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Aprova o texto da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a 1• de novembro de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica aprovado o texto da Convenção Internacional para o Salvamento da Vida Humana no Mar, concluída, em
Londres, a I• de novembro de 1974.
Art. 2• Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N9 374, DE 1979
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em confonmidade com o disposto no art. 44, Inciso I, da COnstit"qição Federal, tenho a hon·ra de submeter à eleva-da consideração de Vossas Excelências, com vistas à adesão do Brasil, acomp!Ulhado de Exposição de Motivos do Senhor M!nlstro de Estado
das Relações Exteriores, o texto da Convenção Internacional para
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres,
a 1.0 de novembro de 1974.
Brasília, 9 de outubro .de. 1979. - João Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTJ:VOS DTC/DAI/181/680.3 (013), DE 26 DE
SEI'EMBRO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista .de Oliveira Figueiredo,
Presidente da Repúbl!ca.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que se realizou em Londres, de 21 de outubro a 1.0 de novembro
de 1974, uma Conferência internacional patrocinada pela Organização Maritlma,Consultiva Intergovemamental (IMCO), com a
flnal!dade de concluir uma nova Convenção destinada a substituir
a "Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana
no Mar, 1960".
2. A nova Convenção, concluída em 1.0 de novembro de 1974,
entrará em vigor em 25 de maio de 1980, e foi elaborada com base
nas emendas à Convenção de 1960, adotadas durante diversas A&sembléias da IMCO, bem como em sugestões apresentadas por órgãos subsidiários da referida Organização, por Governos dos Estados-Membros e por entidades Internacionais interessadas. .
3. O Brasil, que é parte contratante da Co.nvenção Q.e 1960,
tem interesse, ®nforme manifestação expressa do Ministério da
Marinha, em aderir à nova versão dessa Convenção, que incorpora princípios e regras uniformes para a salvaguarda da vida
humana no mar compatíveis com as mudanças ocorridas na navegação mundial nos últimos anos.
4. Tendo em vista a natureza da Convenção, faz-se necessária sua apreciação pelo Congresso Nacional, conforme o disposto
no art. 44, Inciso I, da Constituição Federal.
5. Nessas circunstâncias, submeto à elevada consíderar,ão
de Vossa Excelência o anexo Projeto de Mensagem _ao COngresso
Nacional, para encaminhamento do texto da citada Convenção à
consideração do Poder Legls'Rt\vo. ·

Aproveito a opor~unidade para renovar a Vossa Excelência,
Senhor Presidente, os· protestos do meu mais profundo respeito.
- João Clemente Paema Soares.
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ATA FINAL DA. OONFER2NCIA INTERNACIONAL SOBRE A
SALVAGUARDA DA VIDA ,HUMANA NO ,MAR, 197'
1.
Por sua Resolução A. 304\VIII) de 23 de novembro de 1973,
a Assell\bléla da Organização Maritlma Consultiva Intergovernamentàl decidiu convocar em 1974 uma Conferência Internacional
para cOncluir uma. nova. Convenção destinada a substituir a Con~enção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
assinada em Londres, em 17 de junho de 1960.
2.
A convite da Organização Maritlma Consultiva lntergovernamental. a Conferência realizou-se em Londres, de 21 de outubro a· 1.0 de nbvembro de 1974.
Os seguintes Estados foram representados por d'elegações na
COnferência:
Iugoslávia
Alemanha, R.D.
Jamaica
Alemanha, R.F.
Japão
Algérta
Kuwait
Argentina
Libéria
Atistrália
Llbia, R .. árabe
Bélgica
Madagascar
Birmânia
México
Brasil
Mônac<Í
Bulgária
Nigéria
Ca!lladá
Noruega
Chile
Nova. Zelândia
China
Pa!ses Baixos
Chipre
Pmamá
Clngapura
Paquistão
Congo
Peru
cuba
Polónia
Dinamarca
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Portugal
República da Cotéla
_ República do Vietnã
República S. S. da Bielorússia
República S. S. da Ucrânia
República Unida da Tanzânia
Reino Unido da Gfã-Bretanha e Irlanda do Norte
Senegal
Sr! Lanka
Suécia
Suíça
Tcheco-Eslováquia
Turquia
U.IR.S.S.
Uruguai
Venezuela
3.
A Austria foi representada na COnterência por um observador.
4.
Hong-Kong, Membro associado da Organização, enviou um
observador à Conferência.
5.
A convite da Organização, as seguintes organizações do sistema das Nações Unidas enviaram Representantes à Cpnferência:
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
União Internacional de Telecomunicações (UlT)
6.
AS seguintes organizações hão govem31mentais também e.nviaram observadores à COnferência:
Câmara Internaclónal da Marinha Mercante (JCS 1
Comissão Eletrotécnica Internacional CIECJ
COnfederação Internacional dos Sindicatos IJvres (ICFrU)
Associação Internacional de Sinalização Marítima <IALA>
COmitê Internacional Rádio-Marítimo tCIRM)
Associação Internacional de SOciedades Classificadoras ClACS 1
Forum Marítimo Internacional das Companhias de Petróleo
Ei:fto
Espanha
Estados Unidos da América
Finlândia
França
Gabão
Gana
Grécia
Hungria
Iêmen
índia
Indonésia
Irã
Irlanda
Islândia
Israel
Itália

(OCIMF)

Associação Internacional de Práticos Maritimos <IMPA)
Comitê de Tecnologia Marinha para os Recursos Oceânicos
(ECOR)
Associação de Transporte Aéreo Internacional CIATAJ
7.
O Contra-Almirante R.Y. Edwards da delegação dos Estados
Unidos da América foi eleito Presidente da Conferência. Foram
eleitas Vlce-Presldentes as seguintes pessoas:
Sua Excelência, Dr. de Anchorena (Argentina)
Senhor M. A. El-Sammak (Egito)
Dr. H. Rentner (República Democrática da Alemanha)
C9mandante S. Tardana (Indonésia)
Senhor J. G. Senghor (Senegal)
8.
A Conferência nomeou as seguintes autoridades:
Secretário-Geral: Senhor C. P. Srivastav,., Secretário-Geral
da Organização.
Secretário-Geral Adjunto: Senhor J. Quégulner, SecretárioGeral Adjunto da Organização.
Secretário Executivo: Comandante A. Saveliev, Secretário do
COmitê de Segurança Maritlma.
Secretário Executivo Adjunto: COmandante Z. N. Sdougos, Direter da Divisão de Segurança Maritima.
9.
A Conferência estabeleceu os seguintes COmitês:
Comitê Diretor
Presidente: COntra-Almirante R. Y. Edwards (Estados Unidos
da América) - Presidente da COnferência.
Comitê I
Presidente: Senhor G. A. E. Longe (Nigéria).
Vlce-Presldente: COmandante E. Mltropoulos (Grécia).
Comitê II
Ptes!dente: senhor P. Erlksson (Suécia).
Vlce-Presldente: Comandante M. A. Ghaffar <Paquistão).
COmitê de (Jredenclais
·Presidente: Senhor A. Rozental (México).
Comitê de .Redação
Presidente: Senhor G. Unkles (Austrália).
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10.
Fora;m postas à disposição da Conferência e utilizadas como base para as suas discussões:
- a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vlda Humana no Mar, 1960;
- as emendas à Convenção de 1960 adotadas pela A..ssemblêia
da Organização de acorQo com a ConvençãO, em 1966, 1967, 1968,
!969, 197! e !973;
- as emendas propostas a determinados Artigos da Convenção de 1960, preparadas pelo Comitê de Segurança Marítima da
Organização;
- as emendas decorrentes de outras emendas e as de redação levadas a efeito em certas Regras, e
- as propostas e as observações sobre os Artigos e Regras.
submetidas à Conferência pelos Governos e organizações interessadas.
ll.
Ein seguida às suas deliberações, registradas nos relatórios
1espectivos Comitês e nos registres das sessões plenárias, a Conferência adotou a CONVENÇAO IN'l'ERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO. MAR, 1974, a qual constitui o
Documento 1 desta Ata Final.
12.
A Conferência também adotou determinado número de Re~
solUções cujos textos constam do Doçumentif 2 desta Ata Final.
13.
A Conferência adotou um certo número ·de Recomendações
Aplicáveis aos Navios Nucleares, cujos textos constam do Dow
cumento III desta Ata Final, para facilitar aos 3overnos a apll~
cação das Regras da Convenção Internacional para Salvaguarda
ela Vida Humana no Mar, 1974, chamando-lhes a atenção sobre· os
principais problemas que. no estado atual da técnica, requerem
exame.
14.
O texto desta Ata Final, incluindo seus documento_s, é d~~
positado junto ao Secretário-Geral da Organização Marítima Con..sultiva Intergovernamental. Ele é estabelecido num único texto
original, nas ijnguas chinesa, espanhola, francesa, inglesa e russa.
Serão preparadas traduções oficiais da Convenção nas línguas
alemã, árãbe e italiana e depositadas juntamente com esta Ata
Final.'
15.
O Secretãrio~Geral da Organização Marítima Consultiva
lntergovernam~ntal enviará cópias autenticadaS desta Ata Final
c das Resoluções da Conferência, cópias autenticadas dos textos
autênticos da Convenção e,. quando estiverem p.rontas. as traduções oficiais da ConvenÇão, para os Governos dos Estados convidados a se fazer representar na Conferência. de acordo com os
desejos desses Governos..
EM FÊ· DO QUE os abaixo assinados apuseram suas assinaturas nesta Ata Final.
FEITA EM LONDRES, neste primeiro dia de novembro de. mil
novecentos e setenta e quatro.
seç:uem-se as assinaturas.
DOCUMENTO 1
CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA .SALVAGUA·RDA -DA
VIDA HUMANA NO MAR - 1974.
OS GOVERNOS CONTRAT!>NTES
DESEJANDO estabelecer, de comum acordo,' princípios e regras uniformes para salvaguardar a vida humana no mar, e
ÇONSIDERAND.O que modo mais eficaz de lograr tal propósito é a conclusão de uma Convenção destinada a substituir a
Convenção Internacional para Salvaguarda da .Vida. Humana no
Mar,· 1960, levando em conta as nrudanças ocorridas desde que
foi ela estabelecida,
CONVIERAM no seguinte:
ARil1IGO I
Obrigações ~era.is cohhaídas em virtude da Convenção
a) Os Governos Contratantes se comprometem a tornar efetivas as disposições da presente Convenção e do seu Anexo, o
qual serã considerado como parte integrante da preserlte convenção. Toda referência à presente Convenção Implica ao mesmo
tempo em Uma ,referência ao Anexo.
b) Os Governas 'Contratantes se ·comprometem a promulgar
todas as leis, decretos, ordens e re~lamentos e a tomar· todas as
medidas necessárias para dar à eonvençáo pleno e completo efeito, a fim de garantir que, do ponto de vista da salvaguarda da
vida humana, um navio esteja apto para o serviço a que é desti-

o

nado.

ARTIGO n
Aplicação

A presente Convenção apllcar-se~á aos navios autorizados a
arvorar a bandeira dos Estados· cujos Governos sejam Governos
Contratantes.

ARTIGO ill
Leis e Regulamentos

Os Gove~;"nos Contratantes se comprometem a comunicar e
depositar junto ao Secretário-Geral da Organização Marítima Consultiva Intergovetnamental (doravante denominada ''Oq~aniza
ç:ão"J:

a) Uma Lista dos organismos não governamentais que são autorizados a agir em seu nome na aplicação das medidas relativas
.á salvaguarda da vida humana no mar, a fim de serem distribuidas aos. Govem·os Contratantes, para conhecimento de seus funcionários;
b) o texto das leis. ó."ecretos. ordens e regulamentos que forem
promulgados sobre as diferentes matérias que se enquadram ná
esfera da presente Conven~ão, P
c} um número suficiente de modelos de certificados emitidos
de conformidade com as disposições da pr~sente convenção, a serem transmitidos aos Governos Contratantes para conhecimento de
seus funcionârios.
ARTIGO IV
Casos de força. maior

a.> Um navio que não· esteja sujeito, no lnom_ento de sua par-

tida para uma ·viagem qualquer, às disposições da presente Convenção, rião deve ficar submetido a essas dis'posições por motivo

de_ qualquer desvio da c:lerrota no .decorrer da viagem projetada,
se esse desvio de derrota· for provocado por mau fempo ou por
qualquer outra causa de força maior.
b) As pessoas que se encontrem a bordo de um navio por motivo
de força· maior oU em conseqüência da obrtgação lmposta ao Co~
mandante de transportar nãufragos_ ou outras pessoas, não serão
levadas em conta quando se tratar de verificar a aplicação, ao
navio, de qualquer prescrição da presente Convenção.
ARTIGO V
Transporte de pessoas em caso de emergência
a) Para assegurar a evacuação de pessoas com o pi-apósito de
evitar uma ameaça à segurança de suas vidas, um Governo Contratante pode autorizar o transporte, em seus navios, de um número
de pessoas superior ao permitido, em outras circunstâncias, pela
presente Convenção.
b) Uma autorização dessa natureza não priva os demais Governos Contratantes dos direitos de fiscallzaçãq que lhes correspondam sobre tais navios, nos tennos _da presente convenção,
quando os mesmos se encontrem eni seus portos.
·
c) O Governo Contratante que conceder qualquer autorização
dessa natureza. deverá enviar ao Secretário-Geral da Organização
a notificação correspondente, acompanhada de um 'elatórlo sobre
as circunstâncias do fato.
ARTIGO VI
Tratados 1:- Convenções anteriores
A presente Convenção substitui e anula, ·entre os Governos
Contratantes, a .Convenção. Inte)'!laclonai para Salvaguarda da
Vida Hum.ana no Mar, assinada em, Londres em 17 àe junho de
a.)

1960,

b) Todos os demais Tratados, Convenções ou Acordos concernentes à Salvaguarda da Vida Humana no Mar· ou lu; questões qtie
lhe são relacionadas e que estão atualmente em vigor entre os
Governos Partes <la presente convenç.ão; continuarão a produzir
pleno e inteiro efeito nos respectivos prazos de vigência, no que
diz respeilo:
'i) aos navios aos qçals a presente Convenção não é. apllcável,.e
ü) aos navios ·aos quais a Presente COnvençã:O se aplica, no
que copcerne aos pontos que não constituem objetos das determinações 'por ela expressas.
c) Nos casos; entretanto, de. conllito entre aqueles Tratatos,
Convenções ou Acordos e as àlsposições da pre8ente Convenção,
devem prevalecer as disposições desta·úJtlma.
d) Todos os pontos que não constituem obJeto das determinações expressas na pr~ente Converição ficam submetidos à legislação dos Governos contratantes.
ARTIGOVU
Regras Especiais resultantes de .Aeordoil
Quando, em ·conformidade coll1 a presente Convenção, forem,
estabelecidàs regras especiais por acordo entre todos ou alguns dos
Governos Contratantes, tais regras ãevem ser comunicadas ao
Secretário-Geral da Organização, com vistas à sua distribuição entre todos os Governos Contratantes. ·
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ARTIGO VIU
Emendas
a) A presente Convenção poderá ser emendada por qualquer
dos procedimentos especificados nos parâgrafos seguintes.
b) Emendas após consideração por parte da Organização:
ü toda emenda proposta por um Governo Contratante serâ
submetida ao Secretário-Geral da OrganizaÇão e distribuída- por
este a toci'os os Membros da Organização e todos os Governos Contratantes, com uma antecedência mínima de seis meses antes de ser
considerada pela OrganJ7-ação;
(ii) toda emenda proposta e distribuída, como acima indicado,
será encaminhada ao Çomitê de Segurança MaríÍima da Organização para que este a examine;
(iii) os Governos Contratantes de Estados, quer sejam ou não
Membros da Organização; terão direito ·a- participar das deliberações do Comitê de Segurança Marítima para o exame e adoção da_s
emendas;
(iv) as emendas serão adotadas por uma maioria de dois terços
dos Governos Contratantes presentes e votantes no Comitê de
Segurança Marítima, ampliado s-egundo· a alínea (111) do presente
parágrafo {e que daqui por ó."lante será chamado de "Comitê de
Seg"urança Marítima Ampliado"), com a condição de que, pelo
menos um terço dos Governos Contratantes esteja presente à
votação·;
(v) as emendas adotadas de acordo com a alínea (1V) do pre~
sente parágrafo serão comunicàdas pelo Secretário-Geral da Organização a toclos os Gov~rnos Contratant-es, para fins de aceitação;
(vi) !lJ uma effienda a um Artigo da Convenção ou ao Capítulo I do Anexo será considerada aceita na data em que tiver sido
aceita por dois terços dos GoVernos Contratantes;
{2) uma emenda ao Anexo da Convenção, que não seja ao Capitulo I, será considerada comp tendo sido aceita:_
(aa) ao término dos dois anos seguintes à data em que foi comunicada aos Governos Cohtratantes pata fins de aceitação, ou
(bb) ao término de um período diferente, que não serâ inferior
a um ano, se assim for determinado na ocasião de sua adoção por
uma maioria de dois terços dos Governos Contratantes presentes
e votantes no Comitê de Segurança Maríti.ma Ampliado.
Todavia se, derit.r<;> do período fixado roais de um terço d'os Governos Contratantes ou os Gov:ernos Contratantes cujas frotas
mercantes eombinadas representem. um mínimo de cinqüenta por
cento da tonelagem bruta da frota mercante mundial, notificarem ao Secretã:rio-Geral da Organização que recusam a emenda,
esta será considerada comq_ não aceita;
(vii) (1) uma emenda a um Artigo da Convenção ou ao Capítulo I do Anexo entrará em vigor, no que diz respeito aos Governos
contratantes que a tenham aceito, seis meses após a data em que
foi considerada como tendo sido aceita e, com respeito a cada Governo oCntratante que a aceite após essa data:. seis meses após
a data de aeeitação por esse Governo Contratante, e
(2) uma emenda ao Anexo, que não seja ao Capítulo I, entrará em vigor com respeito a todos os Governos Contratantes,
excetuados aqueles que a. tenham recusado de acordo com a alinea (vl) (2) do presente parágrafo e que não tenham retirado suas
recusas, seis meses após a data em que foi considerada como ~ndo
sido aceita. Entretanto, antes da data fixada para a entrada em
vigor de uma emenda, qUalquer Governo Contratante pode notificar ao Secretário-Geral da Organização que se eximirá de colocá-la em execução durante um período não superior a um áno,
contado a partir da data de entrada em vigor d'a emenda, ou durante um período superior ao anteriormente !llenclonado, que seja
fixado pa.r uma maioria de dois terços dos Governos contratantes
presentes e votantes no Comitê de Segurança Marítima Ampliado,
na ocasião da adoção da emenda.
c) Emenda por uma Conferência.:
(i) por solicitação a'e qualquer Governo Contratante, sempre
que com ele conC!Jrdem pelo menos um terço dos Governos Cont•atantes, a Organização convocará uma Conferência de Governos
Contratantes para estudar emendas à presente Convenção;
(ii) toda emenda adotada em tal ConferênCia por uma maioria
de dois terços dos Governos contratantes presentes e votantes será.
comunicada pelo Secretário-Geral da Organização a todos os Governos Contratantes para fins de aceitação, e
üi) salvo se a. Copferêncta decidir de modo diverso, ·a em.en:da.
será considerada como tendo sido aceita e entrará em ligar .de
acordo com os procedimentos especificados nas ali!;ieas (b) <vll e
lb) (vl!J, respectivamente, do presente Artigo, sendo que as referências feitas nessas alineas ao Comitê de Segurança Marítima
Ampliado serão entendidas como referências feitas à Conferêneia.

d) (i) um Governo COntratante que tiver aceito uma emenda
ao Anexo, a qual)~ tenha entrado em vigor, não ficará obrigado
a tornar os benefiCIOS da presente Convenção extensivos aos Certificados emitidos para um navio autorizado a arvorar a bandeira
de_ um Estado cujo_ GoVel"f!.O, recorrendo às disposições da alínea
fb) lVi) (2) do presente Artigo, tenha recusado _a _emenda e não
haja retirado a sua recusa; somente ·na medidã em_ que tais Cert~ficados referem-se a assuntos abr3.?gidos pela ·eme~da em questao.
ii). um Governo Contratante que tiver aceito uma emenda ao
Anexo, a qual já tenha entrado _em vigor, tomarâ os benefícios da
presente Convenção extensivos ..aos Certificados emitidos para um
navio autor~za:dt? a arv,?rar a ba?deira de um Estado cujo Governo,
recorrendo as d1sposiçoes da ahnea (b) (vin (2) do presente Artigo, tenha notificado ao Secretário-Geral da Organização- qU:e se
exime da obrigação de pôr em execução a dita' emenda.
e) Salvo ind!cação expressa em contrário, toà'a emenda à
presente Convençao efetuada de acordo com o disposto neste Artigo, que. se refira à estrutura de um navio, será aplicável some'nte
a navios cujas quilhas tenha~ sido batidas ou que se encontrem
em- est!lgio similar q_e construção na data de entrada em vigo:r:dessa emenda, ou após essa data.
f) Todã decl~ação de aceltaçã_o O\J de recusa, de uma emenda:,
ou qualquer das notificações comunicadas em virtude da alinea (bl
fvii) í2l ç.o_ presente Artigo, deverá ser submetida por escrito ao
Secretário-Geral da Organização, o qual informará a todos os ·ao:..
vernos Contratantes sobre qualquer dessas comunicações. e· ::j. data
de seu l;'ec:ebimen to.
g) O Secretário-Geral da Organização informará a todos ós
Governos Contratantes ·sobre quaisquer emendas .que entrem em
vigor de acordo com este Artigo, assim como a data de entrada em
vigor de cada uma delas.
ARTIGO IX
Assinatura, Ratificação, Aceitação,. Aprovação e Adesão
a) A presente Convenção estará aberta à assinatura, na sede
da Organização, a partir de 1.0 de novembro de 1974 até 1.• de
julho de 1975 .e. depois desse prazo, permanecerá aberta a adesões.
Os Estados poderão constituir-se Partes da presente Convenção
mediante:
(i) assinatura sem res-erva quanto. à ratificação, aceitação ou
aprovação; ou
(ii) assinatura com reserva de rat~ficação, aceitação ou ~pro
v~ção, seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou
!li) .adesão.
b) A ratificação, aceitacão. aprovação oU: adesão serão efetuados ..
das median:te depósito do instrumento competente junto ao Secretório-Geral da Organização.
c) O Secretário-Geral da Organização Informará aos Governos
de toà•os os Estados que tenham assinado a pz:esente Convenção, ou
que a ela tenham aderido, sobre qualquer assinatura ou depósito
de instrumento 4.e ratificação, aceitação, aprovação ou adesão e a
data da sua ocorrê;nc;ia.
ARTIGO X
Entrada. em vigor
a) A presente convenção entrará em vigor doze meses após a
data ell\ que pelo menos vinte e cinco Estados, cujas f!"Otas mercantes corilbinadas representem não menos do que cinqüenta por

cento da tonelagem bruta da marinha mercante mundial, também
se tomado Partes àa mesma de acordo com o disposto no Artigo IX.
b) Todo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação. ou
adesão, depositado após a data de entrada em vigor da presente
Convenção, passará a ter efeito três meses após a data em que tive,r
sido deposlta<!o.
c) Todo Instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão, que seJa depositado após a àata em que uma emenda à
presente Convenção seja considerada como tendo sido aceita d.e
acordo com o Artigo vrrr, será considerado como referindo-se à
Convenção com seu texto eii)_endado.
ARTIGO XI
Denúncia
a) A presente Convenção pode ser denunciada por qualquer
Governo, Contratante, em qualquer momento posterior à expiração
de um prazo 'cinco .anos, 3.. co~tar da ~ta em que a Convenção- tenha entrado em vigor para esse Governo.
b) A denúncia será efetua.da me<Íian.te o depósito de um Imtrumento de detuíncla junto ao Secretário-Gerai da 01'ganll!la9ió, o
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qual notificara a todos outros _ Governo_s oCntr~tantes sobre o re-cebimento de qualquer instrume_nto ·de denú~cl.n. e ~ _dat·a d.o seu
recebimento, bem como a data em que tal denúncia surtirá _efeito.
c) A â"enúncia surtirá efeito transcorrido o prazo de um ano
de recebimento, pelo Secretário-Geral da Orgãnização. do instrumento de denúncia, ou ao expirar qualquer outro prazo maior quepode ser estipulado no referido instrumento.
ARTIGO X.U

Depósito e Registro

a) A presente Convenção será depositada junto ao SecretárioGeral da Organização, o qual remetera cõpias autenticadas da mesma para os GovernOs de todos o~_ Estados que a tenham assinado
ou a ela aderido ..
b) Tão logo a presente Convenção entre .--em vigor. _o Secretário-Geral da Organização remeterá o texto da ~ma· ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de regiStro e· .publicação, de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
ARTIGO XITI
Idiomas

4 presente Convenção está re.digida em u~ sõ exemplar, nos
idiomas chinês, espanhol. francês, inglês e russo, sendo cada. texto iguabnente autêntico. Far-se-ão traduções .oficiais nos idiomas alemão, árabe e italiano, as quais serão depositadas junto
ao original assinado.
EM Fll: DO QUE os .abaixo assinados, d~vidamente autorizados
por seus respectivos Governos para esse fim. assinaram a pre-.
sente convenção. _
__
FEITA EM LONDRES, no primeiro dia de novembro de mil nove·
centos e setenta e "quatro.
ANEXO
CAPíTULO I
'>lsposições Gerais
PARTE A
Aplicações, Definições, etc
Regra 1

Aplicação
a) As presentes Regras aplicam-se, salvo disposição expressa em contrâ.rio, só a navios que efetuem viagens internacionais.
b) Cada um dos Capítulos define com mais precisão os tipos
de navios a que se aplicam, bem como o campo- das disposições
que lhes são aplicá veis.
Reça 2

Definições
Para fins de aplicação das Regras presentes, salvo disposição expressa em· contráJ:io:
a) "Regras" significa as Regras contidas no Anexo à present~
Convenção;
b) ''Administração" significa o Governo do Estado cuja ban ~
deira o navio estâ autorizado a a~-vo:r;ar;
c) "Aprovado" significa aprovado pela Administração;
d) "'Viagem internacional" designa uma viagem desde um.
país ao qual se aplica a presente Convenção até um porto situado
fora desse pais, ou vice--ver.sa;
e) "Passageiro" é toda pessoa que não seja:
(i) o Comandante e os memnros da tripulação ou outras pessoas empregadas ou ocupadas, sob qualquer forma, a bordo do
nav.to, em .serviço que a este digam respeito; e
( ü) criança de menos de um ano de idade;
f) "navio de passageiros" é um navio que transporte mais ne
doze passageiros;
g) ~·navio de carga" é todo navio QUe não" seja de pas-sageiros;
h) "navio-tanouen é um navio de carga construído ou adaptado para o transporte a granel de cargas líquidas de natureza
inflamável;
i) "navio de pesca" é um navio usado para a captura de peixes, baleias, focas. morsas ou outros recursos vivos do mar;
j) "navio nuclear• é um navio provido de uma Instalação de
energia nuclear;
k) "navio noVo" significa um navio cuja quilha tenha sido
batida ou que esteja nam estágio similar de con.strução na data,
ou após a data, de entrada em vigor da presente Convenção;
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I) •·navio existente"' significa um navio que não é um navio
nov.o. e
m) uma milha é equ1valente a 1. 852 metros ou 6 ..080 pés.

Regra 3

Exceções
a) As P-Z:"esentes R€-gras, salvo .4~sposição expressa em contrário, não :;;ão aplicáveis a:
(i) navios de guerra e de transporte de tropas;
(ii) navios de carga de menos de 500 toneladas brutas de arqueação:
(üi) navios sem meios de propulsão mecânica;
(ivl navio_s de· madeira_. de construção primitiva;
(v) iates de recreio não empenhados em tráfego comercial, e
(vi)) navios de pesca.
b) Salvo as àisposições expressas tio' Capítulo V, nada do que
figura nas presentes Regras se aplica aos navios que naveguem
exclusivamente nos Grande Lagos da América do Norte e no Rio
Lourençi), nas águas limitadas a leste por uma linha· reta que vai
do Cabo des Rosiers à ponta oeste da Ilha Anticostl e, ao norte
da Ilha Anticostl, pelo m<>ridlano 63.

Regra 4
Isenções
a) Pode ser isento_ pela Administração de algumas das prescrições das presentes Regras um_ navio que, embora não- seja
empregado usualmente em viagens internacionaiS, tenha de -empreender, por citcunstãncias excepcionais, uma única viagem internaCional, desde que satisfaça_ as disposições sobre segurança
que, na opinião da Administração, sejam suficientes para a viagem que pretende empreender.
b) A Administração pode isentar qualquer naVio que apresente características de um novo tipo~ de quaisquer disposições
dos Capítulos II-1, II-2, l i e IV d~stas R<ogras, cuja aplicação
possa impedir seriamente pesquisas para o desenvolviniento de
tais características e sua incorporação nos na vlos engajadas em
viagens internácionais. Todos esses na-vios devem, contudo, obeàecer às exigências de segurança q,ue, 'D4- opinião da Administração, sejam adequadas ao serviço para o qual se destinam e
que sejam tais que garantam a segurança geral do navio e sejam
aceitáveis pelos Governos dos Estados a sereln visitados pelo· navio.
A Administração que conceder tal _ise'Ução deve comunicar.. .à
Organizaçã;o os detalhes_ da mesma e .seus motivos, os quais a Organização fará circular para informação dos Governos Contratantes.
Regra õ
Equh alências
Quando a.s l?resentes Regras prescrevem que sejam instalados ou eJ~:iStam a bordo certas instalações, materiais, dispositivos ou aparelhos, ou determinados tipos dos mesmós, ou que se
tomem certas disposições_ particulares, a Administração pode
consentir que sejam instalados ou existam a bordo quaisquer outras instalações, materiais, di_ppositivos ou. aparelhos, ou ·tipos
diversos, ou se tomem disposições diversas, se se provar por experiências pu dê O"Q.tra forma, que tais instalações, materiais, dLspositivos ou aparelhos, seus tipos ou disposições, têm eficácia pelo
menos igual à que é exigida pelas presentes Regras.
b) Qualquer Administração que autorize nesses termos a
substituição duma instalação, material, dispositivo ou aparelho,
ou dos .seus tipos ou disposições, deve comunicar as suas características à Organização, com o relatório das experiências que tiverem ·sido feitas e a Organização dará disso conbeci)nento aos
outros Governos Contratantes para infonnação dos seu:s funcionários.
a)

PARTEB
Vistorias e Certificados

Regra 6

Inspeção e Vistoria
A !nspeção e vistoria de navios, no que diz respeito à aplicação das disposições das presentes Regras e a conce.s.sã<> de isenções
de cumprimento de algumas tias prescrições nelas contidas, devem
ser efetuadas por funcionários do pais em que .o navio estt. registrado, podendo o O<lvemo de qualquer pais nomear para tal eleito
inspetores ou delegar tais funções a organismos por ele reconhecidos. Em qualquer destes casos o Governo Interessado garante
totalmente a Integridade e a eficiência da !nspeçã<> e da vistoria.

00~
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Regra 7
Vistorias de Navios de Pas.sagei.ros
a.) Um navio de passag-eiros deve ser submetido às vistorias.
abaixo especificadas:
(i) uma vistoria ap.tés d~ navio entrar em serviço·;
(ii) uma vistoria periódicá de · doze em doze meses; e
(til\ vistorias suplementares quando nec·essárias.
b) As vistorias acimã especificadas devem ser feitas como se
segue:
(i) A vistoria antes do navio entrar em serviço deve com'preender uma inspegão completa de sua estrutura, máquinas e equipamentos, àncluhldo a vistoria a seco da parte· externa das·obras
vivaS e a vistoria. exterior e interior das caldeiras. Essa vistoria
deve ser feita de modo a poder-se verificar. com segurança que
a disposição geral, os materiais, os escant!lhões. da estrutura, as
caldeiras e outros r~cipientes .sujeitos à pressão e oS seus acessórios, as máquinas principais e auxiliares, a Instalação elétrlca,
a instalação rádio, as instalações radiotelegráficas das embarcações de salvam·ento a motor, os aparelhos portáteis de rádio
p~a embarcações e_ balsas salva-vidas, os meios de salvamento,
os dispositivos de prevenção, detecção e extinção de incêndios, o
radar, o ecobatimetro, a agulh,.. glroscópica, as escadas de práticos, os dispositivos para içar o prático e outros equipamentos
.satisfazem completamente as exigências da presente Convenção e
das leis, decretos, ordens e regulamentos promulgados pela Adminl.stra\lão, em obediência às prescrições da Convenção para os
navios afetos à espécie de serviço a que se destina o navio em
questão. Do mesmo tilodo, a vistoria deve ,ser feita de maneira
a _poder-se garantir que o estado de todas as parteS do navio e
do seu equipamento satiSfazem sob todos os pontos de vista e
que o navio está provido de luzes, marcas, meios de sinal
sonora e de sinais de socorro, tal como é exigido pelas dis
da presente Convenção e do Regulamento Internacional par
tar Abalroamentos no Mar, em vigor.
(ti) A VIstoria :Periódica deve Incluir uma lnspeção da estru~
tura, caldeiras e outros recipientes sujeitos a pressão, máquinas
e· equipamentos, lnclumdo uma vistoria a seco da par~e externa
das obras vivas. Esta vistoria deve ser feita de inodo a poder-se
assegurar que o navio, no que diz respeito à estrutura, às caldeiras e a outros recipientes sujeitos à pressão e seus· acessórios, às
máqumas principais e auxiliares, -às Instalações elétrlcas e radloelétrlcas, às Instalações radiotelegráficá.s de embarcações de
Balvamento a. motor, aos apar-?lhos portáteis de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, aos meios de salvamento, aos dispositivos de, prevenção, detecçãp e extinção de incêndios, ao radar,
ao ecobatímetro, à agulha glroscóplca, às escadas para práticos,
aos dispositivos para Içar o prático e aos 'outros equipamentos,
·está. em condições satisfatórias e pronto para o serviço a que
se destina e satisfaz às exigências da presente Convenção, bem
como às disposições de todas as leis, decretos, ordens e regulam.entos promulgados pela Administração, para aplicação da presente Convenção. As luzes, marcas, os meios d:e sinalização sonora
e OS· sinais de socorro exiStentes a bordo, também devem ser sujeitos à vistoria acima mencionada, a fim de assegurar que sa tistazem às exigências da presente Convenção e do Regulamento
Internacional para. Evitar Abalroamentos no Mar, em vigor.
(lli) Uma vistoria cera! ou parcial, de acordo com as cireullstãncias, deve ser efetuada semp., que ocorrer um acidente ou
que !or descoberto um defeito que afete a segurança do navio ou
a ~flciência ou Integridade dos meios de s.àlvamento ou de outros
.equipamentos~ ou toda. vez que no nàVio tiverem sido efetuados
importantes repi!,TOS ou renovações. A vistoria deve parmitlr assegurar que foram efetivamente feitos os reparos ou renovações necessárias, que os materiais empregados para esses repi!,TOS 01J renovaç.ões . e. sua execução são, sob todos pontos de vista, satl.statórtoo Q que o navio .satisfaz sob t;pdos os aspectos às prescrições
da )l!'eSente. Convenção' e do Regulamento Internacional para
Evitar -Aba.lt!>amentos no Mar, em vigor, bem como às dl.sposlções
das leis, decretos, ordens e regulamentos promulgados pala Administração· para aplicação da Convenção e do Regulamento aolma
citado.
e) (i) As leis,. decretos, ordens e regulamentos mencionados
no parágrafo (b) desta Regra devem, em todos os sentidos, ser
tal8 que garantam que, do ponto <fi> vista da salvaguarda da vida
humana, o navio é apropriado para o serviço a que se destàna.
.
(ii) Estas leis, decretos, ordens e regulamentos devem, além
.do mais, prescrever a.:s exigências a serem obsllrvadas no que concerne às provas hidráulicas ou ouW.S prova.S aceitáveis, antes e
depois da entrada em serviço, ap!ícâveis às caldeiras principais
e .auxiliares, às coneXões, às canalizações de vapor, aos- reservatórios de .. alta pressão e aos. tanques de combustlvel líquido para
motores de combustão Interna, Incluindo os métodos de .prova
.&"serem seguidos e os lntel'\>'aloo entre. duas provas consecutivas.

Regra 8
Vistorias dos Aparelhos de Salvamento e outros
Equipamentos de Navios de carga
OS aparelhos de salvamento. com ·exceção da instalação radiotelegráfica a bordo duma embarcação de salvamento a motor ou
do aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, o ecobatímetro, ~ agulha giroscópica, bem como as instalaÇões de combate a incêndio dos navios de carga a que se referem
os Capítulos II-I, II-2 e III e V das presentes Regras, devem
ser submetidos à vistoria inicial e vistorias .subseqüentes como
previsto para os navios de pa.ssag.eiros na Regra 7 do presente
Capítulo, substituindo-se 12 meses por 24 meses na alínea (a) (ii>
dessa Regra. Os planos de eombate a inCêndio a bordo de navios
novos,· assím como_ as escadas de práticos, dispositivos para içar
o prático,.-Juzes, marcas e aparelhcrs de sinalização sonora postos
a bordo de navios novos existentes, devem ser incluídos nas vistorias a fim de _assegurar que satisfazem -em todos os pontos às
prescrições da presente Convenção e às do Regulamento Internacional para EvJ,tar Abalroamentos no Mar, em vigor, que lhes
sejam aplicáveis.
-Regra 9
Vistorias das Instalações Radioelétrlcas e de Radar
de
Navios de Carga
As instalações radioelétricas e de radar dos navios de carga
a que se referem os Capítulos lV e V das pr.esen tes Regras, bem
como- to~a inStalação radiotelegráfica a bordo de uma embarcação
de salvamento a motor, ou os aparelhos portáteis de rádio para
as embarcações e balsas salva-vidas postos a bordo em atendimento às prescrições do Capítulo III, devem ser submetidos à
vistoria inicial e às subseqüentes, como previsto para os navios
de passageiros pela Regra 7 do presente Capítulo.
Regra 10
Vistorias do Casco, das Máquinas e do Equipamento
dos Navios de Carga
O casco, as máQuinas e o equipamento (outro do que os Itens
para os quais foram emitidos um Certificado de Segurança de
Eq~pamento.para Navio d·e Carga, um Certificado de Segarança
RadJOt·elegráflca para NaVlo de Carga ou um Certificado' de Segurança Radiotelefônica para Navio de Carga) de um navio de
carga serão vistoriados após a prontificação do navio e depois
dela, de tal maneira e a intervalos de tempo julgados necessários'
pela Administração, de modo a assegurar que seu estado é Inteiramente sat:Lsfatório. A vistoria deverá permitir que se assegure
que a disposição geral, os materiais e os esca.ntllhões da estrutura,
as caldeiras, os outros recipientes sob pressão e seus auxiliares
as máquinas principais ·e auxiliares, as lnstalaçoos elétrlcas ~
outros equipamento.s, são, sob todos os aspectos, satisfatórios
para o serviço a que o navio é destinado.
Regra 11
Manutenção das '.Condições após a Vlstoria
Após .ter sido conclulda qua.tquer aas vistorias previstas nas
Regras 7, 8, 9 ou 10 não deve ser feita qualquer alteração nos
an:anJos es~ratural;s, máquinas, equipamentos, etc., que foram
ObJeto da VIStoria, sem que a Admlnl.stração a autorize.
Regra.:IZ

Emissão dos Certificados
a) (i) Será emitido um certificado designado "Certi!lcado de
Seg:uz-ança pa.ra Navio de Passageiros", P,epois da inspeção e vistoria, de um navio de pM>Iagelros et1J. que se verifique que este
satiSfaz às prescrições doo Capítulos II-I, IIC2 m e lV e a: todas
as outras prescrições aplicáveis das presentes' Regras.
(li) Será emitido um certificado desiguado "Certificado de Segurança de Construção para ·Navio de Carga", depois da vistoria,
de um ;ut~o de. carga. em .que se vertfique que este satisfaz às
prescriçoes aplicaveis a vistorias de navios. de carga estabelecidas
na Regr!' 10 do presente O['pítulo e ,!'inda às prescrições aplicáveis
dos Capitulas II-1 e I!-2, eom exeeçao das concernentes aos meios
de extinção. de incêndio e aos planOs de combate a. :incêndio.
(til) Será . emitido um certificado deslgnad6 "Certificado de
Seg~rança de Equipamento para Nl;l.vi,o de Carga". depois da inspeçao, ao navio de carga que satisfaça às prescrições ap!ícáveis
dos capítulos II-l,II-2 e III e a todas outras prescrições aplicáveis
da.. presentes Regras.
(iv) Será emitido um certificado designado "Certificado de
SegJ_ll'R.Ilça Radiotelegrá!lca para Navio de Carga", depois da !nspeçao, ao navio de carga equipado com· uma instalação radiotelegráfica que satiSfaça às prescrições do Capitulo lV e a todas
as outras prescrições aplicáveis das presentes Regras.
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(v). Será emitido um certificado designado "Certificado de
Segurança Ra.diotelefônica· para Navio de Carga", depois da inspeç:ão, ao navio de carga equipago co~ ·uma instalação· radiotelefônica que satisfaça às prescriçoes do Capitulo IV e a todas as
outras prescrições das presentes Regras.
(vi) Quando for concedida uma isenção a um navio, e111 aplicação e em confo.hnidade com às prescrições das presentes Regras,
será emitido-.J.m · certificado, designado "Certificado de Isenção",
adicionahnente aos Certificados prescritos no presente parágrafo.
(vii) Os Certificados de Segu~ança para Navio de Passageiros,
Certificados d·e Con~trução para Navio de Carga, Certificados de
Segurança de Equipamento para Navio de Carga, Certificados
de Segurança Radiotelegráfica para No.vio de Carga, Certificados de
Segurança .Radiotelefônica para Navio de Carga e ·certificados
de Isenção devem ser emitidos, quer pela Administração, quer por
pessoa ou organismo para tal devidamente autorizado pela Administração. Em todos os casos a Administração assume inteira responsabilidade pelo Certificado.
b) Não obstante qualquer outra ~posição da presente COnvenção, qualquer certificado emitido em aplicação e de conformidade com as disposições da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1950, que ain(la esteja válido
na data em que- a presente Convenção entrar em vigor para a
Administraçãp qtie emitiu o certificado, manterá sua v~idade até
a data de sua expiração J;IOS termos da· Regra 14 do Capitulo I
da Convenção ct.é 1960.
c) Nenhum Governo Contratante dev·e emitir certificados etn
aplicação e de acordo com as disposições da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar de 1960, de
1948 ou de 1929, depois da data em que a aceitação da presente
Convenção por parte dele passe a ter efeito.
Reo:ra 13

Emissão de Certificado poi outro Governo
Um Govémo Contratante pode, a pedido da Adm!nistraçao,
ordenar que· um navio seja submétido à v.istorla e, .se ficar convencido de que estão atendidas as· exigências das presentes Regras, emitirâ os certificados para o navio, de conformidade com
as presentes Regras. Todo certificado assim emitido deve conter
uma declaração estabelecendo que foi emitido a pedido do_ Governo do País em que o navio está ou será registi-ã.do e terá o mesmo
valor de um certificado emitido de acordo com a Regra 12 do
pr'esente Capitulo e como tal deverá ser reconhecido.
Regra 14

Duração da Validade dos Certificados
a) Os certificados que não sejam Certificados de Segurança de
construção para Navio de Carga, certificados de Segurança de
Equipamento para NaVio de Carga e Certificados de Isenção não
devem ser emitidos para um período de validade superior a doze
meses. Os Certificados de Segurança de Equipamento para Navio
de Carga não devem ser emitidos para um periodo de validade
.superior a vinte e quatro meses. Os Certificados de Isenção não
devem ter uma validade superior a dos certificados a que se referem.
b) Se se realizar uma vistoria nos dois meses que precedem
a expiração do período de validade para que tenha sido primitivamente emitido um Certificado de Segurança Radiotelegráfica para
Navio de Carga, ou um Certificado de Segurança Radiotelefõnica
para navio de carga, concernentes a navios de carga de tonelagem
bruta de arqueação igual ou superior a 300 toneladas mas int~rior
a 500 toneladas, este certificado pode ser retirado, e em1tido .:novp
certiflco.do cuja validade terminará doze meses após a data. em
que terminava o referido prazo.
e) Quando um navio, ao expirar o prazo de seu certifica.do,
não se encontra em porto do pais em que está .registrado, a v:~
dade do eerti!!cado pode ser prorrogada pela Administração, mas
tal prorrogação só pode ser concedida com o fim de permitir que
o navio complete a sua viagem para o pais em que estâ registrado
ou em que deve ser vistoriado e isto somente quando tal medida
se o.flgure oportuna e razoável.
d) Nenhum certificado por ser assim prorrogado por espaço
de tempo superior a cinco meses, e um navio ao qual tenha sido
concedida tal prorrogação não fica em virtude dela, com o direito,
ao chegar ao pals em que está registrado ou . a<> porto, em que
deve ser vistoriado, de deixar esse porto ou pais em que tenha
obtido novo certificado.
e) Um certificado, que não tenha sido prorrogado de acordo
com as disposições precedentes desta Regra, pode ser prorrogado
pela Administração por um perlodo de graça que não exceda de
um mês a da ta de ""J)lração nele Indicada.
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Regra 15

Forma dos Qertlficados
a) Todos os certificadOs devem ser redigidos na lingua ou lln·
guas oficiais do pais em que são emitidos.
b) A forma dos certificados deve ser a dos modelos existentes
no Apêndice às presentes Regras. A disposição tipográfica dos
modelos dos certificados deve ser reproduzida exatamente nos certificados emitidos ou nas cópias autênticas, e as indJ.cações Inseridas nos certificados ou nas cõp!as autênticas devem ser escritas
em caracteres romanos e em algarismos arábicos.
Regra 16
Afixa.çlú> dos Cer~lflcados
Todos os certificados ou suas cópias autênticas, emltidcs em
virtude das presentes Regras, devem ser atlxados no navio, em
lugar bem visível e de fácil aces,so.
Regra 17

Aceitação dos Certificados
os certificados ~emitidós sob a autoridade de um G<>vemo Contratante devem ser aceitos pelos demais Governos Contratantes
como tendo o mesmo valor que os certificados por eles emitidos,
para todos ·os efeitos previstos nesta Convenção.
Regra 18
Apostila ao Certificado
a) Se no decurso de deteriiUnada viagem um navio tem a
bordo um número de pessoas inferior ao número total indicada no
Certificado de Segurança para Navio de Passageiros. e pode, em
conseqüência disso de acordo com as disposições das presentes
Regras, .ser equipado com' .uni número de embarcações salva-vidas
e outros meios de salvamento inferior ao mencionado no Certificado, uma apostila a tel respeito pode ser emitida pelo Governo,
pessoa ou organismo mencionados na Regrà 12 e na Regra 13
do presente Capitulo.
·
·
b) E:ssa apostila deve mencionar que, nas circunstâncias existentes, não são infringidas às disposições. das presentes Regras. A
apostila deve ser anexàda ao CertificadO e substituí-lo no que
concerne aos apai"elhos de salvamento. A apostila só será válida
para a viagem determinada em vista da qual foi emitida.

