividamento, por incrível que pareça, é este
assalariado.
Então, é de se dizer: se o Município, o Estado e o País estào pelo mundo, atrás de dinheiro emprestado, esse pequeno desenvolvimento brasileiro
está custando, a cada dia que passa, uma dependência maior, dependência
que poderá nos levar para uma situação irreversível, porque a independência
. de um povo se mede pela sua independência financeira e econômica.
Diante desse quadro complexo e de tamanha grandeza, voltei à tribuna.
E é dialogando desta tribuna que podemos ver se conseguimos descobrir os
melhores caminhos para evitar uma catástrofe maior neste País.

-.

O Sr. Almir Pinto (ARENA -

CE) -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - to: com o maior prazer que
concedo o aparte ao nobre Senador Almir Pinto.
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Muito obrigado. V. Ex' fala, exatamente, no problema da prioridade para o açúcar. Acho que V. Ex', como
eu, está informado de que a idéia primeira do Presidente Figueiredo éjusta.
mente a prioridade à agricultura. Esta sim, porque sem a produção primária
não podemos transformar, ne,m tampouco trocar. Se o comércio compreen·
de, justamente, a matéria-prima, a transformação e a troca, pelo comércio,
estas duas últimas não poderão nunca ser bem sucedidas se nào houver a primeira, em alta escala. Talvez tenha sido agora, no meu modo de entender,
desde que milito em política, que um Governo tenha dito, em alta voz e bom
som, que a prioridade número um do Governo é a agrícultura. A agricultura
é, realmente, a prioridade número um do Governo atua1. V. Ex' falou sobre
algo muito interessante, que, talvez, se compre mais fácil um trator do que se
encontre um tratorista. E me lembrou, quandO militava na Associação Brasi·
leira de Municípios, nós, eu e o Senador Lomanto Júnior, que era o Presi·
dente da Associação nos idos de 1950, 1953 e 1954, fizemos a compra, para os
Municípios, de tratores da Tchecoslqváquia. ~aimos fazendo a distribuição
desses tratores por capitais. Quando chegamos em Salvador, os tratores todos postos n'o Largo 2 de· Julho, na solenidade de,; entrega, quando o Governador Juracy Magalhães, pai do nosso companheiro no Senado, Jutahy Ma·
galhães, passou um carão, de público, nos Prefeitos da Bahia, que nào ti·
nham tido o cuidado de prepararem a principal peça do trator, que é o tratorista. Estavam lá vários motoristas de caminhão para guiarem os tratores
nos campos da Bahia. As escolas de que V. Ex' fala, de pequeno e médio portes. escolas profissionais, sobre este assunto tivemos oportunidade, juntamente com o nobre Senador Evelâsio Vieira, de nos reportarmos, da tribuna desta Casa, sobre o crime cometido pelo Ministério da Educação, e não vou citar qual o Ministro, porque sào vários, que abandonou, por completo, nobre
Senador Agenor Maria, o ensino de pequeno porte, as escolas de artes industriais que preparavam, no interior do País, aquelas crianças que amanhã se~iam aquilo que V. E.x' mais deseja, que nós todos desejamos, que é técnico
de médio porte. Isto porque o engenheiro existe, engenheiro mecânico, en~
genheiro químico, eletricista, eletrônico. Mas, o profissional de médio porte,
o técnico, que chamamos assim, este praticamente nào existe. por falta de
quê? Da escola profissionalizante de pequeno e médio portes. Fizeram, na
verdade, o ginásio profissionalizante, mas em capitais e em grandes cidades.

°

E aquela faixa etária de 9 a 12 anos não chega lá, porque ante~i é retirada essa
faixa etária das escolas de primeiro grau para o çampo, os meninos para aju~
dar os pais na tarefa do plantio, da colheita\ e as meninas são levadas para o
trabalho doméstico. Resultado, como disse aqui certa vez, começaram. de
cima para baixo, fizeram o ginásio profissionalizante, quando deveriam ter
incentivado aquelas escolas profissionalizantes, as escolas .de artes industriais. [sto é qu~ deveria ter sido feito. No aparte ao nobre S.:nador Evelásio
Vieira fiz ver isto, depois que tive a oportunidade de pronunciar o meu primeiro discurso focalizando, mais ou menos, esta importância que V. Ex'
agora, também, para gáudio do meu trabalho, que foi muito modesto, podendo dizer que V. Ex' está pensando como quase todos os Senadores desta
Casa.
O SR. AGENOR MARIA (MOR - RN) - Muito obrigado, nobre Se.
nadar Almir Pinto. O problema das prioridades, voltoa'dizt':r, e o que temo é '
isto, é que nós nào temos dinheiro para fazer tudo qu.e in~"Ç~aram, vamos fiç,jr
na dependência do dinheiroAqe vier de fora. E se esie.-11inheiro de fora vier
para servir a outros interesses que não os nossos? Se esse dinheiro vier para
servir a outros trabalhos, a outros empreendimentos que 0:10 são os nosso~?
E preciso que se compreenda que o lucro das multi nacionais, no ano passa~
do, lucro que saiu nos jornais, que foi publicado, que nós tomamos conheci~
menta, foí superior a J bilhão de dólares. Mais de 500 milhões de dólaresJorum para o exterior, dinheiro ganho no Pais.·Não existe umá disciplina, em
lermos de remessa de lucros para o exterior. Cffilís estâ se zJundando, a cada
ano fica devendo mais, mas o lucro das empresas estrangeiras, aqui, em
grande parte é remetido para o exterior.
Esse é um aspecto. O outro, os. nossos tributos são colorados ad valorem, .
a inflação estâ aí na base de 50, 60% ao ano. O que aconwce? Se a inflação é
alta e o tributo é cobrado ad valorem, duplica a arrecada,~ão do País cada
ano. Resu.ltado, a nossa arrecadação duplica e O GQVerno dispõe, a -cada
ano, de mais recursos, sem aumentar impostos. O;lJ.0SSO Orçamento Cresce
ano a ano. E o que acontece? Nós temos, neste País, um dinheiro !lvultado,
que eles chama de dinheiro a fundo perdiçlo. E um dinheiro que não tem dono, que não se paga. As obras bilionárias, suntuosas que estamos fazendo.
neste País, que deve e que nào pode pagar, é um escárnio à·fome do assalariado que, mesmo,trabalhando, não pode se' alimentar duas vezes ao dia.

a

Conheço obras públicas, nas quais o BGASO matuto não pode entrar, ele
se acanha ao entrar. A suntuosidade, a mágDificência ê: .tão grande que o
contribuinte se sente acanhado, deprimido e não entra. Meu Deus, como
pode se entender um País devendo o que não pode pagar. a cada ano tomando dinheiro emprestac!o para pagar juros e construindo obras suntuosas,
Onde está a poupança? Onde está a economicidade? Onde está, enfim, o sen~
tido maior de responsabilidade que precisamos ter para com a: novas ge- .
rações que aí vêm? Esse legado do Amazonas intocável, de petróleo int.ocável, está acabando. O nosso petróleo não é mais in.toeáveJ. A ESSO mesmo
estâ exptorando-o em Santos, é uma companhia estrangeira. O nosso Ama~
zonas não é mais intocável. Temos lá empresas internacíonais e ninguém
pode ir até Já. Nào sabemos como elas entram e saem do Amazonas. Por
quê'~ Por conta da nossa dependência que está a cada dia maior. ~í estâ o
problema. Estamos devendo uma soma'superior a 40 bilhões de dólares. Os
nossos encargos de juros sào tão altos que' nós não tem DS saldo em nossa balança comercial para pagar. Mas, a nOSSa estrutura está aí, deficiente, porque
o grande problema deste flaís é o material humano. É o problema do materia! humano. O cidadào constrói uma empresa no Brasil, qual é o problema
maior? E encontrar qu~m saiba e queira trabalhar. Por incrível que pareça, o
problema do material humano nO Brasjl é muito maior do que o da formação de uma empr~.sa. Fazer-se uma empresa até que não é muito difícil;
agora, encontrar um material humano capaz, responsáve1, para se integrar à
empresa, não é fácil! Por quê? Porque nós não estam(IS preparando esse material humano. Este é o grande problema que precisa !ier debatido e debatido
com patriotismo, com amor, com coragem e com fl~sponsabilidade diante
dos falOS.
E com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador Evelásio
Vieira para, logo em seguida, con'ceder ao nobre S(:nador José Richa.
O Sr. El'elásio Vieira (MOB - Se) - Concedo a minha vez aQ nobre
Senador José Richa, nO$SO companheiro de Bancada.
O SR. AGENOR MARIA (MOB -

RN) -

Muito obrigado.

O Sr. José Richa (MDB - PR) -'- Agradeço ao Senador Agenor Maria
pela oportunidade que me' deu de aparteá-lo e ao nobre Sena«or Evelásio
Vieira pela gentileza de me conceder a sua .vez.
·
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ger adequadamente as pri.oridades do plano administrativo. E isto é que me
parece grave, nobre Senador. Desde criança. escuto faJar que em todos os
governos
há .corrupção neste Pais. Desde pequenos, todos nós ouvimos;
O Sr. José Richa (MOB - PR) - Exatamente. Nobre Senador Agenor
Maria, V. Ex~ tem toda a razão na sua análise da situaçâo difícil, da quase V. Ex' também. Entretanto, nestes 15 anos de governo autoritário, a corsituação de pré-insolvêncja em que se encontra economicamente o Brasil. rupção aumentou consideravelmente. Mas, apesar de ouvir desde menino de
Tem toda razão. E, eu até citaria palav~as do ex-Presidente Castello Branco que realmente neste País a corrupção, em termos de governo, é um fato, o
que. nesses últimos quinze anos, para se tomar um período como referência, Brasil ainda conseguiu agUentar toda essa corrupção e vem agUentando.
foi o primeiro Presidente desse período chamado revolucionário. E eu me Agora, o que a meu ver o Brasil não agUenta é a incompetência. Isso nào tem
lembro. na ocasião era Deputado. quando ele dizia que uma dívida externa, jeito de agUentar. o. Brasil não agüenta mais um período de governo sequer
que na época. em 1966. estava girando em torno de quatro bilhões de dóla- na incompetência, como veio sendo tocados todos os governos destes últires, era uma dívida tão elevada que, na época, comprometia inclusive a sobe- ~mo~ 15 anos. Aí vem, para não dizer que a Oposição só critica: mas qual serania do Brasil. E realmente ele tinha toda razão, e os dias de hoje estão aí a ria a alternativa disso tudo? Quando censuramos a incompetência no plano
confirmar aquilo que CasteUo Branco dizia em 1966. E o Brasil, o Governo administrativo, por não terem sabido eleger adequadamente, racionalmente
brasileiro tendo até que fazer concessões, até no plano moral, para poder ir as priorida,des, no pla~o administrativo, o que nós da Oposição deveríamos
procrastinando a solução da crise econômica que, a cada dia, está se agra- propor? O que eu também escuto <,i Oposição propondo, há mais de quinze
vando mais. Nesses últimos quinze anos, e V. Ex' fazia referência no início anos: mudança do modelo econômico e, sobretudo, Senador Agenor Mado seu discurso, a dívida externa cresceu de uma maneira assustadora: de ria, - aí é que vem a minha solidariedade ao discurso de V. Ex~ - uma
três bilhões e novecentos mílhões de dólares, há quinze anos atrás, hoje já es- atenção especial à agricultura. O Brasil quis resolver seus problemas
tá perto de cinqüenta bilhões, porque até 31 de dezembro de 1978, a dívida já econômico~financeiros, dentro de uma linha que é a de produtos manufatuhavia sido contabilizada em torno de 43 bilhões de dólares. Ora, uma dívida rados, a de industrialização e exportar esses produtos, quando, na realidade,
deste volume, que já no ano passado comprometeu, só com o serviço da divi· não temos competência para isto. Essa é a realidade. O que devemos fazer é
da, 50% do total das nossas exportações, e cuja previsão para este ano de respeitar a nossa vocação. A vocação do Brasil é eminentemente agrícola. E
1979 é precisarmos destinar 80% do nosso total de exportações só para pagar é aí que ninguém, no mundo inteiro, tem condições de competir conOSCo.
o serviço da dívida, é realmente de se preocupar. V. Ex' já fez referência a is- Ninguém. Porque, se considerarmos pela extensão "ãe outros países do mun~ so, da sua grande preocupação por esse problema. O que é pior, nobre Sena- do inteiro, mas considerando os problemas que eles têm, como é o caso da
dor Agenor Maria, é que vejo pouca gente focalizar a dívida interna, que Rússia, com áreas enormes de gelo permanente, os Estados Unidos
considero, em termos imediatos, em termos conjunturais, para quem está de- com áreas enormes de desertos, o Canadá com os seus problemas. Se formos
sesperado, como o Governo brasileiro, tentando deter ou controlar, pelo me- comparar o Brasil, que é um dos cinco maiores países em extensão do munnos, a inflação, pareçe-me que a dívida interna é de uma gravidade até muito do, com as terras de boa qualidade para a agricultura, o Brasil passa a ser o
maior do que a pr?prja dívida externa, porque se a dívida externa é elevada, primeiro país do mundo, em tamanho, em termos de território, em terra de
por um lado, por outro lado, ela não chega a incomodar tanto, porque uma boa qualidade. O Brasil passa a ser o primeiro. Então, é aqui que temos que
situação de crise mundial, numa conjuntura desfavorável a novos investi- concentrar a nossa atenção e todo o noSso esforço. Agora, vem o atual Gomentos, nenhum dos nossos credores'vaí fazer muita pressão sobre o Gover- verno e diz que a ênfase, nesse período, é a agricultura. Todos nós, antes da
no brasileiro para receber essa dívida. Realmente, têm razão as autoridades posse, saudamos essa preocupação, porque coincide com o nosso desejo de
quando dizem que ela não é preocupante. Mas, quanto à dívida interna, nin- ver o País sair, racionalmente, deste buraco em que se encontra. E a Agriculguém diz uma só palavra, principalmente as autoridades governamentais, tura parece-me que é o caminho racional. Mas, entretanto, depois da posse,
quando se sabe que ela vai, para este ano, a 500 bilhões de cruzeiros. Exata- já vai alguns meses de governo, e nós não vemos de que maneira o Governo
mente num ponto os banqueiros'da rede privada têm razão, quando dizem vai conseguir cumprir o seu compromisso e dar prioridade à Agricultura; por
que não são os maiores culpados pelas elevadas taxas de juros. Pelo menos quê? Porque não há dinheiro. É exatamente o assunto que V. Ex~ aborda.
nisso eles têm razão. Por quê? Porque, hoje, quem está a determinar as taxas Não há dinheiro! Ouvi o Ministro da Agricultura, na oportunidade em que
de juros é o Governo. por esta razão é que as autoridades monetárias da área esteve, a convite do nosso Presidente da Comissào de Agricultura, Senador
financeira - e ouvimos aqui, há poucos dias, o.Ministro do Planejamento- Evelásio Vieira, fazendo uma exposição aqui no Senado Federal. e quando
não falam em tabeJar juros. Por quê? Porque o Governo não tem condições lhe perguntaram, aonde ele iria buscar os recursos para atender, no plano
de tabelar juros para a rede bancária parj.icu}ar, quando ele próprio, por cau- administrativo, à Agricultura, como meta pdorItária, S. Ex' disse que nào
sa da dívida interna, não tem condições de deixar de cada vez ir aumentando iria inventar nada. Apenas existia um orçamento monetário e o Governo, a
os juros, para poder jogar a divida, cada vez, para um prazo maior. Então, é partir da prioridade à Agricultura, ia ter que buscar recursos, refazendo o
evidente que,"na hora em que o Governo, através dos seus papéis, das Letras orçamento monetário, tirando de outros setores para aplicar na Agricultura.
do Tesouro Nacional, das ORTNs, tem que pagar juros mais elevados, para. Mas tirar de onde? O Governo, teimosamente, insiste em manter um prograpoder ir jogando essa dívida mais para a frente, não serão os bancos particu- ma nuclear que está fora das possibilidades do Brasil; insiste em manter a
lares que vão deixar de acompanhar as taxas de juros que o próprio Governo política errada do café da maneira que vem sendo mantida. Aonde é que o
paga. Se o Governo paga taxas de juros elevadas, a rede bancária partícular Governo vai buscar recursos para a aplicação na Agricultura? E isto, Sena~
tem de pagar, no minímo, igual taxa de juro. Ora, se se toma o dinheiro a dor Agenor Maria, o que nos preocupa. Queremos somar a nossa preocuesta taxa de juro. tem de emprestar, evidentemente, a uma taxa acrescida das pação à de V. Ex', fazendo um brilhante discurso, uma brilhante análise
despesas administrativas, operacionais, e do lucro d.e cada banco. Então, é como a desta tarde.
O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Senador José Richa, fico
evidente que isso é que está, a meu ver,. cada dia contribuindo para um agravamento maior da crise econômica brasileira, Mas o que foi feito, em quinze imensamente grato pelo subsídio que V. Ex' traz ao meu pronunciamento.
Mas eu já começo a descrer do Governo e comprovo. Decretada a seca
anos, desse dinheiro todo? CinqUenta bilhões devemos lá fora, e quinhentos
do
Nordeste,
o Governo anunciou que ia emprestar dinheiro para ser pago
milhões de cruzeiros, aqui dentro. Mas para onde foi esse dinheiro? E o que
ainda é pior: se somarmos o que estamos devendo, aqui e lá fora, ao patri- em vinte anos, com seis anos de carência e a juros de 2% para os agricultores
mónio que, há quinze anos, nós tínhamos, e agora não o temos mais, e sobre que fizessem trabalho de infra-estrutura. Muito bem. Até hoje - estamos a
esse patrimônio eu fazia referência na semana passada, quando fiz um dis- 15 de junho - os mutuários do Banco do Brasil, que são mais de 85% no
curso sobre o café - dizia eu que, há quinze anos, tínhamos um pa.trimônio Nordeste, não estão conseguindo este tipo de empréstimo, porque até hoje o
que, só de café, estava representado em 66 milhões de sacas. Sessenta e seis Banco do Brasil não fez. Quem faz ê o Banco do Nordeste, a uma minoria.
milhões de sacas, a um custo de hoje - ainda há pouco. vi a cotação do café. Se o agricultor é mutuário do Banco do Nordeste, ele faz este tipo de emprésnos jornais - o café está a mais de Cr$ 6.700,00 a saca lá, fora. Sessenta e timo; se ele é mutuário do Banco do Brasil, ele não o faz.
Então, eu pergunto: por que o Banco do Nordeste faz para uma minoda
seis milhões de sacas dariam para pagar todâ a dívida interna do Brasil. Então, acrescentamos à dívida externa a dívida interna e tem que se somar as 66 e o Banco do Brasil, que tem obrigação com mais de 85% dos agricultores,
milhões de sacas, que eram patrimônio do Brasil e que hoje já não tem mais até hoje nào o fez?
nada. O que foi feito de todo esse dinheiro? Os 590 bilhões de dívida interna,
O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - E questão de compreensão, por440 bilhões dos estoques de café que foram vendidos e mais quase 50 bilhões
que o Calazans é mais compreensivo.
de dólares da dívida externa. Aonde é que foi esse dinheiro todo? PulverizaO SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Mas não se trata de comdo por quê? Porque faltou, aqui dentro, competência para bem aplkar esses
recursos; faltou aos governos desses últimos 15 anos a competência para ele- preensão de um banco ou outro. Esta ê urna medida de ordem nacional, par·
SR. AGENOR MARIA (MOB -

frerite ...

RN) -

E que S. Ex' estava na

tida da Presidência da República. E uma medida de ordem geral. Não se trata de o Presidente do Banco do Brasil não ser compreensivo ou de o Presidente do Banco do Nordeste ser. Nãol Não se trata de compreensão, O Banco do Brasil e o Banco do Nordeste são Bancos oficiais e estão aí para cumprir ordens. Que história é esta do Banco do Nordeste cumprir a ordem e
emprestar o dinheiro e o Sinco do Brasil torcer a cara e, até hoje, não atendeu a ninguém?
O que se verifica no Nordeste é o seguinte: o mutuário do Banco do Brasil faz empréstimo para pagar, num ano, a juros de 15%; e os mutuários do
Banco do Nordeste fazem empréstimo para pagar, em vinte anos, com seis
meses de carência, a juros de 2%. Isso é administração?
Isso atenta contra o Governo que quer merecer a confiança do povo.
Sem merecer a confiança do povo, o Governo não vai fazer nada. Nada. Porque a fase é de dificuldades, Senadores.
Fico preocupado quando leio: "o Prefeito do Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, já foi autorizado para levantar cinco bilhões e Illeio - cinco bilhões e meio! - para gastar no Rio de Janeiro, que está falido".
Y. E'X' disse muíto bem: as nossas reservas minerais, florestais, os nossos
estoque:; de café, tudo isso acabou. Mas, a dívida do Brasil duplicou. E o
mais grave: não se preparou o nosso homem. não se preparou a nossajuventude; as escolas profissionais desapareceram.
Qu~ndo cheguei, aqui, em 1975, apresentei um projeto de lei, tendo
como ohjetivo profissionalizar a juventude rural através do Serviço Militar.
Eu dí7ia, àquela época, e repito hoje: a nossa juventude foge do campo para
servir <.lO Exército, passa um ano recebendo a profissionalização militar, e
também outros tipos de orientação, de esportes ...
O Sr. José Richa (MOB -
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PR) -

Depois não volta mais.

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Quando conclui o Serviço
Militar, a Pátria ganha um reservista, mas, em geral, a lavoura perde um trabalhador que não quer voltar. E o pior: comumente o asfalto ganha um marginal, em potencial, porque ele não conseguiu uma profissào; sabe o que é
uma metralhadora e, não quer voltar mais para campo porque não tem
uma profissão: o que é que vai acontecer?

°

Diante dos fatos, apresentei um projeto, e o levei ao Ministro do Exército, para que fossem criados batalhões rurais, nas periferias das cidades
pobres do interior do Pais. Dei como exemplo o meu Estado, que se divide
em quatro Regiões distintas: o Seridó, que tem como capital Caicó, poderia
ter ali, distante 10 ou 12 kms, um batalhão rural. Toda a juventude da Região do Seridb aprendia ali a profissionalização militar e a profissionalização
rural; o estudo do solo, a semente selecionada, o que era um trator, irrigação, motobomba, enfim, tudo. No Oeste, a mesma coisa.
Resultado: esse projeto encontra-se parado no EMFA, por falta de verba, desde 1975. O Governo agora achou que, realmente, p~ecisa dar condições à agricultura brasileira, para salvar o País.
Mas, eu pergunto: uma agricultura falida, desmotivada, sem nenhum
conhecimento tecnológico,. pode atender a esse chamado? E inteiramente impossível. O Governo não pode querer se servir de uma agricultura desservida. o Governo não pode querer se servir de uma agricultura falida. Ele precisa, primeiro, levantar essa agricultura, criar condições à agricultura, dar motivação, para depois, sim, a agricultura motivar o Pais e servir a Nação.
Mas, o que vem fazendo o Governo? Modificou a filosofia tributária
que incide sobre o produto do homem do campo? Não. N~m se fala em mo-di ficar .
Perguntei ao Ministro da Agricultura, e considero S. Ex' um dos homens mais preparados para o cargo - se S. Ex. tinha em mente, modificar a
incidência fiscal sobre O produto bruto na mão do homem do campo. Inicialmente, nào entendo. porque o ICM é cobrado sobre a operação comercial.
Quantas vezes a pessoa não perde. dinheiro com a sua profissão: com geada,
falta de chuva, excesso de chuva, não perde dinheiro. Ora, se ele colheu esse
ano, menos do que o ano passado, e vai sofrer a mesma taxa de leM. então
ele vai pagar imposto porque trabalhou, porque produziu? Não éjusto que a
pessoa pague o imposto, simplesmente, porque produziu. Porque o imposto
deve ser cobrado sobre o lucro, mas não sobre a operação comercial. E eu
dei o exemplo a S. Ex': um cidadão, ém Mato Grosso, no ano passado;
quando faltou chuva, em vez dele colher as 30 sacas de arroz num hectare,
ele colheu 5, mas pagou a mesma incidência fiscal do ano em que ele colheu
30. Por quê? Porque a taxação é feÍta sobre a operação comercial; o tributo é
cobrado sobre a operação comercial.
Perguntei a S. Ex., e S. Ex' disse que não sabia como iamos saír dessa.
Ora, saber ele sabe, agora ele não quer mudar a temática, nào quer mudar a