Regra 19

Fiscalização
Todo navio possuidor de um certificado emitido em virtude da
Regra 12 ou da· Regra 13 do presente Capítulo está suje!to, nos
portos dos outros Governos Contratantes, à fiscalização por parte
de funcionários p,..a tal devidamente àutorizados por esses G<>vep:~os, devendo a fiscalização limitar-se a verificar a existênclo.
de um certificado vál!do a. bordo. Este certificado deve ser aceito
a menos que e,d.stam motivos evidentes para c·rer que o estado do
navio o.u do .seu equipamento. não ~co.rresPonde substancialmente
às indicações desse certificado. Em tal caso,. o funcionário que
realize a fiscalização deve tomar as. medidas neceSsãria.s para. 1mpedir a partida do navio atê que o mesmo possa fazer-se ao mar
sem perigo para os passageiros e tripulação. No caso 'em que a
fiscalização dê lugar ,a qualquer intervenção, ·o funcionário que
efetua a fiscalização deve informar, imediatamente e por escrito,
ao Cônsul do pais em que o navio está registrado, todas as clrcun.stância:s que fizeram com que 13e. considerasse necessária. a
Intervenção e deve ser enviado· um ;reio.tórío desses fatos à organização.
ltegra .20

Regalias do. donvenção
As regalias da presente Convenção não podem ser reivindicadas. em favor de qualquer navio que não possua. os certificados
exigidos e válidos.
PARTE C
,Acidentes
Regra ZI

Acidentes
a.) Cada Administração se compromete a realizar um Inquérito
sobre qualquer acidente ocorrido a qualquer dos seus navios sujeitos às disposições da presente Convenção, quando julgue que esse
inquérito pode ajudar a determinar quais as modificações que
.seriam desejâveis"introduzlr nas presentes Regras.
b) Cada GOverno Contratante se compromete a fornecer à
Organização todas as informações pertinentes relativas às conclusões de tais inquéritoa. Nenhum relatório ou recomencl,ação da
Organização, bMeadQ8 nessas informações, devem revelar a. id.en.t!dade ou nacionalidade dos navios a que d!?Jem. .-espeito, ou, de
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qualquer modo, imputar a responsabilidade desse acidente a um
navio ou pessoa, ou deixar presumir a sua responsabilidade.
CAPITULO II - 1
Construção - Compartimentagem e Estabilidade, Máquinas e

Instalações Elétricas
?ARTE A
Generalidades

Regra I
Aplicação
a) (i) Salvo disposição expressa em contrário, o presente Ca?itulo aplica-se aos navios novos.
(ii) Os navios eJdstentes, de passageiros e de car.ga, devem satisfazer às segu!n tes condições:
(1) Para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que
estavam em estágio similar de construção na data em que entrou
em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, 1960, ou posteriormente a essa data. ·a Administração deverá certificar-se de que foram atendidos os requisitos
exigidos no Capitulo II da precitada Conven·ção aos navios novos,
tais como são definidos nesse CS.:pitulo.
(2)
Para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que
estavam em estágio similar de construção na data em que entrou
em vigor a COnvenção Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, H~48, ou posteriormente a essa data, mas antes
da data da entrada em vigor da Cõnvenção Internacional para
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, &Administração deverá
çertificar-se de que foram atendidos os requisitos exigidos no Capítulo II de Convenção de 1948 aos navios novos tais como são detinidos naquele Capitulo.
(3) Para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que
estavani em estágio similar de construçã-p- antes da data em que
entrou em vigor a Convenção Internacional para Salvaguarda da
Vida Humana no Mar 1948 a Administração deverá certificar-se
de que foram atendidÓs os 'requisitos exigidos no Capitulo II daquela Convenção aos navios existentes, tais como definidos naquele
Capítulo; e
( 4) Com rela,ção aos requisitos do Capitulo II - 1 da presente
.Convenção que não estão contidos no capitulo II das Çonvenções
de 1960 e 1948, caberá à Administração decidir quais os requisitos
que serão aplicados aos navios existentes, tais como são definidos
na presente Convenção.
(üi) Um navio ·submetido a reparos, alterações ou modificações,
· e que seja conseqüentemente reequipado, deverá continuar a cu~~
prir pelo menos as exigências que anteriormente lhe eram aplicaveis. um navio existente, em tal caso, não deverá, como regra,
obedecer em menor grau às exigências para um navio novo do
que o fa-zia anteriormente. :a,eparos, alterações e nlodificações de
maior importância e o conseqüente reequipamento deverão preencher os requisitos :Para um navio novo, na medida que a Adminis~
tração o julgue possível e razoável.
b) Para fins do presente Capitulo:
(i) um navio novo de passageiros é um navio de passageiros
cuja quilha for batida ou que estiver num estágio similar de _construção na data da. entrada em vigor .da presente Convençao .ou
posteriormente a ela, ou um navio de carga que for transformado
para ser posto a serviço de passageiros nessa data ou posteriormente a ela. Todos os demais navios de passageiros são considerados como navios .existentes de passageiros; e
(ü) um navio Ílovo de ·carga é um navio de carga cuja_ quilha
for batida ou que estiver em estágio similar d• construção após a
data da entrada em vigor da presente Convenção.
c) A Administração, se considerar que o per~rso e as c~md.~
ções de abrigo em detenninadas :viagens são tais que a aplicação
de um requisito qualquer da presente COnvenção não seja razoável nem necessária, poderá .isentar desse requisito determinados
navios ou determinada categoria de navios, pertencentes a seu
país, que, no decorrer da viag~m, não se afastem mais de vinte
milhas da terra mais próxima.
d) Se um navio de passageiros for autorizado, em virtude do
paràgrafo c da Regra 27 do Capitulo m, a transportar um n_úmero de pessoas superior ao que pode receber suas embarcaçoes
salva-vidas, ele deverá satisfa;!er às regras especiais de compartimentagem que· são objeto do' parágrafo e da Regra 5 do presente
Capítulo e às disposições especiais relativas à permeabilidade do
parágrafo d da Regra 4 do presente capitulo relacionadas com
as mesmas a menos que tendo em consideração a natureza e. as
condições ·Ja viagem. a Ádministração julgue suficiente a aplicação das outras disposições das Regras do presente Capitulo e do
Capitulo II ..:... 2 da presente convenção.

e) No caso de navios de .passageiros que são utilizados em

trans~

portes especiais de um grande número de passageiros, com.o o trans-

porte de peregrinos, a Administração poderá. se julgar que é lmpraticãvel aplicar as prescrições do presente capitulo. 1sentat tais navies-, quando pertencerem a seu pais, da aplicação das prescrições
em questão, desde que eles satisfaçam integrabnente às disposições:
(i) da.s Regras anexas ao Acordo sobre Navios de Passageiros
que prestam Serviços Especiais, 1971; e
(ü) das Regras anexas ao Protocolo sobre Espaças Habitáveis
em Navios de Passageiros que prestam Serviços Especla!s, 1913.
quando o mesmo entrar em vigor.
Regra 2

Definições
Para os fins do presente Capitulo, salvo disposição expressa em
contrário:
a) (ii) Linha de carga de compart!mentagem é uma linha de
flutuação usade. na determinação da compàrtlmentagem do navio.
(ü) Linha de carga máxima de compartlmentagem é a linha
de f~utuação ·que corresponde ao· maior calado permitido pelas regras de compartimentagem aplicáveis.
b) Comprimento do navio é o comprimento medido entre as
pe!1lendiculares. às extremidades da Unha de carga máxima de compartimentagem.
e) Boca do navio é a maior largura do navio medida entre as
faces externas da caverna na linha de carga mãxima de compartimentagem ou abaixo dela.
d) Calado é a d!stànc!a vertical, da linha base moldada à linha
de carga de compartimentagem considerada, medida a meio comprimento do navio.
e) Convés das anteparas é o mais elevado convés até onde vão
as anteparas estanques transversais.
f) Linha marginal é uma linha traçada sobre o costado, a 76
m!limetros (3 polegadas) pelo menos, abaixo da superfície supe~
rior do convés das anteparas.
g) A permeabilidade de um espaço se exprime pela percentagem do volume deste esPaço que a âgua pode ocupar.
O volume de um espaço que se estende acima da linha margi·
nal será medido somente até a altura dessa linha.
h) Espaço de máquinas deverá ser considerado como estendendo-se entre a linha base moldada e a III)ha marginal e, entre as
anteparas estanques transversais principais que limitem o espaço
ocupado pelas máquinas principais, máquinas auxiliares e caldeiras que servem à propulsão e todas as carvoeiras permanentes. ·No
caso de disposições pouco freqüentes, a Administração pode defi~
nir os limites dos espaços de máquinas. .
i) Espaço de passageiros são os previstos para alojamento e
uso dOs passageiros, excluídos os compartimentos de bagagens, de
roupas e de mantimentos e as dependên!:ias destinadas ao correio.
Para aplicação das Regrlls 4 e .'5 do. presente capítulo, os espaços
previstos abaixo da linha marg4lal para alojamento e uso da tri~
pulação serão considerados com.o espaços de passageiros.
j) Em todos os casos, os volumes e as áreas deverão ser cal~
culadas em relação a linhas moldadas.
PARTE B
Compa.rtimentagem e Estabilidade
(A Parte B aplica-se somente a navios de passageiros, com exceção da Regra 19 que se aplica também· aos navios de carga).
Regra 3
Comprimento alll.gável
a) O comprimento alagável, ~num ponto qualquer ao longo do
navio,· deverá ser determinado por um método de cálculo que leve
em consideração a forma~ o calado e outras características do na~
vio considerado.
b) Para um navio em que as anteparas transversais estanques
são limitadas por um convés das·anteparas continuo, o comprimento alagável num dado ponto é a maior dimensão em função do
comprimento do navio, tendo para centro_ o ponto considerado e
que pode ser alagado na hipótese das condições definidas pela Regra 4 do presente Capitulo, sem que o navio submerja a Unha
marginal.
(") As Regras relativas à compa:rtimentagem e à esta.bUldade de navios de
passageiros que foram a.dotadas a titulo de equivalentes das d!sposlçOea da
Parte B do Capitulo U da Convenção Internactona.l para. &lvaguarda da
VIda Hutna.na no Mar. 1960 (Resolução A.265 tVIll), adotada pela Organt·
açlo) podem ser aplicadas em luga:r das dlspooições da. presente Parte,

com a condição de que o sejam integralmente.
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c) (i) No caso ·de um navio que não tenha um convés de ~nte
paras contínuo, o comprim-ento alagável em qualquer ponto pode
ser determinado considerando-se uma linha marginal contínua_ que,
em nenhum ponto, esteja a- menos de 76 milímetro·s- {3 polegadas)
,abaixo da pa~te superior do convés _<no costado), atê onde as· anteparas em questão e o casco são m_antidos estanques.
(ii) Se· uma parte da linha marginal considerada estiver sensivelmente abaixo do convés até onde as anteparas são prolonga-:
das, a- Adrninisrtação poderâ permitir uma limitada tolerância na
estanqueidada das partes qas anteparas que estiverem acima da
linha marginal e imediatamente abaixo do convés sUperior.
Regra .4
Permeabilidade
a~ &
hipóteses assinaladas na Regra 3 do presente Capítulo
são relativas às permeabilidades dos espaços situados abaixo da
linha marginal.
Na determinaçãO dos comprimentos alagáveis, adota:-se uma
permeabil1d~de média uniforme para o conjunto de cada u~ das
~ês regiões seguintes do navio, situadas abaixo da linha m~rginal:
(i) o espaço de máquinas, tal como definido pela RÚ~Ta 2 do
·presente. Capitulo;
(ii) a parte do navio situada avante do espaço cte. mâquinas; e
(iii) a parte do navio situada à ré do espaço de máquinas.
b) (i) A permeabilidade média. uniforme do espaço de máquinas .será calculada pela fórmula:
a - e

85

+

10

<---v

na qual:
a
volume dos espaços de passageiros, tais conlo~ definido.s
pela Regra 2 do presente Capítulo, que estejam situados abaixo da
linha marginal e compreendidos dentro dos limites do' espaço· de
m-áquinas;
c
volume dos espaços entre conveses destinados à carga, .ao
carvão' ou às provisões -de bordo, que estej,am situados abaixo da
linha marginal e compreendidos dentro dos l!mltes do espàço de
máquinas; e
v =- volume total do espaço de mâquinas abaixo da linha marginal.
{ii) Quando se puder estabelecer, de modo a satisfazer à Administração. que a permeabil!dade média determinada por cálculo
detalhado é menor do que a obtida pela fórmula, poder-se-á substituir esta última pela permeabilidade calculada de forma detalhada. Para este cálculo detalhado, a permeabilldde dos espaços d,estinados aos passageiros, como definidos pela Regra 2 do presente
Capítulo, será tomada igual a 95, a dos espaços destinados à carga,
ao carvão e às provisões de bordo igual a 60 e a do duplo-fundo,
tanques de óleo .c<>mbustiveLe outros tanques, iguais- ao.S' valores
aprovados em cada caso.
c) Salvo nos -casos previstos no parágrafo d da presente Regra, a permeabilidade média uniforme .ao longo de todo o com~
primento do navio, avante (o~ à ré) do espaço de máquinas; será
determinada pela fórmula:

=

=

a

63

+ 35-v

na qual:
a = volume <;los espaços de passageiros, tais como definidos
pela Regra 2 do presente capítulo, que estejam situados abaixo da
linha marginal, avante (ou à ré) do. espaço de máquinas; e
.V = volume total da parte do navio abaixo da linha marginal
e avante (ou à ré) do espaço de máquinas.
d) No caso de um navio autorizado, nos termos do parágrafo
e da Regra 27 do Capitulo III, a transj>ortar um número de pessoas superior à capacidade de suas embarcações salva-vidas, e que
deverá, nos termos do parág1'1'fo d da Regra 1 do presente Capítulo, satisfazer a disposições esJ)ecials, a permeabllldade média uniforme em todas as partes do navio, avante (ou .à ré) do espaço de
mâquinas, deverá ser determinada pela fõrmula:
b
95~35--

v

na qual:
b = volume dos espaços situados avante (ou à ré) do espaço
de máquinas, abaixo da linha marginal e acima da parte superior
das ba<;tllhas, do duplo-fundo lu dos pique-tanques, conforme o
caso~ apropriados e empregados como espaços para carga, carvoeiras ou tanques d_e combustível líquido, paióis de mantimentos, de
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bagagem e de malas postais. paiol da amarra e tanques de água
doce; e·
v
volume· total da parte do navio situada abaixo da linha
marginal, avante (ou à' ré) do espaço de máquinas.
No caso de navios empregados em serviços no -decorrer dos
quais os porões de carga não sejam normalmente ocupados por
quantidade substancial de carga~ não serão leVados e;tn conta tais
espaços no cálculo de "b".
e) No- Caso de disposições pouco usuais, a Administração poderá permitir ou exigir o cálculo d!'!talhado da permeabiljdade média
para as partes situadas avante e à ré do espaço de máquinas.· A
fim de permitir esse cálculo; a permeabilidade dos espaços de passageiros. tais como definidos na Regra 2 do presente Capitulo :serâ
~mada igual a 95, a do espaço de mâquin~s a 85, a de todos Os poroes ~e carga, a dos ~aços destinados ao carvão e. às provisões
de bordo igual a 60; e a· dos duplqs-fundos, tanques de óleo combustível e outros tanques, iguais aos valores· aprovados em cada
caSQ.
Í) Se um compartimento entre conveses, situado entre duas
anteparas estanques tranversais, contiver um espaço destinado a
passageiros ou à tripulação, todq o compartimento será considerado como espaç.o de passageiros, deduzindo-se, entretanto, qualquer
espaço destinado a outros fins e que sejam ~ompletamente limitados por anteparas me.tálicas permanentes. Se, entretanto o· espaço
em questão, destinado a paSsageiros ou à tripulação, for Completamente limitado por anteparas metálicas permanentes somente o
espa9o assim. limitado deverá ser considerado como esPaço de passageiros_
Regra 5
Comprimento Admissível dos Compartimentos
a) Os navios deverão_ser tão eficientemente subdivididos quanto possível, tendo em vista a natureza do serviço a que se destinam.
O grau de subdiVisão deverá variar com o comprimento do navio
e o tipo de serviço ao qtial o navio se destina de tal maneira que
o grau de subdivisão mais elevadO corresponda aos navios de maior
co~primento, destinados essencialmente ao transporte de passageiros.
b) Ffi,tor da Subdivisão - O maior comprimento· admissível
para um compartimento que tenha o seu centrp num ponto qualquer do comprimento do navio é obtido a partir dp comprimento
alagável, multiplicando-se este último por um fator apropriado,
denominado fator de subdivisão.
O fator de subdivisão deverá depender -do comprimento· do navio, e para um dado comprimento, varia segundo a natureza do
serviço para o qual o navio ê previsto.
Este fator deve decrescer de uma maneira regular e continua:
(i) a medida que o comprimento do navio aumenta; e
(Ü) de um fator .A - aPlicável aos navios essencialmente des.,
tinados ao transporte de carga - até um fator B - aplicável aos
~avios _ess~nc~almente "destina_dos ao transporte de passageiros:
As variações dos fatores A e B serão eXPressas pelas seguintes
fórmulas (!) -e (II), nas quais L é o comprimento do navio definido
pela Regra 2 do presente Cã.pítulo;
L em metros

=

58,2

A=----

+

0,~9

!para L= 131 ou acima ...... .

L - 60
L em· pês

190

+ 0,18 (para L = 430 ou acima i

A=

,....

I. I>

.. . .. . .

<II•

+ 0,18 (para L = 260 ou acima) . . . . .

(II>

L - 198
L em metros

B

30,3

=

L-42

·+

0,12 (para L

= 79 ou acimaJ

L em pés

100

B=

L - 139

c) Critério de Serviço -Para um navio de dado c:ompri!nento,
o fator de subdivisão apropriado será determinado com o auxilio
do valor do critério de serviço (daqui por diante chamado CritérioJ, dado pelas fórmulas (!Il_l e tlV) seguintes, nas quais:

Cs

=o

Critério;

L = o comprimento do navio, definido pela Regra 2 do presente Capítulo;
·

=

M
o volume do espaço de máquinas, definido pela Regra 2
do presente Capitulo, .acrescido do. volume de todos os tanques qes-
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tinados permanentemente a combustíveis líquidos, situados acima

do duplo-fundo e avante ou à ré do el!paço de máquinas;
P = o volume total dos espaços de passagei110s abaixo da linha
marginal, coriforme definido na Regra 2 do presente Capítulo;
V
o volume total çlo navio abaixo da linha marginal; e
P1

=
= o produto KN

N ~

em que:

o número_ de passageiros que o navio é "autorizado a

transportar:

= 0,056 L, sendo L e V medidos respectivamente em metros

K
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e metros cúbicos (0,6 L, sendo L e V medidos respectivamente em
pés e pês cúbicos 1.

Se o_ valor do produto KN for maior que o valor da soma de
F e G do volume total real destinado aos passageiros acima da linha· marginal, poder-se-á tomar para P 1 o ~alar da soma acima
.menciot.Iada ou 2/3 KN. se este for maior do que a soma.
S€' P 1 for maior do que P tet-se:-_â_:_

c nos outro.s easos
. , • ... • • •. • • • •. • • • • • •...

:I;)

iv) As Prescrições da alínea iii) do presente parágrafo serão
igualmente aplicadas, qualquer que seja seu comprimento, aos
navi'os que são previstos para O· transporte de mais de doze passageiros, desde que o número de passageiros não ultrapasse o menor dos dois números _seguintes:
L2

IL em metros1

. 650

= ----

1.L em pês) ou 50

7000

e) Regras especlai_s de subdivisão para navios autorizados, em
virtude do parâgrafo c) da Regra 27 do Capítulo TII, e transportar
um número de pessoas superior ao número qu~ podem receber
suas embarcações salva-vidas e sujeitos, nos termos do parágrafo
d) da Regra 1 do presente Capítulo, a satisfa_zer disposições especiais.

1) No caso dos navios essencialmente ·destinados ao transporte de passageiroS. a compartimentagem à ré da antepara de
colisão deverá ser determinada pelo fator 0,50 ou por um fator
det·erminado de acordo com os parágrafo c) e d) da presente Regra. se for menor do que _0,50.
2J No caso desses navios, cujo comprimento for infetior· a
91.5 inetros <300 pés), e a Administraçã.a reconhecer ·que sena
impraticável a aplicação de um tal_ fator a um compartimento,
poderã ela tolerar que o comprimento desse compartimento seja
determinado por um fator superior, com a condição de que o fator
empregado seja o mais baixo viável e razoável de se adotar nas
circunstâncias.

ii> No caso de um navio qualquer, de comprimento inferior a

No caso de navios que não tenham um· convés ·cte antepares
.continuo, os· volumes deverão ser calculados até a Unha marginal
efetlvamente considerada no cálculo do comprimento alagãvel.
d) Normas para a Subdivisão de Navios· não compreendidos no
parágrafo e) da presente Regra.
U A subdivisão à 'rê da antepara de colisão avante dos navios
de comprimento igual ou superior a 131 metros (430 pés1. que
tenham um Critério igual ou Inferior a 23, deverá ser determinada
por um fato r A dado pela fórmula c1); a dos navios que tenham

um Critério no mínimo Igual a '123. pelo fator B dado pela fórmula
I!I.J; e a dos ·que tenham um Critério compreendido entre 23 e
123., por um fator F obtido por interpelação linear entre os fatot.·es
A e B, com o auxilio da fôrmula:
F = A -

(.!'; -

.

s> <c!: - :::n

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o(:!)

-~

Contudo. no caso_ do Critério .ser' igual ou superior a 45 e, simultaneamente, o fator de subdivisão determinado por melo da
fórmula (V) ser inferior ou igual a 0,65, porém superior a 0,5. a
compartlmentagem à ré da antepara de colisão avante serã estabelecida com o fator de Subdivisão 0,5.
Se o fator F for inferior a 0,40 e a Administração concoedar
ser Impraticável adotar esse fator para um compartimefi:to do
espaço de máquinas do naVio considerado, a subdivisão desse compartimento pode ser determinada com um fato_r mais elevado~
contanto que, esse fator não seja superior a 0,400
ii) A subdivisão à ré da antepara de colisão avante dos navios
que tenham menos de 131 metros (430 pés!, mas nunca. menos de
79 metros (260 pés} de comprimento. cujo Critério tenba o valor
S dado pela fórmula:

3574 -.25 L

S

= -----

9332- 23 L
(L em· metros)

- - - - - (L em pés)

34

13

deverã ser determinada por um fator igual a unidade; a dos navios cujo Critério é igual ou superior a 123, pelo fator B dado pela
fôrmula <In; e a dos navios cujo Critério esteja r.ompreendido
entre S e 1231 por um fator F obtido por interpolação linear- entre
a unidade e o fator B, por meio da -fórmula:

r

•

.= 1· -

(1 - .':)

-~C 5 - 5)

_;_ _'--..2.-17:: -. 5

•• ~ ~ •••••••••. ; ••••••.•••••• ( '.'!:

subdivisãO à rê da antepara de coiisão avante dos navios
que tenham menos de 1'31 metros (430 pésl, mas nunca menos de
79 metros (260 pés) de compiimento, cujo Critélio seja menor do
que S, e de todos os navios que tenham menos de 79 rnetr'Os (260
pés). de comprimento, deverá ser· determinada por um fato r igual
à unidade, a menos que, num ou noutro caso; a Administração
concorde ser impraticável pelas circunstâncias.
iii) A

91,5 .inetros (300 pês) ou não. se a .neceSsidade de. transportar

grandes quantidades de carga não permitir~ na J?rática, se exigido
que a comparttmentagPm à ré da antépara d-e colisão avante seja
determinada :Por um fator que não_ exceda 0.50, o padrão de sub~
divisão a Ser empregado -será determinado de acordo com os itens
de 1) a 5l s-eguintes. suj_eito 'à condição d_e que a Administração.
considerando pouco razoável insistir em exigências estritas a qualquer res:r,.eLto que Seja, poderâ admitir qualquer outra disposição
das anteparas estanques que se justifique por suas qualidades e
n3.o diminua a eficiência gerai da compartimentagem.
1 l As disposições do parágrafo c) da presente Regra, relativas
ao Critério de -Serviço, deverão ser aplicadas; entretanto_, para o
cálculo do valor d-e P 1 , .no caso de passageiros c·om leito, K deve
ter o valor determinado no parágrafo c) da presehte Regra ou o
valor de 3,55 m,etros cúbicos (125 pés cúbicos), empregando-se o
maior desses valores; é para o ca·so de passageiros sem leito, o
valor de K será 3,55 metros cúbicos fl25 pés cúbicos).
2l O fator B do parágrafo b) da presente Reg.t'la deve ser substituído pelo fator BB, determinado segundo a fórmula seguinte:

L em metros

17,6

BB
L em pés

57,6

BB

+ 0,20

(L

=

+ 0,20

(L

= 180 e

L - 33

= ---L - 108

55 e acima\

aciml' \

3) A subdivisão à ré da antepara de colisão avan_te. dos navios que tenham· um comprimento igual ou superior a 131 metros
(430 pés) e cujo Critério é no mâximo igual a 23, deve ser determinada pelo fator A dado pela fó1mula \II do parágrafo b) da
presente Regra; a dos navios que têm um Critério no minimo igual
a 123, pelo !ator BB, dado pela fórmula da alinea li) 121 do presente parágrafo: e a dos n::tvios que tenham um Critério compreendido ent!e 23 e _123. por um fator F obtido por 'interpolação linear t•ntre bs fatores A e BB, com o auxílio da fôrmula;

F'

= A -

{A - BB) (Cs - 2J)
100

exccto que, se o fator F assim obtido for inferior a 0,50, o fator a
ser empregado deverá ser 0,50 ou o fator calculado de acordo com
as disposições da alínea i) do parágrafo d) da presente Regra.
utilizando o me_nor dos dois.
4J A subdivisão à ré da antepara de colisão avante dos navios de menos de 131 metros· <430 pés} mo..s nunca menos de

DlARlO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)-: Suplemento

Março de 1980

55 metros (180 pés) de comprimento. cujo Critério terã o valor S,
dado pela fórmula:

3712. -

25 L

{L em metros)

19

1950 - 4
10

L

(L em pés)

d-everâ. ser. determinada por um fator igual à unidade; a dos navios cujo Critério seja igual ou· superior a 123, pelo fator BB dado
pela fórmula que figura na alinea n (2) do presente parágrafo;
e a dos navios cujo Critério esteja: compreendido entre 8 1 e 123:
pelo fator F obtido por interpolação linear entre a unidade e o
fator BB, por meio da fórmula:

r

=1

(l - 89) (Cs
-

123 -

s1

exceto que, se em qualquer um dos_ dois Ultimas casos o fatot· assim obtido for inferior a 0~50, a subdivisão pode ser determinada
por um fator que não exceda 0,50.
(5) A subdivisão à ré da antepara de colisão avante dos navios que tenham menos de 131 metros (430 pés),· mas nunca menos de 55 metros (180 pés) de comprimento, cujo Cptérlo seja menor do que 8 1, e a dos navios que tenham menos de 55 m~tros
080 pés) de comprimento, deve ser determinada por um fator
igual à unidade, a menos que a Administração admita ser impra~
ticável manter este fator no cálculo para determinados Compartimentos. Neste caso a Administração poderá admitir uma certa
tolerância no que concerne a esses compartimentos, na medida
que lhe pareça justificável pelas circunstâncias, com a condição,
todavia, de que o compartimento extremo à ré e o maior número
possível de compartimentos avante (compreendidos entre a dita
antepara de c:olis.ão e a extremidade à ré do espaço de máquinas) sejam mantidos dentro do comprimento alagáveL
Regra 6

Normas Especiais Relativas à Subdivisão
a.) Quando, numa ou em várias regiões do navio, as anteparas estanques são prolongadas até um convés mais elevado do que
no restante do navio e se deseja tirar partido dessa extensão da:s
anteparas em altura, pode-se, para o cálculo do corp.primento ala, gável, utilizar linhas marginais separad.a.\i para cada uina dessas
regiões do navio,_ com a condição de que:
(i) o costado do navio se estenda ao longo de todo o. comprimento do navio, até o convés correspondente à linha marginal
mais elevada e que todas as aberturas no chapeamento do casco
abaixo desse convés. ao longo de todo o comprimento do navio, sejam consideradas como sendo, para os propósitós da Regra 14 do
presente Capítulo, abaixo da linha marginal; e
(ti) os dois compartimen'tos adjacentes ao· "degrau" no eonvés
das anteparas estejam, cada um deles, dentro do compartimento
admissível correspondente às suas respectivas linhas marginais e
que, além do mais, seus comprimentos combinados não excedam o
dobro do comprimento admissivel calculado com bàse na linha
marginal inferior.
b) (i) O comprimento de um compartimento pode exceder o
cómprimento admtssivel fixado pela ·prescrição da Regra 5 do
presente Capitulo, contanto que o comprimento combinado de
-cada par de compartimentos adjacentes, aos quais o compartimento em questão é comum, não ultrapasse o comprimento alagável
e nem o dobro do comprimento admissível, considerando-s_e o menor dâs dois.
(ii)
Se uin dos dois compartimentos adjacentes estiver situado no espaço de máquinas e o segundo fora desse espaço, e Se 11
permeabilidade média da parte -do navio erri que o segundo estiver
situado diferir da do espaço de máquinas, o comprimento combinado dos dois compartimentos deve ser fixado tomando-se por
base a média das permeabilidades das duas partes do navio, às
.quais pertencem os compartimentos em questão.
1lin Quando os dois compartimentos adjacentes têm fatores
de Spbdivisão diferentes, o compartimento combinado desses dois
compartimentos deve ser determinado proporcionalmente.
c) Para os navios de comprimento igual ou superior a 100 metros (330 pésl, uma das anteparas transversais principais e ré
da antepara de colisão deve ser colocada a uma distância da
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perpendicular avante, no máximo igual ao comprimento admissível.
d) Uma antepara· transversal principal pode apresentar um
recesso, contanto que todas as partes do mesmo fiquem no interior de duas superfícies verticais, em ambos os bordos do navio,
situadas a uma distância das c·hapas do costado igual a 115 da
boca do ·navio, como definida pela Regra 2 do presente Capitulo.
Sendo esta distância medida normalmente ao plano diametral do
navio na altura da linha de carga máxima de subdivisão.
Qualq__uer parte de 11:m recesso ultrapassando os limites acima
fixados será considerada como um degrau e a ela serão aplicadas as regras do parágrafo ·e) da presente Regra.
e) Uma antepara transversal principal pode apresentar degrau_, contanto Q.Ue ela satisfaça a uma das seguintes condições:
(i) o comprlmento combinado dos dois eompartlmentos separados pela antepara em questão não deve exceder 90 por cento·do~
comprimento alagável ou "duas vezes o comprimento admissível,
exceto que, nos riavios que tenham um fator de subdivisão maior
do que 0,9, o coinprimento combinado dos dois compartimentos
em questão não deve exceder o comprimento admissivel;
(li) uma subdivisão suplementar deve ser prevista na região
do degrau a fim de manter o mesmo grau de segurança que seria obtido se a antepara fosse plana; e
(iii) o compartimento acima do qual se estende o degrau não
deve exceder o comprimento admissível correspondente a. uma linha marginal tomada 76 milímetros (3 polegadas) abaixo do
degrau.
f) Quando uma antepara transversal principal apresentar um
l'ecesso ou degrau, .será empregada uma antepara plana eguivalente ao ser determinada a S;Ubdivisão.
g) Se a distância entre duas antéparas transversais principais adjacentes ou entre. suas duas anteparas planas equivalentes, ou se a distância entre dois .planos transversais passando pe~
las partes do degrau mais próximas da antepara. quando existir
um degrau·, for menor do que 3,05 meti'os (10 pés) mais 3 por cento do comprimento do navio ou do que 10,67 metros (35 pés), tomando-se o m-enor desses dois valores, somente uma dessas anteparas será considerada como fazendo parte da subdivisão do navio, de acordo com as disposições da Regra 5 do presen,te Capítulo.
h) Quando um compartimento transversal principal estanque
contiver subdivisões locais, e se a Administração concordar que
o volume total do compartimento principal não será alagado na
ocorrência de suposta avaria de costado de· extensão longitudinal de 3,05 metros (lO pés) mais 3 por cento do comprimento do
navfo ou de 10,67 metros (35 pés), tomando-se o menor desses·
valores, pode ser admitido um acréscimo proporcional ao c_omprimento admissível que será calculado sem levaJ;' em conta ·as subdivisões suplementares. Em tal caso, o volume da reserva de flutuabilidade efetiva que foi assumida no bOrdo não avariado,_ não
deve ser superior ao daquele assumido no bordo avariado.
i) Quando o fator de subdivisão previsto for inferior ou igual
a 0,50, o comprtmento combinado de dois compartimentos 1 adjacentes quaisquer não deverá exceder o comprimento alagável.
Regra 7
Estabilidade dos Navios Avariados
a) Adequada estab!l!dade na condição intacta do navio deverá ser provida em_ todas as ·condições de serviço do mesmo, de
modo que o navio seja capaz de suportar o estágio final de alagamento de qualquer de seus compartimentos principais, os quais
d,everão ter comprimento inferior ao comprimento alagável correspondente.
Quando dois compartimentos principais adjacentes são separados por uma ántepara com degrau, obedecidas as disposições
da alinea (!) do parágrafo e) da Regra 6 do presente Capitulo,
a estabilidade do navio intacto deve ser tal que o navio satisfaça
a essas condiçõesy com os dois compartimentos supostamente alagados.
Quando o fator de subdivisão exigido for 0,50 ou inferior, porém superior a 0,33, a estabilidade do navio intacto deverá ser adequada para que o mesmo suporte o alagamento de dois compartimentos principais adjacentes quaisquer.
Quando o fator de subdivisão exigido for. 0,33 ou inferior, a
estabilidade do naviO intacto deverá ser adequada para que o mesmo suporte o alagamento de três compartimentos adjacentes
quaisquer.
b) (i) As disposições do parágrafo a) da presente Regra serão determinadas de acordo com os parágrafos c), d) e f) da presen té Regra por meio de cálculos que levem em conta as proporções e as características básicas do navio, bem como .os arran-
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jos e configurações dos compartimentos que tenham sofrido uma
ava·ria.. Para esses <::álculos considera-se o navio <::omo estando nas

piores condições possíveis de serviço sob o ponto de vista de estabilidade.
{fi) QuandO for pl:-oposto instalar conveses, cascos duplos ou
anteparas longitudinais. que, sem serem estanques, sejam de natureza a retardar de forma apreciáVel o nuxo da água, a Administração verificará se tais restlições foram levadas na d<>vicla conta nos cálcUlos.
·
(iii) Em caso de dúvida sobre ~ iaixa ae estabi11ctade da condição avariada, a Administração poderá exig~r que ela. seja investigada.
c) Para o ·cálculo da estabilidade em. caso de avalia, as seguintes permeabilidades de volume e de 'Superficle serão, em geral, adotadas:
Espaços
Permeabilidade
Destinado3 a cargas, carvão ou à.s provições
de bordo .................. , .........._ ... ;.
· 60
Ocupados por acomodações .. .. . .. .. . . . . . . . . . .

95

Ocupados pelas máquinas .... , . . . . . . . . . .. .. . . . .
85
Destinados aos liquides ........ ., . . . . . .. . . . . ..
O ou 95, escolhendo-se desses dois valores o qu~ trouxer como conseqüência exigências as mais
_severas.
Permeabilidades de superfície mais elevadas devem ser adotadEtS para os espaços que, na vizinhança do nivel da água, após a
avaria, não contenham nenhuma superfície apreciável de máquinas e de locais de acomodações e para os espaços que não sejam
geralmente ocupados por nenhuma quantidade apreciável de cargas ou de provisões.
d) Supor-se-á que as dimensões da avaria considerada sejam
as seguintes:
(i) Extensão longitudinal a menor dos dois valores: 3,05
metros (10 pés) mais 3 por ce:nto do ·comprimento' do navio ou
10,67 metros (35 pés). Quando o fator de subdivisão exigido for
0,33 ou inferior, a extenção longitudinal suposta da avaria deverá
seJ: aumentada, se necessário, para que duas anteparas estanques
principais consecutivas quaisquer possam Ser incluídas.
(ii) Extensão transversal (medida a partir do costado na perpendicular à l!nha centro, ao nivel da linha de carga de subdivisão mais profunda) - uma distância Igual a um quinto da boca
do navio, tal como definida na Regra 2 do presente Capitúlo.
(üil Extensão vertical - da linha base (l!nha d'água zero)
para cima. sem limites.
(iv) Se qualquer avaria de extensões inferiores às indicadas
nas alineas (!), (11) e (!!I) do presente parágrafo resulta em
condições mais severas do ponto de vista da banda ou perda de
altura metacêntrica, tal avaria será adotada como hipótese nos
cálculos.
e) O alagamento asshnétrlco deve ser reduzido ao minlmo por
meio de arranjos convenientes. Quando for necessário corrigir
grandes ângulos de banda, os meios adotados deverão ser, quando
praticável, automâticos, mas em qualquer caso em que houver
dispositivos de eontrole de alagamento corretivo, estes dispositivos serão manobrados de wn ponto situado acima do convés das
anteparas. Estes dispositivos junto com seus controles, asshn como o maior ângulo de banda antes da correçào, devem ser aceitãvels para a Administração. Quando forem necessários os dispositivos de alagamento· corretivo, o tempo· de correção não deve
exceder 15 minutos. Instruções convenientes quanto ao emprego
de&ses dispositivos devem ser fornecidaS ao Comandante do
navio. (*)
f) O navio em sua situação definitiva, após a avaria e, no
caso de um alagamento. assimétrico, após terem sido tomadas as
medidas de correção da banda, deve satisfazer às seguintes condições:
(i) no .caso de alagamento s!métrleo, a altura metacêntlica
residual deverá ser positiva e pelo menos Igual a 0,05 metro (2
polegadas) . Ela será calculada pelo método de deslocamento constante;
(fi) no caso de alagamento a.sslmétlico, a banda total não
deve exceder sete graus, excetua.dos certos casos especiais, para
os quais a Administração pode autorll!lRr uma banda suplementar,
re.sultante do momento assimétrico, contanto que em caso algum
a banda total no estágio final exceda quinze graus; e
(üi) em caso algum a linha marginal poderá ficar submersa
no estágio final do alagamento. Se for considerado éomo provável que a linha marginal possa vir a ficar submersa. no decorrer
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de Qm estágio Intermediário de alagamento, a Administração poderá exigir que sei am feitos estudos e estabelecidos os arranjos
que julgar neeessát:,los à segurança do navio .
·
g) O Comandante do navio deverâ reCeber os dados n~cessá
rios para que possa manter suficiente estabilidade, com o navio
intacto, nas condições de serviço do navio, de maneira· que este
possa resistir à avalia clitlca. No. caso de navios que possuem diBc
posltivoo para alagamento corretivos, o comandante do navio deverá. ser informado das condições de est:tbllidade em que. foram
baseados oS cálculos de banda e s-er adve'rtido de que poderá ocm•t"er uma banda excessiva se o navio for avariado quando em. condi.ções mencs fa.vcráveis.
.h) (I) Nenhuma tolerância poderá ser concedida pela Administração às exigências de estabilidade em caso de a valia, a menos
que lhe seja demonstrado que a· altm:a metacêntlica do navio lntacto, para todas as condições de emprego' do navio, resultante
dessas exigências, é excessiva par.a o emprego en'l vista.
(U) Tolerâncias às exigências relativas à est,.bllidade em casos
excepclonàis e sujeitas à .condição de que a Administração sej'a
convencida de que as proporções, arranjos e outras ca,racteristlcas
do navio são as mais favoráveis à estabilidade depois da avalia,
proporções. arranj~ e características essas que são as únicas que
de modo prático e razoável podem ser adotadas em circunstâncias
particulares de emprego do navio.
J.Wgra 8

Lastreamento
Quando for neceisálio lastrar o navio com água, <' água de
lastro em geral não deverá ser transportada em tanques destina~
dos ao óleo combustível. Nos navios em que não for praticável
evitar a colocação de água nos tanques de óleo combustivel, deverá ser instalado um aparelho separador de óleo-água que satisfaça à Administração ou outros meios alternativos por ela admitidos e capazes de permitir retirar o lastro de água oleosa,
Regra 9

·Anteparas dos piques, Anteparas de limite dos Espaços
de Máquinas, Túneis dos Eixos, etc.
a.) li) Um navio deve possuir uma antepara de colisão avante
que deverá ser estanque até o convés d.as anteparas. Essa antepara
deverá ser Instalada a uma dlstánc!a da perpendicular avante
igual, pelo menos, a 5 por centro do comprimento do navio e~ no
máximo, a 3,05 metros (lO pés) mais 5 por cento do complimljnto
do, navio; e
(ii) Se o navio tiver avante uma longa superestrutura, a antepara estanque às Intempéries deverá ser estabelecida acima da
antepara de colisão, entre o convés das anteparas e o convés situado Imediatamente acima dele. O prolongamento da antepara
de colisão não precisa ser colocado diretamente acima del,a, contanto que esse prolongamento esteja a uma· distância da perpen~
dlcular avante pelo menos igual a 5 por cento do co.mn>rimento do
navio e que a parte do convés das anteparas que fonna o degrau
seja efetlvamente estanque às !ntempélies.
b) Deverá .ser igualmente instalada uma antepara de coll.são
à ré e anteparas separando os compartimentos de .máquinas, como
definidos na Regra 2 do presente Capitulo, dos· compartimentos
destinados aos passageiros e cargas situados avante e à ré; essas
anteparas deverão ser estanques até o eonvés das anteparas. Todavia~ a antepara de colisão à ré poderá ter um degrau abaixo
desse convés, contanto qu~ o grau de segurança do navio no que
concerne à subdivisão não·-seja diminuído por este fato.
c) Em todos os casos, os tubos telescópicos deverão ser encertrados eD]. compartimentos estanques 'de volume moderado. A caixa
de gaxetas do eixo deverá ser colocada em um túnel estanque ou
em outro espaço estanque, separado do compartimento do tubo
telescópico, e de um volume tal que, se alagado por entrada de
água pela calxà de gaxetas, a linha marginal não fique submersa.
Regra 10

Duplos-Fundos
a) Um dUplo-fundo deve ser Instalado, estendendo-se da antepara de colisão avante até a de colisão à ré, na medida em que
seja praticável e compatiYel com o projeto e condições apropliaclas
de operação do navio.
(i) Os navios cujo complimente> for pelo menos igual a 50 metros (16.5 pés) e lnfelior a 61 metros (200 pés) devem ser pro,icfos
de um duplo-fundo, estendendo-se p-elo menos da antepara de
vante do compartimento de máquinas atá .a antepara de colisão
avante ou tá<> próximo dela quant<;> possível.
(•) Convém se reportar & RecomendaçOO sobre um J.!étodo PadrA-o que per·
mlta. se.ti&tazer às prescrições relativas a dispositivos de controle de---alaga·

mento corretivo a. borc:lo de nD:Vtos de pa.ssagelroa. ad.otada. pela. Of&'anlZil-ÇAo.
pela Resolução A.266 (VIII).
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(ii) Os navios cujo comprimento seja no minimo igual a 61
metros (200 pés! e inferior a 76 metros (249 pés)· devem ser providos de um duplo-fundo pelo menos por fora do compartimento
das máqUinas. Esse duplo-fundo deve estender-se até as anteparas de colisão avante e à ré, ou tão próximo óelas quan~ possível.
(iii) Os navios cujo ccmprimento seja igual ou superior a 76
metros (249 Pés) devem ser providos de um duplo-fundo a meio
navio, estendendo-se atê as anteparas de colisão avante e à ré; ou
tão próximo delas quanto pos~ível.
b). Onde for exigida a instalação de um duplo-fundo sua altura deverá atender às exigências da Administração e o teto do
duplo-fundo deverá ser continuo até as chapas do costado, de um
modo tal que proteja o fundo. do navio até o bojo. Tal proteção
serâ considerada satisfatória se a linha d-e intersecção da aresta
exterior da chapa ):Ilarg!nal do teto do duplo-fundo com a chapa
do bojo não ficar abaixo, em qualquer ponto ao longo do comprimento do navio, de um plano horizontal que passe pelo ponto de
intercessão da caverna mestra com uma linha diagonal transversal, inclinada de 25 graus em relação com à linha base e cortando-a num ponto à distância de meia boca moldada do navio,
a partir da linha de centro.
c) Os pocetos de esgoto construídos nós duplos-fundos não deverão ser mais profundos do que for necessário. A profundidade
do poceto não deverá, em nenhum caso, ser superior à profundidade do (luplo-fundo na linha de centro, diminuída de 457 milj~
metros C18 polegadas), nem deverão eles estender-se abaixo do
plano horizontal definido no parágrafo b da presente Regra. Um
poceto que se estenda até o casco exterior é, contudo, permitido
na extremidade à ré do túnel dos eixos nos navios a hélice. Outros
pocetos (por exemplo, para óleo lubrificante sob a.s máquinas principais) podem ser permitidos pela Administração, se.ela concordar
que tais arranjos asseguram uma proteção equivalente à oferecida.
por um duplo-fundo, conforme as preScrições da presente Regra.
d) Não será necessário instalar um duplo-fundo nos compartimentos estanques de tamanhos moderados, empregados excluN
s!vamente para o transporte de liqu!dos, desde que a segurança
do navio não seja posta em perigo, no caso de avaria d'e fundo ou
de costado, a juizo da Administração.
e) No caso de navios aos quais são aplicadas as disposições do
parágrafo d da Regra ·1 do presente Capitulo ·e que sejam utllic
zados em serviço regular dentro dos limites de viagem internaclonai curta, como definida na Regra 2 do Capitulo m, a Administração pode· dispensar a existência de um duplo-fundo em
qualquer parte do navio que for subdividida .por um fa.tor que não
exceda 0,50, se reconhecer que a instalação de um duplo-fundo
nessa parte. não é compatível com o projeto e a utilização adequada do na vio.