J1losofia que criou essa situação que está aí. É uma tributação que incide
sobre o produto bruto, na mão do homem do campo, tenha ou -não lucro.
Segundo, nào se fala no problema de educação rural. Quem continua
responsável pela educação rural no Brasil é o Prefeito. São os prefeitos todos, que, na sua maiorja vivem de esmola; não só encarregados da educação
rural, como encarregados também das estradas vicinaís, que são os escoadouros naturais da produção rural. No Paraná, a soja, no rol;ado. é mais ba.:
rata do que a soja nos Estados Unidos. Pois bem, esta soja quando chega ao
porto está mais cara 30% do que a soja americana. Por conla de quê? Falta
de estradas, tributos caros e unia série de conseqüências qtte o responsável
não é o agricultor. O responsável é Governo que não criou" realmente, com
objetividade e honestidade. um. programa.
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Li, ontem que o nosso Mirlistro da Fazenda se encontra em Londres;
vai tomar dinheiro emprestado: 750 milhões de. dólares; cento e tanto mi1

lhões para fazer casas para Governadores, por aí afora, para abrir avenidas.
Pois bem, o dinheiro para o supérfluo será o primeiro a chegar neste Pais! eé
fógico, porque não -acredito que nenhum país do mundo queira ver a independência do BrasiL Por quê? Porque quem tem que lutar peta nossa independência somos nós - os outros países, e~quantç puderem nos explorar com
dinheiros caros, escorchaqtes, 'eles nos explo~atn.
Portanto, fico apreensivo - e acredito ter razão _ quando vejo que esses 750 milhões de dólares, ou quase um bílhão, é dinheiro para várias coisas,
sem uma prioridade específica. E para tudo! No Rio Grande do Norte' mesmo, a casa do Governador que está sendo projetada dentro de uma avenida
circular que vào abrir; a casa, segundo estou informado, é quase toda de
mármore, tem 30 e tantos apartamentos, é suntuosíssima. Esse dinheiro emprestado, com uma parte para o Rio Grande do Norte, é para aplicar' nesse
tipo de obra, altamente desnecessária no momento.
O que irá acontecer? O dinheiro será aprovado e virá para o Brasil,justamente, porque se destinará a construção d~ obras que: nào resolverão o
problema nacional. Daí. minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, e a minha preocupação.
Chegamos a um ponto sério neste País. O rico q.ue nào se ligou. nesses
últimos dez anos, às muliinacionais ou ao mercado financeiro, tem patrjmôM -nio e dívida, mas dinheiro não tem mais: a inflação absorveu o seu capital.
Os brasileiros ricos que estão com uma situação boa sãc. aqueles que tí:aba
Iham com as multi nacionais, em automóveis, eletrodof:tésticos, com as financeiras, mas o rico Ugado apenas ao mercado tradicional só tem patrímônio e dívida.
Oitenta por cento da classe média brasileira, como se encontra'? O carr~Y
é da financeira 1 a juros de 60% até mais; a casa é do BN 1-1, a juros e correção
monetária, quando o dinheiro é emprestado pela Caix3. Econômica~ a mais
de 53%. Ora, se a casa ê do BNH, a juros de mais de 53% ao ano, o carro 6 da
financeira, pagando juros de 60% ao ano, e ele tem um aumento em seus vencimentos de 40% e alguma coisa, o residual que fica é tl.ltamente danoso até
para a segurança daquela família. Esta é a situação da classe média.
O rico descapitalizou~se, a classe média endividou,-se, está asfixiada, e
eu pergunto: e o assalariado, aquele que vive de salário neste País?
Vamos começar pelo pequeno assalariado: o da minha terra, ganha
Cr\ 1.644,00. Lá o operãrio que não se casou, com eS:ie tipo de salário, vai
morrer solteiro, feito burro-mula, porque não dá para casar.
M

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o cidadão ati':1ge a maioridade, tira
seus documentos, vai à fábrica e consegue o seu emprego com carteira assinada, e o que ganha não dá para ele casar, nào dá para ele constituir um lar.
Qual é o futuro deste Pais? E no meu Estado quem consegue um emprego de
carteira assinada é um felizardo, porque o subemprego e o desemprego ainda
é maior!
Esta é situação social, Sr. PresÍdente e Srs. Senadores; o rico descapítalizado, a classe média endividada, afixiada, e o assalariado jogado à sarjeta.
A situação pública não é diferente da situaçào social~ os munícípiQs empobreceram, esvaziaram-se. Conheço municípios pequenos, no interior do
meu Estado, com muitas casas fechadas - o povo indo embdra para as
grandes urbes. Propriedâdes e mais propriedades com as casas çaindo - o
povo abandonando o campo. Os Estados estào endividados e a Nação de~
vendo uma fortllna no exterior. A situação social é difícil, a situação pública
é mais difícil ainda.
E, o que devemos fazer? Desenvolver os esporh~s, desenvolver as corridas automobilísticas? .. A qualquer pretexto, temos "pegas" de automóveis
toda a semana neste País, e não podemos pagar o petrõleo que estamos importando e a nossa produção é minguada, e a moda é o dinheiro emprestado.
E () Município, é Q Estado, é o paí~~() mund,[) tom~ndo dinheiro em-
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prestado e a Nação avalizando; nossas riquezas minerais e florestais Estado. Pois bem! Ele sendo homem do Governo, confessou hoje da tribuna,
deteriorando·se e exaurindo·se - deteriora-se e exaure·se no Amazonas.
num aparte, que nào conseguiu avistar-se com o Ministro da Educação e
Ainda ontem, li nos jornais que numa reserva indígena estão as serras Cultura, para que esses Prefeitos do interior mais distante pudessem conver·
elétricas tirando milhões de árvores por dia para corresponder à ansiedade sar com S. Ex., dando-lhe conhecimento do problema da educação naquela
do capital apátrida que está ali dentro, acabando com as nossas reservas. área.
Essa é a 'situação do País. num Governo que se iniciou há três meses e
O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex' um aparte?
que disse que quer ajeitar o Brasil!
O :;R. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Com o maior prazer. nobre
Pelo amor de Deus, como podemos ajeitar os problemas deste País se a
Sem: ·.or Evelásio Vieira.
educação fica jogada à sua própria sorte? O problema desses Prefeitos de
o Sr. Evelási. Vieira (MOB - SC) - Nobre Senador Agenor Maria, Municípios do interior do Ceará é este: não foram recebidos pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura.
I. Ex' começou em Itaipu e veio para a agricultura com muita energÍa, PalTivemos, ontem, aqui, centenas de criaturas, talvez um milhar de pesmas a V. Ex., palmas ao Senador José Richa que imbutiu no discurso de V.
soas
que vieram a Brasília porque lutam há meses, em Minas Gerais, para
Exl'- um belo discurso, com muito conteúdo e que acabou com meu "roça·
do". Mas eu tinha de ingressar no discurso de V. Ex'; "Governar é estabele- conversar com o Governo em termos de ganhar um pouco mais. Pois bem, o
cer pr-ioridades". mas estabCleçer prioridades com seriedade responsabili- Governo nào atendeu às pretensões desses professores, professores que na
,dade, E o Senador José Richa falou bem: grande erro do Governo, neste, úl- sua maioria nào ganham o salário mínimo. Não oS atendendo, desesperados,
timos anos, foi desenvolver uma política econõmíca voltada para o mer;;, jo vieram a Brasília. Sabem o que aconteceu? Voltaram de Brasília, com mais
externo, desprezando o mercado interno, querendo ganhar campo lá fora despesas para eles, para a Naçào, sem nada resolvido e nào podiam resolver,
com produtos industrializados sem dispor de uma tecnologia industrial, sem porque a situação financeira do Estado de Minas Gerais talvez não aconse~
dispor de mào~de·obra qualificada suficiente, Chegamos a tal ponto, com es- lhe ao Governador atender às pretensões justas dessas Centenas de professo·
sas exportações'de produtos ind\1strializados, que b Governo Federal conce· res. os quais apenas querem ganhar o suficiente para viver com o mínimo de
de às empresas privadas, especialmente às multinacionais, financiamentos a dignidade.
Ora, se esta é a realidade, se não se procura dentro desses princfpios de
juros de 8%, e a contribuição da comunidade brasileira para subsidiar essas
exportações, apenas com os juros dos empréstimos levantados, foi, ano pas· educação - que é a base fundamental do desenvolvimento nacíonal - o que
sado, da ordem exata de cento e trinta bilhões de cruzeiros, segundo docu- nos resta'! O que podemos esperar'? Qual o otimismo que nós podemos ter.
mento do Banco Central do Brasil. Por que chegamos a esse ponto? Porque pelo amor de Deus, se a situação é esta?
Conheço o interior do Ceará. é distante~ entretanto, vir de lá até aqui,
não se contemplou as prioridades necessárias fundamentais ao desenvolvi'mento do Brasil. Por que se ag~ ~e -"':I.'!ne(ra l~viana e irresponsável? A priori- nào é só despesa, nào é só cansaço, não são só dias de viagem, há também o
dade é, realmente, aquela que V, E'x~, outrós:companheiros e o MOB têm otimismo, a esperança em resolver alguma coisa. E esses homens voltaram
sustentado; ~ a agropecuária pejas condições"que o Brasil oferece e peJa nos- sem conseguir falar com o Ministro da Educação. E uma demonstração de
sa vocação. Além de uma. série de medidas, ,a prioritária é instrumentar o que realmente não querem acertar nada.
De forma que estou começando a ficar pessimista e com razão. Porque,
nosso ruralista, habilitá-ío e para issó" é préçíso desenvolver pesquisas no
volto
a dizer, eu não acredito no desenvolvimento brasileiro, enquanto o ho·
campo da agropecu·ària, para alcançarmos éóm o desenvolvimento da dên·
mem
nào evoluir. A prioridade um deve ser o homem! Há cinqüenta anos
cia, uma tecnologia' que possa juntamente com a cdação de escolas em nú·
meros suficientes, de nível médio, de escolas básicas para dar cultura, ins· passados o homem não precisavâ aprender nada, porque ele tinha faunas,
trução aos noSSos ruralistas, nós aí termos, então, o somatário necessário flora e nào tinha consumismo. Sim. O homem podia viver quase que em esta~
para akançarmos maiores índices de produtividade na área agrícola. a fim do primitivo, mas hoje não há mais flora. nào há mais fauna, e ele precisa de
de podermos produzir mais, para a alimentação dos brasileiros, mais participar do desenvolvimento nacional, esse homem precisa ganhar alguma
matérias-primas para o nosso parque fabril, a melhores preços, para nós al- coisa. E como é que ele poderá ganhar se nào está preparado para viver a
cançarmos excedentes exportáveis, para termos preços competitivos lá fora. vida moderna que estamos vivendo? Chegamos, por conseguinte. a um ponAgora, para isso, é urgente a medida que V, Ex' está·a defender e da qual to- to onde o homem tem aquilo que sabe, se o homem não sabe nada, ele nada
dos participamos. nós do MOB. Criar escolas agrícolas de nível médio, de tem.
Produzimos em média no Seridó do Rio Grande do Norte, 3UU Kg de
nível superior, - porque nessa área há uma carência também enorme - curalgodão
por hectare; o Egito produz 3.000 Kg; a média da produção de arroz
sos profissionalizantes de seis meses, de um ano para o cidadão inclusive
aprender a manejar com uma máquina agrícola. Ter na verdade conhecimen- aqui em Goiás é de 1.500 Kg por hectare. quando tudo dá direitinho e corre·
tos para ele poder oferecer uma maior produtividade na área agrícola. Não to. O Japão produz lO.OCO Kg. Até hoje não ternos produção de trigo e temos
quero seguir na esteira do representante do Paraná; resta-me cumprimentar terras férteis para produzi-lo. mas nào temos trigo no Brasil; importamos da
Argentina mais de 200 milhões de dólares de trigo, com terras férteis para
V. Ex' pelo belo pronunciamento que está fazendo.
produzi-lo! E por quê? Porque até hoje objetivamente não se procurou resolO SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Senador Evelásio Vieira, é ver o problema do agricultor. nem da agricultura. Nào se quer ver o
de lamentar, numa hora como esta, difícil, complexa, enfim, problemática,
problema: o homem como prioridade 1, porque o homem, volto a dizer, nào
aonde a N ação aguarda, confiantemente, uma providência enérgica, como poderá continuar a ser instrumento meramente do capital. Não. Hoje precianda o Congresso Nacional'? Como anda a classe política brasileira? Ninsamos preparar o homem para que ele, preparado, possa produzir; sem prepa·
guém sabe se OS partidos irão aumentar ou irào· acabar, ninguém sabe, na rar o homem a sociedade poderá pagar um preço muito alto pelo despreparo
realídade, o dia de amanhã. Não hã perspectiva, não há segurança, não há dele. Nào é possível uma minoria ter direito a tudo e as multidões nào terem
estabilidade e, por que não dizer?, nào há confiança. Por que não há con· o simples. o elemenlar direito de aprender e, aprendendo, poder viver às suas
fiança na política brasileira? Porque há poucos meses quando todos imagina- custas.
vam que tudo de bom iria acontecer para o País, o que fez o Governo do PreDe forma que a minha presença na tribuna é mais·uma vez no sentido de
sidente Geisel? Estabeleceu, através de sua óptica, uma política de eleição alertar as autorídades para essa realidade, porque quando li nos jornais de
onde se elegeu o Senador que Sua Excelência quis, onde se elegeu o Governa- ontem que o Ministro da Fazenda está em Londres, esperando para assinar
dor que Sua Excelência entendeu. Daí nasceu a desconfiança que estamos vi- vários contratos no montante de 750 milhões de dólares. tantos milhões para
vendo hoje.
isso, tantos milhões para aquilo, etc., comecei a entender que nào está se
Os jornais alardeiam que o MDB e a ARENA irào acabar; noutro dia dando prioridade a nada. não. O que estamos querendo lá fora, é dinheiro
os jornais dizem que nem o MDB nem a ARENA irào acabar, porque de- emprestado para qualquer coisa; nós queremos que o dinheiro venha.
Ora, não pode ser assim. Não podemos ficar na dependência do dinheipendemos de uma força que não é a nossa, porque, enfim, dependemos do
ro internacional, a não ser o dinheiro que venha para nOs tirar desse poço, a
desconhecido. Isto ajuda ao momento que a Nação está vivendo? Não pode
ajUdar.
não ser o dinheiro que venha para desenvolver economícamente a Pátria, a
Vejam bem, Senadores José Richa, Evelásio Vieira, o Senador Almir
nào ser o dinheiro que venha para resolver o problema. de uma vez por to·
das, do nosso desenvolvimento econômico e social.
Pinto - um homem do Nordeste, do Ceará, Senador pela ARENA,' em
Concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, agra-j
companhia de conterrâneos seus. Prefeitos de M unicipios longínquos do in·
decendo a deferência da Casa, e mais urna vez pedindo a Deus, na sua onipoterior daquele Estado - procurou ter um encontro com o Sr. Ministro da
Educação e Cultura para tratar do problema da educação naquele longínquo tência, que clareie, que ilumine a consciência dos responsáveis pelo País, POf-