Regra 11
Determinação, Marcação e Registro das
Linhas de carga de Subdivisão
a) Para assegurar a manutenção· âo grau de subdivis3.o exigido, uma Unha de carga, correspondente ao calado adotado para
o cálculo da subdivisão aprovada, deverá ser atribuída e gravada
no costado, em ambos os lados. Um navio que teniha locais espe'c!almente adaptados para acomodação de passageiros ou carga,
alternativamente, poderá, se for desejo do armador, ter uma ou
mais linhas de carga adiciqnais, marcadas de modo a corresponder
aos calados de subdivisão que a Administração possa ter aprovado
para as condições alternadas de uso.
b)
As linhas de carga de subdivisão atribuidas e . marcadas
deverão ser lançadas no Certificado de Segurança para Navios de
Passageiros, designando-se pela anotação C.l, -a que se refere ao
emprego principal do navio como transporte de passageiros e pelas
anotações 0.2, C.3, etc., as que se referem aos outros casos de
utilização do navio.
c) A borda livre correspondente a cada uma dessas linhas de
carga deverá ser medida no mesmo local e a partir da mesma linha
do convés com as bordas livres determinadas segundo a Convenção Intemacion,al em vigor, relativa às Linhas de Carga.

borda livre relativa a cada linha de carga. de subdivisão
aprovada e as· condições de emprego correspondentes deV'erão ser
claramente Indicadas no. Certificado de Segurança para Navi-o de
Passageiros.
d) A

e) Em caso algum, qualquer marca de linha de carga de subdivisão poderá ser colocada acima da Unha. de carga· máxima, em
água salgada, permitida quer pela resistência estrutural do navio,
quer pela Convenção Internacional em vigor relativa às Linhas
de Carga.
f) Quaisquer que sejam as posições das marcas das linhas de
carga de subdivisão, um navio nunca deverá ser carregado a pon-

to de submergir a linha de carga apropriacta à estação e à região
do globo, traçada de acordo com a Convenção Internacional em
vigor, relativa· às Linhas de Carga:
g) Um navio não deverá, em caso algum, ser carregado a
ponto de submergir·, em água salgada, a marca da linha de carga
de subdivisão apropriada para a viagem considerada e para. as
condições de serviço.

Regra 12
Construção e Prova Inicial de Anteparas Estanques, etc.
a) Cada antepara estanque de subdivisão, transversal ou longitudinal, deverá ser construída de modo a poder &uportar. com
margem de segurança conveniente, a pressão devida à mais alta
coluna d'água que poSsa vir a ter de suportar em caso de avaria
no navio e, no mínimo a pressão devida a uma coluna d'água
que se eleve até a Unha marginal. A construção dessas anteparas
deve satisf:;tzer .às exigências da Administração.
b) (i) Os degraus e recessos nas anteparas deverão ser estanques e tão resistentes quanto a região da antepara em que ocorrem.

(ii) Quando cavernas ou vaus atravessarem um convés ou
uma antepara. estanques, esse convés ou essa antepara deverão
ser tornandos estruturalmente estanques, sem emprego de madeira ou de cimento.
c) A prova de>s compartimentos principais, enchendo-os com
água, não é obrigatória. Quando a. prova com enchimento com
água não for realizada,-' será obrigatória uma prova com o uso de
esguicho de mangueira; esta prova deverá set efetuada no estágio
mais avançado po.ssivel do acabamento do navio. Em todos os
casos deverá ser efetuado um exame minucioso das anteparas
estanques~

d) O compartimento de colisão avante, os duplos-fundos !Incluindo as qu!lhas-duto)
o costado Interno dos cascos duplos
deverão ser submetidos a uma prova com água, sob uma pressão
correspondente às exigências do parágrafo a da. presente Regra.

e

e) Os tanques d~tlnados a conter líquidos, e que fazem parte
da subdivisão do navio, deverão ser provados para verificação da
estanqu~idade, com uma coluna de água até a altura da Unha de
carga máxima de subdiv_isã~ ou a uma altura correspondente a
2/3 da altura que vai do topo da quilha à linha marginal na região dos tanques, tomando-s~ a maior dessas duas alturas; entretanto, em caso algum deve a coluna d'água ser menor do que
0,92 metro (3 pés) acima, do topo do tanque.

f) As provas menciona:das nos parágrafos d e e da presente
Regra têm por objetivo verificar se os arranjos estruturais da sUbdivisão são estanques à água e não deverãq ser consideradas como
um teste de adequabilldade de qualquer compartimento para ar·
mazenamento de óleo combustível ou serem utilizadas para fins
especiais, para os quais uma prova mais severa poderá ser exigida,
tendo em conta a altura. que o liquido atingir no tanque em
questão ou nas tubulações a ele ligadas.

Regra 13
Aberturas nas An t~pata$ Estanques
a) o número de aberturas prá.ticaciaS nas anteparas estan~
ques deverá ser reduzido ao ·mínimo compatível com o projeto e
a adequada utilização do navio; essas aberturas deverão ser pro·
vidas de dispositivos de fechamento satisfatórios.
b) (i) Se tubulações, embornais. cabos .elétricos,_etc., atravessarem anteparas estanques de subdivisão, deverão ser feitos arranjos para manter a integridade da estanqueidade dessas an,teparas.
(ii) Não poderão existir, nas anteparas estanques de subdivisão, válvulas e torneiras que não façam parle de um sistema de
bubulações.
(iii)

Chumbo ou outros materiais sensíveis ao calor não deve-

rão ser utilizados em siStemas que atravessem anteparas estan-

ques de subdivisão, onde a deterioração de tais sistemas em caso
de Incêndio comprometeria a !nteg.rtdade da estanqueld·ade das
an tepara.s. ·
c) (I) Não poderão existir portas, elipses, nem outras quaisquer aberturas de acesso:

(1)
(2)

na antepara de colisão abaivo da linha marginal; e
nas airtepa.ras estanques transv-ersais que separam o com-

pa:rtimento de carga de outro adjacente, ou de uma carvoeira
permanente ou de reserva. exceto nas condições di.Scriminadas no
parágraf<> 1) da presente Regra.
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(ii) A não ser nos casOs previstos na alínea (iii) do presente
parágrafo, ·a antepara de colisão poderá ser· atravessada abaixo
da linha marginal, no máxill)O pOr um tubo para, o servic;o do
líquido contido no pique-tanque de vante, c·ontanto que esse tubo
tenha uma válvula de haste roscada, comandada de ·um ponto
acima do convés das anteparas, devendo a caixa da válvula ser
fixada na antepara de colisão,· dentro do pique-tanque.
(üi) Se o pique-tanque de vante for subdividido para receber
duas espécies de líquidos diferentes, Ja. Administração pode· permitir que a antepara de colisão seja :Perfurada abaixo da linha
marginal por dois tubos. cada tÍm deles ·satisfazendo às exig~
cias <la allnea (ii) do presente parágrafo, contanto que a Administração concorde não haver outra solução prátiéa senão a: instalação desse segundo tubo e que a seguranç:a ·do navio continue
garantida, tendo em consideração a subçllvisão adicional~ existente no compartimento de colisão. ·

d) (i) As portas estanques instaladas nas anteparas, que separam as carvoeiras permanentes das de r:eserva, devem ser sempre·
acessíveis, sãlvo, todavia, as exceções pr.evLstas na alínea (ii) do
parágrafo k) desta Regra para as portas de carvoeiras sltua~as
entre ·conveses.
(ii) A. fim de evitar que o carváo impeça o fechamento das
portas estanques das carvoeiras, devem ser previstos arranjos satisfatórios por meio de telas ou outros meioS:.
e)· Nos espaços contendo máquinas principais e auxiliares,
inclusive as ..caldeiras que atendem .às necessidades da propulsão
e todas as carvoeiras permanentes, não deverá existir senão wna
porta eni cada antepara transversal estanque, com exeeçâo das
portas das carvoeiras e dos túneis dos eixos. No ca,so de existirem
dois ou mais eixos, os túneis deverão ser Ugados ·por uma passagem de intercomunicação. Deverá haver apenas uma porta entre
o compartimento de máquinas e os túneis, no caso em que dois
eixos sejam instalados; e apenas duas portas, quando existirem
mais de dois eixos. Todas essas portas deverão ser de oorridiça e
situadas dê"maneira a que suas solei.ras···estej;:un tão altas quanto
possível. O comando -manual para manobra dessas portas a partir
de um ponto· que fique 'acima do convés das anteparas deverá
estar situado fora do compartimento de máquinas; se esse arranjo
for compatível com uma disposição satisfatória do mecanismo
correspondente.

As portas estanques deverão. ser do tipo de co.rre·diça
ou do tipo de dobradiças. Poderão ser admitidas portas de. tipo
equivalente, com exclusão de portas fixadas somente por pa,rafusos ou de portas que fechem pela ação da gravidade ou de um
peso.
f)

(i)

(ii) as pOrtas de corrediça podem ser:
somente operadas manualmente, ou
operada~$ por uma fonte de enel;'gia, bem como manual:mente.
(üi) As portas estanques autorizadas podem, portanto, ser divididas em três classes:
Classe I - portas de dobradiças;
Classe 2 -portas de corrediça operadas manualmente; e
Classe 3 - portas de corrediça movidas por fontes de energia, bem como operadas manualmente.
(iv) Os meios de operação de todas as portas estanques. que
sejarn ou não acionados por uma fonte de energia, deverão ser
capazes de assegurar o fechamento da pOrta com o navio adernado de 15 .grau.s para qualquer bordo.

(v) As portas estanques de todas as classes deverão ser munidas de indicadores de abertura que permitam verificar, de todoo
os postos de manobra, de onde essas portas não são visíveis. se
elas estão ab-eTtas ou fechadas. Se algwna porta estanque, de
qualquer classe. não estiver equipada de modo a poder ser fechada
de um pOsto central d.e manobra, deverá possuir meioo mecânicos,
elétricos, telefônicos ou quaisquer outros meios de comunicação
direta que permitam ao oficial de servlç:o entrar rapidamente em
contato com a pessoa responsável pelo fechamento da porta em
ques.tão, de acordo com as ordens existentes.
g) As portas de dobradiças tclasse 1.) deverão sef;..providas de
dispositivos de fechamento rápido, tais como atracadores manobraveis de cada um dos la:dos da antepara.

h) As portas de corrediça de comando manu::tl. (Classe 2)
poderão ser de_ deslocamento vertical ·ou horlzontal. O m.ecanismo deverá poder ser manobrado na própria porta, de qualquer dos
lados e, além, disso, de um ponto acessível situado .acima do
convés das anteparas, por un1 movimento de manivela de rota-
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çáo ou por wn ou.tro movimento que . apresente as ·mesmas carantias de segurança e de um tipo aprovado. A exigêntia <Je ma..
nobra. dos dois lados pode ser· dispensada se for l ustlfleado praticamente !mpossivel sua existência face à disposlçáo dos locais. No caso d~ manobra -.manual, o tempo necessário pB1r8. assegurar o !achamento completo da porta, com o .navio sem banda.
não deve ~ceder. 9() segundos.
i) liJ As portas de correcUça movidas por fontes de energla.
i. Classe 3 l. podem ser de deslocamento vertical ou horizontal.
QI,IlU:)dO for exigido que uma porta seja operada por uma fonte de
energia, de um posto Central de controle, o mecanismo deverá ser.
disposto de modo a permitir o comando local da mesma p<Írta, de
ambos os lados, por meio das mesmas fontes de energia.
o ananjo deverá ser tal que reehe a porta automaticamente
quando aberta pelo con.trole local, depois de ter sido fechada da
estação d.e controle central. Do mesmo modo, deve existir no lo..
çal um meio de :mantê-Ia fechada sem que possa ser aberta
pelá posto een:ttal de manobra. Alavancas de manobra local, eomunieMldo oom.o mecanismo movido pela fob.te de eneergia, de'
verão ser instaladas em >ambos os .l~dos .da antepara e dispostos
de tal man.e:b:a. que uma. pessoa ao passar pela. porta possa manter as du..a.S alavancas na posição "abérta", sem o risco de fazer
funclqnar involuntariamente o sistema de fechamento. As portas
de c<>rrediça movidas por fontes de eneergia deveráo ser providas
de _um comando manual martobrãvel dos dois lados da po,ta e,
·além disso, de um ponto ace.ssivel acima do convés das an.teparas,
por um movimento de manivela de rotação· continua ou por um
outro· movimen~o que apresente as mes~as g~antias de segurança e de .um tipo aprovado. Deverão ser providos alarmes sonoros
de que a porta começou a fechar e de que continuará o movimento até completar o fechamento.
O tempo de fechamento da porta deve ser suficiente para
garan tLr a .seguránça.
(ii) Haverã. no minim.o dUas fontes. de. energia independentes
capazes de abrir e fechar todas as portas sob controle, cada uma
delas capaz de operar todas as portas simultaneamente. Estas
duas fontes_ deverão .$er controladas da estação ~entrai no pa.ssadigo, a qual será provida de todos os indicadores necessários para.
verific;ar se cada uma das duas fontes de energia. providas é capaz
de execuyar o serviço de modo satisfatório.

(ilil No caso de operação. hidráuUca, cada fonte de energia deyerâ. ser constituída por uma bomba capaz de fechar todas as
portas em tempo não superior a 60 segundos. Além disso, deverá
existir para o conjunto da instal:.ção, acumuladores hidráullcos
de capacidade suficiente· para assegurar, pelo meilos, os três seguintes movimentos sucessivos d:O conjunto das portas: fechamento - abertUra - fechamento. O fluído usado deve ser tal
que não se congela nas temperaturas suscetíveis de serem encontradas pelo navio durante o .seu serviço.
j) (i) As portas estanques de dobradiças (Classe 1) poderão
ser permitidas nas partes tio navio .destinadas aos passageiros e
à gUarnição, bem como nos- locais de serviço, com a condição de
que sejam coloCadas acima·.de um convés cuja superfíci-e interior.
no seu ponto mais baixo junto ao costado, se encontre pelo menos
a 2,13 metros (7 pés) ·acima da llnha de carga máxima da subdivisão.
(ii) As portas estanques cujas soleiras estejam situadas aCima da linha de carga máxjmà. e abaixo da llnha definida na allnea procedente deverão ser do tip.o. de corrediça e podem ser do
tipo de corrediça e podem ser cie comando manual (Classe 2), exceto nos navios que efetuem ttiagens internacionais curtas e tenham um fator d~ subdivisão inferior ou igual a 0,00; caso este
em que todas as portas deverãG ser manobradas por fontes de
energia. Se os condutos das câmaras frigorifica~ e condutos . de
ventilação ou tiragem forçada atravessarem mais de uma a~tepa
ra est~nque de comparttmentagem, o emprego de fontes de energia será exigido para manObra das portas instalad~s nas passagens pelas a:nteparas.

k) (i) As portas estanques que devam a certos momentos ser
abertas em a1to-mar, e ç_ujas soleiras estejam situadas abaixo da
linha de carga máxima de subrivisão, deverão ser de corrediça.
de carga mãXim.a de subdivisão, deverão ser de corrediça.
As seguintes regras· dever-lhes-ão ser aplicadas:
11) quando o número de tais portas (excluidas as portas de
entrada dos túneis dos eixos) exceder cinco, todas essas portas,
assim como as de entrada dos túneis dos eixos, dos condutos de
ventilação ou . de tiragem fqrçac!~. deverão ser manobradas por
melo de fontes de energia (Classe 3) e deve.i"ão pOder ser fechadas simultaneamente de um posto central de manobra situado
no passadiço;
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t2J quando o número de ·tais p.artas (excluídas as portas de
entrada dos túneis dos eixos) estiver compreendido entre um e
cinco:
ta) 'se o na:vio não possui espaços dêstinados a passageirOs
abaixo do convés das anteparas, tçdas as portas -acima mencionadas poderão ser operadas manualmente <Classe 2):
(b) se o navio 'possui espaços destinados a passageiros abaiXo
do convés das anteparas, ·todas as portas acima mencionadas deverãf?. ser movztdas por fontes de energia <Classe 3) e deverão poder ser fachadas simultaneamente de um posto central de manobra situado no passadiço; e
t3) em todo navio em que ex:.Stem som.ente duas dessas portas estanques de acesso ao compartimento de má.quina.s ·ou situadas dentro dele, a Administração poderá. perinitir que essas duas
portas sejam operadas apenas manualmente (Classe 2)
(ii) Se existirem, en-tre as carvoeiras nas ·cobertas abaixo do
convés das anteparas, portas estanques de corrediça q}.le podem,
em alto-mar, ser oc'asionalmente abertas para manipulação do
carvão,. será exigido ·o emprego de fo;nte.s de energia .Para a manqbra dessas portas. A abertura e o fechamentó dessas portas
deverão ser mencionadas no livro de quarto, prescrito pela Adminístra.ção.
1) (i} No caso da Administração estar convencida de que a
instalação de tais portas é essencial, as portas estanques de construção satisfatórias Poderão ser instaladas nas anteparas estanques que dividem as cobertas de carga. Essas portas poderão .Ser
de dobradiças ou do tipo rolantes ou de corrediça, mas não deverão· ser comandadas à distância. Elas serão çolocadas no nível
~mais elevado e o mais afastado do costado que seja compatível
com sua utilização prát.ica mas, em caso algum, as arestas verticais exteriores dessas portas deverão ficar situadas a uma distância do eosta<lo inferior a 1/5 da boca do navio, como definida
na Regra 2 do presente Capítulo, sendo es.ia- distància medida
perpendicularmente ao plano longitudinal de simetria do na viD,
ao nível da linha de carga máxima de subdivisão.
<ii> Essas portas deverão ser fechadas antes da partida e
mantidas fechadas durante a viagem; as horas de sua abertura
na chegada ao ·porto e de Seu fechamento antes da saída do porto
deverão· ser registradas no livro de quarto. Se alguma dessas portas tiver que ser usada no decorrer da viagem, ela deverá possuir
um dispositivo que impeça um·a abertura não aatorizada. Quando
for desejado instalar portas dessa natureza, seu núm-ero e arranjo serão objeto de exame ~peclal pela Administra-ção.
m) o emprego de painéis de chapa, desmontáveis, em anteparas, só será penntido nos compartimentos de máquinas. Esses painéis deverão sempre eStar instalados antes do navio deixar
o porto e não poderão ser remoVidos durante a vagem ,a não ser
em caso de necessidade imperiosa. Deverã'O ser tomadas as n-ecessárias precauções ao recolocá-los, de modo a assegurar a eStanqueldade da junta.
n) Todas as portas estanques deverão ser mantidas fechadas
durante a viagem, exceto quando os serviços do navio exigirem
que sejam abertas. Em tais casos, deverão fiCar sempre prontas
a serem Imediatamente fechadas,
o) (i) Quando houver corredores ou ·túneis ligando os alojamentos' da ·tripulação às praças de caldeiras, ou destinados à
passagem de tubo& ou para qualquer outro fim, que atravessem
anteparas estanques transversais principais, deverão os mesmos
ser estanques e satisfazer às exigências da Regra _16 do presente
Capitulo. O acesso a pelo menos uma. das extremidades dessescorredores ou túneis, Se ior usado com.o- passagem em alto-ma.r,
deverá ser realizado por um conduto estanque, de uma altura
suficiente que per.mite. o acesso acima da linha marginal. O acesso à outra extremidade poderá ser feito por uma porta estanque
do tipo exigido por sua locali~ação no n;>vio, Nenhum desses
túneis ou corredores deverá atravessar a: antepara de subdivisão
imediatamente à ,ré da antepara de colisão.
(ii) Quando !orem previstos túneis ou corredores , para tl.rag~ forçad~ que atravessem as anteparas estanques .transversais priMipa!s, o caso deverá ser especialmente exantinado pela
Administração,
Regra 14
Aberturas no Chapeamento do Casco abaixo da Linha Marginal
a) O nUmero de aberturas no chapeamento do Casco deverá
ser reduzido ao~ mínimo compatível .com o projeto do navio -e com
adequada. utiuzação do mesmo.
b) O arranjo e a eflcâcia' d.os meios de fechamento de todas
as aberturas praticadas no chapeam.ento do casco deverão corl'le:Sponder à sua finalidade e ao local em que se aehem instala-
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dos e, de um modo geral, dev-erão se sujeitM" à aprovação. da
Admin_istrá.ção'.
c) (i) Se à: pai:'te inferior d
bertura de urna vigia qualquer,
situada numa coberta, fic&!r abá.....-.v de uma linha paralela ao trincantz do oonvés das antepao:r:as, distando o seu ponto mai baiXO de 2,5 por cento da boca do navio acima da linha de carga
máxima de subdivisão, todas as vigias nesta coberta deverão ser
do tipo permanentemente fechado.
(ii) Todas as vigias, cujas pa:rtes lnferior:es estiverem aoaixo
da Unha marginal, diferentes daquelas que a aline-a (i) do presente parágrafo exige que sejam do tipo permanentemente fechado. deverão Ser construídas de --mãneira tal que ninguém as
posSa .abrir s·em a autorização do Opmandante.
(iii) O) Se, em uma oober.ta, a parte inferior das vigias do
tipo pzo.evisto na alínea Cii) do presente parágrafo estiver situada
abaixo de uma linha traçad:a paralelamente ao trincaniz do convés das anteparas e tendo o seu ponto mais baixo a 1,37 metro
(4 1/2 pés) mais 2,5 por cento da boca do navio, aeillla da linha
d'água na ocasião da partida de _qualquer porto, todas ·as vigias
dessa coberba deverão ser fechadas de maneira estanque e trancadas antes do navio deixar o _porto e não deverão ser abertas anff:s do naVio chegar aci POrtO-S-eguilite. Na aplicaÇão da ·presente
alinea, deverá ser dada, quando aplicável, uina apropriada tolerância quando o navio estiver ~lutuando em água doce.
(2) As horas de abertura dessas vigias no porto e de seu fechamento à chave, a.ntes que o navio deixe o porto, serão registradas no livro 'de quarto prescrito pela Administração,

(3) Se uma ou várias vigias estiverem situadas de tal modo
que as exigências da cláusula (1) de&,ta alínea lhes sejam aplicáveis quando o navio estiver flutuando na sua linha d~ carga
máxírna de subdivisão, -a Administração poderá indic~ o caladO
médio llmite mais elevado para o qual as vigias em questão terão
a sua parte inferior acima da linha traçada paralelamente ao trincaniz do convés das anteparas e que tenha seu ponto mais baixo
a 1,37 metro (4 1/2polegadas) m.als 2,5 por cento d.a boca do navio
acima 'da linha d'água correspondente a esse calado médio limite
e pam o qual, por conseqüência, r será permitido ao ·navio fazer-se
ao mar· sem fechar e trancar previamente as vigias e abri-las no
ma-r· sob a responsabilidade do Comandante, no curso da viage-m
para o porto segui-nte. Nas zonas tropicais, .tais como definidas na
Convenção Internacional em vigor, relativas âs Linhas de Carga,
este calado limite pode ser acrescido de 305 milímetros O pé).

d) Deverão ser Instaladas em todas as YCigias tampas internas
de dobradiça, de utn modelo eficaz e dispostas de maneka ta poderem ser fácil e eficazmente fechadas e mantidas estanques, exce~
que, a uma distância igual a 1/8 do comprimento do navio, à ré
da .perpendicular avante, e acima de uma linha traçada pararalamente ao trincaniz do convés das anteparas, e que tenha seu
ponto mais ha!Xo a 3,66 metros (12 pés) mais 2,5 por cento. d.a
boca do navio acima .da linha de carga. máxima de subdivisãci,
as tampas podem ser removíveis nos locais reservados aos passageiros da tereeira classe, a m·enos que, em virtude da Convenção
:rnterilacional em vigor, relativa às Unhas de Carga, elas devam
ser permanentemente fixadas às suas posições. Essas tampas removíveis deverão ser mantidas nas ,proximida.des das vigias a que são
destinadas,
e) As vigias e suas tampas de combate, que não sejam acessíveis no decorrer da viage-m, deverão ser fechadas com segurança
antes. do navio deixar o por:to.
fl (!) Nenhuma vigia será Instalada nos Ioeals destinados
exclusivamente ao trans~rte de cargas Ou de carvão.
(ii) Vigias poderão, todavia, ser instaladas nos espaços apropriados alternativamente ao transporte de carga ou de passageiTos, ma:s serão construídas de tal maneira que nenhuma pessoa
as. possa abrir, nem. mesmo as suas tampas de combate, a não
ser com autorização do Com.andan.t.e..
(iii) Se cru:gas forem transpo:Dtadas nesses compa..rtimentos, as
vigias e suas tampas de· combate. serão trancadas à chave, de
mane1r:a estanque, an·tes do embarque da carga, e o fechamento
e trancamento das vigias e das tampas deverão ser lançados no
livro de quarto prescrito pela Administração.
g) Nenhuma vigia para ventilação automática poderá ser Instalada no chapeamento do casco abaiXo da linha ma.r:ginal, sem
autorização especial d-a Administração.
h) O número de emlx>mais, de descargas de rede sanitária e
outras aberl;uras .similares no ehape-ainento do casco deverá ser
,reduzido ao lllÍnililo, qrier pela utilização de cada orifício cí-e des-'
-carga para o maior número passivei de tubos da rede sanitãría oo
de outras redes~ quer por outro processo satisfatárto.
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p (i) Todas ;'1.8 aspirações e d-e.scàrgas ·no chapeamento do casco deverão ser dispostas de modo a Impedir qualquer-entrada acidental de água no navio. Chumbo ou outros materiais sensíveis
ao .ealor não deverão. ser usS.dos .para tubos de tomadas d'água.
ou de descargas pa.ra o ma·r ou para qualquer outra aplicac;ão na
qual a deterioração de tais tubos, em caso de .incêndio, provocasse
um risco de al_agamento.
(li) ( ll E&cetuadas as exigências da alinea (iii) do presente
parágrafo, cada descarga isolada que, partindo de lo-cais .sltuad:os
~baixo da linha marginal, atravesse o cbapeamento -do -casco deverá ser provida, quer de wna válvula de retenção automátic~
munida -de -um meio de fechamento direto, manobráv e! de um
ponto situado acima do convês. das a;nteparas, quer, alternativamente, de duas Válvulas de re'benç.ão automátiea.s sem tais meio~
de feéhamentQ.:dfre~to, .contanto_ que a ·mais elevada seJa colocads
de tal sorte que fique acima da linha de carga máxima de subdidsão, de maneira que seja sempre aeessivel à inspeção em condições de serviço e que seja de um tipo que fique normalmente
fechado.
·
·

(2/ Quando forem instaladas

Mar~o
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vál~ulas

de ce>mando dlreto, o

posto de manobra acima do çonvés das anteparas deVerá Ser sem-

pre facilmente acessível e possuir indicadores que assinalem .s:e as
válvulas estão abertas _ou fechadas.
(iii) As. aspirações e descargas principais e auxiliares que se
oomun~eam. com· as :r,náquinas serão equipadas com torneiras ou
válvulas ·facilmente acessíveis, <mtre as eanallzações e o chapeamento do casco ou .entre as reanaUzações e caixas fixadas n:a chapeamento do ea.sco.
j) (i) Aberturas de ,portaló, de carregamento de carga e de
earroagem · situadas· , abaixo da linha marginal deverão ser de
resistência. suí'iclente. DeVerão ser eficazmente fechadas e mantidas.estanques -antes do navio deixar o porto e assim serem oon~ervadas durante a viagein.
(ü) ,Em. nenhUÚ'l caso tais abertura deverão ser instaladas de
maneira que seu ponte> mais baixo fique abaixo da linha de des-carga máxima d,e subdivisão.
k) (i). As aberturas interio-res das dalas de cinza ·e '-dalas do
lixo, etc: deverão ser providas de eficazes tampas de fechamento.
(li) Se. estas aberturas ficarem situadas abaixo da linha marginal, suas tampas deverão Ser· estanques e, além disso, deverá ser
i~stala:da. na dala uma válvula de retenção autOmática em posição acessível acima da llnhà de carga máxima de subdivisão.
Quando a dala estiver em uso· deverão ~er mantidas fechadas e
apertadas, tanto a tampa ce>mo a valvula.
Regra IS
Construção e Provas Iniciais de Portas Estantes, VIgias, etc.
a) (i) O projeto, os materiais utilizados e a construção de todas
as portas estanques, vigias, portalóS, portas de carga e de carvoagem, válv~as, tubos, dalas de cinza e de lixo referidas nas presen"
tes Regras deverão· satisfazer às exigências da Administração.
(li) Os batentes das portas estanques não deverão apresentar
nenhuma ranh11ra na sua parte inferior onde possam se alojar
detritos que impeçam a. porta de se fechar adeauadamente.
(iü) Tod~; as. torneiras e válVulas de tomada d'água ou das
'desCargas para. ·o mar situadas abaixo do contês da.s anteparas.
assim como .suas.ligaçQes com o costado, ~everão ser de aço, bronze
ou. o11tro mat~rlal dúctil aprovado. Ferro fundido comum e materiais similares não deverão ser 11tillzados.
b) Todas as portas estanques deverão ser Sllbmetidas a 11ma
prova: hlct.rostãtlca sob uma pressão correspondente à altura d'água
até o ·cqnvés das anteparas. Essa prova deVerá se! feita antes da
entrada do navio em. serviço, seja antes ou após sua· instalação a
bordo.
Regra 16

Constr11ção e Provas tnlcials de Conveses
Estanques, Condutos, etc.
a} Conveses estánqueS, cond~tos, . túneis, quilhas-tubulares e
condutos de ventilação deverão. ter a mesma resiStência que as antep_aras estanques situadas no mesmo nível. O modo de .construção
utilizado para. assegurar a estanqueidajl.e desses elementos, ·bem
como os d!sposltiv03 adotados para o fechamento das aberturas
ndes e~tentes.. deverão ser·· de modo a satisfazer à Administração. As ventilações e os condutos estanques deverão ser elevad:os pelo. menos áté o nivel do convês das anteparas.
b) QuandO estanques, OS condutos, túneis e condutos de VentilaÇão ileverão· ser submetidos a umá prova de estanqueidade com
. mangueira ·d'á~a. após. sua construção; a prova das conveses
éstanques: podefá ser efetuada por mangueira d'água ou por alagrunento, ·
·
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Regra. 17

Estanqueldade Acima da Linha Marginal
a) A Administração poderá exigir que sejam tomadas todas
as medidas práticas e razoáv-eis para limitar .a entrada e o es-;.
coamento de ág1;1a acima do convés das anteparas. ·Tais medidas
poderão incluir' a instalação de anteparas. parciais ou de gigantes.
Quando as anteparas parciais estanques e gigantes forem instaladas sobre o convés das anteparas no prolongamento ou nas proximidades do ptolongam.ento de anteparas estanques principais, elas
de verão ter ligações estanques com o ca.sco e com o convés das
ante paras, de modo a impedir o escoamen tQ da água ao longo do
convés quando. o navio estiver âdemado em conseQ.üência cte avaria. Quando a antepara. estanque_ parcial não estiver alinhada
com a antepara situada abaixo do convés, a parte C.o convés das
anteparas situada entre as duas deVerá ser tornada estanque.
b). O convés das antepares ou um Outro convés situado acima
dele deverá ser estanque, no sentido de que nas condições normais
de mar, não permita que a água ,do ma,r o atraves~e de cima para
baixo. Todas as aberturas praticadas no convés exposto ao mar
deverão ser providas de braçolas de altura e resistência suficientes
e_ ser munidas de meios efica:ze_s ·de fechamento_ que permitam
fechá-las rapidamente e tomá-las estãnques ao mar. Saídas d'água,
balaustradas e/ou embornais deverão ser instalados para. descarregar rapidamente a água dos conveses expostos ao mar em quais-·
quer cir:cunstâncias de tempo.
e) As vigias, porta16. as portas de carga e de carvoagem e
outros dispositivos de fechamento das aberturas praticadas no chapeamento do casco, acima da linha marginal, deverão ser convenientemente projetados e construidos, bem como a})resentar uma
resistência em relação aos compartimentos nos quais estão· instalados e às suas Posições_ relativas à linha de· carga máxima de
subdivisão.
d) Eficientes tampas de ~ombate, dispostas de modo a poderem
ser fácil e eficazmente fechadas e mantidas estanques, deverão
ser .providas em todas as- vigias, nos espaços situados abaixo do
convés, imediatamente acima do convés das anteparas.
Regra 18

Dispositivo ·cte Bombeamento para Esgoto em
Navios de Passageiros
a) Todo navio. deverá ser provido de uma instalação eficiente de esgoto de porão, capaz de esgotar e drenar qualquer compartimento e.stanque, exceto os_ .compartimentos destinados a armazenar permanentemente óleo ou água, em todas as condições praticáveis depois de um acidente, quer esteja o navio a prumo ou
·adernado. Para esse fim, serãQ em geral necessárias aspirac;ões
laterais, salvo nas partes estreitas nas extremidades do navio.
onde uma única aspiração pode ser crinsidex:ada como. suficiente.
Qs c~mpartimentos de fonna não usual poderão exigir aspirações
suplementares. Arranjos de~erão ser actotados pará assegurar
·o escoamento da água em direção às aspirações do compartimento.
Quando a Administração admitir que para certos compartimentos
os dispositivos para. esgoto possam ser indesejáveis· ele poderã
dispensar a aplicação desta exigência, se os cálculos feitos de acordo com os termos do parágrafo b) da Regra 7 do present, Capitulo mostrarem que a seguranç-a do navio não será reduzida. ntverão ser providos meios eficazes para drenagem da água dos
porões frigoríficos.
h) (i). Os navios deverão possuii no· minimo três bombas acionadas ,por uma f.onte de energia e ligadas ao eoletor prinCipal de
esgoto, podendo uma delas ser dependente da Instalação propulsora. Quando o ucntélio" for igual ou superior a 30, deverá ser
provida uma bomba itldependente suplementar, aclonada, por uma
fonte de energia.
(li) O Quadro. abaiXo dá o húmero exigível de bombas:
Critério de Servião
Menos de 30
30 e acima
Bomba dependente da máquina principal (pode ser substituída por uma
bomba independente) .............. .
1
1
Bombas Independente ......... .
2
2
(iü) As. !ximbas sanitárias, as de lastro e as de serviços ge_rais poderão ser consideradas como bombas de esgoto independentes se forem providas de ligações necessárias com a: rede de esgoto.
c) Na medida do possível, as bombas de esgoto acionadas por
uma fonte de energia deverão se~ colocadas em compartimentos
estanques separad'Os, e situados ou dispostos de tal maneira que
seja pouco prov.ável que uma mesma avaria possa vir a alagá-los
rápida e simult.aneamente. Se as máquin~s e as caldeiras estiverem instaladas- em dois ou mais compartimentos estanques, as
bombas disponíveis para o serviço de esgoto deverão, tanto quanto
possivel, serem dlstribuidas por esses diversos compartimentos.
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d) Nos navios de compartimento igual ou superio.r a 91,5 metros (300 pés) ou cujo critério de serviço seja igual ou _superior
a 30, todas as medidas necessárias deverão ser tomadas para que
pelo menos uma das bombas de esgoto movidas por fonte de ener~
gia possa ser utilizada normalmente, caso o navio venha: a ser
alagado no mar. Este requisito será considerado comQ satiSfatório se:

do coletor principal possa. ter .um dos valores padroniZados mais
próximos, jUlgados aceitáveis pela Administração:

(iO Nos navios que queimam carvão, dever-se-á. instalar na
praça de c~ldeiras al~m das out.ra.s aspirações previstas pela pr~
sente Regra, um mangóte de aspiração flex:ivel de diâmetro con~
veniente e de comprimento suficiente, que possa ser ligado à aspiração de uma bomba independente rnovida por uma, fonte de
('nergia.

g) (i) No compartimento de maquinas, além da aspiração ou
das aspirações diretas exigidas no parágrafo f) da presente Regra.
deverâ haver_ uma aspiração direta da bomba de cirCulação prlnClpal para drenar o compartimento de máquinas e dotada de válvula de retenção. O dlãmetro da canalização dessa aspiração direta deverã ser pe!o menos igual a dois terços da diâmetro da aspiração da bomba para os navios a. vapor e _igual ao da aspiração
da bomba para os navios a motor.
(ü) Se, na opinião da Administração, a bomba principal de
circulação não for adequada a tal propósito, u~a aspiração direta
ele esgoto de emergêncía deve ser conectada ·na tl'laior bomba independente aclonada por uma fonte de energia c aspirando da praça
de máquinas; a aspiração deverá ser do mesmo diâmetro que o da
admissão da bomba de esgoto exigida, de uma quantidade julgada
satisfatória pela Administração.

(iii) Os comandos à distân.cia das Válvulas de injeção de água
salgad-a e das válvulas de esgoto deverão elevar-se bem acima
Co estrado da praça de máquinas.

(iv) Se o combustível for ou puder .Ser carvão e se não existirem anteparas estanques entre as máquinas e as caldeiras, uma
descarga direta para o mar ou. alternativamente, um contorno
r.ara a descarga da bomba de circulação, deverá ser Instalado de
qualquer bomba de circulação utilizada para atender a -alínea (i)
deste parágrafo.
h} (i) A tubulação que serve às bombas exigidas para o esgoto
dos compartimentos_ das máquinas ou dos porões de carga deverá
ser inteiramente separada da tubulação empregada para o enchimento ou o esvazi~ento do.s compartimentos destinados à água
ou combustível líquido.
(ii) As tubulaçõ.es de esgoto ~o interior ou abaixo das carvoeiras e dos tanques de_ CÔml;mstiveis líquidos, bem como nos compartimentos de máquinas e nas caldeiras, inclusive os locais que
contêm as bombas de combustiv~l líquido ou os tanques de ct_ecp.ntação, deverão ser de ac;o ou de outro material aprova-c;io.
i) O à1â.met.ro Q.o coletor principal deverá ser calcul:;tdo. a
partir das fórmulas seguintes, -desde que o diâmetro interno _real
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(ii) as bombas e as. fontes de energia correspondeutes forem de
tal maneira dispostas_ ao longo do comprimento do nayio que, para
qualquer condição de alarga_mento que o navio deve ser capaz de
suportar uma bomba pelo menos situada num compartimento não
~variado, possa ser utilizada.

f} (i} Cada bomba de esgoto, movida por uma fonte de energ~a, deverá ser capaz de imprimir à água, no coletor principal de
aspiraç_ão exigido, uma velocida<;le de, no mínimo_. 122 metros
1400 pesl por minuto. As bombaS de esgoto _independentes, acionadas Por uma fonte de energia e situadas no compartimento de
n~3:quinas, deverão ter aspirações diretas desses compartimentos
com a ressalva de que não poderãa ser exigidas mais de duas aspirações. para qualquer um desses compartimentos. Quando tais
aspirações forem em número de duas ou mais dever-se-á pJ;'ever,
pelo menos. uma a bombordo _e outra a boreste. _A: Administração
poderá exigir que as bombas de esgoto independentes, acionadas
por uma fonte de energia e situadas em outros. compartimentos, tenham aspirações diretas separadas. As aspirações dlretas deverão
ser convenientemente dispostas e as que estivei-em situadas num
compartimento de máquinas de~erão ter um diâmetros pelo menos
igual ao que é exigido para o. coletor principal de aspiração.

d

onde d = diâ:tp._etro interno do coletor principal em milímetro;
L e "B sao o comprime11:to e a boca do navio, em metros.
como definidos na Regra 2 deste Capitulo; e
D = pontal moldado do navio, medido até o convés das
anteparas, em metros _ou:

(i) uma das bombas exigidas for uma bomba de emergência
de um tipo submersível aprovada, tendo sua fonte de· energia
situad-a acima do convés das anteparas. ou se

e} Cada bomba de esgoto exigida, com exceção das bombas
suplementares que poderão ser' providas somente para os compartimentos de coLisão. deverá ser di.sposta de maneira_ a pod~r aspirar água de um compartimento qualquer, para o qual o esgoto
é exigido- nos termos do parágrafo a) da presente Regra.
.
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onde d ;:.::: diâmetro interno do c;oletor principal, em polegadas;
L e B são o comprimento _e a boca do navio em pés,
-como definidos IJ.a ;R~_ra 2 deste Capítulo; e
D = pontal moldado do navio, meã'ido até o convés das
ante paras, em· pés.
O diâmetro Q,as de_ri.vaçõ-es deverá ser determinado por meio
de regras a serem estabelecidas pela Administração,
j) A disposição da tubulação de esgoto e da de lastro dever~
ser tal que a água não possa passar do mar ou dos compartimentos dos lastros líquidos para os compartimentos de m,áquinas
ou de carga. nem de um compal·timento qualquer para ·outro.
Deverão Ser tomadas medidas especiais para evitar que um tanque,
que tenha aspirações conectada,s_ às tubulações de esgoto e às de
lastro, seja inadtvertidamente cheio de água do mar quando contiver uma carga ou seja esvaziado quando contiver lastro líquia"'b
k) Deverão ser tomadas medidas para qtl.e um compartiÇlento
servido por uma aspiração de esgoto não .[X)SSa ser alagado na hipótese de que a rede de esgota corresllondente venha a sofrer rutuia
ou outra espécje de avaria em outro compartimento, em conseqüência de colisão ou encalhe. Para _este fim, quando a rede em
questão se .encontre:, em qualquer parte do navio, situada a uma
distância do coStado inferior a 1/5 de boca do navio _(sendo esta
distância medida perpendicularmente à li-nha de· centro, ao nível
da linha de carga máxima de subdivis~o), .ou situada dentro de
um-a: quilha tubular, deverá ser provida uma válvula de retenção
no compartimento· que contertha a extremidade da aspiração.
1) Toá.'as as torneiras, válvulas, caixas de distribuição _que
fazem parte do .sistema de esgoto deverão ser colocadas em locais
que sejam sempre f!,Ces_$ÍV.eis en:t circunstâncias normais. Elas deverão ser dispostas de tal maneira que em caso de alagamento uma
das bombas de esgoto possa aspirar de qualquer compartimento;
além disso, que a avaria em uma bomba ou na sua tubulação de
conexão com o coletor principal, quando situados a uma distância do costado inferior a 1/5 da boca da navio, não deva impedir
a utilizacão do restante da inStafação -de esgoto. Se existir somente
uma rede de canaHzaçãO comum â ~das as bombas, as· válvulas e
torneiras cujas manobras sã-o necessárias para o é.ontro_le das
aspirações do porão deVerão poder ser comandadas de uma I?osição
situada acima -do convés das antepar_as. Se, além da re~e prmclpal
de esgoto, existir uma rede çie etne:rgência, esta última deverá ser
independente da rede principal e disposta de tal maneira que uma
bomba em caso de. alagamento, possa aspirar de qualquer compar~
timentÚ· nessé caso somente ê indispensável que as torneiras e
válvula~ necessáriaS ao funcionamento da rede de emergência
possam ser comandadas de uma posição situada acima do convés
d"" anteparas.
m) Todos os dispositivos de comando das torneiras e vâlvulas,
mencionados no parágrafo 1) _da presente Regra, que possam ser
comandados .de uma po.sição situada acima do convés das anteparas deverão ser clarame~te marcados em cada local de manobra
e rÚunidos de indicadores que permitam ve:r se os comandos estão
abertos ou fechados.
Regra 19
Informacões sobre a Estabil!dade dos Navios de
· Passageiros e de Carga •
a) Todo navio de passageiros e todo navio de carga, após o
término de sua construção, deverá ser submetido a provas que
permitam determinar os elementos de sua estabilidade. O Coman~
dante deverá receber toddS as infonnações confiáveis que· serão ne~
cessária.s para lhe permitir obter, de uma maneira simples e rápicia as características ptecis.as da estabilidade do navio em todas
as' condições de serviço; uma cópia dessas· informações deve rã ser
.remetida para a Administração.
b) Se um navio sofÍ-er modificações que tenham por efeito alterar de modo apreciável as informações sobre a estabmdade, que
foram fornecidas ao_ COmandante. novas informações corrigidas de~")

Convém reportar-se _à Recomendação relativa à- estab!Hdade em estado in·
tacto de navtos de passageiros e na.vios de carga. de comprimento in!ertor
a 100 metros. a.dotada. pela Organização (Resolução A. 167 {ES. !V) e às
emendas a esta n.ecoroendaçã-0 adotad~ pel-a: Organização. (Resolução A
206 (VU)).
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verão ser fornecid8.s. Se necessária, nova prova de estabilidade será
efetua,t1a.
c) A ·Administração poderá dispensar determinado navio da
prova de establlldade se dispuser de elementos de base ded uzldos
da prova de estabilidade de um navlo'ldêntleo e se admitir, de modo
que a satisfaça, que todas as Informações relativas à establlldade
do ·navio em questão poderão ser validamente utilizadas.
d) A Administração poderá Igualmente dispensar da prova de
estabilidade um navio ou uma categoria de n.avios especialmente
destinados ao transporte de liquido ou de minério a granel, quando os dados existentes para navios semelhantes demonstrem claram-ente que, devido às proporções e às disposições do navio, a
altura metacêntrlca será mais que suficiente· em todas as condi~
ções prováveis de carregamen~.
Regra 20.