e

Junho de 1979

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

que a hora é de transição, é séria. e requer de todos nós patriotismo, dedicação, pois só assim, dando o bom exemplo, nós podemos acordar a Nação
para a realidade. Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Raimundo Parente.

Concedo a palavra ao nobre

o SR. RAIMlINDO PARENTE (ARENA - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em reunião extraordinária realizada na última quarta-feira, dia J 3, a
Assembléia Legislativa do me4 Estado aprovou, por unanimidade, um documento intitulado "Carta do Amazonas", no qual "se coloca diante da Nação
brasileira para protestar contra toda e qualquer tentativa de paralisação de
sua única, pequena e indispensável hidrelétrica de Balbina, que teve sua
construção autorizada pelo ex-Presidente Ernesto Geisel e a continuação de
suas obras juramentada. por duas vezes) pelo Presidente João Baptista de
Oliveira Figueiredo, em quem continua depositando sua total confiança".
Nesse documento, cujos termos apoiamos integralmente, os parlamentares estaduais amazonenses acentuam que "o povo amazonense tem certeza
de que nenhum coraçào brasileiro há de aceitar, como válido, que, diante da
crise mundial do petróleo e do potencial hidrelétrico do Amazonas, pólo de
investimento da Nação, seja determinada, hoje, a desativação de todo o seu
processo de desenvolvimento, carente de energia elétrica", uma vez que isso
representaria a "marginalização de um dos Estados mais necessitados da
Nação".
Objetivando, em síntese, esclarecer as autoridades e o povo brasileiro
sobre os incalculáveis prejuízos que a paralisação de Balbina acarretará ao
Estado e à Nação, a "Carta do Amazonas", que, pela sua importância, merece constar dos Anais desta Casa, para conhecimento de todos os seus
membros, é do seguinte teor:
"O Amazonas, por seus Deputados à Assembléia Legislativa,
se coloca diante da Nação brasileira para protestar contra toda e
qualquer tentativa de paralisação de sua única, pequena e indispensilvei hidrelétrica de Balbína, que teve sua construção autorizada
pelo ex-Presidente Ernesto Geisel e a continuação de suas obras juramentada por duas vezes pelo Presidente João Baptísta de Oliveira
Figueiredo, em quem continua depositando sua total confiança.
Situado na Região indicada, com 60% do potencial hidrelétrico
brasileiro, tem até mesmo sua própria capital abastecida em energia
elétrica com dependência exclusiva do petróleo, produto que, conforme dados oficiais. está saltando, numa evasão de divisas do Es·
lado para o exterior. de 71 milhões. em 1973, para valor nunca inferior a 7lO milhões de cruzeiros no próximo ano, estatística que estimula apavorante raciocínio de que. tainbém sobre os próximos cinco anos, o valor de hoje representará apenas W% do custo de sua
importação em 1985, ano indicado como limite final do equilíbrio
na oferta e consumo mundial de petróleo, com conseqüências dramáticas para as regiões que lhe são inteiramente dependentes.
O Brasil, que possui um consumo de energia elétrica crescente
em 5% ao ano, apressa-se em ampliar sua atual produção de 10 milhões K Wh gerados por hidroeletricidade com mais JO milhões
K Wh em Itaipu e com mais 10 milhões K Wh em energia nuclear,
triplicando sua produção destinada a garantir, a longo prazo, o
ainda tranqUilo abastecimento nacional que passará a ter fronteiras
com o Amazonas, já que o Pará estará incluído no sistema interligado.
Manaus, capital do Amazonas, estimulada há mais de dez
anos como pólo de desenvolvimento para a Amazônia Ocidental,
diante dos 20% anuais de crescimento do consumo de energia elétrica, absolutamente superior à média brasileira, clama por urgente
necessidade de substituição em sua atual e total dependência do petróleo estrangeiro por fórmulas alternativas que passem a utilizar
matéria-prima local de seus abundantes e próprios recursos naturais.
A hidroeletricidade, que hoje tranqUiliza o País 'com o uso gratuito da água, levou o Presidente Ernesto G~isel a autorizar, em junho de 1978) o inicio dos trabalhos para a construção da pequena,
mas indispensável Hidrelétrica de Balbina,com 250 mil K Wh, escolhida entre outras por apresentar o menor custo que proporcionará
uma resposta mais imediata ao grande quadro negro com que se
defronta o futuro quase que imediato do Amazonas. Para um Estado abundante em recursos naturais passíveis de utilização pela
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própria tecnologia nacional e embalado pela possibilidade de futura exportação de tecnologia para o mundo africano, esta foi a'decisão política que fa1ta~a.
O atual Presidente João Baptista de Oliveir,3. Figueiredo, por
duas vezes, às autoridades e ao povo em praça pública, no fim do
ano passado, às vésperas das eleições, juramentou seu penhor pessoal na continuação e concretização da obra.
Empossado o novo Governo e determinada prioridade no
combate à inflação, foi o Amazonas o Estado mais duramente atin~
gido no corte orçam.entário havido no setor energético do País teri~
do sido a ELETRONORTE. s}lbsidiária da ELETROBRAS encarregada daquela construção, obrigada a suprimir os ming,uadçs 578
milhões de cruzeiro~ destinados a Balbina no exercício de 1979 e
sua subseEJiiente desativação de suas obras, onde já s~ tinham reaH~
zado o altamente o,~eroso estudo geológico, a ~Ibertura de 70 km.
de estrada de serviç~, em meio à floresta, inícic> de infra-eSlrutura
no canteiro de obra~,: capaz de abrigar a.partir do próximo ano, seis
mil almas, atendendo a atual oferta de mão-de~(lbra local dispensa~
das de outras grandes obras concluídas e que já ampliam os ante~
riormente irrisóríos 5% de desemprego em Manaus.
Custa-nos Crer - e a todo aquele que sente pulsar um coraçào
brasileiro, acreditamos - que um Brasil desl:nvolvido só possa
mais crescer à custa de sacrificios impostos a um Brasil desenvolvj~
do, que aquele possa investir mais d& 30 bilhües de cruzeiros t;m
energia nuclear e na triplicação' de sua produç~o energética com o
sacrifício de 578 milhões de cruzeiros e a desativação de uma, única\
pequena, mas indispensável hidrelétrica como Balbina, que vai ge~
rar eletricidade para um Estado rico em potl:ncial hidroelétrico.
mas ainda inteirarpenle dependente do petróll!o estrangei«),
.
Em meio a tal intenção já ábsurda, desponta o amor do Presi . .
dente da ELETROBRÀS aseu próprio Estado, Santa Catarina,sugerindo que o subproduto de seu-carvão siderúrgico passe 'a'ser ud. .
lizado em usinas especiais a serem instaladas em Manaus, contra ....
riando todos os estudos técnicos existentes no mundo que as acon . .
selham à boca das minas e como forma supll:mentar de ápasteci~
mento de energia elétrica, como bem salienta aquele mesmo presi~
dente na sua exposição de motivos ao Mínístro das Minas e Ener~
gía. Sem discriminar o ônus com equipamento de vida útil inferior
à hidrelétrica de Balbina e com aquisição de área muito grande
para estocamento numa cidade com grave crise econômicoimobiliária, construção de porto especial c: barcaças oceânicas
apropríadas. Manaus deixaria de ser dependente do carvão siderúrgico da distante Santa Catarina, sujeito a pm,síveis oscilações políticas, econômicas e sociais daquele Estado. O Amazonas, quejá en~
frenta inúmeras dificuldades se veria obrigado ainda a imp'ortar os
problemas de Santa Catarina, Estado a que ';emos o merecido res~
peito o que naturalmente há de ser mútuo.
A hidrelétrica de Balbina, segundo o cronograma oficiai, deverá entrar em operação a partir de 1984, ficando concluída somente
em J994, a seis anos de um novo século. Gerará uma economia
anual em divisas com a importação de petróleo de valor superior a
35 milhões de d6lares. Diante de um custo lotai pouco s}lperior a
440 milhões de dólares, torna-se a própria hidrelétrica auto~
resgatável em apenas 12 anos, inferior, portanto, mesmo à m.etade
de prazo de uma aquisição financiada de c:asa própria no País.
Entusiasma"-nos ver que todo o povo bJ asileiro se levanta con·
tra a àme~ça de devastação da Amazônia e sua conseqUente desertificação. O PovQ amazonense tem certeza ele que nenhum Icoração
brasileiro há de a:ceitar, como válido, quem diante da crise mundial
do petróleo e do potencial hidroe1étrico do Amazónas, pólo de ín~
vestimento da Naçào, seja determinada hoje sua desertificação social, econômica e política, com a desativaçáo de todo o seu processo de deseFlvolvimento por carência de ell ergia elétríca, fruto de
decisões que, no necessário combate à inflação, determinam.o sacrifício dq mais pobre em favor do mais ritO, a proteção do detentor _de maior regalia contra o já menos pTCItegído, o corte dos vinténs de quem nada possua el1). favor dos bilhões dos ainda tranqüi.
los, a marginalização de um Estado mais nl:cessitado diante de uma
Nação talvez não suficientemente desenvolvida mas bem mais
aquinhoada,
O Amazonas não aceita e protesta contra tais pesds) tais medidas. Confia no Governo Brasileiro, confia no apoio da Nação. Faz
finalmente, suas as palavras de Zaratustra: "já é tempo que o hoj
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mem se proponha a uma finalidade. J6. é tempo que o homem plan·
ta o germe de sua mais alta esperança. Seu solo é ainda bastante
fêrtil para isso. Mas um dia este solo será pobre e estéril e nenhuma
ãrvore poderá crescer sobre ele".
A Nação Brasileira não há de permitir que de um panorama
tào radiante. mergulhemos no quadro negro que se desenha à fren·

te, tudo possuindo, mas carecendo tão-somente de uma decisão
política.
Precisamos de

Balbína.'~

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Na presente sessão terminou

-7Votação, em segundo turn~, do Projeto de Lei do Senado nÇ 104, de
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a doação de terras
aos ex-combatentes da FEB, tendo
PARECERES, sob n's 842 e 843, de 1977, e 193 e 194, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionalidade, juridicidade e aprovação; 2'" pronunciamento: favorável ao Projeto e à
Emenda' n9 I, de plenário;
- de Finanças - 19 pronunciamento: contrário; 29 pronunciamento: contrário ao Projeto e à Emenda nÇ I, de plenârio.

o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n\' 31, de
1979. do Senador Humberto Lucena, q~e altera" Regimento Interno do Senado Federal.
'.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será despachada às Comissões de ConstituiçãQ e Justiça e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Jorge I!;alume) -

Não há mais oradores inscri-

-8Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado -n'" 106, de
1979, do Senador Aloysio Chaves, que altera o art. 134, inciso 11, do Código
Civil Brasileiro, tendo
PARECER, sob n' 237, de 1979. da Comissão:
- de Constituição, e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e,
no mérito, fa .... orável.

tos.
Nada mais havendo a tratar, designo para a sessão ordinária de
segunda~feira, dia 18, a seguinte

0IWEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de lei do Senado n9 47, de 1979Complementar, do Senador Franco Montara, que altera a Lei Complementar n' 25, de 2 de Julho de 1975, para permitir o pagamento da verba de representação aos Presidentes das Câmaras Municipais, tendo
PARECER, sob n' 240, de 1979, da Comissào:
- de COiIstftuiçio e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade e,
no mérito. favorável.
-1Votação, em turno único, do Requerimento n 9 185, de 1979, do Senador Mauro Benevides, peja Liderança do MOB, solicitando, nos termos do
art. 37 j, alínea C, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de Lei do
Senado n9 247, de 1977, de autoria do Senador Itamar Franco, que dispõe
sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, e
dá outras providências.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 186, de 1979, do Senador Pedro Simon, pela Liderança do M OS, solicitando, nos termos do
art. 37', alínea c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de .Resolução n9 17, de 1979, que altera o Regimento Interno do Senado Fed.eral.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n'" 192, de 1979, do Senador Jarbas Passarinho, solicitando urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n9 28, de
1979 (n' 5.765/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento
de Barcarena -- CODEBAR, e dá outras providências.

-5Votação, em turno único, do Requerimento n 9 191, de 1979, do Senador Passos Pôrto, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Resolução n9 30, de 1979, de sua autoria, determinando que os atuais Secretários Parlamentares sejam incluídos no Quadro Permanente do Senado Federal, e dá outras providências.

-6Discussão, em turno único (apreciaçào preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'" 305, de 1977-Complementar, do Senador Itamar Franco, que dá
nova redação aos §§ 29 ,3 9 ,49 e 59, e acrescenta parâgrafos (antigos e novos)
à Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), tendo
PARECER, sob n' 222, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionaJidadé, com voto vencido dos Senadores Tancredo Neves, Cunha Lima, Hugo Ramos e Amaral
Fur\an.

-9Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da con'stitucionaHdade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
Senado n9 72, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que isenta do Imposto
de Renda o 13 9 salário, tendo
PARECER, sob n' 239, de 1979, da Comissão:
- de Constituiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Está encerrada· a sessão.

(Levama-se a sessào às 17 ,horas e 45 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CARREIRA NA SESSÃO DE 12-6-79 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SE:RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDS - AM. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Faz algum tempo que deixei de abordar um tema do maior interesse das
populações amazônicas, e o fiz obediente a um compromisso que assumira
de dar um crédito de confiança à política encetada pelo Governo para a solução do problema gumifero de nossa Pátria.
A SUDHEVEA, órgão responsável pela política de produção de borracha, por intermédio do seu titular, o engenheiro Cesário. cavalheirescamente
me pedira uma trégua, para a consecução do 11 PROBOR, assim ele o denomina, quando, na minha classificação cronológica, já houve "'n" PROBORs
e não solucionaram o problema gumífero brasileiro, um dos mais angustiantes problemas nacionais.
Venho denunciando nesta Casa~ desde que aqui cheguei, o fato de a borracha ter perdido a sua conotaçãQ simplesmente econômica, para tomar matizes de importância estratégica, pois o Brasil importa borracha, em grande
escala, do Sudeste da Asia, urna área quotidianamente ameaçada por confiitos ideológicos imprevisíveis, haja vista O que aconteceu hâ bem pouco,
quando a China invadiu o Vietnã. Aquele comportamento poderia ter desdobramento~ profundos, a ponto de implicar num bloqueio da Malásia, do
Sri Lanka, da Taílândia, da Indonésia, de todo o Sudeste da Asia. E o Brasil,
assim acontecend.o, entraria em colapso vertiginoso, pois depende essencialmente de dois bens estratégicos: petróleo e borracha, porquanto estruturou
uma política viária, uma política de distribuiçào de riqueza com base em dois
recursos naturais de que não dispunha. Parece até conto de carochinha, mas
é verdade.

o

Sr.

Dirc~u

Cardoso (MDB -

ES) -

Permite V. Ex' um aparte?

o SR. EV ANDRO CARREIRA (M DS - AM) - Ouço o ilustre Senador Dírceu Cardoso, com muita honra.

o Sr. Dirceu Cardoso (MDS - ES} - Senador Evandro Carreira, desde que se abriu a primeira sessão da atual Legislatura, V. Ex' tem trazido
para esta Casa problemas incandescentes da área amazônica. Hoje traz o da
borracha. E eu, que li que o Brasil já foi o primeiro produtor de borracha do
Mundo, hoje vejo que, nas estatísticas, colaboramo~ com 1% da borracha
natural do Mundo,
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o SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nem isso, nobre Senador: U,5%.
O Sr. Dirceu C.rdoso (MDB - ES) - Que queda vertiginosa que tivemos. Era este o meu aparte ao pronunciamento de V. Ex'
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB nobre Senador.

AM) -

Muito obrigad'o,

(} Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - V. Ex', que conhece muito bem o
assunto, vai-nos brindar com outra aula sobre a borracha amazônica.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - O aparte de V, Ex'
enriqueceu o meu discurso de hoje, porque não estava na minha retentiva a
oportunidade de trazer'" a lume, a foco, esse dado estatístico, que é inquestionável.
Então, Sr. Presidente, eu aventara à época um caminho para a solução
dentro da nossa estrutura de mercado livre, dentro da nossa estrutura de
mercado de competição, eu dissera que a solução estaria num preço sedutor,
num preço pepita-ouro, num preço "imagético", um preço que atraísse
como se fosse o êxodo para uma mina de ouro ou de diamantes. Assim. nós
ocuparíamos a Amazônia, racionalmente, e forneceríamos ao mercado nacional um lote de bens que tem uma conotação estratégica, que vem a ser a
borracha, pois nenhuma jamanta, nenhum caminhào, com mais de 20 toneladas de carga, pode ultrapassar a velocidade de 60 quilômetros por hora,
sem que pneu seja feito só de borracha natural; nenhum aviào do mundo
levanta vôo ou aterrissa. sem que seus pneus sejam só de borracha natural;
os carros de alta velocidade têm que Usar pneus de borracha natural, a sintétíca é despendida na fabricação de pneus para carros leves; até absoh.:.1.a, pois
só ela tem a elasticidade, a dureza, a flexibilidade, a resistência que ainda não
se conseguiu dar à sintética feita do petróleo.
Sr. Presidente, o Governo fez ouvidos de mercador e não atendeu à minha
propositura; eu me ofereci para debate; eu me ofereci durante quatro anos; e os
PROBORes foram se sucedendo e foi-se jogando dinheiro fora; o
último PROBOR pretendia plantar seringais de cultivo, e teria um depósito
de 6 a 8 bilhões de cruzeiros para financiar àqueles que se propusessem a
plantar seringais, a criar seringais de cultivo. Na oportunidade, não neguei
que isso seria uma solução mediara, mas a imediata seria um estímulo no
agora, no hoje, no ato da palavra, para os seringais selvagens, os seringais
nativos que existem na Amazônia em abundância, apesar da devastação criminosa cometida nos seringais do Acre e de Rondônia. No entanto, um
preço sedutor seria o suficiente para atrair levas e levas de interessados, onde
o Governo nào participaria, ele' seria o Estado gendarme, dentro de uma
orientação liberalista do laissez-faire, laíssez-aller: pagaria preço sedutor,
preço pepita-ouro. E perguntei a um banqueiro, se houvesse uma decisão
através de decreto do Governo nesse sentido, como eles iriam funcionar junto àqueles seringalistas endividados e comprometidos com QS bancos oficiais? Ele me respondeu: Senador, um preço sedutor, nós aceitaríamos até hipoteca em terceira e quinta categorias, desde que emprestaríamos o dinheiro
com um funcionário nosso que seria o guarda-livro, ele iria levar o dinheiro
para pagar, e nós ficaríamos apenas com o juro compensador. Vejam bem,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o financiamento não era um problema
de "sete cabeças", mas na ,verdade é que nào fui atendido nem ouvido. E
agora, Sr. Presidente, leio o que um técnico da EMBRATER, autorizado
pejo Governo, diz através o Jornal de Brasflia do dia 2 de maio deste ano:

°

°

"Aproxima-se uma gigantesca crise mundial no fornecimento
de borracha, e o Brasil, único país do mundo capaz de evitá-Ia, nào
está se preparando para isto. E o que se pode depreender das declarações do técnico Ãntônio Neto Vieira, especialista em borracha da
Empresa Brasileira de Assistência Técnica 'e Extensão Rural
(Embrater). Ele afirma que, enquanto o Brasil consome hoje
294.489 toneladas de borracha ... "
Sr. Presidente, este dado é importante: o Brasil consome hoje 294.489
toneladas de borracha: o Brasil está consumindo hoje quase 300 mil toneladas de borracha por ano.

..... em 1992 estará consumindo 10 milhões e 500 mil toneladas
anuais."
E claro que esse dado estatístico está englobando borracha natural e sintética, pois o consumo anual do Brasil, em 1978, de borracha natural, foi de
cerca de 70 mil toneladas, das quais produziu apenas 23 mil toneladas; t~ve
que importar da Malásia cerca de 50 mil toneladas; e este ano, em 1979, terá
Que importar cerca de 90 mil toneladas. quando poderia estar produzindo