Regra 24
Fonte de Energia Elétr!ca Principal em Navios de Passageiros
a) Todo navio de passageiros em, que a eletrlcldade constitui
o única meio de assegurar os serviços auxiliares :indispensáveis
à sua propulsão e à s:ua segurança deverá ser provido, pelo me~os,
de dois grupos geradores principais. :A potê~cia desses grupos -·de~
verá ser tal que seja possível ainda assegurar o funcionamento
dos serviços mencionados na alinea (i)· do parágrafo a.) da Regra 2S
do presente Capitulo, ep.1· caso. de· ser parado um dos grupos.
b) Quando só eXistir uma única estação geradora principal,
o quadro principal de distribuição será localizado na mesma zona
prlricipal de incêndio. _Quando houver mais de uma estação gera~
dora principal, é permitido ter somente um quadro principal de
distribuição.
Regra 25
Planos de Controle de Ava.riaS
Fonte de Energia ElétrJca de Emergência em Navios de Passageiros
Planos em que figurem cla+amente, pára cada convés e p<?rão,
a.) U~a fonte autôn.oma de energia elétrica deverá ser localios limites dos compartimentos estanques, :is aberturas neles exis:zada acima do convés das anteparas e f.qra da· gaiúta da máquitentes com seus dispositivos de fechamento e posição dos comanna.
Sua
posição em relação à fonte ou fontes principais de energia
dos, assim como as ~isposições a tomar para corrigir qualquer
elétrlca .deverá ser tal que a Adm~stração p'ossa considerar que
banda, causada por alagamento, deverão per expostôs permanenteum
incêndio
qualquer outro acidente nO compartimento de
mente à vista do oficial que tem a ~esponsabllidade do navio. máquinas; tal ou
como definido no parágrafo h) da Regra 2 do preAlém dlS$0, livretos contendo as mesmas Informações deverão. ser sente
Capítulo,
não
afete a alimentação ou a distribuição da
postos à .disposição dos oficiais do navio.
energia; de emergência. ·Ela não' deverá ser IocaUzada avante da
antepara de coJisão.
·
Reira 21
Marcação, Manobras e Inspeções· Periódicas das P·ortas
b) A energia disponível deverá ser suficiente para alimentar
Estanques, etc.
todos os serviços que ~ Administração conside;r~ como necessários
,jl. segurança dos passageiros e da tripulação, nos casos em que
:a) Esta Regra aplica-se aos navios novos e aos existentes.
devam ser tomadas medidas de emergência, tendO na devida r.nnta os serviços que possam ter de funcionar simultaneamente. De~
b) Deverão ser realizados semanalmente exercícios dê manobra das portas estanques, vigi~s, torneiras ou válvulas, e dOS; me- ver-se-ã ter especia~mente em consideração a iluminação Qe emercaniSmos de fechamento dos embornais, dalas de cinzas e de
g~cia nos postos .de embarque, no convés, no exterior ao longo
lixo. Nos naVios que efetuem viagens cuja duração exceda uma do costado, em todos os corredores, escadas e saidas, nos compar.semana, um exercício completo deverá ter lugar antes de deixar timentos de máquinas e nas estações de controle como definidos
no parágrafo r) da Regra 3 do Capitulo n·- 2, para a bomba
o porto e outros; daí em diante, durante a viagem, pelo menos
uma vez por semal!-a. Em todos os navios, as portas eStanque& do sistema de borrifamento, para as luzes de navegação e da
cuja manobra comporta o emprego de uma fonte. de energia e lâmpada de sinàis diurnos, se . sua alimentação for proveniente
as portas. de dobradiça das anteparas transyersais principais que da fonte principal de ellergia elétrica. Essa .energia deverá ser
adequada para um período de 36. horas, exceto que, nos casos de
.são utilizadas no mar~ deverão ser manobradas quotidianamente.
navios que efetuem. regularmente viagens de curta duração, a
c) (i) AS portas estãnques e s~us mecanismos. e indicadores,
Administração
pode aceitar uma alimentação reduzida caso ela
bem como as válvulas cujo fechamento é necessário para tornar verifique que assim
é obtido o mesmo grau de segurança.
estanque um compartimento e todas aquelas cuja operação é nec) A .fonte ...de energia de emergência poderá sei:
cessária para as interligações para controle de avaria, dev~rão
ser periodicamente inspecionadas no mar, pelo menos uma vez
(i) um gerador acionado por uma máquina motriz apropriapor .semana.
·
da, provida de uma alimentação ele combustível independente e
(ü) Essas portas, válvulas e mecanismos deverão possuir inde um sistema de partida aprovado. O; combu.stivel utilizado não
dicações que permitam que sejam· manobrad~ com o máximo de deverá ter um· ponto de fulgor Inferior a 43.° C (110.0 Fl; .ou
segurança.
(ii) uma bateria de acumuladores eapaz de suportar a Carga
Regra 22
de emergência sem ter necessidade de ser recarregada. e sem uma
queda excessiva de voltagem.
LançamentoS no U,vro de Quarto
d) (i) Quando a energia elétrlca. de emergência é fornecida
a) Esta Regra aplica-se aos navios novos e aos existentes.
por um gerador dever-se-á prover..uma fonte temporária de energia de emergência, constituída por uma bateria de acumuladores
b) As portas de dobradiça, painéis removlvels, vigias, portade capaclõade suficiente para:
lós, portas de embarque de carga e de carvoagem, e outras ltberturas que devam permanecer fechadas cj.urante a viagem como
(1) alimentar uma Iluminação de emergência continuamenexigido pelas presentes Regras, deverão ser feehadas llfl.tes do na- te, por meia p.ora;
vio deixar o porto. Deverão ser registradas no livro de quarto,
(2) permitir a manobra das portas estanques (se operadas
prescrito pela Administração, as horas de fechamento e as horas
eletrleamentel, ma.s sem que seja necessário fechá-las todas SIem que terão sido abertas aquelas cuj,a abertura é permitida
multaneamente;
pelas presentes Regras.
(3) alimentar os Indicadores de fechamento (se forem elec) Deverão ser registrados· no livro de quarto tocios os exerclclos e lnspeções exigidos pela Regra 21 do presente Capitulo, trlcamente operados). das portas estanques manobradas por melo
com menção específica de todo.s os defeitos que tenham sido cons- de uma fot~te de energia; e
tatados.
(4) operar os sinais sonoros (se forem elétrlcos) que previnam que as portas estanques movidas por uma ·fonte de energia
PARTE C
estão a ponto de se fechar.
Máquinas e InstalaçõeS Elétricas •
Os dispositivos deverão ser tais que a fonte temporária de
(A Parte c· aplica-se a navios de passageiros e de carga)
energia de emergência possa entrar automaticamente em ação
em caso de falha da alimentação. elétrlca principal
Regra.23
, (ii) Quando a fonte de energia elétr!ca de emergência for
Generalidades
·corlstituída por uma bateria de acumuladores deverão ser tomadas
medidas
para assegurar a entrada automãtica em ação de uma
a.) As instalações elétrlcas a bordo dos navios de passageiros
Iluminação de emergência .em caso de falha do sistema de alideverão ser tais que:
mentação principaL
'(i) os serviços e.ssencials à manutenção da segurança sejam
e) Deverâ ser Instalado um Indicador no compartimento de
assegurados em todas as circunstâncias que necessitem medidas
máquinas, de preferência no quadro elétrleo principal de distrlde emergênc\a; e
(•} Convém· reportar-se à. B(!comendaçfi.o. sobri as med.tctaa de segurn.nÇ~~. apll_(iü a segurança dos passageiros, da tripulação e do navio ~eja
cl.ve1s aoa nav108 de carga. operados sem « presença permanente de pessoal
assegurada com relação a acidentes de origem e1étr!ca.
-g:p:elit~ ~:r:'c!u=0~ ~;'!~~~~~u':_ %~~
b) Os navios de carga deverão Jlbedecer as Regras 26, 27, 28,
quarto nos compltrt1mento.s de mAquinas. a. qual foi adotada. pela. Organização (ResoluçAo A. :U (VTI} ).
29, 30 e 32 do presente Capitulo.
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bulção, para lndlcat que qualquer bateria de acumuladores, Instalada de acordo com esWt, Regra, está sendo descarregada.
f) (I) o quadro de emel1jêncla deverá ser lnst~iado o mais
próximo .possível da fonte· de energia de emergência.
(ii) Quando a fonte de energia de emergência é constituída
por um gerador, o quadro de emergência deverá ser Instalado no
mesmo local. da fonte de energia de emergência, a não ser que. a
operação do quadro de emergência põssa ser prej udlcada por
esse arranjo.
(lU) Nenhuma bateria de acumuladores Instalada <Je apordo
com a presente Regr~ deverá. ser colocada. n.o me.smo local do
'quad!"' de emergência.
· (iv) A Administração poderá autorizar que o quadro de emergência possa ser alimentado do quadro principal de distribuição

em operação norma._.
g) OS. arra~jos deverão ser tais que tOda a instalação' de

emergência funclon~ quando o navio tiver banda de 22,5 gi"aus,
simultaneamente ou não, com um compasso de 10 graus.
h) Deverão ser tomadas medidas para a veri#cação, a inter-;
valos regulares, do funcionamento da fonte ·de energia de emergência e da fonte de energia temporária, caso exista esta última;
essa verificação deverá incluir a verificação do funcionamento
dos dispositivos automáticos.
Regra 26

Fonte de Energia E:étrlca de Emergência em Navios de Carga
a) Navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual
ou superior a 5. 000.
(I) Em navios de carga de tonelagem bruta de arqueação
igual ou superior a 5.000 dever~ haver uma fonte autônoma de
energia de emergência; ela deverá ser situada, de acordo com a
Administração, acima do convés contínuo mais elevado e fora das
galútas das máquinaá, de modo que seja assegurado seu funcionamento, continuo em caso de incêndio ou de qualquer outro acidente que provoque uma falha da Instalação elétrlca principal.
(ii) A energia disponível deverá ser suficiente para alimentar
todos os ~erviços que a Administração considere necessários à
segurança de todas as pessoas presentes a bordo nos casos ·de
emergência, levando-se em 09nta Os serviços que devam ser operados simultâneamente. Dever-se-á considerar especialmente:
(1) a iluminação de emergência nos postos de embarque, no
convés e no exterior ao longo do costado, em todos os corredores,
ascadas e s~idas, no compartimento de máquinas principais e
no compartimento dos geradores principais, no passadico e no
cama~im de cartas;
(2) o sinal de alarme geral; e
·(3) as luzes de navegação, se forein exclusivamente elétrlcas,
e ·as lámpadas de sinais diurnos, se sua alimentação provém da
fonte principal de energia elétrica.
Esta energia deverá ser adequada' para um periodo de 6 horas.
(iii) A fonte de energia. de emergência poderá ser:
(1) uma bateria de acumuladores capaz de suportar a carga
de emergência. sem ter necessidade de ser recarregada e ,sem
queda excessiV'a. de voltagem; ou
(2) um ·gerador acionado por uma máquina motriz apropriada, provida de uma alimentação independente. de combustivel e
de um sistema de partida que satisfaça à Administração. O combustivél uti!lzado não deverá ter um ponto de fulgor Inferior a
43.° C (1100 FJ.
(lv) OS arrarihos deverão ser tais que toda a: Instalação de
emergência funcione quando p. navio tiver . uma b~da de· 22,5
graus, similltaneamente ou não, co.m um compasso de 10 graus.
(v) Deverão ser tomadas medidas para assegurar a verificação, a. Intervalos regulares, do funcionamento do copjunto da Instalação de emergência.
b) Navios de carga de tonelagem bruta de arqueação inferior a
5.000
(i) Em navios de carga de tonelagem bruta de arqueação' lnférlor a 5.000 deverá haver uma fonte autônoma de energia de
emergência; localizada de modo a satisfazer à Administração e
capaz de assegurar a iluminação dos postos de arriar e de posicionamento das embarcações de salvamento, de conformidade com
as perscrlções das !tlineas a) (ii), b) (11) e b) (III da Regra 19
do Capítulo III,' bem cOmo para ali·mentar todos. os outros serviços que a Administração julgue necessários, tendo em conta a
Regra 38 do Capitulo III.
(ii) A energia disponível deverá ser adequada para um período de pelo menos· ·a horas.
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(iii) Estes navios deverão· também estar sujeitos às detenni·
ttf!-Çóes das alineas (iii), q"') e (v) do· parágrafo .a) da presente

Regra.

Regra '27

PrecauÇões contra Choques, Incêndio e outros
Acidentes de Origem Elétrlca
a) Navios de passageiros e navios de carga..

<I (!) Todas as partes metálicas expostas d"'s inaqumas e
do equipamento elétrico que não sejam destinadas a ficar sob
tensão elétrica, mas que sejam suscetíveis de se tomarem sob
tensão em virtude de um defeito, deverão ser aterradas~
Todos os aparelhos elétricos deverão ser" construídos.,. e instalados de maneira a evitar qualquer perigo de acidente nas condições norinais de operaçáo.
.
(2) As armações metálicas tle todas as ·lâmpadas portáteis,
ferramentM · e acessórtqs :;;imilares que fazem parte do equipaIl\ento elétrico do navio, e que funcionam sob uma tensão superior a uma tensão de seguranÇa a ser fixada pela Adminisjração,
deverão ser aterradas por meio de um condutor adequado, a menos
que tenham sido tomadas. precauções equivalentes, iai:> como o
Isolamento duplo ou.l)gação desse aparel!Ío a um· trans.formador
de isolamento.
·
·-A Administração poderá exigir que. as lâmpadas elétrícas portáteis, ferramentas ou acessórios similares destinados a serem
utillzados e.m locais úmidos sejam obj eto de precauções especiais
suplementares.
fi!) Os quadros de distribuição principal e de emergência deverão ser instalados de maneira a oferecer um fácil acesso. pela
frente e por trás, sení perigo para os operadores. As partes laterais, traseiras e, se necess~rio, as partes dianteiras dess·es quadros deverão. ser convenientemente protegidas; deverâ haver tapetes ou estrados não condutores na frente e atrás, onde necessários~ As partes expostas que conduzam cOrrentes com tensões,
em relação à terra, que excedam ·a Voltagem a ser especificada
pela Administração, não deverão ser instaladas na parte dlantei.ra de tais quadros ou painéis de controle.
(iii) (1) Quan-do for utilizado um sistema de distribuição com
retorno pelo casco, deverão ser tomadas precauções especiais, de
conformidade .com a Administração.
(2) O retorno pelo casco.não deverá.·ser utilizado·a bordo dos
petroleiros.
(iv) (1) Todas as blindagens e armaduras de cabos deverão
ser eletricamente · contínuas e aterradas.
(2) Se os cabos" não possuirem, blindagens ou armaduras e
puder haver risco de Incêndio em virtude de um defeito elétrlco.
a Administração deverá exigir que sejam tomadas precauções especiais.
(v) OS aparelhos de Iluminação deverá<> ser dispostos de maneira a evitar uma ele:vação· de temperatura que possa danificar
a fiação e impedir que os materiais nas proximidades· se aque~
çam exageradamente.
(vi) A fiaçãO deverá ser apoiada de maneira a evitar o desgaste pot roçamento ou outra avalia.
(vü) Cada circuito separado deverá ser protegido contra os
curtos-circuitos. Cada circuito deverá igualmente ser protegido
contra as sobrecargas, salvo qua.p.do se trata de aplicar a Regra
30 do presente Capítulo ou quando a Administração conceder uma
jsenção. A Intensidade de corrente admissível de cada circuito
deverá ser indicada de modo permanente, all.slm como a capacidade ou a ajustagem dos dispositivos apropriados de proteção
contra as sobrecargas.
(viii) As baterias de acumuladores deverão ser convenientemente abrigadas e os compartimentos destinados primariamente
a contê-las deverão ser construidos corretamente, e eficazmente
ventilados.
b) SotnAmte navios de passageiros
(i) Os sistemas de distribuição deverão ser construídos de tal
maneira que um incêndio em qualquer zona principal de Incêndio
não interferirá com os serviços essenciais em qualquer outra zona
principal de incêildlo. Esta exigência será considerada como satisfeita se os circuitos principais e os circuitos de emergência,
atravessando uma zona qualquer, ficarem separados vertical e
horizontalmente pelo maior espàço passivei.
(ii) Os cabos elétricos deverão ser de um tipo retardante à
chama, que satisfaça à· Adminlstraçã<>. A Admlulstração poderá
exigir um grau de proteção mais elevado para os cabos elétricos
em determinados compartimentos do navio, tendo em vista a
prevenção de incêndio ou de explosão.
(ill) Nos locais onde misturas de gases e de vapores Inflamáveis sejam suscetive~ .de se acumularem não deverá ser inso·
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talado nenhum equipamento elétrico, a _menos que seja de um
tipo tal que não possa provocar a explosão da mistura considerada, ,tal como equipamento à prova de explosão.
Civ) Todo circuito de iluminação de_ cada carvoeira ou porão
deverá. ser_ comandado por um interruptor colocado do lado de
fora desses compartimentos.
(v) As junções de todos os condutores, com exceção dos circuitos de comunicações de. baixa tensão, deverão ser feitas exclusivamente nas caixas de junção ou nas caixas de derivação.
Todas essas caixas ou outros acessórios de ligações elétricas deYerão ser construídos de modo que impeçam ·a propagação do fogo a partir dessas caixas ou acessórios. Emendas não podem ser
empregadas, a não ser as executadas de acordo com um procedimento aprovado. tendo em vista conservar a.s· propriedades mecânicas e elétricas originais do Cabo.
(vi) Os ca.bos elétricos das comunicações interiores essenciais
para segurança_ ~ para os sistemas de alarme de emergência não
deverão atravessar as cozinhas, o compartimento de máquinas e
os outros locais que apresentem um elevado risco de incêndio,
salvo na medida em que isto se faça necessário para assegurar as
comunicações com os locais fachadas· considerados, ou para ~eles-
dar alarme. No caso de navios cuja estrutura e pequenas dimensões não permitam o atendimento dessas prescrições, deverão ser
tom~das TI' iidas que _satisfaçam à Administração,. para assegurar uma et z proteçao a esses cabos elétricos na passagem pelas cozinht..
~ompartimento de máquinas e outros locais fechados que apre.:::.t:ntem elevado risco de in·cêndio.
c~

Somente navios de carga

Dispositivos suscetíveis de produzir arco voltaico não deverão
ser· instalados dentro de um compartimento destinado principalmente a baterias de acumuladores. a não ser que esses dispositivos
sejam à prova de explosão.
J.te"gra 2.8
Marcha à ré
a) Navios de passageiros e navios de carga

Em todos os navios, a- potência errt marcha à ré deverá ser
suficiente para garantir a capacidade de manobra adequada em
todas as circunstâncias normais.
b) Somente navios de passageiros
Por ocasião da vistoria inicial de um navio, deverão ser tomadas medidas para assegurar que a instalação propulsora seja
tal que permita inverter em tempo conveniente o sentido do impulso da hélice nas condições normais de manobra, de modo a
parar o navio partindo da marcha adiante na velocidade mâxima
de serviço.
Regra 29
Aparelhos de Governo o
a) Navlos de passageiros e navios de carga.
(i) Os navios deverão ser equipados com um aparelho oe go-

·vt"rno principal e um aparelho de governo auxiliar que satisfa~am
a Administração.
(ii) O aparelho de governo principal deverá se'!' de construção suficientemente sólida e deverá permitir governar· o navio
na velocidade máxima de serviço. O- aparelho de governo principal
c a madre do- leme deverão ser projetados de modo que não sejam
avariados na velocidade mâxima à ré.
(iii> O aparelho de governo auxiliar deverá ser de resistência
adequada e deverá permitir governar o navJo ·nUma velocidade
aceitável para a navega-ção, devendo poder entrar rapidamente
em funcionamento numá emer&ência.
(iv) Quando o leme for aclonado por u;ma fonte ·de energia,
sua posição exata deverá ser ihdlcada n'a estação _principal de
governo.
b) Somente pa.ra navios de passageiros
(i) Estando o navio em marcha adiante, na velocidade má~
xlma de servtço, o aparelho de governo ptinclpal deverá poder
levar o leme de uma posição 3-5° de um bordo para. uma. posição
do 350 do outro bordo, sendo que o tempo decorrid-o no movimento~de-

passagem

i:Je~~sõ•;-"efa ®~ que~-bordQ-1or,-para ~1:\e~-Jx>rdo

oposto, deverá ser no máximp de 28 segundos.
(ii) O aParelho de governe- auxiliar dc:;verá ser acionado por
uma fonte de energia em todo .navio, para o qual a Adri).lnlstra~
ção exiJa um~ madre de leme eujo diâmetro na altura da cana
do leme ·seja superior a 228,6 m!límetros (~ polegadas).
(iii) Quando os. e~tuipamentos motores e. as ligações quê !a•
zeni parte do aparelho de governo principal !orem instalados em
1~) Convém reportar~sc i. Recomend-ã.Çio .sof;lre aparelho de governo de naVios.
de d-e grande tonelagem. sdotada. pela Orgtt.niza.çAo - (Resolução A. 214
(VII)},
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duplicata, de modo a s.atisfazer à. Administração; e a utilização
de cada grupo de equipamentos e -de ligações correspondentes
.satisfazer aos· requisitos da alínea (il do presente parágrafo. não
será exigido um aparelho de governo auxiliar.
Uv> Quaildo a Administração e:l:d.gir uma madre do leme cujo
diâmetro na altura da cana de "leme for superior a 228,6 mllimetros· (9 polegadas), deverá 9er instalada uma estação de governo
s_e~ndário que satisfaça à. Administração. Os dispositivos de comlllàndo à distânci_a a partir da estação de governo principal e da
estação de governo secundário deverão ser arranjados de modo .a
satisfazer à Administração, de tal maneira que, se qualquer um
desses dispositivos estiver avariado, não seja impossível governar
o navio por intermédio do outro.
(v) Meios satisfatórios aprovados pela Administração deverão ser previstos para permitir a transmissão de ordens do passadiço para a estação alternativa de governo.
c) Somente para navios de carga
liJ O aparelho de governo _auxiliar de\erá ser acionado por
uma fonte de energia em todo navio, para o qual a Administração
exija uma madre de leme cujo diâmetro na altura da cana do
leme ·seja superior a 355,8 milímetros 04 polegadasJ.
Iii) Quando os servomecanismos. e respectivas conexões de
um aparelho de governo principal forem instalados em duplicata, à satisfação da Administração, e a utilização de cada servo~
mecanismo satisfizer às condições preseritas na alínea <111 1 do
parágrafo a) .da presente Regra, não será exigido um aparelho
de governo auxiliar, desde que os dóis servomecanismos e respectivas conexões, operando em conjunto, satisfaçam às condi~
ções citadas na alínea (ii) do parágrafo at da presente Regra.

Regm 30
Aparelhos de Governo, Elétricos e Eletroidráulicos •
a) Navios de passageiros e. navios de carga

Indicadores de funcionamento dos motores de qualquer aparelho de governo elétrico ou eletroidráulico deverão ser instala~ ·
dos em local .apropriado, de modo a- satisfazer à Admi-nistração.
b) Navios de passageiros (qualquer que seja. a sua tonelagem
bruta) e navios de carga _de tonelagem bruta. de arqueação Igual
ou superior a 5. 000
fi~ Os aparelhos de governo elétricos ou eletroidráulicos deverão ser servidos por dois circuitos alimentados pelo quadro principaL Um dos circui_tos poderá passar pelo quadro de emergência,
caso este exista. Cada circuito deverá possuir capacidade· adequada para alimentar todos os motores que são normalmente a ele
ligados e que funcionem simultaneamente. Quando forem .providos dispositivos de transferência no compartimento da máquina
do leme que permitam alimentar um motor ou um conjunto de
motores 'por um circuito ou pelo outro, a capacidade de cada circuito deverá ser adequada para as ma.J..s severas condições de carga. Os circuitos deverão ser separados na maior distã'ncia possi~
vel ao longo de sua extensão.
(ii) Estes circuitos e motores só deverão ser protegidos contra os curtqs-circultos.

e) Navios de carga. de tonelagem bruta. de arqueação inferior
a 5.000
(i) Quando a e.n.ergia elétrica for a única fonte de energia
para o aparelno de governo principal e para o aparelho de governo auxlllar, as disposições do parágrafo bl da presente Regra deverão ser satisfeitas; entre.tanto, quando o aparelho de governo
auxiliar for acionado por um motor cuja. utillzaçã.o principal for
para outros serviços, as disposições da alínea (ti) do parágrafo b l
poderão ser dispensadas, desde que a Administração se satisfaça
com .os dispositivos de proteção.
(ü) Os motores do aparelho de governo principal elétrlco <>u
eletroldráullco, bem como os circuitos que os alimentam só deverão ser protegidos contra os curtos-circuitos.

Regra 31
Lócrufzã<;ãO das Tnstaiações-ãe ~Emergõncta -nos Navios de PIISSagei-ros
A fonte de energia elétrica de emer_géncla, as borabaa de Incêndio de emergência, as bombaa de e.sgoto de emergência, u
batetias de ampolas de gá.s carbónico para combate a lnc6ndio
e outras ln·stalações de emergência que são essenelala à 8eKU·
rança do navio não devetão ser lnstaladM, num navio de palll&•
geiros, avante da antepara de colisão,
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Regra 32
Comunicação entre o Passa:,diço e a Praça de M:iqulnas
TodoS os ·navios deverão ser providos de dois meias de transmissão de ordens do- passadiço para ·a _praçá de máquinas. Um
desses meios deverá ser um telégrafo da máquina;
CAPiTULO II-2
- Proteção Cont;l'ã.-- Incêndio~
Detecção e Extinção de Incêndio

Cons~rução

PA!RTE A

Generalidades
Regra 1
Aplicação
a') Para os fins deste Capítulo:
(i) um navio novo de passageiros é um- riB:ViO de passagef,ros
cuja -qu.ilha tenha sido batida ou que se encontre num estágio
similar de construção_ na da;ta da entrada em vigor da presente
Convenção, ou após· essá data; ou um navio de carga que .tenha
sido transformado em navio de passageiros nessa data ou posterionnente, sendo todos os outros nàvios de passageiros c:onside~
rados com·o na v.ios existentes;
(ü) um navio de carga . é uxn navio de carga cuja quilha
tenha sido batida ou que se encontre num estágio similar da cons~
trução na data da entrada em vigor da presente Convenção ou
após essa data; e
(iii) um navio que esteja sofrendo' reparos, alterações, modificações e acabamento no :tocante ao assunto deste Capitulo devera,
pelo menos, continuar._a cumprir os requisitos que lhe eram previa~
mente aplicáveis. ·Em tal caso, como regra, um navio existente
não· deverá deixar de atender, pelo menos, aos· requisitos para um
navio novo como antes existente. Os reparos, alterações e modificações de um maior vulto, bem como o acabamento no tocante ao
assunto deste Capitulo deverão atender aos rêqulsito~ para um
navio novo, tanto quanto à Administração pareça: razoável e praticável.
b) À menO:S que expressamente estabelecido de maneira diteferente:
(i) as Regras 4 a 16 da Parte A deste Capitulo aplicam-s~ aos
navios novos;
(ii) a Parte B de,ste Capítulo aplica-se aos navios· novos de
passageiros que transportem mais de 36. passageiros;
(üi) .a Part-e D deste capítulo apUca:..se aos navios· novos de
passageiros que transportem não mais do que 36 pa&agelros;
(iv) a Parte D deste Capitulo. aplica-se aos navios novos de
carga; e··
(v) a Parte E deste Capítulo aplica-se aos novos petroleiros.
c) (iJ .A Parte F deste Capítulo ruplica-se aos navios existentes
de passageiros, que transportem mais de. 36 passageiros.
(ü) Os navios existentes de passa;geiros que tran.sportem não
mais do que 36 passageiros e os navios eXistentes de carga deverão satisfazer às seguintes dlsposiç&es:
(1) para os navios cujas quilhas tenham sido batidas ou que
estavam em estágio slnillar de eonstrução na diata em que en.trou
em vigor a convenção Internacional para Salvagua.rda da Vida
Humana no Mar. 1960. ou posterionnente a esSa data, a Administração dev·erá certificar..:se de que foram ate_ndidos os .requisitos
exigidos no Capitulo U da preclta:da Convençao aos naVIos novos.
tais como são definkl.os nesse Crupí1Julo;
(2) p,;,.a os navios cujas qullhas teu1ham sido batidas <:>u que
estaVl3.IIl em estágio slmllar de construção mi d>J,ta em que entrou
em vigor a Convenção Internactona.l para Sa!va;gwu-da da Vida
HumanQ no Mar, 1948, o~ posteriormente a esse data, ~ ,an~
da data da entrada em vigor da Convenção. Internacional para
Salvaguarda cb VIda Humana no Mar, 1960, a Administração
deverã certlfloar-se de que foram atendidos. os requisitos exigidos
nn Capítulo...II da Convenção de 1948 aos navios, tais como são
definidos naquele Oa>pitulo; e
(3) para os ll<l.vios cujas quilhas ~enha:m sido batidas ou que
estavam em estágio siml.l:ar de coootrução antes da da.ta em que
entrou em vigor a convenção Inter:naiCl<:mal p3Jl'a Sal\'aguarda da
Vida Hum3!1la no Mar, 1948, a .Admirl.i5tvação deverá ~rtlficar-se
de que !oram atendidos os requisitos exigidos no Cap1tulo II daquela Convenção aos navios ·existentes, ,tais como def!in>clos naquele
Capítulo
d) P·aara qualquer navio .existente, tal como definido na pre:.
sente conven~ão, aplicam-se os requisitos da alínea (i) do parágrafo c) desta Regro. Além dissO, a Administr:açãQ deverá decidir
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quais os requisitos d!'Ste Capit.ulo, não contidos no capítulo II das
Convençõ_es ·de 1948 ·e '1960, que dev:erão ser aplicados.
e) A A.çlministraçâo' ,poderá ca&Q' consider:-e que o .percurso e as
condições de abrigo durante- a viagem sãO taiS que tornam excessiva e desnecessária a apli~ão de: qy..aisque'r requisitos específicos
deste ·capítulo, isentar do· atendiment<> de tais 'requisitos determinados·navios ou classes de navios pertencentes a seu pais que, no
decorrer de s:uas viagens, não se afastem mais de 20 milhas da
terra m_ais. próxi,ma.
f) No caso de navios de paS!Salgetros que sejam empregados no
transporte de ·grande número -de pasSageiros _em serViço especial,
tal como, por exemplo, O tra"ii.&porte de peregrinos, a Administração, se roonv-encida de que é im;pratieáv.el ·a exigência de atendimentos aos requtsit@s deste capítulo, poderã isentar tais navios,
quando pertencentes a seu .país, da ·aplicação dos requisitos em
questão, desde que eles atendam .plenament,e às disposições:
(i) das Reiras .an~xas ao Acordo de 197t sobre Navios de Passageiros que efetuam ;rransport-es Espe-ciais; e
(ii) das Regras anexas ao Pro.tocolo- de 1973 sobre Espaços
Habitáveis a bordo de Navios de Pa:ssag"eiros que efetuam Transportes E..9)eciais, quando entra.l'lem em vigor.
Regra 2

Princípios J;lásieos
O propósito d€Ste Capítulo é exigir o máximo grau de proteção
contra incêndio e de detecção e extirição de incêndio nos .10avios.
Os princípios básicos seguintes constituem o· alicerce das ·Regras
deste Capítulo e são incorporados às mesln3JS como apropriado,
considerando o tipo dQs navios· e o perigo potencial de incêndio
envolvido:
a) divisão do navio em wnas principais verticais por anteparas com reSistência térmica e m.ecânica;
b) separação dos 'locais habitáveis do resto do na'Vio por meio
de anteparas que tenham resistência :térmica e mecânica;
c) uso restrito de materiais oombustiveis;
d) detecção de qualquer incêndio em sua zona de origem;
e) contenção e extinção de qualquer incêndio no compartiment-o de origem;
f) prqteção_ dos meios de saida ou de ârce.S.s'O para o combate
a in-cêndio;
g) pronta disponibilidade de dlspositlvos extintores de inCêndio; e
h) minimização da possibilidade de ignição de vapores inflamáveis. da carga.
Regra 3

Definições
Para os fins deste Capitulo, a menos que expressamente estabelecido de outro modo:
a) "MaJterial não combustível" ~ignifica um material que :não
queima nem <~espM.de vapores inflamáveis em qllWltidade suficiente para se inflam!llr e&pontanea.mente quando elevado a uma
temperatura de cerca de 7·50.° C (1382.o F), sendo esta proprie<lade
determinada de maneira a sa-tisfazer a Administração, por meio de
procedimento dé ·teste SJProvado.• Qualquer outro material é considerooo oomo um material oornbustível.
b) A "Prova de Fogo Pad<'ão" é uma prova :no decoorer da qual
amostras de anteparas ou conveses são expostas em um fomo de
testes a teinperatura:s co-Nesrpondentes aproxin:ladamente à curva
padrão rbempo- tema>eratura. A amostra deverá ter uma superfície
exposta de não menos de 4,65 Jll.t)tros quadrados (50 pés qllllldradosl
e ,altura (ou comprimento nn oaso de convés) de .pelo menos 2,44
metros (8 pés) assemelhando-se o máximo .pú.ssível à ~ão
prevista e incluindo, quando apropriado, ![)elo menos uma junta.
A curva padrão tempoc.temperatura é definida por uma curva
suave traçada ...través dos seguintes ponOOIS:
ao fim dos 5 primeiros minutos - 5$° C (1000° F)
ao fim dos 10 .primeiros minwtos - 704° C . 0300° F)
ao fim dos 30 primeiros minutos - 843° C (1'5~ F)
ao fim dos 60 primeiros rrtinUtos - 927° C (1700" F)
c) "Divisões Classe "A", são as constituídas por anteparas e
convéses que satisfazem às seguintes disposdç§€s:
(i) devem ser coru;truidas de aço· ou de OUitro material equlvallen.te;
(").Convém reportar-se à Recomendaçllo sob.re as MedidaS de Segurança. a.pllcá.vel.s aos N:!tVios de carga, operando sem a. presença. permanente de pessoal
nos CompiU'tlmentos de Máquinas, col:llo complemento às que sAo norm~ente
julgadas necessD.rias para os navios operados com pessoal de serviço de quELrlo
nos Comptu'tfm.entos de Máquinas. a. qual roi adotada. pela. Organfza.ç!o (Resolução A. 211 {vn).
( •) Convém reportar-se à. Recomendação sobre um métodD de teste que pennite
cJassiflca.r como nAo comliustivel os materiais de construção na.val, a.dotada
pela. Orga.niz«çAo (Resolução A. 270 (VID).
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.devem se.r convenienteinente reforçadas;

(ii)

devem ser .construídas de modo a poder impedir a passagem de fU1llaça e das cham"", até o fim de uma prova de fogo
padrão de uma hora;
(lli)

(iv) de"""' ser isoladas c<>m materi3:is não combustíveis aproyados; •tais que a temperatura média da superfície não exposta
não se eleve ma.l,s d.o que ,135° C (2500 FJ acima da temperatura
inicial, nem a tempera,tura em qualquer po:nto, lne1uslve em qualquer junta, se eleva mais do que. 1600 C (325° FJ · acima da tempera;tura Inicial, dentro ·dos tempos abaixo relacionados:
Classe
Classe
Classe
Classe

"A-60"
"A-30'
"A-15"
"A-0"

O minuto
30 minutos
15 mtnutos
o minuto

(v) a Administração pode exigir uma prova de um l;)IOtótipo
de ,.antepSJI"a ou convés, a fim de eel'ltifiear-se de que satisfaz ·às
exigências acima, no tocante ·à integridade e ·à elevação da tem"

peratura."'

d) "Divisões Classe 14B" são as divisões constituídas por anteparas, Conveses, tetos ou forros que satisfazem às seguintes disposições:
(i) deverão ser construídas de mOdo que impeçam a passagem
de chamas até o fim da primeira meia hora de uma prova de
fogo padrão;
(ii) deverão ·ter um taJ. grau de fsohunento que a temperatura
média da superfieie não exposta, não se eleve mais do que 1390 C
(2500 F) acima da: temperatura inicial, nem que a temperatura,
em qua:lquer ponto, inclusive. qualquer junta, se eleve mais do
que 225° C (405° F) acima da temperatura iniciai', dentro dos
tempos abaixo relacionados:
Classe "B-15"
Classe "B-0"

15 minutos

O minuto

deverão ser oonstruidas de materiais não com bus.tíveis
aprovados; e todQs os materiais que são utilizados na construção e
fixação das divisões Classe "B" deverão ser não combustíveis. exceto
onde, de a,cordo oom 'as P~>rtes C e D deste Ca,pitulo, não for impedido o uso de marterial -combustível, caso em que ele dev,erá atender
a limitação de elevação de temperatura especificada na alínea
(li) deste P"éágrafo, até o fim da primeira mela hora de ,prova
de fogo ,padrao; e
(iv) a Admlni.stração poderá exigir wna prova de um protótipo da divisão a fim de certificar-se de que s~>ilsfaz às exigências
acima, no tocante à integridade e à elevação de temperatura. •
e) "Divisões Classe "C" deverão ser construídas de materiais
não combustíveis aprovados. Elas não nooessitam atender. a- nelllhwn·a 'exigêncl,a rela._ti_y_a, à passagem de fumaça ou de cham·à
nem-à limitação de elevação de temperatura.
f) "Tetos e Forros Continuos Classe "B" são os tetos e forros
cla.sse "B~' que terminam oomente numa divisão ~la!Sse "A" ou "B•'.
g) "Aço ·ou Outro Material Equivalente". Onde aparecerem as
~av:r.as •.•aço o~ outro mat..er.Lal. equivalente.,, ''"material equivalente", e1aJ;; lndicall) ,qualquer material que, par si mesmo ou devido
ao isolamentO de qtie é provido, possui propriedades equivalentes
ao aço do ponto d~ vista da resistência mecánlca e mtegridade,
no fim' de uma apropriada exposição ao fogo para a :Pro\-a de foge
padrão (Por exemplo, liga de alomúnio com isolamento apropriado l.
h) •<Fraca .propa.gaçÍi.o, de chama" significa que a superficie
eonslderada se oporá su!icle:tlJte:lnente à propa,gação das chamas,
rendo 1st9 d~tennmado por um método de prova apropriado que
satisfaça à Administração.
·
(iii)

'i)

"Zonas Verticais Principais" siio as zonas resultantes da

ótvlsão do Ca.!lCO, super~tura e casar!"" por divisões Classe "A".
seu eomprimerno médio em qualquer oonvés não deve exceder em
geral 40 111etros (131 pés).