isto se tivesse dado o preço pepita-ouro e não teria despe;n~ido, estupidamente, num programa fantasioso e negativo. a fortuna que despendeu.
Mas, prossigo, Sr. Presidente:
"E, enquanto a produção interna atual é de 229.861 toneladas, nós estamos consumindo 294.489 toneladas, e a nossa prodU1;ão interna ,é de
229,861 toneladas"; retire-se dessas 229.1)00 toneladas as 2:1,000 de borracha
nat~ral, ficaremos com cerca de 200.000 toneladas de born!cha sintética prodUZido pelo nosso parque industrial interno. Estamos até importando borra~
cha sintética, artefatos de borracha fabricados no exterior. Em 1992, nào
passará de sete milhões dç toneladas, isto é, a produçào interna. Isso s1gnifica que, naquele ano, o País terá um déficit acumulado (:om o prodÚto'de
mais de vinte e seis trilhões de cruzeiros.
Tudo se torna ainda maiS1 grave quando se sabe que, nesse valor, 9.v.olu~
me de borracha sintética é computado a preços atuais, o q'Je é um cálculo·so,..
nhadoramente otimista, já que'a matéria-prima do produto sintético é oriun'~
da do petróleo, cuja tendência de preços é irreversivelmente altista., Logo,
para evitar uma crise ainda maior e talvez incontornável, a solução seria inw
centivar a produção de borracha natural, de que o País fOI o maior produtor.
Hoje a produção brasileíra de borracha natural corresponde apenas o O,6<1í:i
da produção mundial. A Malásia, para onde foram levadas as mudas de se..
/ ringueíras, etc., o que aliás nunca condenei, porque os in~;leses levaram as se~
mentes e foram estudá-las. Nós deixamos de faiet isto, nós ficamos queimando charutos com nota de quinhentos cruzeiros e trazendo.as vedetes do Fo~
fies Bergeres para o Teatro Amazonas, quand9 deveríamos, em vez do Teatro
Amazonas, ter construído um instituto de pesquisa da borracha, dever-nosíamos ter preocupado com o futuro. Mas não, essa preocupação irne4iatista
é o que está acontecendo conosco agora. Nós não estamos tomando Gonhecimento do perigo do Sudeste asiático. Estamos, cada vez mais, precisando de
borracha natural e ficamos sonhando com os seringaü; de cultivo,
Ora, Sr. Presídente, quero denunciar, nesta hora a c:oisa mais:estapafúr..:
dia que se pode dertunciar em .termos de política gumífe:ra neste Pajs~ O Go~
verno, com o,segundo PROBQR e os bilhões de cruzeiros que separQu para
o financiamento, apenas para seringais de cultivo, autorizou ,aos .proprietários, concedendo-lhes financiamento, a derrubar gran,jes áreas e plantar os
clones que seriam fornecidos pelo Governo, porque é importante que nós
nos preocupemos, com isso.
Para o reflorestamento, seja de que espécie for, é pr-eciso que héija disponibilidade dos bancos de;: sementes. Não -adianta devastar a Amazônia e di~
zer: eu vou reOorestar. Mas com quê? Com que planta? Nós temos p;1ântu1as?
Nós temos clones suficientes para ocupar o espaço que foi devastado? Mas o
Governo 'prometeu, porque também iria incentivar empresas para produzir
esses clones, para produzir essas plântulas e partiu nesse sentjdo~,
Mas, Sr. Presídent~, o Governo nào atendeu a uma denúncia que faço
aqui, de longa data, a presença do mícrocyc!us ul/ey, I~sse fungo que dizima
os plantios homogêneos de seringueiras. A Amazônia não aceita a homoge~
neidade flórea, a Amazônia repele,. ela é heterogênea por vocação, O qu.e
aconteceu? Os plantíos do Governo, de um milhão de sementes de,seríngueiídS, as plântulas quando já estavam com um ou dois a11os, o rnicrocyclus dizim~u cerca de 80% e o seringalista, que tinha derrubado a mata para plantar a
seringueira homogeneamente, não teve sequer as plântulas para plantar' e o
mato está cres~endo. E esta a polilica caolha do Governo com relação à pro~
duçào de borracha.
Ora, SI. Presidente, não é esta a solução. A solução é um preço sedutor.
um preço atrativo, fora disso não conseguiremos plantar.
Explico, Sr. Presidente: quem é que vai plantar bananeira, se banana
não' tem preco? Mas isso é primário em Economia; é liçào rudimentar, 1:. difícil plantar e cuidar de uma semente que brota, cuja plântula ê tenra e fr.ágÜ; é
preciso um cuidado de puericultura, é preciso um t:arinho como que para
criança. E como isso é possível se sabemos que o incentivo, o financiamento
é apenas para a árvore, se não há um preço sedutor para o prodtlto daquela
árvore'?
Conclui-se, é óbvio, que a solução do problema, imediatamente, está no
pagamento de um preço sedutor. O Governo, ao invés de jogar fora pjJ~ões
de cruzeiros -com u'a máquina burocrática, com instalações refrigeradas no
Rio de Janeiro para a SUDHEVEA,,,,
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Apenas para um pequeno aviso, meu prezado colega Senador Evandro Carreira. V. Ex' dispõe de quatro
minutos para concluir o seu discurso. porque temos sessão dO Congresso
Nacional às \8 horas e 30 minutos.
Muito obrigado a.v. Ex." pela sua compreemião.
O SR. EV ANDg<)(?AgREIRA (MDB - AM) - Poí.'DÍio, nobre Presidente" concluirei já.
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Quero dizer que a solução está num preço sedutor. dado este preço, ha·
verá um estímulo, um encorajamento. Esse preço sedutor terá de ser garanti.
do numa faixa cronológica, que permita a todos plantar seringueira até no
banheiro, no quintal. Se o Governo garantir que durante vinte anos pagará o
preço "x", mercê de correção monetária, todos os amazônidas se preocuparào em plantar seringueiras. Teremos talvez produção suficiente dentro de
algum tempo, porque a seringueira só produz depois de oito anos, no mínimo. Com oito anos é que ela atinge a primeira faixa de pr'odução e há certas
regiões que não permitem o corte nem com oito anos e exigem dez e doze
anos. Mas, com oito anos, nós poderíamos contar com canteiros de serin·
gueiras cultivadas, porque toda a população amazônida iria plantá-las como
se fossem um pecúlio, como se fossem uma garantia de futuro e, no momento, evitaríamos primeiro o fluxo migratôrio, que hoje há da zona rural para
as cidades amazônidas, para as megaJópoles amazônidas. Deteríamos esse
fluxo, quando o homem seria estimulado a permanecer no interior à cata das
seringueiras nativas, das seríngueiras selvagens e colheria o látex com muito
carinho, porque saberia que aquilo valeria preço pepita-ouro. Esta é que ê a
solução.
Esse tema eu havia abandonado em consideração ao Superintendente
da SUOHEVEA, que me pediu tréguas e eu concordei com essa trégua, mas
já nào posso mais calar, Sr. Presidente, senão viveremos momentos de angústia e de desespero. A solução seria um preço que equivalesse, mais ou me~
nos, ao preço de um quilo de café no interior, lá no seringal. E. hoje, um qui~
lo de café está custando, no interior Amazônico, por volta de erS 200,00 o
quilo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Lembro a V. Ex' que seu tem·
po está esgotado.
O SR. EVANORO CARREIRA (MDB - AM) - Jã «tou encerran·
do, Sr. Presidente.
A borracha nào pode ser paga por menos de duzentós cruzeiros. Mas a
SUDHEVEA ganha no neg6cio. Ela compra da Malásia a trinta cruzeiros a
borracha natural e vende para as indústrias a noventa cruzeiros. Negocia,
negocia com o sangue do seringueiro.
Sr. Presidente, aqui fica mais uma vez a advertência ao Governo; o Governo que saia da sua torre de marfim, enfrente o problema dentro de uma
realidade glebária, ausculte a própria gleba, e há de chegar à, conclusão de
que sõ há uma solução e uma saída para o problema gumífero brasileiro, é
preço pepita-ouço para o quilo da borracha.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bernl)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. EVANDRO
CARREIRA EM SEU DISCURSO;
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sonhadoramente otimi~ta, já que a matéria-prima do produto sintético é o
petróleo, cuja tendência de preços é irreversivelmente altista. Logo, para evitar uma crise ainda maior - e talvez incontornável-, a solução seria incentivar a produçào de borracha natural, de que o País foi o maior produtor até
o início da década de 50, quando começou a decair. Hoje. a produçào brasileira de borracha natural corresponde a apenas 0,6 por cento da produçào
mundial.
A Malásia, para onde foram levadas mudas de seringueiras nativas do
Brasil em 1877, é responsável por 40 por cento do abastecimento mundiatdo
produto. Pelas condições de clima, os países tropicais sào os únicos capazes
de desenvolver o cultivo de seringueiras. mas estão impedidos de fazê-lo por
várias razões, segundo Neto Vieira. A primeira delas aplica·se aos países
asiáticos, onde os seringais estão com suas áreas de expansão contidas pela
necessidade de reservar espaço para a produção de alimentos. Aqueles países
(Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Jndia, Vietnã e outros) sào exatamente os
que concentram maior densidade demográfica.
Estrangul~~ento

A Africa seria outra alternativa, mas a instabilidade política do continente desanima os empresários a investir. Restaria o Brasil, onde os quase
três milhões e 500 mil quilômetros quadrados de floresta tropical apresentam
um grande índice de seringueiras nativas e oferecem todas as condições para
o cultivo de novas mudas. Algumas tentativas vêm sendo feitas para estimular a extração e as plantações de novos pés de seringueiras, .como os Projetos
de incentivo à Produção de Borracha Natural (PROBOR) I e 11. Somente o
PROSOR II deverá consumir até 1984 seis bilhões de cruzeiros em financiamentos e infra-estrutura para o cultivo de 120 mil heçtares, recuperação de
mais cinco mil hectares já plantados na Bahia e exploração de outros cinco
mil hectares de seringais nativos ainda não aproveitados economicamente.
Uma outra decisão considerada estimulante para a produção natural in~
terna é o monopólío das importações de borracha sintética detido pela Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), que compra o produto por 30 cruzeiros o quilo e vende às indústrias por 80 para manter a competitividade da
borracha natural. Além do mais, o PROBOR está mantendo um serviço
constante de atendimento aos seringueiros, fornecendo·lhes assistência técnica, médíca e educacional. Neto Vieira, no entanto, acha que isto ainda nào é
suficiente, e que é preciso, no mínimo, retomar um projeto de incentivos norestais para a borracha natural, apresentado no último governo ao Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) e totalmente ignorado. Porque. segundo ele. a tendência é de que, em breve espaço de tempo, o preço da
borracha sintética ultrapasse ao da natural, quando haverá um total estrangulamento do mercado pela defasagem entre demanda e oferta. Um mercado
comprador de borracha é estrategicamente desastroso para qualquer pais.

Jornal de Brasília, 2-5-79
TECNICO PREVE GRAVE CRISE DA BORRACHA
Aproxima-se uma gigantesca crise mundial no fornecimento de borracha, e o Brasil, único país do mundo capaz de evitá-Ia, não está se preparando para isto. E o que se pode depreender das declarações do técnico Antônio
Neto Vieira, especialista em borracha da Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural (EM BRA TER). Ele afirma que, enquanto o Brasil
consome hoje 294.489 toneladas de borracha, em 1992 estará consumindo 10
milhões e 500 mil toneladas anuais. E, enquanto a produçào interna atual é
de 229.861 toneladas, em 1992 não passará de sete milhões de toneladas. Isto
significa que, naquele ano, o País terá um deficil acumulado com o produto
de mais de 26 trilhões de cruzeiros.
Tudo torna-se ainda mais grave quando se sabe que, nesse valor, o volume de borracha sintética é computado a preços atuais - o que é um cálculo

ATO DA COMISSÀO DIRETORA
N' 27, DE 1979
A Comissào Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o Regimento interno, e nos termos dos arts. 79 ,47 e 483, § 50?, do Regulamento Administrativo, aprovado pe1~ Resolução n9 57, de 1976. e tendo
em vista o que dispõe o Ato n\' 18, de 1976. resolve baixar o seguinte Ato:
Art. l\' Fica alterado, na conformidade das discriminações constantes
dos Quadros I a Y, anexos. o Orçamento Interno do Fundo de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para Q exerci.
cio financeiro de 1979.
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de junho de \979. - Luiz Viana - Dinarte MarizAlexandre Costa - Lourival Baptista - G'slào Müller.
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ç::' O

tLl"'l"~O

OaRIGAçÕES PATRO:-;AlS

3.1-.2.0

3.1.3..1

II

SI'" ti t.

..... e~'-'= .. !-"',-O( ,'1:"

72.900.000,00

PESSOAL ClVIL
01

r.::""ê ... CA

l}1..1.)7.000,OO

PESSOAi..

3.1.1.1

3.1.9.2

C~Tt~a"r ..

DESPESAS DE CUSTEIO

).1.1.0

I

A ... TERIOR

ELt"EIHO

DESPESAS CORRENTES

3,0.0.0
3.LO.O

3.1.9.0
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1:>0.000,00
1.520.000,00

24.900.000,00

j
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z.0:J - SE:-1.<\.DO FEDERAL
. '
In.
DA R~CEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CatEGORIAS ECONOMICAS
[02.03
:DEMONSTRATIVO
- FU:-'1l0 DE l:-:FOR:-lÁTtCA E PROCESSA.~1E:>TO DE DADOS DO S;.:::,\~O fEDtR,\l. - Ft'::UASr.:-:

• , •• , , , , , • t , o

., , , , , •
••• c , •

Slr

L

, o

T

•

"

A ç ]i

~

TUA L

,,,

••• t

T A C

SUPERAVIT DO

ORÇk~XTO

160.[,81.801,22

1[,.900.000,0

RECEITAS DE CAPITAL

, •

L

,

'11.

..

,

40.621.801,2::1
140.621.801,2

-

SUPERAVIT

o

I. E X o

DESPESAS CORRES"i:ES

DF.Sl'tSAS DS CUSTEIO

T

.
1\

., , .

• , •• , , , , , • o .. o

C

160.[,81.801,22

RECEITAS CORRENTES

o

Rl::PUSLlC,\Çí\O - 05/79

' ,
;}"S60. 000,00

60.481.801.22

TO T A L

l)ESPESt,S DE CAP!TAL

..

34.160.f;\Off)OIl
~.

CORREXTE

19.860.000,00

33.090.000 ,0

Il<'VESTIME::NTOS
I:;vCRSÕCS

150.000,0

rI/.'A~Cf.IRAS

L520.000,OC

TK,\:\SFERr:-':CIAS DE CAPITAL

TO T A L

34.760.000,0

34.760.000,00

TO T A L

I

-

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÀO lNTERPARLAMENTAR
REUNIÀO DA COMISSÀO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 7-6-79
Ãs onze horas do dia sete de junho do ano de mil novecentos e setenta e
nove, reúne-se a Comissão Deliberativa do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, presentes os Senhores Deputado Raymundo Díniz, Presidente,
Senador Tarso Dutra, Vice-Presidente, Deputados Mac Doweil Leite de
Castro, Secretário, e Rogério Rêgo, Tesoureiro; Senadores Saldanha Derzi,
Mendes Canale, Henrique de La Rocque, Lourival Baptista, Nelson Carneiro e Amaral Peixoto; Deputados Jerônimo Santana, Pinheiro Machado, Renato Azeredo, Carlos Wilson, Alberto Hoffmann, Norton Macedo, Joel Ferreira, João Menezes, Furtado Leite, Ossian Araripe, Fernando Magalhães,
Paes de Andrade, Fernando Gonçalves, Eloy Lenzi, Homero Santos, Rosa
Flores e Antônio Florêncio. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. A seguir, a Comissão resolve: a) aumentar de
vinte para cem cruzeiros a contribuição mensal dos membros do Grupo;
b) aprovar proposta da Professora Clarisse F. da Silva para ministrar um
curso de francês aos membros do Grupo, a ter início em primeiro de agosto
próximo futuro; c) fixar a ajuda de custo para a Delegação à 66' Conferência lnterparlamentar em até dois mil e quinhentos dólares americanos;
d) aprovar o pedido de filiação formulado pelo Senhor Deputado Paulo
Borges; e) aprovar propostas de alteração do Estatuto, a serem submetidas
à Sessão Plenária; f) convocar a Sessão Plenária para as dez horas de
quinta-feira, dia vinte e um do corrente; e g) delegar poderes ao Senhor
Presidente, por proposta do Senhor Senador Nelson Carneiro e com apoiamento do Senhor Senador Saldanha Derzi, para que. na forma do previsto
na letra b do inciso 11 do art. 14. e do § 1'" do mesmo artigo, constitua, em
nome da Comissào Deliberativa, a Delegação que participará da 66'. Conferência lnterparlamentar, a realizar-se em Caracas, de J3 a 21 de setembro do
corrente ano. O Senhor Presidente agradece a confiança dos presentes e esclarece que exercerá a delegação de poderes de comum acordo com seus colegas de Diretoria. O Senhor Senador Saldanha Derzi, com a palavra, pede

_o~

-

.

que seja consignado em Ata, em seu nome e certo de estar falando também
no de seus colegas do Senado Federal, um elogio ao Deputado Raymundo
Diniz que, no exercício da Presidência do Grupo Brasileiro, tem procedido
com a maior correção na direção dos trabalhos, ressaltando o elevado· grau
de equilíbrio e tolerância com que soubeoonduzir as el1eições das atuaÍs Comissões Deliberativa e Diretora do Grupo.-"Senhor Deputado Paes de Andrade, como representante do Movimento Democráti.co Brasileiro e como
membro do Conselho Interparlamentar, faz suas as palavras do Senador Saldanha Derzi, lembrando a fidelidade do Deputado Raymundo Diniz no
cumprimento dos compromissos assumidos. Também o Senhor Deputado
Furtado leite associa-se à manifestação para enaltecer a atuação do Deputa~
do Raymundo Diniz na Presidência do Grupo. O Senhor Presidente agradece as palavras de apreço e declara que enquanto estive~_na direção dos traba.Jhos do Grupo dará, juntamente com seus colegas de biretoria, o melhor de
si para o crescente prestígio do Grupo junto às duas Casas do Congresso e à
União InterparJamentar. Nada mais havendo a tratar, suspende-se a sessão
para que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos) às doze horas, é a mesma
lida e aprovada. Eu, MacDowell Leite de Castro, Secretário, lavrei a presente Ata que irá à publicação.

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO lNTERf'ARLAMENTAR
EDITAL
A Presidência do Grupo Brasileiro da União II1.terparlamentar, no uso
de suas atribuições estatutárias. convoca a Sessão Plenária para o próximo
dia vinte e um, quinta-feira"às dez horas, na sede do Grupo, Anexo I do Senado Federal, 29 andar, para exame das contas do exercício financeiro de mil
novecentos e setenta e oito e votação de emendas a se,u Estatuto, na forma do
art. 14, inciso li, letra t.
Brasília, 13 de junho de 1979. - Deputado R.ymundo Diniz, Presidente
- Deputado MacDoweU Leite de Castro, Secretário.
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MESA

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA

líder
Jarbas Possarinho

Vice-Líderes
Presidente
Luit Viana (ARENA -

BAl

Nilo Coelho (ARENA -

PE)

louri'<ol BoptislO íARENA -

Aloysio Chaves
Jose Lins
Aderbal Juremo
Lomonto Junior
Moacyr Dalla
Murilo Badaro
Saldanha Derti

SE)

4"~Secretário

LIDERANÇA DO MDa E DA MINORIA

2'1'· Vice-Presidenfe

Gostôo Multer (ARENA -

MT)

líder
Dinorle

Mori~

Paulo Brassard

(AREN.A - RN)

Vice-líderes

1 "-Secretário

Henrique Santilla
Humberto Lucena
Mo rcos frei re
Mouro Benevides
Ore~tes Quercio
Pedro Simon
Roberto Satvrnino

Suplentes de Secretários
Alexandre Costa (ARENA -

MA)
Jorge Kalume (ARENA -

2"-5ecretário
Gabriel. Hermes (ARENA' -

AC)

Benedito Canelas (ARENA· PA)

Possas Porto (ARENA -

COMISSCES

Titulares

Diretor, Antônia Co dos de Nogueira
local: A"e,,;o Ii - Terreo
Telefones: 223-6244 e 225·8505 - Ramois 193 e 257

A) SERViÇO DE COMISSCES PERMANENTES

1. Mendes Canale
Jose Lins
3 Evnice Michiles
4. Vicente Vuolo

2

I E\landro Carreira
2. Agenor Maria
3 Mauro Benevides

MT)
SE)

MOS
1. MarCOs Freire
2 Humber10 Lucena

Che~e,

Cândido Hippertf
Locol: Anexo 11 - Terr~o
Telefone: 225-B505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros)

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, as 10,00 horas
Local: Sola "Clovis Bevilacqua" - Ane;o:o 11- Ramal 623
(CAl
COMIS5ÀO DE CONSTlTUIÇÀO E JUSTiÇA -ICC))
\15 membros)

COMPOSIÇAo

éOMPOSIÇAO

Presidente: Evelasio Vieira
Vice· Presidente: Leite Chaves
Ti\ulores
PasSQs Pôrto
2 Benedito Conela~
3. Pedro Pedrossio:m
4 Jose lins
Evelasio Vieira
2. leite Chaves
3. Jose Richa
I

Suplentes
ARENA
,. Jutahy Magalhâes
2. Affonso Camargo
3. Joõo Calmon
MOS
1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assistente· Sónia Andrade Pei;o:oto - Romol 307
Reuniões: Quartas·feiras, as 10,00 horas
Local: 5010 "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (7 membros)

(CAR)

Presidente: Henrique de Lo Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29"-Vice·Presidente, Hugo Ramas
Suplentes
ARENA
I lenoir Vargos
Henrique de lo Rocque
2 loâo Calmon
2 Helvldia Nunes
3 Almir Pinto
3 Jose Sarney
4. Milton Cabral
4 Aloysio Chaves
5. Bernardino Viana
5. Aderbol Jurema
6 Amon de Mello
6 Murilo Badaro
7. Moacyr Dblla
S. Amaral furlan
9 Raimundo Parente
MOS
1. (unho lima
I. Hugo Ramos
2 Tcncredo Neve~
2. leite Chaves
3. Dirceu Cardoso
3 lotara Barbo~a
4. Nelson Carneiro

5. Paulo Brossard
6. Franco Montoro

Presidente, Jesse Freire
Vice-Presidente: tataro Barboza
Titulares

1. Jesse Freire
2. Jose Sarney
1 P;ssos Pórlo
A Saldanha Oeni
5 Affonso Camargo
6 Murólo Badaro
7 Benedito Ferreiro

Suplentes
ARENA
I. Jose Guiomard
2. Tarso Outro
3. Bendito Canela~
4 Moacyr 001\0

MOS
Itamar Franco
2 Lozoro Barbola
3. Adalberto Seno
A. Mouro Benevides
I

1 Henrique Sanlillo
2. Roberto 5aturnino
3. Gilvon Rocha

Assi.,ten1e: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reuniões, Quintos-{eira~, os 10,00 horas
Loca!· Solo "Ruy Barbosa" - Anexo Il- ROn1ais 621 e 716
COMISSÀO DE ECONOMIA (\ 1 membros)

(CE)

COMPOSIÇÀO
Presidente, Itamar Franco
Vice· Presidente: Roberto Saturnino
Titulare~

Sup)entes
ARENA

l Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. Jose Lins
4 Jesse Freire
5 Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz Cavalcante
Roberto Solurnino
2. Itomor Frof\co
3. Marcos Freire
4. Pedro Simon
I

Assistente: Mario Hellno Bueno Brandóo - Ramal 305
Reuniões: Quartas·teiros, às 10,00 horas
LocaL Solo "Clovis Bevilacqua" - Ane;o:o 11 - Ramal 623

(CDF)

COMPOSIÇÀO

Titulares

COMPOSIÇÀO
Presidente: Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Moria

COMI5SÀO DO DI5TRITO fEDERAL (11 membros)

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

I
2

Hel'<ldio Nunes
Alberto 5ilva
3. Benedita Ferreira
4 Vicente Vuolo

MOS
I. Jose Richa
2. Orestes Quercia
3. Toncredo Neves

Junho d(> J 979

A~si~t(!nt~: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Ouort<ldeiras, os 10:30 horo~
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anello 11- Ramais 621 e 716

(CEC)

COMISSÁO DE EDUCAÇAO E CULTURA (9 rnembr05)

Franca Montara
2 Humberto Lucena
3. Joison Barreto

MO.
I Nelson Carneiro
2. MarcoS Freire

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quintm-feiros, às 11,00 horos
local: Solo "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11- Ramal 623

Presidente: João Calmon
Vice,Presidente, Jutahy Mogalhóes
Titulares

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Suplentes
ARENA
I. Jose Lins
2. Arnol} de Mello
3 Jorge Kolume
4. Pedro Pedr05SiQ~

J060 Calmon

1. Tarso Outro
3 Jutahy Magalhóes
4 AloY$io Chaves
5. Aderbol Jurema
6 Eunice Michiles

COMISSÁO DE SAUC'E (7 membrosj

3 Franco Montoro

Assistente: Sónio Andrade Peixoto - Ramal 307
Reuniões: Ouintas-leiros, as 10,00 horas
local: Sola "Clovis 8eviJocquo" - Anello 1i - Romal 623

Dirceu Cordo~o
2 Itamar Franco
3 Henrique Santillo

Svplent.!s
ARENA
1. AffonsO Camargo
2. J040 Calmon
3. Jutahy Magalhães

Moa

COMISSÃO DE FINANÇAS :' 7 membros)

J

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

Assistenie: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306'
Reuniões: Quartm-feiros, às 11,00 horas
local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. da Sr. Senador
Joào Bosco - Ramol484

(CF)