·

j) "comparl!:menaos de Acomodações" compreendem os oom.'Partimeí:>tos públicos, corredores, sa.nltárlos, camarotes, escritórios,
1ocal.s <làstinados à tripulação, salões de barbeiros, copas independentes e a.ronári<>s de serviço a locais siln.I1Mes.

k) "Compartimentos públicos" são as <partes dos compartimentos de acomodações que são usadas para as antecãm.aras.
salas de jootar, salas de estar e outros loeals similares, permauen~·te fechados.
I) "Compartimentos de serviço" compreendem as cozinhas, coJ;>alS principais, paióis (exceto as eop"" Independentes e armários
de serviço), os <paióis de ~ de correio, paló!s de valores, oflci"""' que· não sejam parte dos ~artim:entos de mãqulnas, os
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compartimentos similares e os túneis verticais para tais compartimentos.
m) "Compartimentos para Carga" compreendem todos os locais utilizados para a cargá (inclusive os tanqu-es de carga de combustíveis líquidos) e os túneis verticais para tais locais.

n> "Compartimentos de c.8..fegoria Especial.. são os compartimentos fechados, situados acima e abaixo do convés das anteparas.
destinados ao transporte de veículos a motor com combustível em
seus tanques para sua própria propulsão, para dentro e a partir
dos quais tais veícUlos podem ser dirigidos e aos quais os passageiros têm acesso.
o) ·~Compartimentos de Máquinas· de Categoria "a" são todos
os compartimentos que contém:
(i) máljÚinas do tipo de combustão Interna usadas para fins
de propulsão principal ou para outros fins em que t~· máquinÇI.S
tenham reunidas uma potência total de, no mínimo, 3'73 Kw, ou
(ü) qualquer caldeira a óleo ou unidade de óleo combustível.
e os túneis vertiCais para tais Compatimentos.
p) "Compartimentos de Máquinas" são todos os eompartimentos de máquinas d_e Categoria A e todos os outros compartimentos
que contêm máquinas Propulsoras, caldeiras. unidades de óleo
combusti:vel, máquinas e vapor e de combustão interna, geradores
e máquina elétrica principal, estações de abastecimento de óleo,
máquinas de refrigeração, de establlizaçã_o, de ventilação e de ar
oondiclonad.o,' compartimentos similares e os túneis verticais para
tais ·compartimentos.
q) "Unidade de óleo Combustível" slgniUca o equipamento
utilizado para a preparação do óleo ·combustível para a alimen·tação de uma caldeira a óleo ou o equipamento utilizado para a
pieparação do óleo aquecido para- uma máquina de combustão
interna incluindo bombas de pressão para ôleo, filtros e aquecedores de óleo a uma p!-essão manolnétrica maior do que 1,8 quilogramas por centímetro quadrado.
r) "Estações de Controle" são aqueles compartimentos em que
ficam localizados os aparelhos de rádio do navio, ou o equipament-o principal de navegação, ou a fonte de energia de emergência, cu onde se 'encontr:a centralizado o equipamento de detecção e sinalização de :tncéndio ou de cOntrole de incêndio.

s) "Locais que ccntêm Noticias e Açessórios .de Restrito Risco
de_ Incêndi-o" Para os fins da Regra 20 do presente Capítulo; os
IDeais que contêm mobílias e acessórios de restrito risco de incêndio (quer camarotes, compartimentos públicos, escritórios ou outros tipos de acomodação) são aqueles em que:
(il todos os móveis tais como escrivaninhas, guard:a-roupas,
periteadeiras, cômodas são inteiramente construidos de materiais
11ão CO:tl?-bustíveis aprovados. exceto que na superfície de trabalho
àe tais artigos pode ser usado um compensado combustível que _não
excede 2 milímetros 0/12 polegadas) de espessura:
{Ü) todo mqbiliário. não fixo, tal .como cadeiras, sofás, mesas,
é construido com armações de materiais não combustivéis;

(iii) todas as tapeçarias •. cortinas e outros materiais têxteis
suspensos tenham, de modo que satisfaça à Aàminlstràção, qualidades de resistência à propagação da chama, não inferior à possuída pela lã que pese 0,8 quilograma por 'metro quadrado (24 onças por jarda quadrada);
(iv) todas as coberturas de piso tenham, de modo a satisfazer à Administração, qualidades 'de resistência à propagação da
chama, não inferior a de um material de lã equivalente, utilizado
para o mesmo· fim, e

tv) todas as superfícies expostas de anteparas, forros e teto.s
tenham características de fraca propagação de chama.
t) "Convés das &nteparas,. é o mais elevado convés até· onde
vao as anteparas estanques transversais.

u) "Peso_ Morto" é a diferença em toneladas métricas entre. o
d~lo~amento de um navio em água de densidade de. 1,025 na flutuaçao em plena carga correspondente à borda-livre para verão
atribuída e o deslocamento leve do navio.
v) "Deslocamento Leve'' é o deslocamento de um navio em
toneladas métricas, sem_ carga, combustível, óleo lubrificante, água
de lastro~ águadoce e agua de aUmentação nos tanques, mantimentos, bem como sem passageiros. tripulação e seus pertences.
,x) "Traitsportador Combinado .. é um petroleiro projetado para
transportar óleo ou alternativamente cargas sólidas a granel.
(") COnvém reportarwse à- Recomendaçl\o para ProcOO.Imento de Teste dt" In~
cêndio pa.ra. Dlvisc;;es das Classes A e B, adotada pela Organtzac;ão (Resoluçõel;.
A. 165 (.59.IV) e A. 215 (Vll).)
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Regra 4

Planos Concernentes ao Combate a Incêndio
Devem ser permanentemente afixados em todos os navios novos e eXistentes, para orientação, dos oficiais, planos de arran_jo
geral, mostrando claramente para cada convés as estações de controle, as diversas seções de incêndio limitadas por divisões Cla,se
uA", as seções limitad-as por divisões Classe "B" (se houver), bem
como todas as infprmações útel.s sobre os alarmes de incêndio, os
dispositivos de detecção, a jnstalação de borrifos (se houver), os
dispo.sitivos de extinção de incêndio, os meios de; acesso aos diversas compartimentos, conveses, etc., e a instalação de ventilação,
incluindo os detalhes dos locais de comando dos ventiladores, a
posição das válvulas de borboleta e os números de iÇ-entificaçãa
dos ventiladores .que· servem cada seção. Uma outra possibilidade, deixada a critério da Administração, consiste em autorizar a
apreSentação das informações acima sob a forma de um opúsculo
do qual um exemplar será entregue a. cada oficial, e· também um
exemplar deverá. estar sempre disponível num local acessível a
bordo. Os planos e os opú.sculo.s deverão ser mantidos atualizados,
sendo neles registradas quaisquer alterações, logo que possível. As
descrições em tais planos e opúsculos serão feitas na língua nacional. Caso essa língua não'seja o inglês nem o francês, . deverá
ser incluída uma versão numa dessas línguas. Além disso.-; as instrucões relativas à manutenção e ao funcionamento de todos os
equipamentos e Instalações a bordo para o combate ao incêndio
e para mantê-lo sob controle deverão ser reunidas num só volume
e colocadas a bordo num local acessível onde elas sejam il:nediatamente disponíveis.
Regra 5

Bombas de Incêndio, Redes de Incêndio, Tomadas
·de Incêndio e Mãngueiras
a) Capacidade total das &mbas de Incêndio
(i) Nos navics de passageiros, as bombas de lncêncio prescritas deverão ser capazes de fornecer. para fins de combate a incêndio, na pressão abaixo especificadas, uma quantida:de de água
no mínimo igual a dois terços da quantidade que devem aspirar
as bombas de esgoto quando utilizadas para esgotar os porões.
(til Nos navios de carga, as bombas de incêndio prescr~tas,
que não sejB.m as bombas de emergência (se houver), deverão ser
capazes de fornecer, para fins de combate a incêndio, na pressão especificada, uma quantidade de água no mínimo igual a
quatro terços da quantidade que cada uma das bombas de esgoto
independentes de um navio de passageiros das mesmas dimensões deve, quando usada para esgo-tar os porões, poder debitar,
em virtude da Regra 18 ·do Capítulo ·II-1. Todavia, nos navios de
carga, em nenhum caso, poderá ser exigido~ em serviço de incêndio, débito total das bombas, superior a 180 metros cúbicos por
hora.
bl Bombas de Incêndio
<iJ As bcmbas de incêndio deverão ser independentes, quer
dizer, não devem ser acionadas pelo motor de propulsão. As bombas .sartitárias, bombas de lastro e de esgoto, ou bombas de serviço geral poderão ser consideradas como bombas de incêndio, com
a condição de que não sejam normalmente utiliza~.das ·para aspirar
ôleo combustível e de que, se ocasionalmente servirem para a
transferência ou para o bombeamento de óleo combustível, sejam
providas de dispositivos convenientes de permutação.
(ii) (!) Nos navios de passageiros que transportam mais de
36 passageiros, o débito de cada uma das bombas de incêndio prescritas deverá ser no mínimo igual a 80 por cento do quociente
obtido dividindo-se o débito total prescrito pelo número mínimo
de bombas de incêndlo prescritas e cada uma dessas bombas deverá, em qualquer caso, ser capaz de fornecer no mínimo os dois
jatos de água prescritos. Essas bombas de incêndio deverão ser
capazes de alimentar a rede prinCipal de incêndio nas condições
prescritas.
Quando o nUmero de bombas insta}adas for superior ao mínimo das bombas prescritas, o débito de tais bombas adicionais
deverão ser fixado de modo que satisfaça a Administração.
(2) Em todos os outros tipos de navio, o débito de cada uma
das bombas de incêndio (que não sejam qualquer bomba de
emergência prescrita pela Regra 52 do ~presente~ Capitulo)~ deverã
ser no mínimo igual a 80 por cento do qliociente obtido di;idlndose o· débito total prescrito pelo número de bombas de incêndio
p:tescritas, e deverão poder alimentar a rede principal de incêndio
nas condições prescritas.
Quando o número de bombas instaladas for superior ao número prescrito, seu débito deverâ ser fixado de .modo que satisfaça
à Administração.
(iü) Todas as bombas de incêndio deverão ser providas de vâlvulas de segurança quando forem capazes de fornecer ãgua a pres-.
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sões maiores do que a pressão de projeto das redes, das· tomadas
de incêndio e mangueiras_ A disposição e a ajustagem dessas vál-

vulas dev-erã.o ser .tais que elas impeçam que a pressão se eleve de
uma maneir~ excessiva em qualquer ·parte da rede principal de
incêndio.
c J Pressã,o na Rede Principal de Incêndio
(i) O diâmetro da rede principal de incêndio e da.s canalizações de serviços de água do mar deverá ser suficiente .para asseR
gurar a utilização eficaz do qébito total prescrito de duas bombas
de incêndio funCionando simultaneamente; exceto que, no caso
de navios de carga esse diâmetro deverá ser sufici~nte apenas
para assegurar um débito de 140 metros cúbicos por hora.

(ii) Quando duas bombas debitam, simultaneamente, através
de esguinchos previstos no parágrafo g) da presente Regra, a quantidade de água prescrita na alínea (i l do. presente parágrafo, em
tomaq.as de incêndio adjacentes qu-aisquer, as -.pressões mínimas
seguintes deverão ser mantidas em todas .as tomadas de incêndio:
Navios· d'e passageiros
Tonelagem bruta de arqueação 3.2 kg/cm' C45 libras/pol'f
igual ou superior a 4000
Tonelagem Qruta de arqueação 2,8 kg/cm!!: 140 libras/pol:!)
igual ou superior a 1000. porém
inferior a 4000
Tonelagem bruta de arqueação De modo a satisfazer a Admiinf~rior a 1000
nistr:iç,ão

Navios de

carg~

Tonelagem bruta de arqueação 2,8 kg/cm:! (40 libras/pai:.:,
igual ou superior a 6000
Tonelagem bruta de arqueação 2.6 kg/cm' C37 libras/ pol')
igual ou superior a 100, porém
inferior a 6000
T-onelagem bruta de arqueação De modo a satisfazer à Admitnferior a 1000
nlstração.
d) Número e Posicionamento das Tomadas de Incêndio
O número e a localização das tomadas de· incêndio deverão
ser tais que, pelo m~nos dois jatos de água, não emanados da
mesma tomada de incêndio, um dos quais fornecido por uma
mangue~ra de comprimento de uma sõ seção, possam atingir qualquer parte do navio, normalmente acessível aos passageiros ou à
tripulação a viagem.
e) Redes e Tomadas de Incêndio
(i) Não deverão ser usados, para as redes principais de incêndio, materiais cujas propriedades sejam facilmente alteradas
pelo calor, a: menos que sejam convenientemente protegidos. As
canalizações e .as tomadas de incêndio deverão ·ser dispostas de.
modo tal, que as mangueiras possam ser facilmente ligadas a
elas. Nos navios que podem transportar ca,rgas no convés, a loc.alização das tomadas de incêndio deverá ser tal que o acesso a
elas seja sempre fácil e ·as canalizações deverão ser, na medida
do possível, instaladas de modo tal que não sejam danificadas
pelas ditas cargas. A menos· que haja uma mangueira e 1:1m esguicho para cada tomada de incêndio, deverá haver completa
permqtabil!dade das uniões das mangueiras e os esguichos.

(ii) Uma _torneira ou válvula deverá ser instalada para servir
a cada mangueira, de modo que qualquer mangueira possa ser
removida quando as bombas de incêndio estiverem funcionando.
f) Mangueiras de Incêndio

As inangueiras de incêndio deverão ser de material aprovado
pela Administração e de comprimento ,suficiente para permitir
dirigir um jato de água para qualquer ponto em que sua utilização
possa se tornar necessária. Seu ··comprimento máximo devefá ser
fixado de modo que satisfaça à .Administração. Cada mangueira
deverá ser prbvida de um esquicho e das uniões necessárias. As
mangueiras especificadas neste Capítulo ''manguelrras de incêndio", juntamente com os acessõrios e ferramentas necessários, de,
verão ser mantidas prontas para uso e deverão ser colocadas em
evidência, próximas das tomadas ou conexões de incêndio. Adicionalmente, em locais no interior de navios que transportem mais
do que 36 passageiros, as mangueiras de incêndio deverão ser
permanentemente ligadas às tomadas de incêndio.

Esqui ehos
(i) Para as finalidades desta Capítulo, os diâmetros padrões
dos esguichos deverão ser: 12 m!Umetros (1/2 polegada), 14 milímetros (5/3 polegada) a 19 milimetros (3/4 polegada), ou tão próximo destes valores quanto passivei. Esguichos de diâmetros maio~
res poderão ser permitidos a critério da Administração.
g)
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(ii) Não é necessário utilizar esguichos de um diâmetro ,superior a 12 milímetros ( 1/2 polegada l nos c_omparllriientos de
acomodações e de serviços.
(iii) Para os compartimentos de máquinas e locais externos.
o diâmetro dos esguichos deverá ser tal que permita o maior débito possível de dois jatos. com a menor bomba em funcionamento, sob a pressão mencionada no parágrafo c l desta Regra, sendo que não é necessãrlo usar um e3guicho de diã:metro superior a
19 milímetros <3/4 polegada l.
(iv) Para os compartimentos de máquinas cu em espaços similares em que existe o. risco de vazamento de óleo, os esguichos
deverão ser apropriados para borrifar água e óleo ou, alternativamente, deverão .ser de um t~po de duplo emprego.
h) Conex.ão Internacional para Terra.
As dimens_ões padronizadas dos flanges para a conexão internacional para terra, exigida neste capítulo, para ser instalada no
navio .deverão ser de accrdo com a seguinte tabela:

Descrição

Dimensão

Diâinetro Externo

176 mm (7 polegadas\

Diâmetro Interno

64 <2 1/2 polegadas\

Diâmetro do circulo dos
centros dos parafusos
de ligação

13_t mm ( 5 1/4 polegadas\

Ranhuras no FJange

4 furos de 19. mm (3/4 polegadas) ·de

diâmetro, equidistantes entre si. situados num circulo de diàmetro l~ual ao
acima citado, em ranhuras ate a periferia do flange.
Espessura do F'lange

Mínima de 14,? mm (9/16 polegadas\

Parafusos e Porcas

4 de 16

m~ ( 5/8 polegadas) de diâmetro e 50 mm <2 polegadas) de comprimento.

A conexão deverá ser construída em material adequado a uma
pressão de serviço de ·10,5 kg/cm• <150 libra.s por. polegada quadrada l. o nange devera ter de um iado uma face 'plana e, ao
outro deverá ser permanentemente ligado um acoplamento que
se possa adaptar às tomadas de incêndio ou às mangueiras do
navio. A conexão deverá ser conservada a bordo dO navio jnntamente com uma junta feita de qualquer material adequado a uma
pressão de serviço de 10,5 kg/cm• (150 libras por polegada quadrada), assim como com 4 parafusos de 16 mm (5/8 polegadas) de
diâmetro e 50 mm (2 polegadas) de comprimento, além de 8 arruelas.
Regra 6
Detalhes Diversos
a.) Os radiadores elétricos, se usados, deverão ser fixados em
suas posições e coru;truídos de modo a reduzir ao mínimo os riscos de incêndio. Nenhum radiador deverá ser. equipado com um
elemento calorifico de tal modo exposto que roupas, cortinas e outros materiais semelhantes possam ser chamuscados ou venham
a se inflamar em virtude do calor irradiado por esse elemento.
b) Nas instalações cinematográficas, não deverão ser usadas
películas â base de nitrato de celulose.
Regra 7
Extintores de incêndio
a) Todos os extintores de incêndio deverão ser de tipo e projetas aprovados..
(i) A capacidade dos extintores portáteis de fluído (exigidos)
não deverá ser superior a 13,5 .litros <3 galões) nem Inferior a 9
litros (2 galões). Os extintores de outro tipo de-c;·erão ser equivalentes, sob o ponto de vista (de portabilidade, a um extintor líquido.
de 13,5 litros (3 galões> no máximo e, sob o ponto de vista de eficiência, a um extintor liquido de 9 litros (2 galões) no mínimo.
(ii) A Administração deverá determinar as equivalências entre os extintores de incêndio.
b) o número de cargas sobressalentes necessárias será fixado
pela Administração.
c) Não sera permitida a utlllzação de extintores de incêndio
que contenham agentes de extinção que, na· opinião da Administração, emitam quer espontaneamente, quer na.s condições de utll!zação previstas, gases tóxicos em tal quatjtldade que eonstltuam
um perigo para as pessoas a bordo.
d) Um extintor portátil de espuma deverá consistir de um esguicho de espuma do tipo ejetor, capaz de ser ligado por uma
mangueira à. rede principal de incêndio, e de um reservatório portatll de liquido emulsor de uma capacidade mlnima de 20 litros
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14 1/2 galões) e de um reservatório sobressalente. O esguicho deverá ser capaz de produzir uma espuma adéquada para extinguir
um incêndio de ôleo, à razão de pelo menos 1,5 m::~ (53 pés cúbicosl
por minutp.
e) Os· extii].tores de fncêndio deverão ser. periodicamente exami.nados e subme~idos às provas exigidas pela Administ:r::ação.
- f) Um dos extintores portáteis de incêndio. destinados ·~ determinado compartip!ento. deverá. ser colocado próximo à entrada desse compartimento.
f!.eÇa 8

Instalaç.ões F_ixas de Extinção de Incêndio por Gás
a> Não será permitida a utilização de ã.gêntes de extinção ·que,
na opinião da Administração, emitam, quer espontaneamente, quer
nas condições de utilização previstas,. gases tóxicos em tal quantidade q_ue constituam um perigo' para as pessoas a bordo.
b) Quando !or usado gâs como agente de extinção, as canal,izações necessárias para conduzir o gás deverão ser provid9$ de
torneiras ou válvulas de controle marcadas de ·modo tal, que cla:r~mente indiquem os compartimentos atendidos pelas canalizações.
Deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para evitar que
o gãs seja inadvertidamente admitido em um compartimento qualquer. Quandç. os compartimentos de carga equipados com tal dispositivo são utilizados como compartimentos de passageiros, sua
ligação com a distribuição de gás deverá ser suprimida durante
esse uso.
c) A canalização deverá ser disposta de modo a assegurar uma
distribuição eficaz do gás extintor.
d) (i) Quando o gás carbónico for o agente extintQr ut111zado
para os compartimentos de carga a quantidade de gás d:Lsponivel
deverá corresponder a um volume de gás livre pelo menos igual a
30 por cento do volume bruto do maior compartimento de carga
suscetível de .ser isolado.
(ü) Quando o gás carbónico for o agente extin.tor utilizado para
os compartimentos de máquinas da Categoria A, a quantidade de
gás disponível deverá ser suficiente para fornecer um volume de
gás livre, igual ao maior dos dois volumes seguintes:
(1) 40 por cento do volume bruto do maior compartimento.
volume este que deverá incluir a gaiúta até o nível em que sua
"uperfície horizontal for igual ou inferior a 40 por cento da superfície horizontal do compartimento considerado, medida a meiadistância entre o teto do duplo-fundo e a parte inferior da gaiúta,
ou
(2) 35 por cento do volume inteiro do maior compartimento,
inclusive a gaiúta.
Todavia, as percentagens acima devem poder ser reduzidas
respectivamente para 35 por cento e 30 por cento para os navio.$ de
carga de tonelagem bruta de arqueação inferior a 2. 000. de outra
parte, se dois -ou mais compartimentos de máquinas da categoria
A não forem completamente separados, eles serão considera:dos
como formando um só compartimento.
(iii) Quando o volume de ar livre contido nos reservatórios de
ar no interior de. qualquer compartimento de maquinas da Categoria A for tal que se liberado nesse eompartimento no caso de
um incêndio, a eficácia do dispositivo fixo de extinção seria gravemente afetada, a Administração deverá exigir 'que seja prO'Vida
nma quantidade suplementar de gás carbónico.
(!v) Quando o gãs carbõnico é o agente extintor utilizado tanto para os compartimentos de carga como para os compartimentos de máquinas d:a Categoria A, não será .necessário que a quantidade de gás seja superior à máxima prescrita para proteção do
maior compartimento de carga ou do maior compartimento de
máquinas.
(v) Para aplicação do presente parágrafo, o volume ocupado
pelo gás carbõnico deverá ser calculado na base 0,56 Jn3/kg (9 pés
cúbicos por libra>.
(vi). Quando. o gás carbónico for o agente extintor utllizado
para os compartimentos de máquinas da categoria A. a canalização fixa deverá ser tal que possa em menos de 2 minutos descarregar no compartimento considerado 85 por cento do volume de
gás carbônlco prescrito.
(vii) Os compartimentos onde .são armazenadas ampolas de
gás carbônico deverão estar situados numa posição segura e facilmente acessivel e sua ventilação 'deverá ser considerada: eficaz
pela AdminiStração. O acesso a eles deverá ser .feito de preferência pelo convés descoberto e, em todos os casos, por uma entrada
independente dos compartimentos protegidos pelo Sistema. As
portas de acesso deverãq ser estanques ao gás e as anteparas e conveses que constituem os limites desses compartimentos deverão
ser estanques ao gás e .convenientemente isolados.
e) (i) QuandO um outro gás que não seja o gãs carbónico ou
vapor, como permitido pelo parágrafo f) da presente Regra, for
produzido a bordo do navio e utllizado como agente de extinção,
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deverá ele ser um produto gasoso ae combustão em que o teor
acesso e de simples funcionamento, devendo ser agrupados em pode oxigênio, de monóxido de carbono, de elementos corrosivos e de sições tão pouco numerosas quanto passivei.. de modo que nfi.o corelementos sólldos de combustão não ultrapassem o Umite autoriram o risco de ficarem isolados por um Incêndio que se declare
no compartimento protegido.
za:do.
(ii) Quando tal gás for o agente de extinção utpizado nut.n
Regra 11
dlspo.s!tlvo fixo de extinção para proteção dos comp~rtimentoS de
Sistema Fixo de Extinção de Incêndio por Borrifo D'água sob
máquinas da categoria A, deverá ele assegurar uma proteção equiPressão nos Compartimentos de Mâquinas
valente à proporcionada por um dispo~itivo fixo de gás carbõnico.
a.) Todo sistema fixo de extinção de Incêndio por borrl!~
(üi) Quando um tal gás for o agente de extinção uti~izado num
d'água sob pressão exigido para os compartimentos de máquinas
dispositivo fixo· de extinção de incêndio para próteção dos comdeverá ser provido de difusores de borrifo de um tipo aprovado.
partimentos de carga, deverá ele ser em quantidade suficiente para
fornecer, por hora, e durante. um período de 72 horas, um volume
b) O número e a disposição dos difusores deverão ser julgados
de gâs livre, pelo menos igual a 25 por cento do volume bruto do
satisfatórios pela. Admlulstração e assegurar uma distrlbuiçií.ó mémaior compartimento protegido desse modo.
dia eficaz da água à razão de, pelo menos 5 litros por metro Q""-c
drado (0,1 galão por pé quadrado), por minuto. nos compartimenf) Quando o uso de vapor for permitido pela Administração em
adição ao agente de extinção ~de incêndio exigido, deverá ele ser tos a serem protegidos. Quando forem necessários débitos superlo·
res,
.eles deverão satisfazer às prescrições da Administração. Os
usado unicamente e~ navios de carga, com a condição de que a caldifusores deverão ser Instalados nas dalas de esgoto, tetas do du·
deira ou caldeiras disponíveis para o suprlmentp de vapor tenham
pio-fundo e outras zonas sobre as quais o óleo combustlvel pode
mna evaporação de pelo rrienos 1 quilqgr:ama de ·vapor, por hora,
para cada 0,75 metro cúbico 07 libras de vapor, por hora, para 12 espalhar-se. bem como acima de outros locais nos compartimentos de máquinas em que exista risco de Incêndio.
pés cúbiCO$) do volume bruto do :rhaior dos porões de carga assim
protegido. As instalações devem satisfazer às disposições precedenc) o sistema poderá ser dividido em seções cujas válvulas de
tes e devem,' além disso, sob .todos os aspectos. estar de acordo com
distribuição deverão ser manobradas de posições facilmente acesas prescrições. da Administração e por ele serem julgadas satissíveis, situadas IIO exterior dos compartimentos protegidos e que
fatórias.
'
· não corram risco de ficarem rapidamente Isoladas por um Inicio
de Incêndio.
g) Deverã ser instalado um dispositivo que dê automaticamente um sinal sonoro para advertir que Joi liberado gãs inerte, em
d) o sistema dever~ ser mB.ntido na pressão necessária e a
todos os: l9cais onde normalmente o pessoal tem acesso. O alarme
bomba d'água deverá entrar automaticamente em funcionamendeverá ser dado durante um período suficiente antes que o gás
to no caso de uma queda de pressão no si~ma.
seja liberado.
e) A bomba deverá permitir alimentar simultaneamente, na
h) os· meios de controle desses dispositivos fixos de extinção
pressão necessária, todas as seções do dispositivo em qualquer um
de incêndio a gás deverãp ser facilmente acessíveis e de funciodos eompartimentos a serem protegidos. A bomba e seus contronamento simples, e deverão ser agrupados em :posições tão pouco les deverão ser instalados fora do compartimento ou da zona a
numerosas quanto possível, onde não corram o risco de ficarem
proteger. O sistema não deverá correr o risco de ser posto fora
isolados por um incêndio que se declare no compartimento protede funcionamento por um incêndio que se declare no local ou p.a
gido.
zona que ele deve proteger.
Regra 9
f) A bomba poderá ser acionada por um motor de combustão
Sistemas Fixos de Extinção de Incêndio a Espuma nos
interna. independente. rô.as se ela depender de ·energia fornecida
Compartimentos de Máquinas
pelo gerador de emergência previsto pelas disposições da Regra
a.) Todo sistema fixo de extinção de incêndio a espuma exigi25 ou Regra 26, como apropriada, do Capitulo II-1 da pres·ente
d.o para os compartimentos de máquinas deverá ser- capaz de des- Convenção. este gerador deverá entrar automaticam.ent·e em funcarregar por meio de difusores fixos, em menos de 5 minutos,
cionamento em caso de falha da fonte principal de en·ergia elétriuma quantidade de espuma suficiente para cobrir, com uma espesca. de modo que .a .energia neCessária para a bomba, .exigida pelo
sura de 150 miljmetros (6 polegadas), a maior superfície isolada parágrafo e) desta Regra, seja· imediatamente disponível. Quando
sobre a qual o õleo combustível é suscetível de se espalhar. O sisa bomba for acionada por um motor de combustão interna indetema deverá se!!' capaz de fornecer espuma adequada à extinção de
pendente, este deverá ficar situado de modo que um incêndio no
incêndios de óleo. Deverá ser providà, para distribuir a espuma espaço protegido não comprometa a aum.entação de ar para o mode maneira: eficaz, uma instalação fixa de canalizações e válvulas
tor.
de controle ou torneiras dispondo de difusores apropriados. Essa
g) Devam ser tomadas precauções para evitar que os difusores
instalação deverá dirigir a espuma, de maneira eficaz, sob<"e os
sejam entupidos pelas impurezas contidas na água ou pela corroprincipais pontos dos compartimentos protegidos onde haja risco são
das canalizações, dos difusores, das vãlvulas e da bomba.
de um incêndio vir a se declarar. A razão de expansão de espuma
Regra. 12
não deverá exceder 12:1.
b) Os meios de controle de qualquer desses sistemas deverão
Dispositivo Automático de Extinção por Borrifos, Sistema
ser de fácil acesso e de simples funcionamento, de~·endo ser agrude Alarme de Incêndio e Sistema de Detecção
pados em posições tão poúco numerosas quanto possível~ de modo
a) (i) Todo dispositivo' a,utOmátlto de extinção por borrifos,
que não corram o risco de ficarem isolados por um incêndio que sistema de' alarme de lncêntlio e sistema de detecção exigido dedeclare no compartimento protegido.
verá ser cápaz. de funcionar lmedlàtamente ,e sua entrada em funRegra 1()
cionamento não deverá necessitar de nenhuma int·ervenção do pessoal. Ele deverá s·er do tipo de tubos com ã~ua, mas peqUenas seSistemas Fixos de Extinção de Incêndio a Espuma de Alta
ções expostas podem ser do tipo de tubos sem água se a AdminisExpansão nos Compartimentos de Máquinas
tração julgar necessária esta preqallção. Todas as partes da instaa) (i) Todo sistema· fixo de .extinção de incêndio a espuma de lação
que possam ser submetidas· no (l,ecorrer do serviço a tempealta expansão exigido para os compartimentos de máquinas deve- raturas
iguals ou lnferiore.-; a 0° c·aeverão ser protegidas contra o
rá ser capaz de descarregar, rapidamente, através de orifícios ficongelamento.
Instalação deverá ser mantida na pressão necesxos de descarga, um.a ·quantidade de espuma suficiente para en- sária e deverãoAser
tomadas' todas as medidas Uteis para assegucher o maior dos compartimentos protegidos, à razão de pelo menos rar pennanentemente
sua alimentação com_ água, Como pr-evisto
1 metro 13,3 pés) de espessura por minuto. A quantidade do liqui- na presente Regra.
do emuisor disponível deverá penult!r a produção de um volume
(ii) Cada seção de borrifadore.-; deverá ter dispositivos que
de espuma igual a cinco vezes o volume do maior dos compartitransmitam automaticam,ente sinais luminosos e sonares de alarme
mentos protegidos. A razão de expansão da espuma não deve exem um ou vários pontos, para indicar que um borrifador entrou em
ceder 1. 000: 1.
funcionamento. Esses indicadores, que servem para assinalar a.
Cii) A Administração poderá autorizar dispositivos e débitos
e localização d~ um incêndio que se declare ·nos comt>quivalentes quando for estabelecidp que estará assim assegurada. existência
parti~entos atendidos pelo sistema, deverão .ser centralizados no
uma proteção equivalente.
passadiço ou na estação principal de controle de avarias, onde
b) As canalizações que conduzem a espuma, as entradas de devem existir dispositivos e pessoal necessários para que todo sinal
ar do gerador de espuma e o número de aperelhos de produção de de alarme sejam Imediatamente recebido por um membro responespuma deverão, de acordo com a opinião da Administração, ser sável da tripulação. O sistema ·de alarme deverá ser construido, de
tais que permitam uma produção e distribuição eficazes de espuma. modo a assinalar qualquer falha que ocorra na instalação.
c) A disposição da canalização de descarga- dO--geradOr de esb) (i) Os borrifadores deverão ser agrupados em seções .sepapuma deverá ser tal que os aparelhos de produção de: espuma não radas, cada uma das quais nã.o deverá comportar mais de 200 borvenham a ser danificados por um incêndio que se declare no comrifadores. Uma seção de borrifadores não deverá atender a mais
partimento protegido.
de dois convéses e não deverá ficar situada em mais de uma zona
d) o gerador de espuma, suas fontes de energia, o líquido vertical principal. Todavia, a Administração poderá autorizar que
uma seção de borrifadores atenda a mais de dois convéses ou que
emuisor e os meios de controle do sistema deverão ser de fácil

026 Terça-feira 18

11

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)- Suplemento,

Mlll'ÇOdel980

se estenda por mais de uma zona vertical principal, caso esteja

Os eabos deverão ser dispostos de modo :a, não passarem por

incêndio.
(ii) Cada seção de borrifadores deverá poder ser isolàda por

fechados que apresentem um elevado risco ·de incêndio, exceto
quando seja necessário para atingir o quadro apropriado; eles
deverão dirigir-se para o comutador automático situado perto da
bomba do sistema de borrifo. ]llsse comutador deverá ser alimen-'
tado pelo quadro principal, enquanto tal alimentação estiver disponível desse quadro e deverá ser projetado de tal modo que em
caso de falha dessa alimentação, seja ele ,alimentado automati-

convencida de que não fica diminuída a -proteção do navio contra.
uma só válvula d·e iri.terceptação. A válvula de interceptação de ca-

da seção deverá ser facllmente_ açe.ssível e sua localização d·eve ser

indicada de modo claro e permanente. Deverão ser tomadas medi-

da:s para que as válvulas de interceptação nãO possa111 ser acionadas
por uma pe$soa não autorizada.
.(iii) Um nlã.'iiõfil·etro que indique a pressão da 'água no sistema
deverá ser instalado na válvula de interceptação de cada S·eção e

numa estação central.

(iv) Os borrifadores deverão resistir à corrosão do at marinho.

Nos oompartim,entos de a.coniodações e nos de serviço. eles deverão

entrar em a;ção e uma temperatura compreendida entre 600 C
(155° F) e 79° C 075° F). Todavia, nos locais onde podem ser espera'das altas temperaturas ambiente, tais como nos locais dos sécadores de lavanderias. a. temperatura de operação dos bor:rtfadores po-

derá ser aumentada até soo (54° FJ acima da temperatura máxima
prevista para a parte superior do local considerado.

(v) Junto de. cada unidade indicadora deverá ser afixada uma

lista ou plano dos locais atendidos pela mesma, com a indicação d,e

sua posição. Deverão ·estar disponíveis instruções adequadas pára
o teste e manutenção do sist·ema.
c) Os borrifadores deverão ser colocados em posição alta e es-

cozinhas, eoinpartimentoo de máquinas e outros compartimento.,

camente pelo qu~dro de emergência. As chaves no Quadro principal e no de emergência deverão ser cla.r.amente assinaladas por

p~acas

indicadoras e deverão ficar normalmente fechad!LS.

os

ca-

bos de alimentação não deverão ter nenhuma outra chave. Uma

das fontes de energia dos sistemas de alarme e do de '<letecção
deverá ser uma fonte de emergência. Quando uma das fontes de
energia para a bomba for um motor de combustão interna, ele
deverá ateuder às disposições do parágrafo f) da presente Regra e ficar situado· de modo que um incêndio em qualquer com~
partimento protegido não afete a alimentação de ar para o motor.
h) O sistema de extinção por borrifos deverá ser ligado à
rede principal de incêndio, por meio de uma válvula de retenção

de fechamento positivo com cadeado na ligação, que impeça o
retorno da água do sistema de borrifos para a rede principal de

incêndio.
i) (i) Deverá ser provida uma vályula de teste para verificar
os alarmes automáticos de cada seção de borrifadores, por meio
de uma des~arga de água equivalente à operação de um borrlfa-

paçados, de modo a assegurar um débito médio de pelo menos 5
litros por metro quadrado e por minuto (0,1 galão por pê quadrado (!or, A válvula de teste <!e cada seção de borrifadores deverá ficar
e por minuto), na zona protegida pelo sistema. Alternativâm·ente, situada próxima à válvula de interceptação dessa seção.
(ü) Meios deverão ser providos para verificar o funcionamena Admin.istração poderá autorizar a utilização de borrifadores que
to automático da qomba ao reduzir a. pressão do sist..E!ma. ·
debitem qualquer outra quantidade de água repartida de modo
apropriado, desde que lhe seja provado que esse dispositivo é tão
(üi) Uma das estações indicadoras mencionadas na alíriea.
eficaz quanto o ·acima descrito.
(ii) do p"rágrafo a> da presente Regra deverá ser provida de
chaves que permitam testar o alarme e os indicadores de cada
'd) (i) Deverá ser provido um reservatório sob pressão, que
tenha um volume igual a pelo menos duas vezes a quantldad,e de seção de borrifadores.
água especificada na presente alínea. Esse reservatório d·everá conj) Deverão ser pi-avidos. para cada seção, cabeçotes sobressater permanentemente uma coluna d'água com quantidade de água
lentes dos borrifadores. em número julga.do suficiente pela Addoce equivruente à que a bomba referida na alinea (!!) do parágraministração.
fo e) da presente Regra debitaria em um minuto. Deverão ser feitos
Regra 13
arranjos para manter a pressão de ar no reservà.tório, tal que, no
Sistemas Automáticos de Alarme e de 'Detecção de Incêndio
caso de ser usada a coluna d'água citada aclq:ta, a pressão no tanque não áeja inferior à pMSSão de funcionamento (lo bonifador,
Exigên~ias para Navios de Passageiros que Transportam
aument-ada da pressão de uma coluna d'água ·medida desde o funmals de 36 Passageiros
do do reservatório até o borrifador situado em posição mais alta.
a) (i) Qualquer sistema automático de alarme e de detecção
Deverão ser providos meios apropriados_ para renovar o ar sob
de incêndio cuja instalação seja exigida deverá estar pronto a
pressão e a água doce do reservatório. Um indicador de vidro defuncionar imediatamente, e sua entrada em funcionamento não
verá ser provido para indicar o nível correto de água no reserva<le.verá necessitar de nenhuma Intervenção da tripulação.
tório.
,
(li) Cada seção <le detectores deverá possuir dispositivos que
(il) Deverão ser tomadas medidas para impedir que a água do
produzam automaticamente sinais de alarme luminosos e sonomar penetre no reservatório.
ros em uma ou mais unidades indicadoras. sempre que· qualquer
e) (i) Deverá ser provida uma bomba com aclonam.entô indedetector entre -em funcionamento. Tais unidades deverão assinapendente para a finalidade única de manter os borrifadores alilar .a eXistência e localização de um incêndio nos compartimentos
mentados de água, automática e continuamente. A bomba deve
atendidos pelo sistema e deverão ser centralizadas no passadiço
entrar automaticamente em funcionamento em caso de queda da
ou na estação principal' de controle de Incêndio, que <leverá ser
pressão no sistema, antes que seja con'lpletamente consumida a
guarnecida e eqUipada de mõdo. que, fique assegurado que qualquantidade de água doce existente no reservatório sob pressão.
quer sinal de alarme seja imedia:tamente recebido por um membro
responsável_ da tripulação. O .sistema de alarme deverá ser
(ii) A bomba e a canalização de'\-:erão manter a pressão .necesconstruído de modo a assinalar qualquer falha que nele ocorra.
s~ria no b?rrifador mais elevado, para assegurar um débito con:t-xnuo sufiCiente. para distribuir sobre uma superfície de, ·pelo meb) Os detectores deverão ser gt'upados em seções separadas,
nos, 280 metrqs quadrados (3000 pés quadrados), S litros de água abrangendo no máximo 50 compartimentos atendidos pelo sispor metro quadra<lo e por minuto, como previsto no parágrafo c)
tema e contendo no máxi·mo 100 detectóres cada uma. Uma mesda presente Regra.
ma seção não deverá atender a conipart.imentos situados a boreste e a bombordo, nem atender a m~ d'e· um convés, e não deverá
(iü} A bomba deverá ser provida, no lado de descazga.. de uma
válvula de contrÇ>le com um pequeno tubo aberto. A seção efetlva estender-se a mais de uma zona vertical principal. Todavia, a
Administração poderá permitir que uma seção atenua a compada válvula e do 'cano dev;erão permitir a obtenção do débito desetlmentos sltuados•a bombordo e a boreste e a mais de um convés,
jado, mantendo,_ ao mesmo tempo, no sistema, a preSsão- esPecificaso esteja convencida de que a proteção' do. navio contra incêncada na alínea (!) <lo parágrafo, cl) da presente Regra.
dio não sel!'. por issq, diminuída.
(lv) A ~ntrada de água do mar para a bomba deverá, tanto
c) O sisteina deverá entrar em funcionamento_ sob o efei·to
quanto possxvel, encontrar-se no mesmo compartimento em que
está localizada a bomba. O arranjo da instalação deverá, ser tal de uma elevação anormal de temperatura do ar, de uma concentração anormal de fumaça ou de outros fatores que indiquem um
que. qtiando o navio estiver flutuando, ·não seja necessário cortar
inicio de incêndio, em qualquer um dos compartimentos a serem
a alimentação de~-água do mar para a boml:!a, para outras finaprotegidos. OS sistemas que são acionados pela variação da temlidades que não sejam a inspeção e o reparo da bomba.
peratura do ar deverão entrar em ação .a uma temperatura míf) A bomba e o reservatório do sistema de borrifamento de" · nima de 570C (135~F) e máxima de 74°C (165°F), quando a eleverão ser localizados suficientemente longe de qualquer compar- vação de temperatura não excede de 1OC (1,8°F) por minuto. A
timento de máquinas da Categoria A e fora dos compartimentos Administração poderá aumentar a temperatura em que o sistema
'que devem ser protegi<los pelo sistema.
deverá entrar em funcionamento, até 30"C (54"F) acima da temg) o número de fontes 4e energia que alimentam as bombas peratura máxima prevista para a parte superior do compartide água do mar e oo sistemas de alarme automático e de detec- mento, tais como lavanderias e compartiinentos d·a mesma natução, não deverá' ser inferior a 'dois. Qllando -a bomba for alimen- reza onde a temperatura ambiente é normalmente elevada. OS
tada por energia élétrica, essas fontes deverão ser um gerador sistemas que são acionados pela concentração de fumaça deverão
principal e uma fonte de energia de emergência.. A bomba deentru em ação quando a intensidade de um feixe luminoso transmitido diminua numa proporção determinada pela Administração,
verá .ser alimentada pelo quadro principal e pelo quedro de emerA Administração poderá aceitar outros métodos de aclonamento
gência através de cabos distilltoo, ref?ervados exclusivamente para
este fim.
,
que tenham a mesma eficácia. Os sistemas de <letecção não de-
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verão ser utilizados para outros fins que não sejam a detecção
de incêndios.
d) Os detectores poderão aclonar o alarme pela abertura ou
fechamento de contatos elétricos, ou por qualquer outro método
apropriado. Eles deverão ser colocados em posição elevada e ser
convenientemente protegidos contra impactos e danos físicos. Deverão ser adequados para utilização em atmosfera marinha e ser
colocados numa posição apropriada, afastada de vigas e de outros objetos. capazes de impedir o fluxo de gases quentes ou de
fumaça para o elémento sensível. Os detectores que funcionam
pelo fechamento de con"tatos deverão ser do tipo d.e ooritato se~a
do e o clrcuito deverâ ser continuamente verificado pOr dispoSitivo próprio· para indicai qualquer falha.
~) .!?~verá haver pel9 menos um . detector em cada compartimeritó onde é exigida tal instalação, e pelo menos um detector
para cada 37 metros quadrados (400 pés quadrados) de superfície
de convés. Nos grandes compartimentos, os detectores deverão ser
dispostos regula.I"lll:ente, de modo a não ficarem a mais d'e 9 metros
t30 pés> uns dos oUtros ou a mais de 4,5 metros. (15 pés) de uma
an.tepara.
f) O número de fontes de energia que alimentam os equipamentos· elétricos utilizados para 'a operação do sistema de alanne
e de. detecção de incêndio não deverá ser inferior a dois. Uma das
fontes de energia ci'everâ ser obrigatoriamente uma fonte de emergência. A alimentação deverâ ser provida por cabos separados,
reservados exclusivamente para este fim e ligados a um computador
situado na estação de controle do sistema de detecção de Incêndio.
A instalação elétrica deverá se.r disposta de modo a não atravessar
as cozinhas, os compartimentos de máquinas e os outros compartimentos fechados que aPresentem um alto risco de incêndio, exceto quando assim .se fizer necessário, para assegurar a detecção de
incêndio nestes compartimentos ou para atingir o quadro de distribuição apropriado.
g) (i) Deyerá ser afixada, nas proximidades de cada unidade,
indicadora, uma lista ou um plano dos· compartimentos atendidos
pela seção, com a indicação de sua posiÇão relativa na zona. Deverão estar disponíveis instruções apropriadas para o controle e manutenção do sistema.
(ü) Deverão ser tomadas medldas para que seja possível expor
OS' detectores ao ar .quente ou à fumaça, a fim de verificar o bom
funcionamento dos detectores e. dos indicadores.
h) Deverão ·ser providos, p·ara cad3. seção, cabeçotes sob~ssa
lentes dos detectores, em número julgado suficiente pela Administração.
Exigências para todos os outros Tipos de Navios
i) Todos os ~temas de detecção de Incêndio exigidos deverão
ser capazes de indicar automaticamente a presença ou indicias de
incêndio, bem como sua localização. Os indica:ci'ores deverão ser
centralizados no passadiço ou em outras estações de controle que
.sejam providas de comunicação direta com o passadiço. A . Ad_ml--nlstração poderá permitir que os indicadores sejam dlstnbUidos
entre várias estações.
j) Nos navios de passageiros, o equipamento elétrico utilizado
para a operação dos sistemas de detecção de incêndio exigido~
deverá ter duas fontes distintas de energia, uma das quais devera
.ser uma foh.te de energia de em-ergência
k) o sistema de alarme deverá operar com sinais sonoros e
luminosos nas estações principais referidas no parágrafo i) da
presente Regra. Nos sistemas de detecção para os compartimentos
de carga não serão exigidos alarmes sonoros.
Regra 14

Equipamento de Bombeiro
'o eQuipamento de bombeiro deverá constar de:
à.) Ulll equipamento'indivldual composto de:
(i) uma roup~ protetora para proteger a pele contra o calor
irradiado .do fogo. e contra queimadur.as e escaldaduras pelo vapor.
A ·superficie extêma deverá ser estanque· à, água;
(Ü) botas e luvas de borracha ou de outro material não .condutor de eletr!cldade;
·(iii) um capacete r!gido que proporcione proteção eficaz contra
Impactos;
(iv) uma lâmpada de segurança (lanterna portátil) elêtrica, de
tipo aprovado, com um período mlnimo de iluminação de 3 horas; e
(v) um machado de tipo aprovado pela Administração.
b) um aparelho de respiração de um tipo aprovado que poderá ser:
(i) um capacete ou máscara ·contra fumaça. munido de uma
bomb3.: de ar adequada e de um n'langote de ar de· comprimento
suficiente para alca·nçar qualquer ponto dos porões ou dos compartimentos de mâqulnas, bem afastado da escotilha ou da porta, a
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partir de um ponto situado no convés descoberto. Se para atender
às prescrições da presente alínea, o ma.ngote de ar tiver que ser de
comprtmento superior a 36 metros (120 pés), deverá ser usado,
para substituição ou como requisito adicional, conforme for determinado :pela Adminlstração, um aparelho de respiração autõnomo; ou
(Ü) um aparelh;.o de respiração autõnomO que dev.a poder fun~onar _por um penodo de tempo a ser determinado pela Admimstraçao.
Cada aparelho de respiração deVerá ser munido de um cabo ·
guia, a prova de fogo, de comprimento e resistência suficientes
çapa,z de ser pre.')o por meio de um goto de escape à correia dÚ
aparelho, ou a um cinto separado, a fim de evitar que o aparelho
de respiração se solte quando for manipulado o cabo gula.
Regra 15

Pronta Disponibilidade das Instalações de Combate a Incêndio
~ Em to~os os navi~ novos e existentes, as instalações de exi"i'nçao de incendlo deverao· ser mantidas em bom estado de funciona~ento e prontas para uso imediato a qualquer momento durante
a v1agem.
Regra 16
Aceitação de Substitutos
. Sem~re que for especificado, no presente Capítulo, um. determm.ado t1po de aparelho, de agente e.xt!ntor ou de instalação nos
naVlo~ novo~ e ~xlstentes, qualquer outro tipo de aparelho, etc.
~o!~;-o:e!ri~T~~.ido, desde que a Administração julgue que não
PARTE B
Medidas _de Segurança contra Incêndio pa.ra Navios de
Passageiros que Transportam mais de 36 Passageiros
Regra 17

Estrutura
casco, a~ superestrutur~. as enteparas estruturais, conveses e
casanas deve:rao ser co~trp.1dos de aço ou outro m,aterial equivalente. Para f1ns a'e apbcaçao da definição de "aço ou outro material equivalente" conforme é dada no parágrafo g) da Regra 3
do presente Capitulo, a "exposição ao fogo aplicável" deverâ ser de
acordo com as normas de integridade e de. isolamento dadas nas
t~belas da Regra_ 20 deste Capitulo. Por exemplo, quando é pennitido que as divisoes tais-como os conveses ou as anteparas laterais
ou de extremidade das ca.sarias possam ter uma integridade ao
fo~o tipo B-0, "a exposição ao fogo aplicável" deverá ser de
me1a ·hora.
Nos casos em que uma parte da estrutura é de uma liga de
alu:m,ínio, deverão aplicar-se as seguintes disposições:
_ a) o Isolamento' dos elemen~s em liga de alumínio, das CU.vlsoes tipo ·~A" ou ''B", com exceçao da estrutura que na opinião da
Administração não sustente cargas, deverá ser tal que a temperatura do núcleo estrutural não se eleve a mais de 2000 c (3600 F)
acima da temperatura do ambiente, a qualquer momento da prova
de fogo padrão apropriada;
b) deverá .ser dada especial a tenção ao isolamento dos elementos da estrutura em liga de alumínio, quo fazem parte das
colunas, pés de carneiro e ·outras peças ·estruturais necessárias
para supo}tar as zonas de. Instalação, lançamento e embarque de
embarcaçoes de salvamento e balsas salva-vidas bem, como ao
isolamento das divisões tipo "A" e "B" para garahtir:
(i) que, para essas peças que suportam as âreas ãe embarcações e balsas salva-vidas e as c_Iivlsões tipo 'A", a lim.itação de
temperatura especificada no paragrafo a) desta Regra deva aplicar-se ao fim de uma hora; e
(ü) que, para a.S peças· necessárias para suportar as dlv!sÕ<is
tipo "B", a limitação de temperatura ~specificada no pa-rágrafo a>
desta Regra deve aplicar-se ao fim de meia hora.
c) os tetos e as 'galútàs dos compartimentos de máquinas de
Categoria A deverão ser cçnstruídos de aço com isolamento adequado e as aberturas, se houver, deverão ser convenientemente dispostas e .Protegidas de modo e impedir a propagação do Incêndio.
~

Regra 18

Zonas Verticais Principais e zonas Horizontais
a) O casco, a superestrutura e as casarias deverão ser subdivididos em zonas verticais principais por divisões tipo "A". Os
~egraus e recessos â'evem ··ser reduzidos ao minimo mas, quando
necessãrio, deverão também ser de divisões tipo "A". Estas divisões
d.evem ter o grau de isolamento indicado pelas tabelas que acompanhatl"\ a Regra 20 do presente Capitulo.
b) Na medida do possível, as anteparas que constituem oo
limites das zonas verticais principais acima ·do convés das anteparas deverão estar no mesmo plano vertical que as anteparas es-
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tanques de compartimentagem; situadas imediatamente abaixo do
convés das anteparas.
c) Essas anteparas deverão estender-se de con:vés a convés,
até o casco_ ou outros limites.
d) Quando u_ma zona vertical principal é subdividida, por divisões horizontais tipb "A", em zonas horizontais para cons_tituir uma
barreira entre as zonas do navio que são_ equipadas com borrifadores.e as qu~ não o são, essas divisões .deverão estender--se entre as
anteparas adjacentes àe zonas verticais principais e o casco ou os
limites exteriores do navio. Elas deverão ser isoladas_ de acordo
com os valores de:Jn.tegridade e de isolamento dados ~a tabela 3 da
Regra ,20 do presente Capítulo~
e) A bordo dos navioS destinados _a serviços especiais, tais
como o t_ransporte de automóveis ou de vagões ferroviários, onde
a construção de anteparas de ZOI:ias verticais principais seria incompatível com a finalidade do navio, meios equivalentes para
controlar ou limitar o incêpdio deverão ser previstos' e aprovados
expressamente pela Administração. Entretanto, em navio que poSsuir compartimentos de categotla especial, qualquer destes com,partimentos deverâ satisfazer às disposições pertinentes da Regra
30 deste Capítulo,. as quais deverão prevalecer sobre quaisquer
outros requisitos desta Parte. do presente Capítulo, em caso de
conflito ..
Regra 19
Anteparas Situadas no Interio~ de uma Zona Vertical Principal
a) Todas as anteparas, que não devam .ser divisões tipo "A",
deverão .ser pelo menos divisões tipo "B" ou •·cn, conforme prescrito nas tabelas da Regra 20 do presente Capítulo. Todas· essas
diVisões poderão ser revestidas de niate:çiais_ ~qmbustiveís, de acordo
-com as disposições 'da Regra 27 do presente Capítulo.
b) Todas as anteparas de corredores que não devem ser do
tipo "A", deverão ser do tipo ''B" e deverão .estender-se de convés
a convés, .com ressalva das seguintes disposições:
(i) quando a instalação comporta forros e/ou revestimentos
contínuos do tipo "B" nos dois lados âa antepara, a parte da antepara situada por trâs do for-ro ou do reves_timénto contínuo _deverâ
ser de um ma__terial cuja espessura e composição satisfaçam às
normas aplicáveis às divisões do tipo "B", p1.as que deverá satisfazer aos padrões de integridade do ti.po "B" somente naquilo que,
na opinião da A<Iministrªção, seja possível e razoáVel; e
(ii) quando um navio é protegido por um sistema automático
·de borrifamento que satisfaça_ ~ disposições da Regra 12 deste
Capitulo, as anteparas de corredore_s de materiais do tipo "B"
poderão tenn_inar num forro instalado no corr.edor, desde que tal
forro. seja de material ·.cuja espessura e composição satisfaçam às
normas aplicáveis às 'divisões do tipo "'B". Não _ob$tante às dispo~
.sições da Regra 20 Oeste Capitulo, tais anteparas e forros d~verão
satisfazer aos padrões de integridade do tipo ".B", somente _naquilo
que a Administração julgar possível e razoável. AS portas e suas
guarnições situadas nessas anteparas deverão ser de materiais
incombustíveis. Sua construção e instalação deverão dar-lhes resistência ào fogó, julgada satisfatória pela Administração.
c) TOdas as anteparas que devam ser do tipo "B", com exceção
das anteparas dos corredores, deverão estender-se de convés a
convés e até o costado ou outros limites, a menos que sejam instalados, em ambos os lados da antepara~ forros e/ou revesthnen-.
to§ contínuos do tipo "B", caso em que. a· ntepa.ra poderá terminar
no forro ·ou revestimento contínuo.
Regra

2e

Integridade ao Fogo das Anteparas e Convêses
a) A Integridade ll\Íilima ao fogo de todos os convéses e anteparas deverã estar não somente de acordo çom· as disposições particulares da presente Parte, mas também de acordo com as tabelas
1 a 4 desta Regra. Quando as particularidades do arranjo estrutural
do na'VIo tomarem difícil a avaliação do grau mínimo· de Integridade ao fogo de uma· divisão qualquer, por meio das tabelas,
o valor em questãp ·deverá ser determinado de um,a. maneira julgada
satisfatório pela Aó'nllnlstração.
b) Para apllcação das tabelas, dever-se-â levar em conta as
·seguintes disposições: ·
(I) a Tabela. l'i;e apllea às. anteparas que constituem os limites
de .zonas verticals pr!nclpals ou de zonas horizontais,
a T&bela. 2 se aplica às anteparas que não constttuem limites
de zonas verticais principais nem de zonas horizontais,
a Tabe•a 3 se .aPlica. aos convêses que eol)Stituem degraus nas
zonas verticil:!s principais ou !Imites de zonas horizontais, e
a Ta\>ela 4 se aplica aos convéses que· não constituem degraus
nas zonas ·.verticais p!inclpals nem llmltes de zonas horizOntais;
(li) pa:ra determinar os padrões de Integridade ao fogo, aplieávets às separações entre compartimentos adJacentes, esses compar-
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timen t.c.s são classificados, de acordo com o risco de incêndio que
apresentam, nas quatorze categorias abaixo. Quando o conteú.do
e a utillia'çâo de um compartimento são tais que há dúvidas quanto
à sua class:ificação para os fins destà Regra,_ ele deve ser considerado como um compartimento incluído numa categoria relevante,
a qual se aplica:m as mais_s_everes disposições quanto a separação
O titulo de cada categoria tem um carãter geral em vez de restritivo. O número. qu_e precede o título de cada categoria, entre
parênteses_, refere:-se à coluna ou à linha correspondente das
tabelas.
I l) Estações de Controle
Compartimentos em que são co~ocados os geradores de_ emer~
gência para força e íluminação.
Casa do Lerne e camarim de Cartas.
Compartimentos que contêm o equipamento rádio do navio.
Estações de cont~·ole e de detecção de incêndio.
Estação de controle das máquinas ·propulsoras, quando situadas fora do compartimento das máquinas propulsoras.
Compartimento que contêm os equipamentos do sistema de
alarme de incêndio centralizados.
·Compartimentos que contêm as estações e o equipamento do
sisteqta centralizado de fonoclama.
21 Escadas

Escadas interiores, elevadores e escadas rolantes (outras que
não as inteiramente situadas dentro dos compartimentos de má~
quinas) -para uso dos passageiros e da tripulação, bem como os
poços que as confinam, Neste contexto, uma _escada que_ ê confinada num só nível pode ser considerada como fazendo parte
do compartimento do qual não é separada por uma porta de in~
cêndio.
(3) Corredores

Corredores de comunicação para uso dos passageiros e da tri~
pulação.
(4) Estações de Manobra_ e de Embarque das Embarcaçóes e
Balsas Salva- Vidas
Espaços de convéres abertos e passeios cobenos que formam
as estações .de embarque e de lançamento ao mar das embarcações e balsaS salva-vidas.
(5) Espaços de Conveses Abertos
Espaços de conveses aberto~ e passeios cobertos não utiliza~
dOs para estações de embarque e de lançamento ao mar das embarcações e balsas Salva-vidas,
Espaço aberto situado fora das superestruturas e casarias .
(6) Compartimentos de Acomodações de Menor Risco de Incêndio

Camarotes que contenham móveis e acessórios apresentando
um risco limitado de incêndio.
Compartimentos de reunião que contenham móveis e· acessorios que apresentem um risco limitado de incêndio e que ocupem
uma s1,1perfície de convés inferior a 50 metros quadrados l 540 pés
quadrados).
Escritórios e enfermarias contendo móveis e acessórios que
apresentem um risco limitado de incêndio.
(7) .Compartimentos de Acomodações de Rmc<> Moderado de
Incêndio
Os mesmos que para C6), mas cnm os móveis e acessórios apresentando out:r;-o r_isco d,e incêndio, e não o limitaqo.
Compartimentos de reunião contendo móveis e acessórios que
apresentam um risco limitado de incêndio . e que ocupem uma
área de convés igual ou superior a 50 metros quadrados l 540 pés
quadrados).
Armários de serviço Isolados e pequenos paióis situados nos
compa.rtimen_tos de acomodações.
Lojas.
Salões de projeção e compartimentos de armazenagem de filmes cinematográficos.
Cozinhas dietéticas (que não contenham chama nua).
Armários para material de limpeza (em que não sejam guardados líquidos inflamáveis).
Laboratórios (em que não sejam guardados líquidos infla·mávels).
Farmácias,
Pequenos secadores (ocupando uma área .de convés igual ou
Inferior a 4 metros quadrados (43 pés quadrados).
Compartimento de guarda de valores.
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(8) Compartimentos de Acomodações de Maior Risco de Incêndio

Compartimentos de reuniões contendo móveis e acessórios,
apresentando outro risco de Incênc:Jio que não o limitado e que
ocupem uma área de convés igual ou superior a 50 metros quadrados. C43 pés quadradQSJ.
Barbearias e salóes d-e beleza.
(9) Sanitários e Compartimentos Semelhantes
Instalações sanitárias comuns, tais como chuveiros, banheiros. we, etc.
Pe,Quenas lavanderias.
Piscinas cobertas.
Salas de operação.
Copas isoladas nos compartimentos de acomodações.
Instalações sanitárias particulares deverão rer consideradas
como parte do compartimento em q~e estão situadas.
(10) Tanques, Espaços Vazios e Compartimentos de Máquinas
Aqxiliares que têm Pouco ou NeohtlDl Risco de Incêndio

Tanques de água que fazem patte da estrutura do navio.
Espaços vazios e coferdames.
Compartimentos de máquinas auxiliares _que não contenham
mâquinas com sistema de lubrificação sob pressão e onde .seja
proibido a armazenamento de combustível;;, tais como: comparUme'ntos contendo as instalações de ventÍlação e" de condlcionainento de ar; compartimentos do cabrestantc e da máquina de leme;
compartimento do -equipamento de estabilização; compartimento
dos motores de propulsão elétrica; cómp'artimentos que contêm
quadros distribUidores elétrlcos e equipam-ento puramente elétrico, que não .sejam transformadores elétricos a óleo l acima de
10 kVA 1; túneis do.s eixos e das tubulações; compartimentos de
bombas e máquinas de refrigeração {que não processem nem usem
liquides Inflamá veis).
Túneis Verticais fechados que servem aos compartimentos acima relacionados.
Outros túneis verticais fechados, tais como condutos de tubulações e 'de cabos.
(11) Compartimentos de Máquinas Auxiliares. Compartimentos: de Carga. Compartimentos de Categoria Especial, Tanqaes de
óleo de Carga e outros Tanques de óleo, asshn como Compartimentos da Mesma Natureza Apresentando um &isco Moderado de
Jncêndio
Tanques de õleo de carga.

Porões de carga, cõfidutos de acesso e escot~ha.s de ca_rregarnento.
Câmaras frigoríficas.
Tanques de ôreo combustível (quando se encontram num ~com
partimento separado que não contenha máq-uinas).
T~neis de eixo .e de tubulações onde é possível rirmazenar
combust1v~is.

Compartimentos de máquinas a1,1xiliares, como na categoria
110>, que contêm máquinas com um :sistema de lubrificação sob
pressão ou nos quais- é permitido armazenar combustíveis.
Estações de recebimento de óleo coinbustivel
Compartimentos que contêm transformadores elétricos a óleo
(acima de 10 kVAJ.
Compartimentos que contêm geradores auxiliares acionados
por turbinas ou máquinas alternativas a vapor e: pequenos motores de combustão interna de potência de s~ida de até _112_ kW que
acionam geradores de ,emergência, bombas de alagamento, ou de
incêndio, ou do sistema de borrifamento, bombas de esgoto, etc.
compartimentos de;.,_ categoria especial (somente as tabe!as 1 e 3).
Túneis verticais fechados que servem para ac_essó aos compartimentos acima relacionados.
-- (12) Compartimentos de Mâquinas e Cozinhas Principais
Praças de máquinas propulsoras principais (que não os .compartimentos de motores de propulsão elétrica l e praças de caldeiras.
compartimentos de máquinas auxiliares que não os das Categorias 110) e tU), que contenham motores de com_bustão interna
ou outras unidades que queimem, aqueçam ou bombeiem óleo com~
bustivel.
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Cozinhas principais e anexos.
Túneis v<erticals e envoitó:Í-ios de acesso aos compartimentos
acima relacionados.
( 13) PaiGs. Oficinas, Copas. etc.

Copas principais não anexas às cozinhas.
Lavanderias principais.
Grandes secadorêS 4ocupando uma ãrea do convés superior a
4 metros Quadrados r43 pés quadrados l.
Paióis diversos.
Depósitos de nlalas de correio e de bagagem.
Depósitos de lixo.
Oficinas· (que não faZem parte dos eompartimentos de. máquinas, cozinhas, etc.).
(14) Outros Compartimentos. Onde São Armazenados Liquidos

I,nflamá veis

Paióis de lâmpadas.
Paióis de tinta.
Paióis que contêm líquidos inflamáveis ftinturas, medicamentos, etc.>
Laboratórios (em que são guardados líquidos inflamáveis}.
(üi) qUando é indicado um só valor para a ihtegridade ao
fogo de uma divisão entre dois compartimentos, esse valor se apli~
ca a todos os casos;
{iv)- quando se determina o grau de integridade ao fogo de
uma divisão entre dois compartimentos situados no interior de
uma zona vertical principal ou de uma zona horizontal não protegida 'por um Sistema automático de extinção de incêndio por
borrifos, de acordo com· as disposições da Regra 12 do presente
Capítulo, o.u entre tais zonas das quais nenhwna é assim protegida. deve-se aplicar o mais elevado dos dois valores indicados
nas Tabelas;
(v) quando se determina o grau de integridade ao fogo de
uma divisão entre dois compartimentos situados no interior de
uma zona 'vertical principal ou de uma zona Horizontal protegida por um sistema a utomãtico de extinção de incêndio por borrifos, de acordo com as disposições da Regra 12 do presente Capitulo, ou entre tais zonas que sejam, tanto uma como a outra.
protegidas por esse slstema., deve-se aplicar o menor dos dois valores dados nas Tabelas. Nos casos em que uma zona protegida por
borrifos e uma zona não protegld.a se encontrem no interior de
um compartimento de acomodações e de serviço, deve-se aplicar
à divisão entre as zonas o mais elevado dos dois valores indicados nas Tabelas;
<vi) quando compartimentos adjacentes estão na mesma categoria numérica e o número "1" ·aparecer nas tabelas, não há
necessidade de instalar uma antep·ara ou um convés entre tais
compartimentos, se isso for considerado supérfluo pela Administração. Assim, por exemplo, na categoria 12 não precisa ser exigid.a uma antepara entre uma cozinha e suas copas anexas. desde que as anteparas e- os conveses d3.s copas tenham a integri~
dade requerida para a cozinha. É, contudo, exigida uma antepara
entre uma cozinha e um compartimento de máquinas, mesmo que
ambos os compartimentos pertençam à categoria 12;
(vii) quando o número "2" aparecer nas tabelas pode ser permíUdo o menor grau de isolamento somente se, pelo menos, um'
dos compartimentos adjacentes for protegido por um sistema automático de extinção de incêndio por borrifos, de acordo com as
disposições da Regra 12 do presente Capitulo;
(viii) não obstante as disposições da Regra 19 do presente
Capítulo (não existem exigências especiais para o material ou a
íntegridade ao fogo das anteparas e conveses. quando stllnente um
traço aparecer nas Tab_elas; e
(ix) no que concerne aos compartifu.entos de Categoria 5, a
Administração deve determinar qual das tabelas I ou 2 se aplica
às extremidades das casarias e superestruturas. e qual das tabe~
las 3 ou 4 se aplica aos conveses- expostos ao tempo. Em nenhum
caso devem as prescriç_õ_es das tabelas 1 a 4 em relação à Categoria 5 exigir a separação pOr fneio de dispositivos de fechamen-.
to dos compartimentos que, na opinião da Administraçáo. não
precisam ser separados,
c) Forros e revestimentos contin'uos do tipo "B", fixados respectivamente sobre conveses e anteparas. podem ser considerados
como contribuindo no todo ou em ·parte para o isolamento e a integridade exigidos.
d} Ao aprovar as medidas tomadas na construção tendo em
Vista a prevenção de Incêndios, deve a Admlnistração levar em
consideração o risco de transmissão de -calor nas interseções e
nas extremidades das barreiras térmicas exigidas.
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A-15
A-15 A-JO A-0 A-30

A-0

A-15 A-30 A-0

P.-30
A-0
A-15
A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

r1-0

A-0

A-15 A-0

A-0
G-0

A-0
0-0

A-0
8-0

A-0
8-0

A-0

A-0

A-0

8-15 8-15 s,D

A-0

A-15 A-JO A-0
A-0

8-15 9-15 8-0

A-0

A.-15 A-60 r.-15 A-60
A-0
A-0 A-15

8-15 0-0

A-0

P.-)0 A-60 A-15 A-60
A-0
A-0 A-15

c

c
c

c
c
c

c

c
c
c

A-0
A-0

1

A-0
8-0

A-0
8-D
A-JO
A-O

A-0

.\-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0 1 A-0

A-0

A-30
A-15

A-0

A-0

•'íUXILIM~ES,

COMPrU'ITif•\CiHOS DE CJH\C.l',,
;':Qr-',f.ARTii"IE:~.:TOS
CATEGORIA ESPf.CV•L, TM~OUES DE
~LEO
r:J.t: CfdlGf, E OUTROS TM•lQUES. OE ÓLEÇ 1 A?SHI
CONO COI·HJ,'\RTIMENTDG ·oE t-H:.~~\1\ NATUREZ·'í" f\1""'"1\ESO!TANDO UM RtSCC i~ODCI'li\DO OC lfliÇt~JOHl(ll)

!)[

:o;.u:-~n.RTir·~crnas

A-0
A-0

(4)

( 3)

cm:pnnnw:~HOS

'JE ~l,~CUTNfl.~ AUXll !P.BES -~lU!: TC~HM•i 'POUCO
ou w::.rJHUr'l rnsco DE wcr.~wro
~ar·~P,lfiTHlENTOS

s-o

1

8-0
(6)

:0:4PI\R.T!NENTDS D!: flCOF;f10.4ÇÜt:S DE

T/l.i~QLICS,

( 2)

( 1)

(14)

A-0

2

A-60
1

A-0

A-~D2
A-15

DlARU) DO COSGR.~S·SO SA.CiOS.U.. (Seçãoii)-Suplemento

Março de 1980

· Térça-feira 18 031

TABELA-3
CONVESES
QUE FORMAM ESCALONAMENTOS NAS ZONAS VERTIC.AIS
PRINCIPAIS OU QUE CONSTITUEM LIMITES OC ZONAS HORIZONTAIS

COMPARTIMENTOS ABAIXO-;!, COMPARTIMENTOS ACIMA--t>

( 1)

(4)

(5)

( 6)

ESTAÇOES OE CONTROLE

( 1)

A-60 A-60 A-~0 A-0

A-0

A-15 A-30 A-60 A-0

A-0

tro ft:6o

ESCADAS

(2)

A-l5 A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-15 A-15
A-0 A-0 A-0

A-0

A-0

A-60 A-0

A-60

CORREDORES

(3)

A-30 A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-15 A-15
A-0
A-0 A-0

A-0

A-0

A-60 A-0

A-60

ESTAÇ0ES OE MANOBRAS E OE EMBARQUE DAS
EM8ARCAÇ0ES E BALSAS SALVA-VIDAS

(4)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A"O

A-0

A-D

A-0

( SPAÇOS DE CONVESES ABERTOS

( 5)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-O

A-O

A-·o

A-0

A-0

A-0

'A-O

A-60

A-30. A-15
A-0 A-0 Â-D

A-O

A-0

A-15 A-JO
A-0 A-0 A-0

A-0

A-15
A-15 A-0
A-0.

A-15

A-0

A-30
A-30 A-0
A-0

A-3·o

( 2)

(3)

(7)

(a)

( 9)

cor<PARTIMENTOS DE ACOMOOAÇOES OE
MENOR RISCO OE INCêNDIO

( 6)

COMPARTIMENTOS OE. AC0f!OOAÇ0ES OE
RISCO MODERADO OE INCêNDIO

(?)

A-60 A-30 A-15
A-60 A-15 A-0 A-0 A-0

A-15 A-30 A-60
A-0 A-0 1 A-15 A-0

MAIOR RISCO OE I NCêNOl O

(8)

A-60 A-60 A-60
A-60
A-15 A-l5 A-15 A-0

SAMIT~RIOS E COMPARTIMF'NTOS SEMELHA.IHES ·

( 9)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30 IL6Q A-60
A-0
A-0 A-15 A-15
A-0 ACO A-0 A-0

TANQUES, ESPAÇOS VAZIOS E COMPARTit-lENTOS
OE M~QUINAS AUXILIARES OUE TENHAr< POUCO
( 10)
OU ME~HUM RISCO OE INCCNOIO

A-0

A-Ó

A-0

A-0

A-0

A-0

CDrJJPA ATI MENTDS DE ACot-10DAÇ0'ES DE

COMPORTIMENTOS OE MAQUINAS
AUXILIARES,
COf'lPARTIMENTOS OE CARGA,
COMPARTIMENTOS
OE CATEGORIA ESPECIAL, TANQUES DE
ÚLEO
OE CARGA E OUTROS TANQUES Ot ÚLEO, ASSIM
é OMO COMPARTIMENTOS OE t\ESr<A NATUREZA· APRESENTANDO UM RISCO MODERADO OE INCf:NDtO ( 11)
C OMPAATIMENTOS DE MAQUINAS E COZINHAS
PRINCIPAIS
fJAil1IS, OfiCINAS, COPAS,

ETC~

••

OUTROS COMPARTIMENTOS ONDE s~o ARMAZEN.ô.
DOS LfQUIOOS INfLAMAVEIS

( 12)

(13)
(14)

(lO) (11) ( 12) (13) (14)

A-0

A-)0

A-15 A-60

A-1~

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0
A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60 A-60 A-60 A-60 A-0

A-30 A-60 A-60
A-0
A-0 A-15 A-15

A-0

A-0

A-30 A-30 A-30
A-0

A-60 A-60 A-60 A-60 A-6

A-60 A-60 :·A-60 A-0

~-60

A-60 fi-JD

A-15 A-0

A-·15 A-0

A-60 A-60 A-60 A-60 A-0

A-0 . ACO

A-60
A-0
A-0

A-o·

A-60 A-60 A-60 A-60

A-0

A-0

A-0

A-60 A-60 A-60 A-0

A-0

A-60 A-60 A-60 A-60

A-~5

A-30 A-60

A-0

A-0

A-15

A-30 A-0

A-30

TABELA-4
CONV~SES QUE N/tQ F0f'U1AM ESC AL ONAr1.ENTDS NAS . ZlJNAS VERtiCAIS
PRINCIPAIS
NEf"l
CONSTITUEM LHHTES DE ZONAS 'HORIZONTAIS
COMPARTIMENTOS AOAIXO+ COMPAATIMENiOS ACIMA~

(1)

(4)

( 5)

(6)

(7)

ESTAÇcrES OE CONTROLE

( 1)

A-30 A-30 A-15
A-0 A-0 A-0 A-0

A-0
8-0

A-0

A-15 A-.30
A-0
A-0 A-0

A-0

A-0

A-60 A-0

ESCADAS

(2)

CORREDORES

(3)

ESTAÇrrEs OE MANOBRA E OE EMLARQUE DAS
EMBARCAÇrrES SALVA-VIDAS

(4)

ESPAÇOS' OE tONVESES ABERTOS

( 5)

A-0

(2)

A-0

A-15 A-0
A-0
A-0
A-0

(3)

A-O

A-oi

A-0
A-0

8-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30 A-0

A-15 A-15 A-0
8-0 8-0 8-0

A-0

A-0

A-30 A-0

-

A-0
8-0.

A-0
8-0

A-0
8-0

A-0
8-0

A-0

A-0

A-0

A-0
8-0
A-0
8-0

ACQ
8-0
A-0
8-0

A-0
8-0
A-0
8-0

A-0

8-0

A-0

A-0

A-0

A-0
8-0

A-0

-

A-o

A-0
8-0

A-0
8-0
A-0
8-0
A-0
8-0

(6)

(?)

A-60 A-30 A-15 A-15 A-0
A-0 A-0 A-0 8-0

(8)

( 9)

TANQUES, ESPAÇOS VAZIOS E COMPARTIMENTOS
DE MAQUINAS AUXILIARES QUE TENHAM POUCO
OU NENHUM RISCO DE INCCNOIO

A-60

A-0

A-60 A-60 A-30 A-0
8-0

A-15 A-0 .. A-0

A-0

A-0
8-0

A-0

A-0
8-0

A-0

A-15 A-30 A-0

B-0

8-0

A-15 A-30 A-60 A-0
8-0 8-0 a·-o 8-0
A-0
8-0

A-0

a-o

A-0
8-0

A-0

A-0
A-0

A-15
A-0
A-0

A-15
A-0.

A-0

A-15 A-30
A-0
A-0 A-0

A-30
A-0

A-0

A-30 A-30
A-0 A-0 A-0

A-30
A-0

A-0
B-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

.A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30 2
A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-60 A-GO A-30
A-0
A-15 A-15 A-0

A-0

A-15 A-30
A-0
A-0 A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0
A-30
A-0

A-0
A-0 . 8-0

1
A-0

A-0

A-60
A-15

A-O
8-0

COMPARTIMENTOS OE ACOMOOAÇITES OE
RISCO MODERADO DE INCCNDI O

SANitARIOS .E; COMPARTIHENTOS SEMELHANTES

(lO) (11) ( 12) (13) (14)

A--0

A-15.
A-60 A-0 A-0

MAIOR RISCO OE INCtNOIO

(9)

A-0
8-0
A-0
8-0

COMPARTIMENTOS OE ACOMOOAÇcrEs DE
MENOR RISCO OE INC~NDIO

C Dr1PA RTlr-'lENTOS OE ACOMOOAÇITES OE

( 8)

(lO

COMPARTIMENTOS OE ~AQ.ÚINAS
AUXILIARES,
COMPARTIMENTOS OE CARGA,
COMPARTIMENTOS
OE CATEGORIA ESPECIAL, TANQUES DE
ÚLEO
OE CARGA E" OUTROS TANQUES DE 6U:O, ASSIM
COMO COMPARTIMLNTOS DE r"lESMA NATUREZA A- .

1

PRESENTANDO UM RISCO MODERADO OE INCCNOID(ll)
COMPARTIMENTOS OE M~QUINAS E COZINHAS
PRINCIPAIS
PAIÓIS, OfiCINAS, COPAS, ETC •••

. (12)

(13)

A-60 A-60

A-60 A-0

.A-60 A-60 A-60 A-0

A-60 A.. JQ A-15 A-15 A-0

A-15 A-.30 A-30 A-0

A-60 A-60 A-60 A-60 A-0
A-30 A-30

A-30 A.. 6Q A-60 A-0
A-0 A715 A-15

A-0

OUTROS COMPARTIMENTOS ONDE s)(o ARMAZEN.ô.
DOS LfQUIOOS INfLAMAVEIS

( 14)

A-60
A-0

A-0

B-0

A-0

A-0

A-0

8-0

A-0'' A-JO A-30 A-0
A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

2
À-36 A-30 A-0
A-0 A-0

A-60
A-15

2

A-0
A->o
A-0

2
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Regra f?l
a) Em tcdcs os compartimentos destinados aos passagt>iro.s
e a tripulação e em todos os compartimentos _em que a tripulação ê normalmente empregada, exceto os compartimentos de máquinas, deverão ser previstas escadas Inclinadas e verticais que proporcionem um meio râpido de abandono desses compartimentos
para o convés de embarque das embar.ca_ções e balsas salva-vidas.

Devem ser observadas, em particular, as seguintes disposições:
(i) abaixo do· convés das anteparas, cada compartiinento estanque ou-outro compartimento ou grupo de co-mpartimento delimitados de modo semelhante deverá ser provido de dois meics de
abandono_, dos quais pelo menos um não obrigUe a passa1· por uma
porta estanque, A Administração pcderá, a título excepcional,
exigir apena.s um-meio de abandono, levandO em conta a natureza
e a localização dos compartimentos e_ o_ nUmero de pessoas que
neles poderão normalmente ser alojadas ou empregadas:
(ii) acima· do convés daS antcpai"ã.S;--ca-da compartimento da
zona vertical principal ou cutro compartimento ou grupo de compartimentos_ delimitados de modo semelhante, deverá ser provido

no mínimo de dois meios de abaridono-, dos quais pelo inenos um
devErá. dar acesso a uma escada que constitua uma saída vertical;
(iii) pelo mencs um do; meios do abandono previstos pelas
alíneas a) (i) e (ii) da presente Regra deverá ser constituído por
uma escada de fãcil acesso, delimitada por condutos que proporcionem· um abrigo. contínuo contra o fogo desde o nível de sua
erigem até o corivés de einbarque nas embarcações e balsas salvavidas correspondentes ou até o nível mais elevado servido pela
escada, se este último for mais elevado. Contudo, quando a Administração tiver, etn virtude das disposições da alínea a) (i) da
presente Regra, concedido uma dispensa, o único meio de abandono deverá proporcionar um abandono__ Seguro julgado satisfatório pela.Administração. A larg·ura, o nú9lero e a continuidade
das. escadas deverão s~r julgados satisfatórios pela Administração;

(iv) o acesso dos condutos das escadas às âreas de embarque
das embm-cações e b,alsas salv,3.-vidas, dev_erá ser protegido de
modo julgado satisfatório pela Administração;
(v) os elevadores não deverão ·.ser considerados como ccnstituindo um dos meios de abandono exigidos;
(vi) as escadas que servem apenâs a um compartimento e a
um balcão nesse compartimento não deverão ser consideradas
como constituindo um -dos meios de abandono e}:.lgidos;
(vii) se uma estação radiotelegráfica não tiver acesso direto
ao con vês exposto, deverão ser providos, partindo dessa estação.
dois meios· de abandono, e
- -----

(vili) não serão permitidos corredores sem salda que tenham
mais de 13 metros \43 pésl.
b) (i) Nos compartimentos dé categoria. especial, o número
e a disposição dos meios de abandono situados .tanto acima _como
abaixo do convés das anteparas. deverão ser julg'ados satisfatórios
pela Administração e. de um modo geral, a segurança das vias de
acesso ao convés de embarque deverá ser pelo menos equivalente
à prevista nas aline:;LS a) (i), (ii), (iii), (iv) e (v) da presente
Regra.
·
(ii} Um dos meios de abandono ctos compartimentos de máquinas Onde a tripulação é normalmente empregada deverá evi~
rtar o acesso direto a qualquer compartimento de categoria espe~
cial.
c) Cada compartimento de máquinas deverã ser provido de
dois meios de abandono que satisfaçam notadamente as seguin~

tes

dlsposi~ões:

(i) quando

o compartimento. estiver situado abaixo do convés

das anteparas os dois meios de abandono_· deverão consistir em:
(1) dois conjuntos de escadas de aço, tão separados quanto
p-assivei, conduzindo a portas igualmente afastadas uma da outra,
situadas na parte superior do compartimento e permitindo o a-ces~
so ao convés correspondente de embarque nas embarcações e balsas salva-vidas. Uma -des5:as ·escadas deverã proporcionar um abrigo continuo c.ontra o fogo, a partir da porta Inferior do compartimento, até ull,la posição segura situada fora do compartimento; ou.
(2) uma escada de aço que coriduza a uma- :porta situada na
parte superior do oompartimento e que permita o acesso. ao_ convés das eii?-barcações e· uroa porta de aço que possa ser acionada
pelos dois lados a que proporcione uma via segura de abandono
para o convés de embarque;
(ü) quando o compartimento de mâqüin~ estiver situadO
acima do convés das anteparas, os dois meios de abandono deve~
rão estar tào 'Separados quanto possível e as portas de saída de
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tais meios de abandono deverão ser colocadas de modo a perml ti r
o aces.so ao convés correspondente de embarque nas cmb:ircações e balsas salva-vidas. Quando tais meios de abandono E-Xigirem o uso de escadas. as mesmas deverão ser de aço.
Todavia, nos navios de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1. 000, a Administração pode aceitar apenas um meio de
abandono, levando em conta a largura e a disposição da parte
supertor do compartimento, e nos navio~ de tonelagem bruta de
arqueação igual ou s~perior a 1. 000, a Administração poderá aceitar que o compartimento comporte somente um :neio de abandono,
com a condição que uma porta ou uma escada de aço constitua
uma saída segura para o convés-- das embarcações, levando na
devida conta a natureza e a localização do compartimento e o_ fato
de serem ou não empregadas pessoas nesses compartimentos.
Regra 22

Proteção das Escadas e Elevadores nos Compartimentos de
Acomodações e de Seiviço
a) Tadas as escadas devei-ão- .se-r Eonstiuída.~ de armação de
aço, Elxceto quando a Administração aprovar o uso de oUtros mate~
riais equivalentes e deverão estar- dentro de condutos constituídos
por divisões do tipo "A'', bem como serem providas de meios eficazes de fechamento de todas a.S aberturas, com exceção de que:
(i) uma escada que ligue .soment·~ dois conveses não necessita
ser provida de conduto, desde que a integridade do convés atravessado pela escada seja mantida por meio de anteparas ou de
portas ad~uadas em uma coberta entre os dois_ conveses. Quando
a escada for fechada ao nível da coberta o conduto deverá ser
protegido rJa mo.neira prevista pDra os convesf's· nas tabelas QU("
figuram na Regra 20 dó presente Capitulo;
(ii) as escadas poderão ser instaladas Sem condutos em compartimentos públicos. desde que fiquem completq.mente no interior desses compartimentos.
b) Os Condutos das escadas deverão ter comunicação direta
com os corredores e deverão ter uma área suficiente para evitar
o congestionamento. levando em conta o número de pessoas suscetíveis de os utilizar em caso de emergência. Tanto quanto possível,
os ~ondutos das escadas não deverão dar acesso direto aos camarotes, armário de serviço ou outros compartimentos fech:tdos que.
contenham materiais combustíveis e nos quais exista risco de se
originar um incêndio.
c) Os túneis· verticais dos elevadores deverão ser instalados
de modo que impeçam a passagem de fumaça e chamas de uma
coberta para outra e deverão _ser providos de meios de fechamento
para contr.olar as correntes de ar e a fumaça.
Rlogra 23

Aberturas Qas Divisões Tipo '"A"
a) Quando as divisões Tipo "A" forem perfuradas para passagenl de cabos elétricos, canalizações, túneis verticais. etc. ou vigas.
vaus ou: outros elementos estruturais, deverão ser tomadas disposições para que não seja comprometida sua resistência ao fogo.
sujeitas às disposições do parâgrafo g) da presente Regra.
b) Qllando, por necessidade, um conduto de veiltilação passar
através da antepara de uma zona vertical principal. deverá ser
instalada adjacente à antepara uma válvula de borboleta contra
incêndio, de fechamento automático à prova· de falhas. A vãlvula
de borboleta deverá também poder ser fechada manualmente de
cada !ado da antepara. Sua posição de manobra deverá ser facll~
mente _ac-essível e marcada com tinta vermelha refletora. O duto
entre a antepara. e a vãlvula de borboleta deverá ser de aço ou
outro ma-terial equivalente e, se necessário, ter um grau de isolamento que atenda às disposições do parágrafo a) da presente Regra. A válvula de borboleta deverâ ser provida, pelo menos num
lado da antepara:, de um indicador bem visível que mostre se a
válvula está na posição aberta.
c) Com exceção das escotilhas situadas entre os compartimentos de carga, compartimentos de categorta especial, paióis e
compartimentos de bagag<em e entre estes compartimentos e os
conveses abertos, todas as aberturas deverão ser providas de dispositivos de fechamento fixado permanentemente e que tenham
resistência ao fogo pelo menos igual à das divisões nas quais são
instalados.
d) Todas as p-ortas e armac;ões· de portas das divisões do tipo
"A", bem como os dispositivos qu,e permitem manter estas portas
f.echadas, deverão ser construídos de modo a oferecer resistência
ao fogo e à_passagetn de fumaça e de chamas equivalente, tanto
quanto possível, à das anteparas nas quais as portas estão situadas._ Estas portas e esquadrias deverão ser construídas de aço ou
outro material equivalente, As portas ·estanques não necessitam
isolamentos.
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e) Cada uma destas· portas deverá J)oder ser aberta e féQ:hada,
de ca:da' lado da antepara, por uma sô pess:oa.
f) As portas de incêndio situadas nas anteparas das zonas

verticais principais e nos condutos das escadas; que não a,.s portas
esta:nques de comando mecânico ou as que fi~am ~ormalment_e
fechadas. deverão ser providas de dispositivos de_ fechamento automático~ capazes de- funcionar com úma inclinação desfavorável
de 3,5·graus. A velocidade de fechamento ·da. porta de.verá._ se _necessário, s-er controlada pa~a evitar expor o pessoal a um perigo
~devido. TOdas estas portas, eX:cetb as que fiçam normalmente
feehaçlas, deverão. po.der ser ma~obradas. simultaneamente ou
ein grupos, de uma estação de controle, ·e também. separadament.e.
.de um·::r po~ção ·situada ao njvel ?a porta. o meéá.nism~ de lih_e:rS.ção deverá ser proj.et3.:do. de tn_O'do que a porta se_ feche' automaticamente no caso de urria falha rio sistema de comando, entretanto,
são cons:!deradas aceitáveis. Para: este fim as portas e$tanques acionadas por· servomenanismos.,
.Não é permitida a. instalação de dispositivos de retenção que
não poSsam ser ·controlàdos, de uma estação- d~ contrple.. As portas duPlas de "vaivém", quando autorizadas. devérão . ser providas· de d_ispositivos cl;~ .fechamento que·séjam automa~cainente
a-cionados pela opera~ão do, sistema de libe:r:ação das porta~.
g) Qua.ndo um compartimento for ·protegido por um dispositivo automátioo de. borrifamento ·que satisfaça à Regra 12 do -pres~nte CaPítulo ou 'equip~do com um forro. coritínuo do tipo "B~'.
as-aberturas praticadas nos conveses que não formam degraus
:p,as zonas vert.icais principais nem constituam limites de zonas
horlzontais deverão ter um. fecl;lamento ·ra2(oavehnente estanque
e tais conveses deverão. ter o grau de integridade ao. fogo previsto
para as divisões 'do- tiPo "A' 1, na IDedida em que a Administração
julgue razoável e possível.
h)' .As disposiçõe,s que .Prevêem_ Uina ·, integrtdade ao fogo do
tipo "A". para 'as di':"~sões que constitue111 os l).mites exteriores do
navio não se aplicam a separações de vidro;_ janelas e vigias. Elas
também não se apHcan1 às portas exteriorés das superestruturas e
casarias.
Regrà 24
Aberturas nas- Divisões ·Tipo •·B:'
a) Quando as divisões do tipo "B" são perfuradas para a
passagem . de cabos. elétricos, tubos, túneis . verticais, condutos,
-etc., ou para instalaçãO de. terminais de ventilação, aparelhos de
ilumi:qação ou outros dispositivos sim.Uares, deverão ser tomadas
providências para que sua resistência ao fogo não seja comprometida.
b,) As portas e Suas annações situadas nas. divisões tipo ''B",
bem como seus dispositivos de fechamento. deverão· oferecer resistência 'a:o. fogo equivalente, tanto ·quanto possível, a das dh'isõeS, com a exceção de que pod'erão ser permitidas aberturas
de ventilação'"na parte inferior dessas portas. As aberturas feitas
nas portas ou sob as mesmas deverão ter uma superfíCie líquida
total que não ultrapasse 0,05 metros quadrados ·(78 polegadas quadradas) e as praticadas numa porta deverão_ ser. providas de uma
grade de materi~ não combustíveL As portas· ·deverão ser incombusttveis.
cl As ·disposições- concernentes â. aplicação das normas de integr:idade ao fogo· do tipo ~'B" às divisões que constituem os limites exte-riores do navio não se aplicam às Separações de vidro,
janelas e vigias nem às portas exteriores das superestruturas e
casarias.
d) Quando ·estiver Instalado um dispositivo. automático de
borrifamento, de acordo com as disposições da ·Regra 12 do presente Capítulo:
(i}' ·as aberturas praticadas nos conveses que não formam degraus· nas ~onas verticaiS 'Principais e que não- éonstituem llmi:tes daS zqnas horizontais dev_erão ter um -fechalnento raZoa~elmen
te 'estanque e_ d graU: de integridade ao fogo previsto. para as· dlvi.sões do tipo "B'?, .na medida .em que Administração o julgue.
razoãvel e .Possível, e
(ii) as, a:berturas praticadas nas anteparas de corredore:; do
tipo ".B" deverão ser protegidas de acordo com as. disposições
·da Regra 19 do presente Capítulo.
Regra 25
Sistemas de Ventilação
a) De um modo geral, os ventiladores deverão ser dispost;.os
do modo que 'os condutos que ·desembocf!m em vários compartimentos_ permaneçam no Interior da mesma zona vertical principal.
b) QUando Os sistemas de ventilação atravessam conveses,
deverão ser _tomad_as medidas,· aléin das previstas na Regra 23
des~e Capítulo com relação à Integridade ao fogo dos conveses,
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para reduzir o risco de passagem de fumaça e de gases quentes
de uma cobt-'"'ta p-ar outra, através desses condutos de ventilação.
Além dos requisitos de isolamento da presente Regra, o isolamento
dos condutos ver~icais deverá, se necessário, satisfazer às tabelas
pertinentes da Regra 20 do presente Capítulo.
cJ Todos ·os orifícios principais- de entrada e saída de ar deverão poder .ser' fechados do lado de fora dQ compartimento a que
servem.
d) EXceto nos compartimentos de carga, os materiais utiliz~
dos para a construção dos condutos de ventilação deverão _.ser
os seguintes:
(i) para os dutos cuja:, se_çã_o n~o seja inferior a 750 centímetros quadrados Hl6 polegadas quadradasl e_ todos os dutos verticais ·que Servem a mais de um compartimento em cobertas: aço
ou ouiro . rriaterial eqÚ).vaiente;
(ü) para os dutos de menos de 750 cent!metros quadrados < 116
polegadas quadradas I de seção: materiais incombustíveis. 1!: necessário assegurar a integridade ao fogo das divisões tipo "A" ou
''B" quando elas são. atravessadas por esse:s _dutos; e
liül dutos de pequeno c_omprtmento, não ultrapassando de
um modo getal 2 metros (79 polegadas> nem 200 Centímetros quadrados t31 polegadas· quad'ra.da~l · de seção, não precisam ser incombustiveis. desde que sejam· preenchidas todas .as·. seguintes
condições·
C1 l o duto seja construido de um material que apresente, na
opinião da Administração, um reduzido risco de incêndio;
r2l o duto seja utilizact_o. somente na extremidade do dispositivo de ventilação;
(31 O duto não se lOcalize a me!)_os (!e QO centimetros 124 po-legadas>, medidos ao longo de :Seu comprimento. de· uma abertura
praticada em uma divisão do tipo "A'' ou "B". incluindo forros
contínuo.s do tipo ·~".
e) Quando o conduto de uma escada é vent-ilado, o dtlto ou
dutos. de_ ventila cão (se houverl deverão ser ligados diretamente
ao compartimentO dos ventiladores. independentemente de outros
dutos do sistema de ventilação, não devendo servir a quaisquer
outros compartinlentos.
f l Todos os aparelhos de ventilação mecânica, com exceção
dos ventiladoreS d"Os compartimentos de máqui.nas e de carga,
bem como dos dispositivos suplementares de ventilação que pO$.sam ser prescritos na: aplicação do parágrafo h) da presente
Regra, deverão ser eQuipados de comandos agrupados de m::-neira que _se possam patar todos os ventiladores de duas posições que estejal;ll o mais distante possível uma da outra. Deverse-á _também agrupar os comandos principais dos aparell}~s ~e
ventilação mecânica que servem aos c_ompartimentos de ma~qm
nas, de maneira que eles possam ser manobrados de duas posi-_
ções, sendo que uma delas deve s.e achar_ no ex~erior d.os compartimentos em qq,estão.
Os ventiladores dos dispositivos. de ventilação .mecânica queservem aos Coii!Partimentos de carga deverão poder ser parados
de uma. posição segura. situa_da no exterior de tais compartimEmtos.
g) Os dutos de exaustão dos fogões das_ cozinhas deverão ser
constituídos por divisões ao tipo "A", quando atravessarem os
compartimentos de acomodacões ou os compartimentos que contenham ·materiais co:çnbustívéis. Cada duto de exaustão deverá
ser provido de:
fi) um filtro de gordura que possa ser· facilmente removido
para limpeza;
Iii) um·a: váll;ula de borboleta contra incêndio, situada na
extremidade inferior d.o conduto;
tiiil dispositivos, a:cionãveis de d.entro da cozinha. para parar
o ventilador de exaust&.o de ar. viciado; ~
·fiv) uma instalação fixa que permita extinguir .um incêndo
dentro do duto ..
h J Deverão ser tomadas, em relação· às estações de controle
situadas fora- dos compartimentos de m~quinas; todas as medidas
possív-eis, ·para garantir uma ventil~ção e uma visibilidade permanente e para remover a fumaça, de modo que, em caso de incêndio, as máquinas e os aparelhos que ali se encontram possa_!Il
ser superv~sionados e continuem a funcionar eficazmente. Deverao
s~r proporcionados dois meios distinto_$ para a alimentação de
ar desses compartimentos; as entradas de ar correspondentes de'Ç'erão ser dispostas de modo que reduzam ao mínimo o risco de
intrOdução de fumaça~ simultaneamente nas duas entradas. A
critério da Administração tais disposições não precisam ser aplicadas às estações de controle situadas.num convés aberto ou abrindo para esse convés e_ nos casos em. que os dispositivos de fechamento locais sejam iguahnente eficazes.
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I) Os dutos destinadlos à ventilação dos compartimentos de
máqu!nas de Categoria "A" nãó .deVerão. como regra gerâl, passar
por compartimentos habitáveis, compartimentos de serviço ou estações de controle. Contudo, a Administração poderá permitir
que sejam dispensadas estas disposições nos seguintes casos:
(i) os dutos são construídos de aço e isolados de acordo com
a _norma A-60; e
(ii) os dutos são construidos de aço, providos de uma válvula

de borboleta automática contra incêndio, próxima da divisão que
atravessam, e isolados, de acordo com a norma A-60, desde o compartimento de máquinas até um pontO situado pelo menos à 5
metros (16 pés) alêm da válvula de borboleta contra incêndio.
j) Os condutos destinados à ventilação dos compartimentos
habitáveis, compartimentos de serviço ou das . estações de controle não deverão. como regra geral, atravessar as compartimentos
de máquinas de Categoria jjA". Contudo, a Administração poderá
permitir que sejam dispensadas estas disposições, desde que os
dutos sejam de aço e que as válvulas automáticas de incêndio
sejam instaladas· nas proximidades das anteparas atravessadas.
Regra 26