Presidente: Cunha limo
Vice-Pre$idente, To~ctedo Neves

COMISSÀO DE REDAÇAO (5 membros)

Suplentes
ARENA
I. Saldanha Derz;
2. Henrique de la Rocque
3 Jesse Freire
4. Jo~e Sarney
5 Milton CClbrol
6.

l. Raimundo Parente
2. Jose Guiomord
3 Arnon de Mello
4 lo manto Junior
5 Affonso (omorgr,
6 Vicente Vuolo
7 Alberto S·ho
8. Amaral Fudon
9. Jorge Kolume
lO. Jutahy Magalhàes

(CR)

COMPOSIÇAO

MOS
,. Pau/o 6ro$sord
2. Marcos Freire
3. lotaro Borbozo
4. Jose Ridlo

Supl,~nles

J. Lomonto Junior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jose G\)iomard

ARENA
1. Saldanha Derzi
2. hrge Kolume
3. Benedito Conelos

MO.
1. Jose Ricna
2. Adalberio Seno

1. Gilvon Racho

2. Henrique Santillo

3. Joison Barreto

COMISSÀO DE SEGURANÇi~ NACIONAL (7 membros)

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidenie: Adolberto Seno

(CSN)

COMPOSIÇÀO
Titulares
Tarso DU/TO
2. Soldanha Derzi
3 Mendes Canale
1

,. Dirceu Cordoso

1. Cunho lima
2. Tancredo Neves
3 Roberto Soturnino
4, Amoral Peilloto
5 Pedro Simon
6. Mauro-Benevide~

Titulares

•

Suplentes
ARENA
1. Joóo Calmon
2. Mur·llo Badaro
3. Jose Sarney
MD.
1. Hugo RamOi

Presidenfe: Jorge ~.alume
Vice-Presidente· MaUfCI Benevides
Titulares

Ramal 134

Jorge KallJme
2. luíl Cavalcante
3, Murilo Badaro
4 Benedilo Ferreira

Ramal 623

) Mauro Benevides

2 Adolberlo Seno

11. Mendes Canale

Presidente Gilvon Rocha
Vice·Pre\idente Henr'qlJe Sontillo

Assi;tenie: CQrJo~ Guilherme Fons!~ca - RQmal676
Reuniões· Quinlas-feiras, as ) 0,30 horos
local; Sal{] "Ruy Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÀO

Titulares

(CS)

COMPOSIÇAO

2 Milton Cabral
3 Alberto Silvo
4. Arnon de Mello

1. Marcos Freire
2. Gilvon Racho

(CME)

Presl'dente: Amon de Mello
Vice-Pre~iden'e: Alberto Silvo

I. Luiz Cavokonte

MO.
2. Eveloslo Vieira

MO.
1 Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. Leite Cnoves

COMPOSIÇÃO

Titulares

1. Adalberto Seno

I. Paulo Brossord
2. Nelson Corneiro
3, Itamar Franco
4. Jose Richa
5. Amaral Pei)(oto
6. Toncredo Neves

Assi~tente: Ccindido Hippertt Ram,)i~ 301·313
Reuniões: Quartos·fe'"o\, ás 11:00 horos
locol, Sala "Ruy Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716

COMPOSlÇAO

Assislente: Maria Therezo Magolhàes Motta ReuniOe5. OUif1tos-feira~, as 12:00 hotas
locaL Solo "Clovis Bt-vilocqua" ~ Anexo 1\ -

SJplentes
ARE1\.A
1. Raimundo Parente
2 Amaral Furlon
3. Jose ÇTviomord
MOS

Cunha timo
:1 Jaison Barreto

2. Agenor MariO

3 Hugo Ramos

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERiORES (15 membros)

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniôes: QUIntos-feiras, às 9:30 horas
Lacol, Sola "Clovis Sevilocqua" ~ Anexo 1/ - Ramal 623
COMISSA O DE lEG1SlAÇÀO SOCIAL (9

Titulore~~

lenoir Vargas
Helvídio Nunes
Jesse Freire
Moocyr DaHa
Henriqu!' de la RocqlJe
Aloysio Chaves

Assistente: Carlos Gvilherme Fe'nseca - RamCll676
Reuniões, Quartas-feiras, às 9,:W horas
Locol: Sala "Ruy Barboso" - Anexo 1/ - Ramais 621 e 716

Presidente: Tarso Dutra
1"·Vice·Presidente: Saldanha Deni
2Q -Vice-Presidenfe·. lomenfo Junior

mêmbro~)

Suplentes
ARENA
1 Jutahy MogoJhàes
2. Raimundo PareMe
3. Eunice Michiles
4. Benedito Canelas

(CRE)

COMPOSIÇÀO

(ClS)

COMPOSIÇAO
Presidente: Helvidio Nunes
Vice-Presidentf!', lenoir Vargas

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

Torsa Du~ra
Bernardino Viana
'aldonha Deni
lOrllonlo Junior
Mendes Canale
Aderbol Jurema
Almir Pinto
lenoir Vargas
J05e Sarney

COM1SSÀO DE SERVIÇO PUBlICO CIVll- (CSPC)
(7 membros}

Suplentes
ARENA
1. Aloysio Chaves
2
3
4
5
6.

Pedro Pedrossio!1
Henrique de Lo Rocque
Jose Guiomard
luiz Cavalcante

COMPOSIÇÀO
Presidente: E"ondro Carreira
Humberto Lucena

Vice-Pre~idente·

Ti~v)ore5

1.
2.
3.
4.

Suplenfes
AliENA
1 Affonso Comorgo
Raimundo Parente
Hentique de la Rocque
2. Pedro Pedrou.lon
3. Aderbol Jurema
Bernordino Viana
Alberto Silvo

. í.
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MDS

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentes

Titulareo;.

1. On~~te\ Querelo
2. Evelosio Vieira

1 Evandro Carreira
2 Humb~rto Lucena
3 la.zare Barbeza

E DE INQUt:RlTO
ARENA
1. B~nedito Ferreiro
2. Vicen1e Vuolo

As~i~1enle, Sonia Andrade Peilloto - Ramal 307
Reuniões: Quintodeiras, às 9\30 noras
loco!: Sob "Ruy Barbosa" - Anello 11 - Ramois 621 e 716

1. PClSSOS Pôrto

Comissões

3. P",dro Pedrossian
4. Affomo Camargo

3. Alberto Silvo

Chele: Rulh de SaULO Castro
locaL Anello li - Terreo
Telefone: 225-8$05 - Romol303
I) Comi~sões Tempororias poro Pro(elos do Con9re~so No(IOr'lol
2) ComiS\óes Temporarias paro Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquerito. e
4) Comissõó Misto do Projeto de lei Orçamer'lfaria (orl 90
do Regimerllo Coml..im).

MDS
1 evondro Carreira
2. lozero SorbosQ
3 O'e,>le5 Querclo

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÓES
E 08RAS PUBLICAS - (CT)
(7 membros)

I. leite Chaves
2. A9.enor Mario

COMPOSIÇAO
Assister'lte: ROr'loldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306
Reunióes, Terços·feiras, à~ 10,00 hora)
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anello I1 - Ramais 621 e 716

PreSidente: Benedito Ferreiro
Vicente Vuolo

Vi~e-Presidenhl:

Temporef'O~

2. lamento Jvnior

ASSlSter'ltes de ComIssões: Haroldo Pereira Fernandes - RoAHeu de Oliveira _ Ramal 674; Cleide Morio B. F
Cruz - Ramal 598; Mouro Lopes de S<::s - Romal 310; lei lo
leivos Ferro Costo ~ Ramol 314.
~oI674;

SERVIÇO DE CO~·lISSÕES DER"!l\!':r.:NTES

HOAARIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PEi~'.!,NENTES DO SENADO FEDERAL
l1hM O I,NO DL 1979

HO!\AS

TERÇA
C.T.

S A L·A S

ASsIsnNTrc

RUY BhRnOSl\
Ramais-621 e 7ló

RONALDO

CLÓVIS BEVIL~CQOA
Ramal
623

GUILHERHE

QUA~TA

C.S.N.

C.C.J.

-

S A L A S

CL'~VIS

BeVIL'\CQUA

-

P.SS I STE:;TE
GUilHERMf

623

GUILHERME

CLÓVIS BEVIL~CQUA

MARIA

Ramal
C.A.

-

623

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

HELENA
S6NIA

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-62l e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO

"s"

SONIA

C.E.C

CLOVIS BEVIL~CQUA
Ramal - 623

SONIA

C.D.F.

RUY B"RBOSA
Ramais-621 e 716

RONALDO

10:30

C.S.

RUY BIIRBOSII
Ramais-621 e 716

GUILilERHE

,

11 :00

C.L.S.

CLOVIS BEVI~CQUA

DIINIEL

10:00

12,00

11:00
Ramal - 484

RUY lJiIRBOSA
narnais-62j. e 716

Ramal - 623

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.E.

C.S.P.C.

lfSSISTENTE

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

10, 00

10:30

C.F.

SI\L~\S

09:30
C.A.R.

09:30

QUINTA
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SOCIEDADES ANÔNIMAS
E MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Quadros comparativos anotados
Comparação, dispositivo por dispositivo, da Lei n9 6404, de 15-12-76,
ao Decreto-lei n9 2.627, de 26-9-40 - Sociedades por ações.
Confronto entre a Lei n9 6385, de 7-12-76, que "dispõe sobre o mercado de valores mobillárros e cria a Comissão de Valores Mobiliários" e a legislação anterior que dlsclplrnava o mercado de capitais - Lei n9 4.728, de 14-7-65
Notas explicativas histórico das alterações e legislação correlata,

Edição Julho de 1977

PRECO:
•

Cr$ 80,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE t;:DIÇÕES.JtCNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicação deverão ser dirigidos li

SUBSECRETARIA DE EDIÇOES T~CNICAS 00 SENADO FEOERAL- BRASluA -

DF -70160

acompanhados de cheque nominal, visado, pagével em Brasilia e emitido a favor do

CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDE.RAL.
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

~-'.--

.

. ~ -' !

REPRESENTACÕES
POR
•
INCONSTITUCIONALIDADE
DISPOSITIVOS DE
CONSTITUICÕES
ESTADUAIS
•
Acórdãos do STF (íntegras) em Representações por InconstltuClonalldilde dp. dispositivoS
de Constitulcões estaduais. Resolucões do Senado Federal. suspendendo
,
a exec~ção de dispositivos julgados InconstitucionaiS pelo STF

EDiÇÃO: 1976

2 tomos

Preco:
•
Cr$ 150,00

À VENDA NO SENADO FEDERAL, SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES TtCNICAS (Anexo I)
Os pedidos de publicaçllo deverão ser dirigidos à

SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES T~CNICAS DO SENADO FEDERAL -

BRASiuA -

DF -

acompanhados de cheque nominal. visado, pagàvel em Brasllia e emitido a favor do

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL,
ou pelo sistema de Reembolso Postal.

70160

\

DIARlo DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SeçAo I (CAmara dos Deputados)

Via-Superfície:
Semestre ...... .. . . . .. Cr$ 200,00
Ano ........ .. . . . . . . .. Cr$ 400,00
Exemplar avulso ....... Cr$
1,00

Via-Aérea:
Semestre ........... ;. Cr$ 400,00
Ano ........... .. . . . .. Cr$ 800,00
Exemplar avuls:> ... . . .. Cr$

2,00

SeçAo 11 (Senado Federal)

Via-Superfície:
Semestre ...... .. . . . .. Cr$ 200,00
Ano ........ . . . . . . . . .. Cr$ 400,00

Via-Aérea:
Semestre. . . . . . . . . .... Cr$ 400,00
Ano .................. Cr$ 800,00

Exemplar avulso .....-.. Cr$

Exemplar avulso .. . . . . . Cr$

1,00

2,00

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado, Vale Postal,
pagáveis em Brasília ou Ordem de Pagamento pelo Banco do Brasil S.A. -Agência Parlamento, Conta-Corrente n9 498705/5, a favor do:

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes -

Caixa Postal 1 .203 -- Brasflia - DF

-

. --~---

-",' '. ,i

Centro Gráfic<) do Senado Federal
Caixa Postal 1.203
Brasília - DF

•

EDIÇÃO DE HOJE: 48

PÃG~!Sl

I

PREÇO OESTE EXEMPLAR: Cr!~

-