Janelas .e Vigias
a) Todas as janelas e vigias abertas no Interior dos compartimentos de acomodações, dos compartimentos de serviço e das estações de controle que não sejam aquelas a que se aplicam as
disposições do parágrafo h) da Regra 23 e do parágrafo c) da
Regra 24 .do presente Capítulo deverão ser construídas de modo
que atendam às prescrições de Integridade das anteparas em que
estão lnstaladas.
- b)Não obstante as dispÓsições das tabelas . da R.;gr;. M do
presente Capítulo:
(I) todas as janelas e vigias abertas nas anteparas que separam do extetior os compartimentos habitáveis, os compartimentos
de serviço e as estações de controle, deverão ser construídas de
armações de aço ou outro mateQal adequado. O vidro· deverá ser
retido por um rebordo ou cantoneiras metãllcas;e
(ül .deverá ser dada especial atenção à integridade ao fogo
das . janelas e vigias que fiquem situadas em frente -ou embaixo
das áreas abertas ou fechadas das embarcações e balsas salva-vidas e colocadas de tal sorte qu~ sua falta de resistência ao fogo.
eni caso de incêndio, causaria o risco de comprometer as operações de lançamento à água e de embarque.
Regra 27
Utilização Restrita dos !Materiais Combustíveis
a) Exceto nos compartimentos de carga, compartimentos de
bagagens, depósitos de malas do correio -e càmaras refrigeradas
dos compartimentos de serviço, todos os revestimentos, pisos, forros e isolamento deverão ser de material incombustível. As anteparas e conveses parciais que subdividem um compartimento para
fins utilitários ·ou decorativos deverão ser ta.mbém de materiais
incombustíveis.
b) As telas anticondensação e os produtos adesivos ut!lízados
para o isolamento dos dispositivos de resfriamento, e. isolamento
das tubulações desses dispositivos. não necessitam ser incombustiveis, mas deverão ser em quantidade tão limitada quanto possível
e sua superfície exposta deverá ter um grau. de resistência à
propagação das chamas considerado satisfatório pela Administração.
e) No interior de todos os compartimentos habitáveis e de
serviço, as anteparas, os revestimentos e os forros poderão ter
um laminado combustível que não deverá excec;ier 2 niilimetros
(1/12 polegada) de espessura, exceção feita aos corredores, condutos de escalas e estações, de controle onde não deverão ter
mais de 1,5 ml!lmetro U/17 polegada) de espessura.
d) O volume ·total dos elementos combustíveis: forros, molduras, d~corações e lamirtados em qualquer compartimento de
acomodações ou compartimento de serviço não deverã exceder um
volume equivalente· ao de um laminado de 2,5 milímetros (1/10
polegada) de espessura que recubra a superfície total das paredes e tetas. No easo de· navios equipados com um sistema. automático de boiTifa.mento, de acordo com as disposições da Regra 12
do presente Capitulo, o volume acima poderá incluir' alguns materiais combustív.eis utilizados para a fixação das anteparas do
tipo "C".
·e) Todas as superfícies expostas dos corredores e dos condutos
das escadas e as dos espaços ocultos ou inacessiv-e.is nos compartimentos habitáveis e de serviço e nas estações de controle deverão
ter características. de baixa propagação de chama:s. *
f) O mobiliário nas passagens e condutos de esCadas deverá
ser reduzido ao· minim:o~
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g) Tintas, vernizes e oUtros produtos utilizados sobre as superfícies interiores expostas não deverão apresentar um risco de
incêndio julgado excessivo pela Administração e não deverão ser
capazes de produzir quantidades excessivas de fumaça ou de ou~
tras matérias tóxicas.
h) As coberturas primárias dos conveses, se aplicadas den,tro
dOJ? compartimentos habitáveis e de serviço e das estações. de controle, deverão ser de mat~riais aprovados, que não se inflamem
facilmente .nem apresentem o risco de se tornarem tóxicos ou de
explodire~ em temperaturas elevadas. **.
i) As cestas para papéis deverão .ser ·feitas de materiais incombustivels e com lados e fup.dos maciços.
Regra 28
bet"a.lhes biversas
Di·:sposições aplicáveis a todas as Partes do Navio
a) As canalizações que atravessam as divisões tipo "A" ou
"B" deverão ser de um material aprovado pela Administração, levando em conta a temperatura a que essas divisões poderão suportar. As canalizações de óleo ou de combustível liquido deverão
ser de um material aprovado pela Administração. levando em
conta o risco de incêndio. Os rr..ateriais prontamente tornados ineficientes pelo calor não deverão ser empregados na construção de
embornais exteriores; descargas de sanitários e outras saídas Para
o mar situadas próximas da linha d'água e onde uma falha de ·
material, em caso de incêndio, causaria o perigo de alagamento.
Disposições Aplicáveis aos Compartimentos de Acomodações,
Compartimentos de Serviço, Estações de Controle,
Corredores e Escad"!S .
b) (i) Os espaços de ar sitUados atrás dos forros, painéis ou
revestimentos deverão ser convenientemente divididos por guardafogos bem ajustados para evitar a tiragem. o afastamento desses
guarda-fogos.nãd deverá exceder 14 metrO!) (46 pés).
fii) Na direção vertical, tais espaços, inclusive os situados
a trâs dos revestimentos das e.scadas, dos túnei~ verticais, etc.
deverão ser fechados em cada convés.
c) A construção dos .forros e das anteparas deverá. ser tal
que seja possível, sem comprometer a eficiência da proteçâo contra incêndio, que as patrulhas de incêndio detectem qualquer fumaça proveniente dos espaços ocultos e inacessíveis, exceto quando, na opinião da Administração, não houver risco de vir a se
declarar um incêndio. nesses espaços.

Regra 29

Sistemas Automáticos de Borrifamento. Alarme e Detecção
de Incêndio ou Sistemas Automáticos de Alarma e
Detecção de Incêndio
Em qualquer navio a que esta Parte se aplique, no interior de
cada uma das zonas verticais ou horizontais, em todos os compartimentos habitãveis e de serviço e, quando for considerado necessário pela Administração, nas estações de controle, com exceção dos compartimentos que não apresent.em risco substancia,!
de incêndio (tais como espaços vazios, compartimentos sanitários, etc.) deverá ser provida uma das seguintes instalações:
(i) um sistema automátiCo de borrifamento, de alarma e de
detecção de incêndio, de um tipo aprovado, de acordo com as
disposições. _da Reg·ra 12 do presente Capítulo e cuja instalação e
disposição proporcionem a proteção -a e tais compartimentos; ou
(ii) um sistema automático de alarme e detecção de incêndio, de um tipo aprovado, de acordo com as disposições da Regra 13
do ·presente Capitulo e cuja instalaç&o e disposição permitam detectar a presença de um incêndio em tais clompartimentos.
Regra. 30

Proteção dos Compartimentos de Categoria Especial
Disp<Jsições Aplicáveis aos Compartimentos de Categoria Especial

Situados Acima ou Abaixo do Convés das Anteparas
a) Generalidades
(i) As disposições da .Presente Reg~ se baseiam no principio
de que a divisão normal em zona.s verticais principais poderá chocar-se com dificuldades práticas no caso dos compartimentos de
categoria especial e que se deva., por conseguinte, dar a estes
compartimentos uma proteção equivalente por meio de zonas horizontais e dispositivos fixos, eficazes, de extinção de incêndio.
•· Convêm' reportar-se às dJrettva:s coccernentes a Avaliação de Rlscos de Incêndio apresentadas ·pelos materiais, .adotadas pela Orga.nlzaçào tResolvção
A. 166 (ES. IV)J.
~· Convêm reportar~se às d1ret1va.s provisórias aperfeiçoadas sobre (l!l métodos
de testes aplicâvels às Coberturas Prl~clpals de Conves, a.dota.das pela OrganJ.zação CResoluçáo A. 214 lVIÍ)),
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Para. fins da presente Regra, essas zonas horizontais poderão esten-·
der-se. a mais de um convés, desde que a sua altura total não ex~
ceda 10 metros (33 pés).
(ü) Todas as disposições das Regras 23 e 25 deste Capitulo
visando preservar a integridade das , zonas verticais, aplicam-sé
igualmente aos conveses e anteparas que constituam os limites en~
tre as zonas horizontais, bem como entre estas zonas e o resto do
navio.
b) Proteção Estrutural
(i) As anteparas que constituem os limites verticais dos com~mentos de categoria especial deverão ser isoladas do modo
previsto para os compartimentos da Categoria 11 na Tabela 1 da
Regra 20 do presente Capítulo, e as anteparas que constituem os
limites horizontais, do modo previsto para os compartimentos da
Qategoria 11 na Tabela 3 daquela Regra.
(ii) Deverão ser instalados indicadores no pa.s.sadiço, os quais
deverão indicar quando qualquer porta de acesso ou de saida de
um compartimento de categoria especial ·estiver· fechada.
c)

'Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio •

Todos os compartimentos de categoria especial deverão ser
providos de uma Instalação fixa de borrifamento de água sob pressão, de comando manual, de um tipo aprovado, que deverá proteger todas as partes dos conveses e das pla'baformas para veiculas,
se as houver, nestes compartimentos. contudo, a Administração
poderá permitir o uso de qualquer outro $lstema fixo· de extinção
de incêndio, S·e tiver sido aprovado, numa prova em e~ala real.
simulando um incêndio de gasolina derramada num compartimento de categoria especial, que este dispositivo não é menos eficaz
no controle de incêndips que possam oco.rr"er neste tipo de comparthnento.
d) Patrulhas e Detecção
(i) Deverá ser mantido nos compartimentos de categoria espe'
clal um sistema eficiente de patrulha. Em qualquer um ·desses
compartimentos em que o serviço de patrulha de incêndio não
for permanentemente mantiçl_Q durante a viagem deverá ser instalado um dispositivo automático de detecção de Incêndio, de um
modelo aprovado.
(ii) Deverão set -ptõvidos, na medida do necessário, alarmes
manuais contra incêndio em todos os compartimentos de categoria especi•al, especialmente nas proximidades da _,sajda de tais
compártimentos.
e) Equipamento de Extinção <le Incêp.dio
Deverão- ser providos em cada col)lpartimento de categoria especial:
(i) um certo número de tomadas de incê.ndio com mangueira
e esguicho universal, de um tipo aprovado, dispostas de modo que
todas as partes desses comparliimentos possam ser atingidS:S pelo
menos por dois jatos d'água provenie;ntes de duas mangueiras ligadas a tomadas diferentes e cujos comprimentos sejam de uma
única seção cada;
(ü) pelo menos três apllcadores de neblina;
(lü) uma unidade ap!icadora portát!l, de acordo com as disposições da Regra 7 t;l) do presente Capítulo, devendo haver a
bordo, pelo m-enos, duas dessas unidades utilizáveis nesses compartimentos~ e
(iv) extintores portáteis de um tipo aprovado, em número considerado suf!Ciente pela Administração.
f) Sistemas de Vent!Iação
(i) Deverã ser instalado nos compartimentos de categoria especial um sistema eficaz de ventilação mecâniCa que permita que
o ar seja renovado pelo J;penos dez vezes por hora. Este sistema
deverá ser absolutamente independente de -outros e deverá funcionar permanentemente quando existirem veículos nos. compartimentos em questão. A Administração poderá exigir que o ar seja renovado com mais freqüência durante a carga e descarga de veícul'QS.
(ii) A ventilação deverá ser tal que pennita evitar a estratificação do ar e a formação de bolsões de ar.
(iii) Deverá ser provido no passadiço um dispositivo que indique qualquer perda ou redução da capacidade de vent!lação exigida.
Disposições Suplementares Aplicáveis Somente aos CODl])artimentos
de Categoria Especial Situados Acima do
Convés das Anteparas
g) Embornais
Em vista da séria perda de estabil!dade que poderia resultar
da acumulação de grandes quantidades de água no convés ou conveses em conseqüênci* do funcionamento elo dispositivo de borrifamente de água sob pressão, deverão ser instalados embornais de
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modo a assegurar que essa água seja rapidamente descarregada
diretamente para o mar.
h) Precauções conr.ra a ignição de Vapores Inflamáveis.
(i) O equipamento e nQtaaamente o equipamento e os cabos
elétrico.s. que possam constituir uma fonte de ignição de vapores
inflamá.vci;s. deverão ser .instalados pelo menos 45.0 milímetros (18
Polegadas) acima do convés. Contudo, se a Administração considerar que a instalação do equipamento e dos "CaboS ~létricos num
nível inferior é necessária para. a operação com segurança do navio, eles deverão ser de um tipo aprovado para uso numa mistura explosiva de gasolina e ar. O equipamento elétr~co Instalado
a mais de 450 mllimetros (18 polegadas)· acimà do convés deverá
ser de um tipo fechado e protegido, de mÓdo a impedir o escapall_!en to de centelhas. Os conve~es abrangidos por esta disposição
sao aqueles em que são transportados veículo~ e onde haja normal:..
mente o perigo de se acumularem vapores explosivos.
(li) Quando o equipamento e os cabos elétricos forem instalados.em. condutos de descarga de ~r viciado, eles deverão ser de um
tipo· aprovado para uso em misturas explosivas de gaSolina e ar
e a extremidade do conduto deverá se achar num local onde não
exista nenhum perigo devido a outras f9iltes possíveis de ignição.
Disposições Suplemen.tares Aplicáveis Somente aos Compartimentos
de Categoria Especial Situados Abaixo do
Convês das Anteparas
i) Esgoto e Drenagem dos Porões.
Em vista da séria perda de establl!dade que poderia resultar
da acumulação de grandes quantidades de água no convés ou na
parte superior do tanque em conseqüência do funcionamento do
sistema fixo de borrlfamento de ãgua sob pressão~ a Administra~
ção poderá exigir a instalação de dispositivós de esgoto e drenagem alé'!' dos previstos na Regra 18 do Capitulo n-1 da presente
Convençao.
j) Precauções contra a Ignição de Vapores Inflamáveis.
(i) O eq_uipamen to e os cabos elétricos, se instalados, deverão
ser de um t1po adequ~do _p~ra uso em misturas explosivas de gasolina e ar. Não deverá ser permitido o emprego de outro equipamento ·que possa constituir uma fonte de ignição de vapores
inflamáveis.
(ü) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados- num conduto de descarga de ar viciado, dever_ão ser de um tipo aprovado
para uso em misturas explosivas de gasolina e ar e a saida d·e
qualquer conduto de descarga deverá ficar situada num local em
que. n~o- exista qualquer perigo devido a outras possíveis ·fontes
cte 1gn1çao.
Regra 31
Proteção dos Compartimentos de carga que não Sejam
Compartimentos de Categorias Especial, que Contenham
Veículos a Motor com Combustível em seus Tanques
para sua Própria Propulsão
Em todos Os comPartimentos de carga que não sejam com~
partimentos d~ categoria especial, que contenham veículos a motor
com combust1ve! em seus tanques para sua própria propulsão
deverão ser satisfeitas as seguintes disposições:
a.) Detecção de Incêndio
Deverá ser provido um sistema aprovado de alarme e detecção de incêndio.
b) Sistemas de Extinção de Incêndio
(i) Devera ser~-_instalado um sistema fixo de extinção de incêndio por meio de gás, de acordo com· as disposições da Regra
8 do presente Capítulo, com exceção de que, se _for instalado um
sistema a gás carbónico, a quantidade de gás disponível deverá
ser suficiente para liberar um volume de ~ás-- igual, pelo menos a
45_ por :cento do volume bruto do maior. dos compartimentos de cârga desse tipo que possa ser tornado estàque ao gás. Os arranjos
deverão ser tais que assegurem uma chegada rápida e eficaz do
gás ao compartimento. Poder-se-á instalar_ qualquer outro sistema
de ~t~ção por meio de gás ou de espuma de alta expansão, desde
que e~e proporcione uma proteção equivalente.
(ü) Deverão ser providos extintores portáteis em cada um des~
ses.compartimentos, em número considerado suficiente pela Administração.
c) Sistemas de Ventilação
(i) Deverá ser provido em cada um desses compartimentos
de carga um eficaz sistema de ventilação mecânica que permita
a renovação do ar pelo menos 10 vezes por hora. Esse sistema
deverâ s~r ab.s.olutamente independente dos outros e deverá fun~

"' Convém reptlrtar~s'ê à Recomendação relativa aos Dispositivos Fixos ele Extinção de Incêncllo nos Compartimentos de Categoria Espec1a1, a.dotada -pela. Orga:nfzaçã.o (Resolução A. 123 {V)).
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clonar permanentemente quandç. se encontrarem veículos nesses
compartimentos.
(li) A ventilação deverá ser tal que impeça a estratificação do
ar e a formação de bolsões de àr.
(iii) Deverá ser provido um dlspos!tivó no passadiço que assinale qualquer perda ou redução da capacidade da ventilação exigida.
d) Preco.uções contra a Ignição de Vo.pores Inflamáveis.
(i) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados, deverão
se.r de um tipo adequado para uso em misturas explosivas de gaso~
Una e ar. Não deverà ser permitido o emprego de outro eqç.ipa~
menta que possa constituir uma fonte· de ignição de vapores inflamáveis.
(ii) O equipamento e os cabos elétricos, se instalados num con~
duto de descarga de exaustão de ar, deverão ser de um tipo aprovado, tendo, em vista sua ut!l!zação em misturas explosivas de gasolina e ar e a extremidade do conduto deverá achar-se num locai
em que não. exista nenhum perigo devido a outras possiveis fontes de Ignição.
Regra 32

Manutençáo de- Patrulhas de Incêndio etc. e Instalação
de Material de Extinção de IncêndiO
a) Serviço de Patrulha e Dispositivos de Deteeção de Incêndio,
Sistemas de Alarme e Sistemas de Alto~ falantes.
(i) Deverá ser mantido um serviço eficaz de patrulha, de
modo que possa ser prontamente percebido qualquer ln!c!o de Incêndio.
Todos os· membros do serviço de patrulha deverão estar f'amillarizados com o nayio, bem como com ·a localização e o funcio~
namento do material que possam ser chamados a utilizar.
(ü) Deverão ser instalados alarmes manuais em todos os compartimentos de acomodações e de serviço, para permitir que o pessoal da patrulha dê !mediatamente o alarme ao passadiço ou à estação principal de controle de incêndio.
(iii) Deverá ser instalado um sistema aprovado de alarme de
incêndio ou de detectores de incêndio para inq.icar automaticamente em um ou mais locais ou estações adequadas a existência
ou sinais de incêndio, bem como sua localização em qualquer compartimento de carga que, na opinião da Administração, não seja
acessível ao .serviço de patrulha, exceto quando a Administração considere que o navio efetue viagens de tão curta duração
que seria pouco razoãvel aplicar este requisito.
(iv) O riavio deverá, durante toda a duração da travessia e
da estadi-a nos portos <exceto quando fora de serviçal ser tripulado e equipado de modo a garantir que qual<juer alarme de Incêndio seja imediatamente recebido por um membro responsável da
tripulação.
(vU Deverá ser instalado em todos os compartimentos habi·
passadiço ou de uma estação de controle, para tocar reunir para
a tripulação. Este alarme poderá fazer parte de sistema de alarme
geral do navio mas deverá poder funcionar indepertdentemente do
alarme previsto para os compartimentos de passageiros.
(vi) Deverá. ser Instalado em todos os compartimentos habitáveis de serviço e estações de controle um sistema de alto-falantes ou qualquer outro dispositivo eficaz de comunicações.
b) Bombas de Incêndio e Sistema de Redes Principais de ln~
cêndio.
Todo navio deverá ser provido de bombas de Incêndio, de
redes principais de incêndio, de tomadas de Incêndio e mangueiras,
de acoi'do com as disposições da Regra 5 deste Capitulo e deverá
satisfazer às seguintes prescrições:
(i) num navio de tOnelagem bruta de arqueação iguS:l ou su~
per!or a 4. 000, deverão ser providas pelo menos três bombàs fie
incêndio Independentes e num navio de tonelagem bruta de' arqueação inferior a 4.000, pelo menos duas dessas bombas de incêndio;
(ii) num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1.000, as caiX'aS de mar, as bombas de incêndio e as
fo-ntes de energia que as acionam deverão ser dispostas de modo· a
evitar que um incêndio que se declare em qualquer um dos compartimentos possa pôr todas as bombas de incêndio fora de serviço;
(iii) num navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou .superior a 1. 000, as bombas, as redes principais e as tomadas de in"Cêndio deverão ser dispostas de modo que pelo menos um jato
d'água eficaz, de acordo com as disposições do parágrafo c) da
Regra 5 do presente Capitulo possa ser imediatamente obt.ido
a partir de qualquer uma das tomadas de incêndio situadas no
interior do navio. Deverão ser também tomadas providências- para
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assegorar um débito d'água contínuo peia partida automática de
uma. das bombas de incêndio exigidas; e
(iv) num navio de tonelagem bruta de arqueação iriferiQr a
1. 000, a instalação deverá atender às condições Impostas pela
AdministraçãO.
c) Tomadas de Incêndio, Mani:Ueiras e Esguichos
(i) o navio deverá ser provido de mangUeiras de incê11dio em
número e de diâmetro julgados satisfatórios pela ,Administração.
Deverá ter pelo menos uma mangueira para cada uma das tomadas de incênd_io prescritas no parágrafo d) da Regra 5 deste Capítulo e essas mangueiras só deverão ser utilizadas para extinçãq
de_ incênc;Uo ou por ocasião dos exercfcios de incêndios e vistorias.
(ii) Nos compartimentos de acomodações, nos serviços e nos
de máquinas, o número e a posição das tomadas de incêndio deverão ser tais que possam ser satisfeitas as disposições do parágrafo
d) da Regra 5 do presente Capítulo quando todas as portas estanques e todas as portas das anteparas das zonas verticais princi~
pais estl verem fechadas.
(Üi) As disposições.deverão ser tais que pelo menos dois jatos
d'água possam ser dirigidos sobre um ponto qualquer dos com~
partimentos de carga. quando vazios.
(!v) Todas as tomadas de incêndio exigidas nos compartimentos de máqUinas deverão ser providas de. mangueiras que tenham,
além dos esguichos exigidos no parágrafo g) da Regra 5 do presente Capitulo, esguichos adequados para borrifar água sobre óleo
ou, alternativamente, esguichos universais, Além di.sso, cada compartimento de máquinas da Categoria A deverá ser provido de pelo
menos dois aplicadores de neblina. •
<vl Deverão ser providos esguichos borrifadores ou esguichos
universais para, pelo m_enos, um quarto do número de mangueiras exigidas em partes do navio que não sejam compartimentos
de máquinas.
(vi) Para cada par de aparelhos de respiração deverá ser pro~
vido 'ijm aplicador de neblina que deverá ser instalado adjacente
a tais aparelhos.
(vü) Quando em qualquer compartimento de máquinas de
Categoria A o acesso for na sua parte inferior, por um túnel de
eixo adjacente, deverão ser providas, no exterior do compartimento mais próximo de sua entrada, duas tomadas de' incêndio
equipadas com mangueiras e esguichos universais. Se o _acesso a
esse compartimento não for por um túnel. mas por um ·ou vários
outros compartimentos, deverão ser providas em um desses com~
partimentos e próxima. da entrada do compartimento de mãqui~
nas de Categoria A, duas tomadas de incêndio munidas de mangueiras com esquichos universais. Essa disposição não deverá ser
aplicada quando o túnel ou os compartimentos adjacentes não
constituírem uma via de abandono.

Conexão Internacional para Terra.
navio de tonelagem bruta de arqueação ig!ual ou su~
perior a· 1000 deverá ser provido, pelo menos, de uma conexão
internacional para a terra, de acordo com as prescrições do pará~
grafo h) da Regra 5 do presente Capítulo.
'<ül As Instalações deverão permitir a util!zação dessa conexão por qualquer dos bordos do navio.
d)

(i) Um

e) Extintores Portáteis de Incêndio nos Compartimentos de
Acomodações, de Serviço e nas Estações de Controle
O navio deverá ser provido nos compartimentos habitáveis, de

serviço e nas estações de controle com os extintores portáteis de
incêndio aprovados, que a Administração julgar apropriados e
suficientes.
f) Dispositivos Fixos de Exti~ç.ão de Inéêndio nos Co-mparti~
mentos de Carga
,
(i) Os compartimentos de carga dos navios de tonelagem bruta de arqueação Igual ou superior a 1000 deverão ser protegidos
por um .sistema fixo de extinção de Incêndio por gás Inerte, de
acordo com as disposições da R-egra 8 deste Capítulo. ou por um
dispositivo fixo de extinção de incêndio por espuma de alta exJ?ansão, que assegure uma proteção equivalente.
(ii) Quando a Administração considerar que um navio efetua
viagens de tão curta duração que a aplicação das disposlções da
alínea precedente não_ seria: justificada e nos casos de navios de
·tonelagem bruta de arqueação inferior a 1000, deverão ser insta~
lados nos compartimentos de carga os dispositivos de extinção
que ela considerar satisfatórios.
( •) Um.

a.plieador de neblina. poderá. consistir d~ um tub~ metálico em tonna.

de "L' cuja. pernada. longa. seja: de 2 metros (6 pés) de comprimento, capaz de
ser adaptada. numa. mangueira. de Incêndio e cuJa pernada. curta. seja. de cerca
de 250 milimetros I W polegadas) de comprimento e provida: de- um esguicho
!1Xo de nebllna ou capaz de receber um esguicho borrifador.
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g) Acessórios de Extinl;ão de Incêndio nas Praças de Caldeiras, etc.
Os cbmpartimentos que contiverem Caldeiras a óleo ou unidades de óleo combustível deverão ser providos dos dispositivos

abaixo.
(i) Um dos seguintes sistemas fixos de exttnção de Incêndio:
( 11 por borrtfamento de âgua sob pi-essão, de acordo com as
disposições da Regra 11 deste Capítulo;
(2) por gás inerte, de acordo com as disposiç-ões da _Regra 8
deste Capitulo;
~
(3) por espuma, de acordo com as disposições da Regra 9 deste Capítulo; e
(4) por espuma de alta expansão, de acordo com as disposições da Reg~a 10 deste Capitulo.
Em cada um dess-es casos, se a praça de máquinas· não for
completamente separada da de· caldeiras ou. se o óleo combustível puder ser drenado da praça de caldeiras para a de máquinas,
o conjunto fonn.ado pela praça de caldeira e praça de máquinas
deverá ser considerado como constituindo um único· compartimento.
'(ii) Em cada praça de caldeiras deverá haver. pelo menos, um
equipamento portátil de extinção de espuma, de acordo com as
disposições do parágrafo d) da Regra 7 deste Capitulo.
(iii) Deverá haver, pelo menos~ dois extintores portáteis aprovados~ descarregando espuma ou outro agente extintor equivalente em cada frente de caldeira, bem como em local em que esteja situada uma parte da instalação de óleo combustível. Em
cada praça de caldeira deverá haver, além disso, pelo menos um
extintor de espuma, de um tipo aprovado, tendo uma capacidade mtn!ma de 136 litros (30 galões) ou um dispositivo equivalente. Esses extir~.tores deverão ser providos de mangueiras em sarilho1 adequadas para atingirem qualquer parte da praça de caldeiras.
(iv) Em cada fr-ente de caldeira deverá haver um recipiente
contendo areia, serragem impregnada com soda ou q1,1alquer outro material seco aprovado, em quantidade julgada satisfatória
pela Administração. Um extintor portátil 1 de modelo aprovado,
constitui um equivalente aceitável.
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(ii) um número suficiente de extintores portáteis de espuma.
ou de dispositivos equivalentes para que não seja. n-ecessárto andar mais de 10 metros (33 pêsl para alcançar um extintor a partir de um ponto qualquer desses compartimentos.
Entretanto, deverá haver pelo menos dois extintores <lesse tipo
em cada um dos compartimentos em questão e esses extintores
não serão exigidos se já estiverem tnstalados os previstos na allnea (!!!) do parágr!'fo h) da presente Regra.
j) Dispositivos de Extinção de Incêndio em Outros Comparti-

mentos de Máquinas

Quando a Administração considerar _que existe um perigo de
incêndio num compartimento de máquinas para o qual os pafá.~
grafos g), h) e i) da presente Regra não enunciam qualquer disposição especial relativa a um dispositivo de extinção de incêndio,
dever-se-á prover rio interior ou nas prOximidades desse compartimento, extintores P.ortátels de um tipo ap!lovado ou qualquer outro dispositivo de extinção de Incêndio, em número julgado suficiente pela Administração.
k) Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio não Prescritos
Pela Presente Parte
Quando for instalado um dispositivo fixo de extinção de incêndio não prescrito pela presente Parte, esse dispositivo deverá
ser julgado satisfatório pela Administração.
I) Prescrições Especiais Aplicáveis aos CoÍnpartimentos de
Máquinas
·
(i) Quando é feito o acesso a um compartimento de máquinas
de Categoria A, nà. sua parte inferior, por um túnel de eixo adjacente, para toda porta estanque deverá ser instalada do lado
oposto desse compartimento uma porta leve com uma tela de proteção contra o fogo, feita de aço e man6brável dos dois lados.
(ii) Um sistema automático de detecção e alarme de incêndio deverá ser instalado, quando a Administração considerar que
o mesmo é n.ecessário, em qualquer...,compartimento de máquinas
em que a instalação de equipamentos e sistemas de controle aUtomático à distância foi aprovada, em lugar de guarnecer p~r
manentemente o compartimento.
tn)

Equipamento de Bombeiro e Equipamentos Individuais

Os compartimentos que contêm motores de combustão interna usados para a propulsão principal ou para outros fins1 quândo
tais motores possuem uma potência total de, no mínimo, 373 kW,
deverão ser providos dos seguintes dispositivos:
(il um dos sistemas de extinção de Incêndio previstos na alinea (!) do parágrafo g) da presente Regra;
(ii) pelo menos um equipamento portátil de espuma, de acordo com as disposições do paragrafo g) da Regra 7 deste Capitulo; e
(iü) em cada um d-estes compartimentos, extintor-es de espuma de um tipo aprovado e de uma c_apacidade mínima de 45 litros
no galões> ou dispositivos equivalentes, em número suficiente
para permitir que a espuma ou seu equivalente seja dirigida para
qualquer parte dos sistemas de alimentação de óleo combustível
e de óleo lubrificante sob pressão, da transmissão e de outros mecanismos Onde possa haver risco de vir a se declarar um incêndio. Além disso, um número suficiente de exttntores portáteis de
espuma ou d-e dispositivos equivalentes, que deverão estar localizados de tal modo que não seja necessário andar mais de 10
metros (33 pês) para alcançar um exttntor, a partir de um ponto
qualquer desses compartimentos1 sem que o número total desses
extintores possa ser Inferior a dois.

O número minlmo de equipamentos -de bombeiros, de acordo com as· disposições da Regra 14 deste Capitulo, e de conjuntos
de equipamentos !nd!Vlduals suplementares, compreendendo cada
um os elementos enumerados nas alineas ll) (!), (l!l e (!!ll daquela Regra a ser provido deverá ·~er o seguinte:
(1) dois equipamentos de bombeiro, e além disso
(2) mais dois equipamentos de bombeiro e dois conjuntos de
equipamentos de conjuntos lrtdívlduals, cada um dos quais constituído dos itens estjpulados na Regra 14 ll) (I), (i!) e (ll!) deste
Capitulo para cada 80 metros (262 pês) ou !ração deste comprimento, considerando-se a soma dos comprimentos de todos os
compartimentos de passageiros e de serviço, no convés onde existem tais compartimentos, ou se, localizados em mais de um convés, no convés no qual a soma. dos comprimentos citados é a maior.
(ll) Para cada equipamento de bombeiro que Inclua um aparelho autônomo de respiração, de acordo com as disposições do
parágrafo b) da Regra 14 deste Capitulo deverão existir ampolas
de recarregamento em número julgado suficiente pela Adm!nis·
tração.
(iii) Os equipamentos de bombeiros e os equipamentos tndlviduais deverão ser armazenados. em locais suficientemente distantes um dos outros e mantidos prontos para o uso. Em cada
um desses locais, deverão encontrar-se no mínimo dois equipamentos de bombeiro e um equipamento individual.

i) Dispositivos de Extinção de Incêndio em Compartimentos
que Contêm Turbinas a Vapor ou Máquinas Fechadas a. Vapor
Nos compartimentos que contêm turbinas a vapor ou máquinas a vapor fechadas, utlllzadas para a propulsão principal ou
para outros fins, quando tais máquinas possuerit uma potência
total de, no mínimo, 373 lêW deverão existir os dlspo.sitivos abaixo:
(i) extintores de espuma de capacidade mínima de 45 litros
(lO galões> ou dispositivos equivaléntes em número suficiente para
permitir que a espuma ou outro agente extintor seja dirigido a
qualquer parte do sistema de lubrificação sob pressão, às carcaças que encerram as partes lubrificadas sob pressão das turbtnas,
motores e mecanismos adja_centes e~ que haja risco de se declarar um incêndio. Esses extintores não serão. entretanto, obrigatórios, se for prevista uma proteção equivalente nesses compartimentos por meio de um sistema fixo de extinção de incêndio, instalado de acordo com as disposições dá alínea (i) do parágrafo g)
da presente Regra; e

Regra 33
Disposições Relativas a óleo Combustível, óleo Lubrificante
e Outros óleos Inflamáveis
Disposições Relativas a óleo Combustível
Quando um navio utilizar óleo combustível, os arranjos para
o armazenamento, a distribuição e a utilização do óleo combustível não deverão ser de natureza que comprometa a segurança do
navio e das pessoas a bordo e deverão, pelo menos, satisfazer às
seguintes condições:
(I) n..enhum óleo combustível cujo ponto de fulgor, determinado por um dispositivo de prova devidamente aprovado, seja Inferior a 600C ( 140"F) (prova em cadtnho fechado) deverá ser utilizado como combustível, exce"!;o nos geradores de emergência, caso
em que o ponto de fulgor não· deverá ser Inferior a 430C (110GF).
A Admtnlstração poderá, contudo, autorizar que os óleos combustíveis que tenham um ponto de fulgor Igual ou superior a 430C

h) Dispositivos de Extinção de Incêndio em Compa-rtimentos
que Comtêm Motores de Combustão Interna.

(i)
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(ll0°F) sejam utilizados de uma maneira geral, com precauções
que ela julgar necessárias 11;! sob a condição de q_ue a tempe~atu
ra no compartimento em ·que esse. combustível e. armazenado ou
utilizado não deve poder elevar-se até 10°C (18°F) abaixo do ponto de fUlgor do combustível;
(Ü) tanto quanto pósslvel nenhuma parte do sistema de alimentaçãO, contendo combustív~~:l aquecido sob uma pressão de
mais de 1,8 quilogramas por centímetro quadrado (25 libras por
polegada qUadrada), deverá ficar de tal modo escondida que não
possa:m ser facilmente observados quaisquer defeitos ou vazamentos. No ,percurso ·cte taiS partes do sistema de óleo combusti·Vel, o COlll:partimento de máquinas deverá ser adequadamente
iluminado;
(üi) a ventilação dos compartiinentos de máquinas deverá ser
suficiente em todas as condições normais de funcionamento para
impedir o acúmulo de vapores de óleo;
(iv) (1 l tanto quanto possível, os tanques de óleo combustivel
deverão fazer parte da estrutura do navio e serem situados no
exterior dos compartimentos de máquinas de 'Categoria A.
Quando esses tanques, com exceçãp dos tanques dos duplosfundos, se localizarem obrigatoriamente ao lado dos compartimentos ·de máquinas de Categoria A, deverão, de preferência, ter um
limite comum com os. tanques dos duplos-fundos e a superfície
de seu limite comum com o compartimento de máquinas deverá
ser a mais. reduzida possível. De .um modo geral, é conveniente
evitar o emprego de tanques. não estruturais, mas. se empregados, deverão ser colocados no exterior dos compartimentos de
máQ.uinas de Categoria A;
(2) nenhum tanque de óleo deverá ficar situado onde qul!-1quer derramamento ou vazamerito dele proveniente possa· constituir um risco de Incêndio pelo contato com superfícies aquecidas. Deverão ser tomadas medidas para impedir que qualquer óleo
sob pressão, que possa escapar de uma bomba, de um filtro ou de
um aquecedor, entrê em ·cantata com superfícies aquecida.s;
(v) toda tubulação de óleo combustível que, se avariada, permitiria que o óleo escapasse de um reservatório, de um tanque
de decantação ou de um tanque de serviço diário, situados acima dos duplos-fundos, deverá ser provida de uma torneira ou
válvula fixada no tanque e podendo ser fechada do exterior do
compartimento respectivo; no caso em que um incêndio se declare no compartimento em -que se encnntram esses_ tanques. No caso
especial dos tanques profundos, situados em um tlinel de eixo, num
túnel de tubulações ou num espaço da. mesma natureza, as vál~
vulas deverão ser instaladas sobre os tanques profundos, mas o
controle, em caso de incêndio, deverá ser. efetuado por meio de
outra válvula no cano ou canos localizados fora do túnel ou compartimento semelhante;
·
·
(vi) deverão ser proporcionados dispositivos seguros e efiCazes para determinar a quantidade de óleo combustível contida em
cada tanque.. Esses disPositivos poderão ser tubos de Sondagens
providos de meios de fechamento, com a condição de que suas
extremidades superiores fiquem situadas em posições ,seguras. Poderão ser utilizados outros dispositivos com a condição de que
não atravessem a parte superior do tanque e que, em caso de
vazamento ou de enchimento excessivo, não pennitam o derramamento de óleo combustível;
(vü) deverão ser tomadas providências . para Impedir qualquer excesso de pressão nos tanques ou em qualquer parte do sistema de óleo combustlvel, Incluindo os tubos de enchimento. As
válvulas de segurança e os tubos de suspiro de transbordamenl<l
deverão descarregar .o combuStível para um local em que, na opinião da Administração, não exista risco de incêndio; e
(viii) os tUbos de óleo combustível deverão ser de aço ou de
outro material aprovado; contudo, nqs locais em que a Administração co'nsidfrar necessário, será autorizado o ~mprego restrito
de tubos flexíveiS e os acessórios que levam em suas extremlldades deverão ser de materiais aprovados~ resistentes ao togo, de
adequada resistência mecânica e construidos, de modo julgado
satisfatório pela Administração.
b) Disposições Relativas a óleo Lubrificante

Os arranjos para o armazenamento, a distribuição e a utili~
zação do óleo destinado aos sistemas de lubrificação sob pressão
deverão ser Cie natureza a não comprometer a segurança do navio e das pessoas a bordq. As medidas tomadas nos 'C9mpartimentos de máquina.s de Categoria A, e, tanto quanto passivei, nos outros compartimentos de máquinas deverão. pelo menos satisfazer
às disposições das alineas (li), (!v) (2), (v), (vi) e (vil) do parágrafo a) da presente Regra.
c) Disposições Relativas a Outros óleos Inflamáv~s
Os arranjos para armazenamento, distribuição e utilização de
outros óleos inflamá~eis, destinados a serem empreg~do_;3 sob pres-
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são. nos sistemas de transmissão de. potência, nos slstemaa de
controle, de ativamento e d~ aquecimento deverã:o ser de na.tuntza a não comprometer .a segurança do navio e das pessoas a bordo. Nos locais onde existem fontes de Ignição, os aiTanjos previstos deverão satisfazer às disposições das allneas Uvl (2) e (v!) do
parágrafo a) da presente Regra, bem como às da a!inea (VIII) do
parágrafo a), no que dis respeito à sua resistência mecânica e à
sua construção.
Regra

34

Arranjos Especiais nos Compartimentos de Máquinas
a) As disposições da ,Presente Regra se aplicam aos compartimentos de máquinas de Categoria A e, quando a Adml.nlstração
eonslderar desejável, a outros compartimentos de máquinas.
b) (i) o número de .albolos, portas, ventiladores, ' aberturas
nas chaminés para permiti~ a exaustão do ar e outras abertut:_as
dos compartimentos de máquinas deverá ser reduzido ao minlmo
necessário a uma boa ventilação e ao bom e seguro funci9namento do navio.
(ü) As tampas dos albolos, quando instaladas, deverão ser de
aço.
Arranjos apropriados deverão permitir, em caso de Incêndio, a
saída da fumaça do comparthnento a ser protegido.
(ili) As portas, com exceção das portas acionadas por servo
mecanismos, devem ser. dispostas de modo que seja garantido
um fechamento_ eficaz em caso de incêndio• no compartimento,
com o auxilio dé dispoSitivos de féchamento acionados por servomecanismos ou de portas que se fechem automaticamente contra uma Inclinação desfavorável de 3,5 graus, com um dispositivo
de travamento do tipo .. falha-segura" e um sistema de liberação
manobrável à distância.
c) Nenhuma janela devera ser Instalada: nas galútas dos compartimentos de máquinas.
d) Deverão ser pre>vidos meios de controle para as seguintes
operações:
(i) aberturO. e fechamento dos albólos, fechamento das aberdeste Capítulo, mas poderá aceitar uma redução da quaantidade
turas das chaminés, que normalmente permitem a. ve~tllação e
exaustão, e fechamento das válvulas de borboletas dos ventiladores;
·
(ii) permitir a saída da fumaça;
(iii) fechamento das portas actonadas por servomecanismos
ou liberação do mecanismo de fechamento de outras portas que
não sejam portas estanques acionadas por servomecanismos;
(iv) parar as ·:ventoiiJ.has de ventilação; e
(v) parar os vent'nadores de tiragem forçada, de tiragem induzida, as bombas de transferência e de serviço de óleo combustivel e· outras bombas de combustível.
e) Os controles exigidOs para os vel,ltiladores deverão satJsfazer às prescrições do parágrafo -f} da Regra 25 do presente Càpítulo. Os controles de qualquer )n.stàlação fixa regulamentar de
extinção de Incêndio, bem ·como os meios de controle prescritos
nas a!ineas (i), (ü), (iü) e (v) do parágrafo d) da presente Regra e na allnea (v) do parágrafo a) da Regra 3a do presente Capitulo deverão ser agrupados, de um modo julgado satisfatório
pela Administração, numa posição única ou em posições tão pouco numerosas quanto possivel. Estas posições n~ deVerão correr
o .risco de serem isoladas· por um Incêndio que se 'declare no
compartimento. a que elas._atendem e deverão ser acessíveis desde
o convés descoberto, em boas. condições de segurança.
PARTE C
Medidas de Segurança Contra ·Incêndio para. Navios
de Passageiros que Transportem, no m.ãxim.O,
36 Passageiros
Regra 35

Estrutura
O casco, as supere~truturas~ as. anteparas estruturals, os
conveses e as casarias· deverão ser co:q.struídos de aço ou outro
material equivalente,
b) Quando for empregada a proteção contra Incêndio, de
acordo com o parágrafo b) da Regra 40 deste Capitulo, a superestrutura poderá ser .construída de, por exemplo, Uga de' alumi~
nio, desde _que:
(i) para o aumento de te~peratura dos núcleos de divisões
Tipo A, quando exposto à prova de fogo padrão, deva se ter a
devida atenção às propriedades mecânicas do material;
(li) a Administração esteja certa de que a quantidade de materiais combustíveis Utilizados nas partes importantes do navio
esteja devidamente reduzida; os tetas (isto é, os revestimentos
dos tetos dos conveses) sejam não-combustíveis;
a)
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(iii) seja·m feitas adequadas provisões para assegurar que
em caso de incêndio os .sistemas de armazenagem, o lançamento
e embarque de embarcações salva-vidas permaneçam tão eficazes, como se a superestrutura fosse construída de aço; e

RegTa 38

ao Fogo das Divisões Tipo A
Quando, de acordo corn est:. Parte, são exigidas divisões Tipo A, a administração. ao decidir sobre a quantidade de isolamento a ser provida, deverá se guiar pelas disposições da Parte B
deste Capítulo, mas poderá aceitar uma. redução da quantidade
de isolamento, abaixo da estipulada por essa Parte.
RegTa 39

RegTa 3b

Zonas Verticais PriJ~clpais
casco, as supereStruturas e casãriaS deverão. ser subdivididos em zonas verticais principais. os degraus e recessos deverão ser reduzidos ao mínimo mas, quando necessários, deverão
.ser de divisões do Tipo A.
b) Na medida do possível, as anteparas· que constituem os lim.lte.t3 .das zonas verticais principais acima do convés das anteparas deverão estar no mesma plano vertical que o das anteparas
estanques de- compartimentagem, situadas imediatamente abaixa
desse convés.
c) Essas anteparas deverão estender-se de convés a conves,
até o casco ou outros limites.
d) Ein navios. proj'etados para fins especiais, tais como o
transporte de automóveis ou de vagões· ferroviários .. no.s quais a
instalação de tais ant~paras seria incompatível com a finalidade
do navio, meios equivalentes para controlar Ou limitar o incêndio
deverão ser empregados e expressamente aprovados pela Administração.
a) O

Regra 37

d) A 'construção de todas as portas e batentes de portas em
divisões Tipp A, juntamente com os 'meios de mantê-las fechadas,
deverá, tanto quanto possível, ser adequada a resistir a incêndios
bem como à passagem de fumaça e chamas, de modo equivalente
ao das anteparas em que as portas estejam situadas. As portas
estanques não precisam ser isoladas.
e) Todas as portas deverão poder ser abertas de cada um dos
lados da antepara, por uma pessoa apenas.
f) POrtas de incêndio em anteparas de uma Zona vertical
principal e nos condutos das escadas, que não as portas estanques
acionadas por servo-mecanismos. e as que ficam normalmente fechadas, deverão ser providas de dispositivos de fechamento automático capaz de poder funcionar com unra: inclinação desfavorável de 3,5 graus. Todas essas portas, exceto as que ficam normalmente fechadas, deverão ser manobradas simultaneamente
ou em grupoS 1 a partir de uma estação de controle e também, separadamente, a partir de uma posição .situada junto à porta. O
mecanismo de liberação deverã. ser projetado de modo que a porta se feche automaticamente em caso de falha no sistema de
comando; contudo, são consideradas aceitáveis para este fim as
portas estanques acionadas por servomecanismos. Não é permitida
a instalaxão de dispositivos de. travamento que não sejam· liberados por uma estaçãO de Controle. As portas de "vai-e-_vem",
quando autorizadas,. deverão ser providas de um dispositivo de
travamento que seja automaticamente aclonado pela manobra.
do sistema de fechamento.
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Integrl~ade

(!v) os tetos e gaiútas das praças de caldeiras e de máquinas
sejam construido:s de aço com isolamento adequado, .e as aberturas, se houver, deverão .ser dispostas e protegidas de maneira
a impedir a propagação do fogo. -

Aberturas em Divisões Tipo A
a) Onde a.s divisões Tipo .A forem perfuradas para passagem
a.e cabos elétricos, canalizações, túneis verticais, condutos, etc.,
para vigas, vaus ou outros elementos estrutural.s, deverão ser tomadas providências para assegurar que a resistência ao fogo ;não
seja enfraquecida.
b) Onde, Por necessidade, um conduto passe atravês de uma
ant~para de uma zona vertical .Principa1 1 deverá ser instalada,
adjacente à antepara, uma vãlvula borboleta para incêndio, de
fechamento automático do tipa .. falha-segura1'.
A válvula borboleta também de~erá .ser passível de ser fechada manualmente de ambos os lados da antepara. A posição de
manobra deverá .ser facilmente acessível e marcada em cor vermelha que reflita a luz. O conduto entre a antepara e a válvula
borboleta deverã ser de aço ou outro material equivalente e, s'e
necessário, deverá ter um padrão de isolamento tal como o que
átende ao parágrafo a) da presente !Regra. A válvula borboleta
deverá ser instalada de modo que exista em, pelo menos um dos
lados da antepara. um indicador visível, indicando se a válvula
está em posição aberta.
c), Exceto para as escotilhas situadas entre os compartimentos de carga, de paióis e de bagagens e_ entre tais compartimentos
e os converses expostos ao tempo, todas as aberturas deverão
ser providas de dispositivos de fechamento, --permanentemente
instalados, que sejam, pelo menos, tão eficazes para resistirem a
incêndios, eomo as divisões em que se encontrarem instalados.
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Separação dos. Compartimentos de Acomodações
dos Compartimentos de Mãquinas, Carga
·
e Serviços
As anteparas limites e conveses que separam os compartimentos habitáveis dos e.:spaços destinados às máquinas, carga e
serviços deverão sér construídos segundo as divisões npo A .
Essas. anteparas e conveses deverão ter um grau de isolamento
satisfatório a Administração, tendo em vista a natureza dos compartimentos adjacentes.
Regra 40
Proteção dos Compartimentos de Acomodações e de Serviços
Os compar~imentos habitáv:eis e de. serviço deverão ser protegidos de acordo com as disposições dos parágrafos a) ou b) da
presente Regra.
a) (i) Dentro dos c·ompartimentos habitáveis, todas as anteparas divisórias que. não devam ser divisões do Tipo A, deverão
ser construídas de divisões do Tipo B, de materiais não-combustíveis, os quais poderão, contudo, ser revestidos de materiais .combustíveis, de acordo com a alínea (iii) do presente parágrafo.
·
(Ü) Todas as anteparas de- corredores deverão estender-se de
convés a convés. Aberturas de ventilação poderão ser permitidas
nas partas das anteparas do Tipo B, de preferência na parte inferior. Todas as oUtras anteparas divisórias deverão estender-se
\?erticahnente de convés a convés, e transversalmente aos casco
e outroS limites, a menos que sejam instalados forros e tetos lncombustíveis, assegurando a integridade ao fogo, caso em que as
anteparas poderão terminar no teto .ou no forro.
(iii) Exceto nos compartimentos de carg~ compartimentos de
bagagens. depósl tos de ,malas do correio e câmaras de gêneros
refrigerados, todos os revestimentos. pisos, forros e isolamentos
deverão ser de materiais incombustíveis. o volume total dos elementos combustíveis - forros. molduras. decorações e chapeados
em qualquer compartimento de acomodações ou compartimento
de serviço, não deverá exceder um volume equivalente ao de um
chapeado de 2,5 millmetros (1/10 de polegada) de espessura que
recubra a superfície total das paredes e do teta. Todas as superfícies expostas nos cor,redores ou nos condutos de escada e as
dos espaços dissimulados ou inacessíveis deverão ter características de baixa propagação de chamas. •
b) (i) Todas as anteparas de corredores em compartimentos
b_abitáveis deverão ser de aÇo ou construídas de. painéis do Tipo B.
(ii) Um sistema de detecção- de incêndio, de wn tipo aprovado, deverá ser instalado e disposto de modo a detectar a presença de incêndio em todos os compartimentos fechados, apropriados para o uso ou serviço de passageiros. ou da. tripulação (exceto
os compartimentos que não apresentem nenhum risco substancial
de incêndio), e. indicar automaticamente, em um ou mais pontos
ou estações onde possam ser mais rapidamente obserVados por
oficial;:; ou pela tripulação, a presença ou indicação do incêndio
e também a sua localização.
Regra. 41
Revestimentos de Cçlnvés*
Os principais revestimentos de convés dentro dos compartimentos habitáveis, estações de controle, escadas e corredores deverão ser de material aprovado que não se inflarne prontamente.
Regra. 42
Proteção das EscadaS e Elevadores nos ColÍlpartimentos
de Acomodações e de Serviço
, a) Todas as escadas e meios de abàndono nos corilpartimen..:..
tos habitáveis e de servir;o deverão ser de aço ou outro material
apropriado.
b) Os túneis de elevadores de passageiros e de serviço, os
túneis verticais para fornecimento de luz e ar para os· compartimentos de passageiros, etc., deverão ser de divisões de Tipo A.
As. portas deverão ser de aço ou outro material equivalente e,
( *l Convém rePortar--se às diretivas concernentes iJ. avallgç§.o d.os riscos de tncêndlo apresentados pelos materiais, adota.das pela. Organização (Resolução A

166 (ES. IVl.

(•) Convém reportar-se às diretivas provisórias a.pe-rfelçoads:s sobre os métodos
de testes aplicáveis às Coberturas Prtnctpals de Convés, a.dotadas pela. Organização (Resolução A. 214 (Vll).
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quando fechadas, deverão apresentar uma resistência ao fogo
pelo menos tão eficaz quanto a dos túneis em que estão instaladas.
Regra. 43

Proteção das Estações de Controle e Paióis
a) As estações de controle deverão ser separadas do restante
do navio por anteparas e conveses do Tipo A.
b) As anteparas limite dos paióis de bagagens, paióis de
malas postais, paióis de suprimento, paióis de tinta e de lâmpadas, cozinhas e outros locais si:milares deverão ser de divisões de
Tipo A. Os compartimentos que contém paióis de materi~l altamente inflamável deverão ser_ loc_alizados tle maneira a tornar
ininimo o perigo para Os passageiras e tripulação em casp de
incêndio.
Regr'a. 44
Janelas e Vigias
a) Todas as janelas .e vigias em anteparas que separam do
exterior os compartimentos de acomodações deverão ser construidas com armações de aço ou de outro material adequado. O vi~
dro deverâ se:r retido por um rebordo metálico.
_
b) Todas as janelas e vigias em anteparas dentro dos compartimentos hal:litáveis deverão ser construídas de modo _a_ atenderem â.s eXigências de integridade das anteparas em que estão
instaladas.

Regra. 45

Sistemas de Ventilação
A ventilação mecânica dos compartimentos de máquinas de-

. verá poder ser parada de uma posição facilmente acessivel, situada fora dos compartimentos de máquinas._
Regra 46
Detalhes de Construção
a) Tintas, vernizes e preparados similares. ten~o um~ base
de nitrocelulose ou qualquer outra altamente inflamavel, nao deverão ser utilizados em ,qualquer parte do navio.
b) As canalizações que atravessam as divisões Tipo A ou B
deverão ser de um material aprov·ado pela Administração. levando em conta a temperatura a que essas divisões poderão ser submetidas. As canalizações de óleo ou de líquidos combustíveis deverão ser de um material aprovado pela Administração, levando
ein conta o risco de incêndio. 0.$ materiais cujas características
sejam facilmente deterioradas pelo calor não deverão ser ~:rr:tpre
gados na construção de ex.nbornais exteriores, desc;:argas de sanitários e outras. saídas para o mar situad'}S próximo da linha da
água e onde uma falha do material em !f1SO de .incêndio, produziria perigo de alagamento.
c) Nos compartimentos que contenham. as máquinas prin_cipais de propulsão, ou caldeiras a óleo, ou máquinas auxiliares do
tipo de combustão interna com potência total de saída igual ou
superior a 746 kw, deverão ser tomadas as seguintes providências:
(i) os albóios deverão poder ser fechados do exterior desses
compartimentos;
{ü) os albóios com painéis de vidro deverão ser providos de
tampas de aço extel'nas .ou outro material equivalente, ligadas de
maneira permanente aos alboios;
(iii) qualquer janela permitida pela. Administração na. gaiúta
de tais compartimentos deve ser do tipo fixo e deverá ser provida
de uma tampa externa de aço ou outro ~at~rial equivalente a
fixada de maneira permanente; e
<ív) nas janelas e albóios referidos nas alíneas_ lil, l.ii' e

(iii) deste parágrafo deverá ser usado vidro reforçado com ara-:me.
Regra 47

Sistemas de Detecção de Incêndio e Equipamento
de Extinção de Incêndio
a)

Patrulhas e Detecção

Deverá ser mantido, em todos os n::1v~os. um eficaz sistema de patrulhas, de modo que possa ser prontamente percebido qualquer começo de incêndio. Deverão ser instalados alarmes manuais de __ incêndio em todos os compartimentos habitáveis de passageiros e tripulação, para permitir que a patrulha de
incêndio dê imediatamente alarme· ao ,passadiço ou à. estação de
controle de incêndio.
(ii) Deverâ ser instalado um sistema aprovado de alarme ou
de detecção de incêndio que indique automaticamente, em um
ou mais pontos ou estações adequadas, a presença ou sinais de
incêndio e sua localização em qualquer -parte âb navio que, na
opinião da _Ad_m_inistraçãb, não seja acessivel ao serviÇo de pa(i)
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trulha, exceto quando a Administraçã_o considerar que q navio
efetua viagens de tão curta duração que não seria razoável aplicar este requisito.
(iii) O navio, ___ .seja novo ou existente, deverá .durante toda a
tra vessi.a ou a estadia nos portos J exceto quando fora de serviç_o)
ser equipado com pessoal e material, de modo que qualquer alarme de incêndio seja imediatamente recebido por um membro
responsável da tripulação.

b) Bombas de IncêndiO e Sistema de Redes Principais de
Incêndio
O navio devexá_ ser provido de bombas de incêndio, de sistemas de redes principais de incêndio, tomadas de incêndio e man_gueiras, de acordo co:rp a Regra 5 do presente_ Capítulo e com. os
seguintes requisitos:
(i) os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 4000 deverão ser providos de, pelo menos, três· bombas de
incêndio indePendentes e os navios de tonelagem bruta .de arqueação inferior a 4000 de, pelo merios, duas bombas desse tipo;
(ii) nos navios de tonelagem brUta de arqueação igual ou superior a 1000, as ligações de água' do mar, a.s bombas de incêndio
e as fontes de energia que as acionam deverão ser dispostas de
modo a evitar _que um. incêndio em um compartimento qualquer
possa pôr fora de_ ação todas as bombas de incêndio; e
(iü) a bordo do~ navios de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1000, a instalação deverá atender às condições impostas
pela Administração.

c> Tomadas de Incêndio, Mangueiras e Esguichos
(i) O navio deverá ser provido de mangueiras de incêndio
em tal número que a Administração considere suficiente. Devei:á
11aver, pelo meti'os, uma mangueira· de incêndio para cada tomada exigida pelo parágrafo d) da Regra 5 do presente Capitulo.
Essas mangueiras deverão ser utilizadas unicamente para fins de
extinção de incêndio ou de experiência dos aparelhos de extinção
de incêndio ou .eril · exercícios de incêndio e vistorias.

(ii) Nos compartimentos habitáveis, de serviço e de máquinas,
o- número ·e a posição das tomadas deverão ser .tais que possam
ser satisfeitas as disposições do parágrafo d_) da Regrf!. 5 deste
Capítulo, quando todas as portas estanques e as portas das anteparas das zonas verticais principais estiverem fechadas.
(iiH Os arranjos deverão ser tais que pelo menos dols jatos
de âgua possam- a:tinglr qualquer parte de qualquer compartimento de carga quando vazio.
(iv) Todas ~ "t;omadas exigidas nos compartimentos de máquinas de navios com caldeiras a óleo o.u máquinas propulsoras
do tipo de combustão interna deverão ser equipadas com mangueiras que tenham esguichos, como exigido no 'paragrafo g) da
Regra 5 deste Cap~tulo.

d) Conexão Internacional com as Tomadas de Terra
(i) Qualquer navio. de tonelagem bruta de arqueação igual
ou superior a 1000 toneladas deverá Ser provido de, pelo menos.
uma conexão internacional com as tomadas de terra, em atendimento .ao parágrafo h) da Regra· 5 deste Capítulo.

(ii) As instalações deverão permitir a ligação com a terra
por- qualquer dos bordos~
e) Extintores· de Incêndio Portáteis nos Compartimentos de

Acomodações e de Serviço

Os navios deverão ser providos, nos compartimentos habitáveis e de _serviço,_ de extintores portáteis de modelo aprovado, em
número julgado necessário e suficiente pela Administração.
f) Di~positivos Fixos de Extinção de Incêndio nos Compartiment~s

de Coroa

Os compartimentos de ca,rga dos nav:ios de tonelagem brude arqu-eação igual ou superior a 1. 000 deverão ser protegidos 11JO.r
um dispositivo fixo d~ extinção de iru:êndio por gás inerte. e·m
atendimento a Regra 8 do •Pt'esente Capitulo.
(ii) Quando a Administração eon.siQ.erar qUe um navio. efetua
via;gens_ de tão curta duração que- não se justificaria a apli-cação
das exigências da alínea {i) deste parágrafo e no caso dos navtos
de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1. 000, deverão ser
instalado~ nos compartimentos de carga Os ç.ispositivos de extinção
que ela considerar satisfatórios.
g) Dispositivos de Extinção de Incêndio nas Praças ·de Caldeiras, etc.
(.i)

Onde estiverem situadas ealdeiras a óleo, principais ou aUXiliares. ou nos compartimentos que conten.ham u.nidades do sistema
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de óleo combustivel ou tanques de sedimentação, um navio deverá
ser provido dos seguintes _ dispositivos:
(i) deverá haver uma qualquer das
tinção de incêndio:

in~tala:ções

fixas de ex-

111 um sistema fixo de borrifamento _de água sob pressáo, de
acordo com a Regra 11 deste Capítulo;
í2J uma-Instalação fixa de extinção de in-cêndio por gã:s inerte.
de acordo com a Regra 8 deste Capitulo; e

(3J uma instalação fixa de extinção de espuma, de acordo
com à R<:gra 9 deste Capítulo. (A Administração poderá exigir
dispositivos fixOs ou mõveis de ãgua sob pressão ou de espalhamento de ·espuma para o _oonibate a incêndio_ acima das chapas
de estrado) .
Em cada caso, se as praças de máquinas e de ·caldeiras não
forem completamente separadas ou se o óleo combustível puder
ser drenado da praça de caldeira para os porões da :praça de máquinas, as praças de máquinas e de caldeiras. combinadas deverão
ser consideradas como um sõ compartimento.
(ii) em cada frente de caldeira, bem como e-m cada local em
que se situe uma parte da instalação de óleo combustível deve~ão
existir pelo menos dois extintores .portáteis, distribuidores de espuma ou de outro ageilte. aprovado para extinção de incêndios

-de óleo.
Em cada praça de caldeira deverá haver, alêm disso, ·pelo menos um extintor de> espuma de um tipo aprovado, tendo uma
capacidade mínima· de 136 litros (30 galóes) ou um dispositivo
equivalente.- Esses extintores deverão ser providos de mangueiras
em sarilho, adequadas para atingirem qualquer parte da praça de
caldeiras e compartimentos que contenham qualquer parte das
instalações de óleo combustível; e
(iii) em cada frente de caldeiras deverâ ·haver um recipiente
contendo areia, serragem impregnada com soda ou outro material
.seco aprovado e em quantidade con_siderada satisfatõria pela Administração. Um extintor portátil, de_ modelo aprovado, constitui um
equivalente aceitâvel.

h) Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos
que contêm Motores de Combustão !ntem·a.
Quando, em urn navio, forem usados motores de combustão
interna, seja para.a propulsão principal ou s~ja para fins auxiliares associados, com uma potência total de saida d.e não menos
de 746 kw, deverão ser providos os segui1:1tes dispositivos: ·
{i) um dos diSIJ:OSitivos fixos de extinção de incêndio previstos na alínea (i) do parágrafo g) da presente Regra; e
(ü) em cada compartimento de máquinas, um extintor de
espuma de um tipo aprovado e de capacidade miníma de 45 litros
f 10 galões) ou um outro equivalente e também um tipo de extintor de espuma portãtil para cada 745 kw de potência de salda do
motor ou fração desta potência. Mas o número total de extintores
portáteis assim suprido não deverá ser inferior a dois nem exceder seis.

i) Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos
que contêm Turbinas a Vapor e que não requeiram qualquer Instalação Fixa.

A Administração deverá ter oo~sideração especial com os diSpositivos de extinção de incêndio a serem providos nos compartimentos que contenham turbinas a vapor e que sejam separados
das praças de caldeiras por anteparas estanques.
j) Equipamentos de Bombeiro e Equipamentos IndiVlduais.

de

(i) O número .mínimo de equipamentos
bombeiros, de acordo com as disposiÇões da Regra 14 deste Capítulo, e de conjuntos
de equipamentos individuais suple-mentares, compree:t_ldendo c~a
um desses conjuntos os elementos estipulados nas al1enas a) (J),
{ü) e (iü) daquela Regra, que devera existir a .bordo é o seguinte:
(1 l

dois equipamentos de bombeiros e, além disso,
(2) para cada 80 metros (262 pês) ou frãção .da so·ma dos
comprimentos de todos os compartimentos de passageiros e de
serviço no convés onde existirem tais compartimentos ou, se
houver' mais de um convés para tal fim, no convés onde existir
a maior soma de tais comprimentos, dois equipamentos de bombeiros e dois conjuntos- de equip-amentos individuais, compreendendo cada conjunto os itens estipulados nas alíneas a) (i), (ii)
e (üi) da Regra 14 deste capitulo.
(ii) ·Para cada equipamento de bombeiro que inclua um aparelho de respiração autónomo, de acordo com as :disposições do
parágrafo b) da Regra 14 do presente Capí<uloj__dey~rão___exlstir
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ampolas de recarregamento em núme.ro julgado suficiente

pe~a

Admini·stração.

Os equipamentos de bombeiros e os equipamentos !ndh
viduai.s deverão ser 3(rttllazena-dos em posições .suficienteme-nte
distantes umas das outras e m_antic;io.s prontos para o úso. Em
cada uma dessas posições deverão es~ar disponiveis pelo menos
dois equipamentos de bombeiro. e um equipamento li11dlvldual.
Regra 48
Meios de Abandono
a) Em todos os compartimentos destinados aos passageiros e
à t:ç-ipulação e em todos os compartimentos em que a· tripulação
é normalmente empregada, exceto os compartimentos de máquinas; deverão ser previstas escadas inclinadas e· -escadas verticais
que constituam um meio rã.pido de abandono ,desses compartimentos para o convés de embarque das embarcações sal·va-vidas.
DeverãQ ser" observadas em particular as seguintes .precauções:
(i> abaixo do convés das anteparas, cada compa·rtimento estanque ou outro cc>mpartimento ou grupo de compa!'timentos de!lmítados de modo semelhante deverá ser provido de dois meios
de abandono,- dos quais pelo menos um deverá ser independente
de portas estanques. Um desse.s meios _de- abandono poderá ser
dispensgtdo pela Administração, levando ria devida. -conta a natureza e a localização dos_ c(l.mpartimentos e q número de pessoas
que neles poderão normalm·ente ser alojadas ou empregadas;
Cü) acinia do conv~s das anteparas, cada zona vertical principal ou outro compartimento ou grupo de compartimentos delimitado de modo semelhante, deverá ser provido de pelo menos
dois meios práticos de abandono dos quais, pelo menos, um deverá
dar acesso a uma escada que constitua uma saida vertical; e
Ciü) pelo menos um dos meios de abandono deverâ ser constituído de uma escada inclinada de fácil acesso, segregada por
anteparas que proporcionem tanto quanto possível um abrigo continuo contra o fogo, desde o nível de sua origem até o convés do
embarque nas embarcações salva-vidas. A largura, o número e a
continuidade das escadas deverão ser julgados satisfatórios pela
Administração.
b) Nos compartimentos Qe máquinas deverão ser ;providos do-is .
meios de abandono, um dos qUais poderá ser uma porta estanque,
para cada praça de máquina, túnel de eixo e praça de caldeiras..
Nos comPartimentos de mâquin_as que não disponham de nenhuma
porta estanque, os dois meios de abandono deverão ser rons.tituídos por dois conjuntos de escadas verticais de aço, tão separados
quanto possíYel, conduzindo as portas na gaiúta, do mesmo modo
separadas e atraVés das quais é provido o acesso ao convés das
embarcações. No caso de navios de tonelagem bruta o-u arqueação
1nferior a 2. 000, a: Administração poderá dispensar esta exigência.
levando na devida considera~o a largura e a disposição da gaiúta.
(üi)

Regra 49

óleo Combustível utilizado para Motores de Combustão Interna
Nenhum motor de combustão interna d~verá ·ser usado para
qualquer instalação fixa num navio, se seu combustível tiver um
pont<> de fulgor igual ou inferior a .43°C (ll0°FJ <teste cadlnho
fechado), como determinado por um aparelho de medida de ponto
de fulgor, aprovado.
Regra, 50

Arranjos Especia,is nos ComPartimentos de Máquinas
a> neverão ser providos meios para parar os ventiladores que
servem às praças de máquinas e compartimentos de ea:I"ga e para
fechar todas as portas, condutos de ventilação, espaços anulados
em torno d~s· chaminés e outras aberturas para esses locais.
Esses dispositivos deverão poder, em easo de incêndio, .ser manobrados do exterior. dos compartimentos interessados.
b) Os motores que movimentam os ven.tiladores de tiragem
forçada e de tiragem induzida, -as bombas de transfe·rêncta de
combustív,el, as bombas das unidades de óleo combusti'rel e outras
bombas similares a óleo deverão ser munidas de co-mandos à distárieia, situados fora dos compartimentos interessados, de modo
que possam ser· parados em caso de incêndio que tenha origem no
compartimento em que estão localizados.
c) Toda tubulação de aspiração de óleo combustível de um
reservatório, de um tanque de decantação ou de um tanque de
serviço, situados actmà do duplo-fundo; deverá ser munida de uma
torneira ou válvula ea:paz de ser fecl)ada do lado de fora do compartimento interessado, no caso de que um incêndio venha a se
declarar no compartimento em que
tanques esteJam situados.
No caso especial de tanques profnndos situados ntpn túnel de
eixo ou num túnel de tubulações, deverão ser instaladas válvulas
sobre os tanques proftmdos, mas, em -caso de incêndio, dever-se-á
poder fechar as canalizações por .meio de válVUlas ·adicionais no
tubo_ou __ tubos-fora do. túnel ou tú..'leis.

esses
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PARTE D
Medidas de ,segurança contra incêndio para Navios de Carga(<
Regra 51

Exigências Gerais para Navios de Carga de Tonelagem Bruta
de Arqueação Igual ou Supetior a 4.000 que não sejam Navios
Petroleiros, abrangidos pela Parte E deste Capitulo
a) O casco as superest·ruturas, as anteparas estruturais, conveses e casarias deverão ser construídos de aço, exceto quando
a Administração aprovar o uso de outros materiais apropriados.
em ·casos especiais, ·tendo em vista o risco do incêndio.
· b) Em compartimentos habitáveis, as antepa!"ias de corredores
deverão ser d'e aço ou construídas de ·Pai,nés tipo "B"
c) Os revestimentos de convés no interio.:r dos ·compartimentos
habitáveis situados sobre os conveses que constituam a parte superior dos compartimentos de máquinas e dos compartimentos
de ear.ga deverão ·ser de wn tipo que não se inflame com facilidade.
d) As escadas interiores situadas abaixo do convés descoberto
deverão ser de aço ou de outro m-aterial apropriado. Os túneis
verticais dos elevadores, destinados à tripulação, que se encontrem nos compartimentos habitáveis deVlerrão _ser de aço ou de
outro material equivalente.
e) As anteparas das .cozilJ.uas, paióis de tinta, paiós das luzes
a óleo ou querosene, paióis do mestre, q.ando adjacentes aos compartimentos habitâveis e das praças dos geradores de emergência,
se' houver, deverão ser de aço ou de material equivalente.
f) Não deverão ser utilizadas tintas, vernizes e outras subs~
tâncias análogas à base de nitrocelulos·e ou ·de outros produtos
altamente inf.lamãveis,. nos compar-timentos habitáveis e nos com~
partimentos de máquinas.
g) As tubulações de óleo ou de combustíveiS líqUidos deverão.
ser de materiacl _aprovado pela Administração, tendo em vista
o ·risco de incêndio. Não deverão ser utilizados materiais filcil~
mente tornados ineficazes pelo calor, para a construção de embornais exteriores, descargas saru.tárias e outros con<iutos de des~
ca,rga que estejam próximos à Unha d'água, bem como em locais
em que o enfraquecimento desses matertai's em caso de incêndio
levaria ao .risco de prmocar um alagamento.
h) A ventilação mecâ.nica .dos compartimentos de mâquinas
deverá poder ser parada de wna posição facilmente acessível, situada fora dos compartimentos de máquinas.
·
Regra. 5Z

Sistema de Extinção de Incêndio e Equipamento
a) Aplicação
Quando os navios tiverem uma tone,lagém bruta inferior às
citad.as nesta Regra, os dispositivos para os itens cobertos pela
presente Regra deverão ser de modo a satisfazer à Administração.
b) Bombas de Incêndio e Sistema de R,edes P-rincipais de
Incêndio.
O navio deverá ser provido de bombli.s de incêndio, de sistemas
de <redes principais de fncêndio, tomadas d'água e mangueiras,
de _acordo com a Regra 5 do presente Capitulo e .com as segujnrtes
prescrições:
(i) wn naVio de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1. 000 deverá ser provido de duas bo:mbas de incêndip acionadas independentemente; e
(li) num naVio de. tonelagem brut'a de arqueação igual ou
superior a 1. 000, se :um incêndio em qualquer compartimento puder
colocar fora de ação ·todas as bombas, deverão existir meios a.Jternativos para fÔrneclmen.to de água para o -combate ao Incêndio.
Nwn naVio de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior
a 2. 000, este med:o alternativo deverá ser uma bomba de emergência fixa independente. Esta .bomba de emergência deverá ser
oapaz· de fprnecer dois jatos de água, de modo a satisfazer à
Admlnistração.
•
e) Tomadas de Incêndio, Mangueira~ e Esguichos.
(i) Num naVio de toneiagem ·bruta de Mqueação Igual ou superior a l. 000, o número de mangueiras de incêndio a ser provido,
cada uma delas coma>lementada oom acoplamentos e esguichos,
deverá ser de uina pM"a cada 30 mebros ·(100 .pés) de oompri• Convém reporta.tMse à R'l'lcomendação sobre as medlda:s · d.e segurança. aplicá...
veis aos nav1oa do ca.rga. operados sem a- preaença. permanente de pessoal nos
cômpartimentos de mAquinas, em complemento às que são norma1ment11 julga•
das necessârlas para. os navtoa opel'ad.oa com Ull) peuoaJ. de quarto n05 com..

p,artimentotJ de máquinas, a.ClOtada. pela Orga.ntzaçlo (Reaoluçie A. 211 (VII)).
• Oonvém. reportar-se la dlretivaa prov!Sórlaa aperfeiçoadas sobre os métodos de
;::l::i:,.<:A;.e~ :Sr~·rf.ura:s Pl'J.neipals de Convés, ~~du pela Orsa,nlzaçAo
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n~vio e wna sob:tes,salente,. com o mínimo de 5 mangueira:s·. Este número não inclui quaisquer mangueiras exigidas
para qualquer praça de máquinas ou de caldeiras.

mento do

A AdministraÇão poderá aumentar o número de mangueiras
exigido, de modo a .assegurar que .mangueiras em número suficiente estejam disponíveis e aceS!Sivei$ a todo momento, levando
em consideração o tipo dÕ .navio e a natureza da linha em que
o me~o é empregado.
·(ti) Nos compartirr..entos habitâvets, de serviço e de mâquinas
o número e a poslçã_o das tomadas de incêndio deverá ser tal que
atenda aos requisit~ do parágrafo d). da Regra 5 do presente
Capitulo.
(üi) Num .naViCI as disposições dev&ão ser tais que ,Pelo menos
dois jatos d'água possam at.ingir qualquer parte de qualquer com~
partimento de carga quando vazio.
(iv) Todas as t9madaS exigidas .nos comPartimentos de m~á
q:uinas de navios com caldeiras a óleo ou mã.quinas propulsoras do
tipo de combustão interna deverão ser equipadas ·com mangueiras
que tenham esguichos, como ·exigido no parágrafo g) da Regra 5
do presente Capítulo.
d) Conexão Internaciohal com as Tomadas de Terra.
(i) Qualquer navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1. 000 deverá ser provido com pelo menos wna conexão
internacional de ligação com a terra, em atendimento ao parágrafo h) da Regra 5 deste Capitulo.
(ü) As instalações deverão permitir a ligação com a terra
por qualquer dos bordos.
e) ExtintoreS de Illcêndio Po~táteis nos Compartimentos de
Acomodaçêes e de Serviço.
Os navi-os deverão ser providos, nos compartimentos habitáveis
e de serviço, de extintores portáteis de modelo aprovado, em
número julgado necessário e suficiente pela Administração. Em
qualquer caso, seu número 'nã.o_ dever~ ser inferior. a cinco nos
navios de tonelagem bruta_de arqueação igual ou superior a 1.000.

f) Dispositivos Fixos de Extinção de Incêndio nos Compartlment(>s de carga.
(i) Os -compartimentos de carga dos navios de tonelagem
bruta de arqueação igual ou superior a 2. 000 deverão ser prote~
gidos por um sistema fixo de extinção, em atendimento à Regra 8
do presente Capítulo.
(ii) A Administração poderá isentar dos requisitos da alínea
(i) deste pãrágrafo os porões de carga de qualquer navio foutros
que não sejam os tanques de um petroleira!:
<1 ) se eles for:em providos de tampas de ,aço nas escotilhas e
de meios .eflc~es de fechamento de todos os ventiladores e outras
aberturas que conàw:a;m aos porões;
<2> se.o nÇtvio for construído e destinado unicamente para o
transp.orte de cargas tais como minérios ,carvão o.u grãos; e

(3) quando for provado, de :mQdO a satisfazer à Administração,
que o navio será engajado .em viagens de t~ curta duração que
seria !njustificâvel a aplicação do ~equisito.
(iii) Quando transportando explosivO's de natureza ou·quantidade ta1s que não seja pe:cyaitido que sejam transportados em
navios de passageiros, de. a:córdo .com a Regra 8 do c_apítulo VII
da .presente Convenção, todó navio, em .complementação ao atendimento dos requisitoS desta; Regra deverá atender aos se.guintes
requ!s!tos:
C1) não poderá ser usado vapor em qualquer compartimento
que contenha explosivos. p,a,~ra os fins desta alínea., •!compartimento" significa todos os espaços compreendidos entre duas anteparas permanentes adjacentes e in:c:lui o mais baixo dos porões e
todos os compartimentos de carga acima dele; e
(2) além disso, em cada compartimento que contenha explosivos e nos compartimentos de carga· adjacentes, deverá ser provido em .cada .compartimento de carga um. sistema de d-etecção de
fumaça ou fogo.

g) Equipamentos de Extinção de Incêndio nas Praças de Caldeiras, etc.
Nos compartimentos em que exlst.lrem caldeiras principais ou
auxiliar~ a óleo, unidaà'es de óleo combustível ou tanques de decantado, em navios de tonelagem bruta de arqueação lguaJ. ou
superior a ......... ·~ deverão ser prov1d<lêls os segUintes dis-positivos:
'
·
(i) deverâ existir qualquer uma das seguintes instalações fixas
de extinção de ,incêndio:
{!) um sistema de borrifamento de âgua sob pressão, de acordo
com a Regra 11 deste Capítulo;
·
·
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12) uma !nstal,ação de extinção de incêndio. de acordb com deverão· ser constituídos por clois conjuntos de escadas de aço
a Regra 8 deste Capitulo;
tão separados quanto possív~I. conduzindo a portas na gaiúta, dÓ
mesmó modo separadas, e através das quais é provido o acesso
<3) uma instalação fixa de espuma, de acordo eom a Regra 9
·ao
convés de embarque das embarcações. No caso de navios de
deste Capítulo. rA Administração poderá exigir equipamentos fixos tonelagem
bruta de arqueação Inferior a 2. 000, a· Administração
ou móveis com água sob pressão ou de borrifamento de espuma poderá dispensar esta exigência, levando na devida .consi~eração .a.
para combate a Incêndio, acima do estrado da praça.)
.
.
largura e a disposição da galúta.
·
Em cada caso, se as praÇas de máquinas e de calclelras não
Regra 54
forem inteiramente separ.adas, . ou se o óleo combustível puder
Dispositivos Especiais nos Compartimentos de Maquinas
escorrer dos pocetos de esgoto da praça de caldeiras p'à.ra os da
praça de máquinas, as praças de máquinas e de caldeiras combia) Deverão ser providos diSpositivos para parar os ventiladore.s
nadas deverão ser .consideradas UJ;Il único compartimen~;
que servem aos compartimentos de máquinas e aos de carga e
para fechar todas as portas, Condutos de ventilação, espaços anula(ii) deverá existir, pelo menoS dois extintores portáteis .aprovados de espuma ou de outro meto aprovado de extinção, adequado
res em torno das chªminés e outras aberturas para es~es locais.
para Incêndios de óleo, em cada frente de cã.ldeira de cada praça Esse? dispositi~os deverão poder, em caso de incênOOo,, Ser manoe em cada CO!llPartimento em que uma paz:t,e da instalação de . brados do exterior ~e tais cot;npartimento.s_.
óleo combustível estiver situada. Além disso, deverá existir pelo
Os motores que acionam os ventiladQres de ti:r.agem forçaQa
menos, um extintor com as- características acima e com a ~apa-· e deb)tiragem
induzida, as bom]Jas de transferência de óleo, as
cidade de 9 litros 12 galões) para cada queimador, não havendo
bombas de óleo combustível das unidades ci"e queima e out~as bomnecessidade de que a capacidade total do extintor ou extintores
bas similares de combustível deverão ser munidas· de comandos à
adicionais exceda 45 litros I 10 galões) para qualquer praça de
distância situadas fora dos compartimentos em que se acham as
caldeiras;
bombas, que possam ser· paradas no caso. de incêndio que tenha
origem no compartimento em.que estão _localiza<las.
(iii) em cada frente de caideLra deverá existir u:In recipiente
contendo areia, serragem impregnaÇa com soda ou outro material
c) Toda canalização de aspiraçãp de óleo combustivel llgaó"a
seco aprovado, na quantidade que for exigida pela Administração.
a um reservatório, a um tanque de decantação ou a um tanque deAlternativamente, um extintor portátil aprovado poderá ser usado
serviço
diário, situados acima do duplo-fundo, deverá ser munida
em lugar do acinta citado.
de um_a torneira -ou de uma válvula capaz de ser fechada do lado
de fora do respectivo compartime:ç1to, no caso de um incêndio
h) Dispositivos de Combate a Incêndio em Compartimentos que
contêm Motores de Combustão Interna
que se declare no compartimento em que esses tanCitues estáo
situados. No caso especial dos tanques profundos situados em
Quando forem usados motores de CÇ)mbustão interna, seja
qualquer túriel de eixo ou de tubulações, as válvulas deverãO" ser
para a propulsão principal, ou seja, para fins auxiliares asSociados, instaladas nos tanques, mas em caso de incêndio dever-se--:á poder
com uma potência total de saída de não menos de. 746 kw, um
fechar as canalizações que a eles são ligadas por meio de válvula
navio de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1. 000
adicional cplocada f~ra do túnel ou túneis.
deverá ser provido dos seguintes dispositivos:
PARTE E
(i) um dos dispositiVos fixos de extinção de incêndio exigidos
Medidas de Segurançá contra Incêndio para Petroleiros
pela alínea CU do parágrafo gl da presente Regra; .e,
(ii) em cada compartimento de máquinas, um extintor de
Regra 55
espuma de um tipo aprovado e de capacidade mínima de 45 litros
Aplicação
1lO galões I ou_ um outro equivalente, e também um. tipo aprqvado
de ext_intor de espuma portátil para caó:a 746 kw de potência de
a·) Esta Parte deverá ser aplicada a todos os petroleiros novos
saida do motor ou parte disso. O número total de extintores
que .. trans-portem ôleo cru e J?rDdutos de petróleo que tenham um
portáteis a ser suprido não deverá .o;;e.r; in_ferior__ a dois nem. exceder ponto de fulgor que não exceda 600 C (1,40° F> (prova de cadlnho
seis.
·
·
fechado), como determinado por um aparelho de medição de
ponto d_e fulgor de tipo aprovado e cuja pressão Reid' de vapor
i) Dispositivos de Combate a Incêndio em Co.m.partimentos que
seja
abaixo da Pressão atmosférica, e outros produtos líquidos que
contêm Turbinas a Vapor e que não requeiram qualquer Instalação
tenham um r~sco de incêndio sim.ilar.
Fixa
b) Em complementação, todos os navios cobertos por esta ParA Administração deverá· dar conside-r~ção eSpeciàl acs dispote deverão atenUer a_os requisitos das Regras 52,· 53 e 54 do presente
sitivos de extinção de ilJ.Cênàio a serem providos nos compartimentos que contenham turbinas_ a va-por e que sejam separados das Capítulo, exceto que o parágrafo f) .9-a Reg"ra 52 não se aplfca
necessariamente· aos petroleiros que atendam à Regra 6Q do prep~aças de caldeiràs por anteparas estanques.
sente Capítulo. j) Equipamentos de Bombeiro e Equi~amentos Individuais
c) Quando for· pretendido transportar outras cargas que não
(i) O navio, seja novo ou existente, deverá__ transportar pelo
sejam as referidas no parágrafo a) dP,sta Regra e que apresentem
menos dois equipamentos de bombeirO, em atendimento aos l'equiriscos adicionais de incêndio, deverão ser exigidas, de modo a satissltos da Regra 14 do presente Capitulo. Além disso, as Adminisfizer à Administração. medidas ádicionais ..de segurança.
trações poderão exigir, nos grandes navios, conjuntos ad'icionais de
d) Transportadores combinados não deverão transportar carequipamentos individuais e, .em petroleiros e navios especiais, tais
gas sólidas, a menos que todos os tanques de carga esteja·m vazios
como navios-fã-brica, equipamentos de bombeirO adicionaiS:.
ó'"e óleo e sem gases ou ~menos que, em cad;;1 caso, .a Adniini.~tração
(ii) P:ua cada equip::tmento de.bomb€lro que inclui um apareesteja satisfeita com os dispositivos que forem providos.
lho de respiração autõnom.o, de acordo com as disposições do
Regra 56
parágrafo bl da Regra 14 do presente Capítulo, deverão existir
ampolas de recarregamento em número _julgado suficiente pelâ
Localização e Separação dos Compartimentos
Administração.
a) os compartimentos' de máquinas- de Categoria A deverão
(Iii) Os equipamentos ele bombeiro e os equipamentos Indiviser posicionados a ré dos tanques de carga e tanques de residuos
duais deverão ser. arffiazenaP.os de modo que sejam f~ilmente
e deverão ser deles isolados. por um espaço vazio, compartimento
acessíveis e prontos para serem usados e, quando forem providos da bomba de ca-rga ou tanque de óleo combustível pesado. Eles
mais de um _equipamento de bombeiro e mais de um conjunto de
também, deverão ser situados a ré de tais compartimentos de
equipamento individual, deverão eles ser armaze.p.ados em posições bombas de carga e espaços vazios, mas não necessariamente a
suficientemente distantes ümas das. outras.
ré dos tanques de óleo .combustível pesado. Contudo, a parte mais
baixa do compartimento da bomba poderá ser embutida em tais
Regra 53
compartimentos de máquinas para acomodar as bombas, desde que
Meios de Abandono
a altura do convés rebaixado. seja, de um modO· geral, não mais
a) Em todos os compartimentos_ destinados aos passagei.ros e à
do que um terço do pontal moldado acima da quilha. Exceto no
tripulação e em todos os compartimentOs em que a tripulação é
caso de navio de não mais de 25 000 toneladas métricas deadweight,
normalmente empregada, exceto nos compartimentos de máquinas, em que possa ser demonstrado que por razões de acesso e de um
deverão ser previstas escadas inclinadas e es..cadas verticais ·que satisfatório arranjo de canalizações, isto seja. impraticável, a Admiconstituem um meio rápido de abandono desses compartimentos nistração poderá permitir um rebaixamento que exceda tal altura
mas que não exceda a metade do pontal moldaclo acima da quilha.
para o convés de embarque do.s embarcaçõeS salva-vidas.
b) Os compartimentos habitáveis, as estações principais de
b) Nos compartimentos de máquinas_d'everão ser providos dois
controle de carga, estações de controle e compartimentos de sermeios de aba!ldono para cada praça de máquinas, túnel de eixo
e praça de càld_elras, sendo que um destes meios poderá ser uma viço deverão ser Posicionados a ré de todos os tanques de carga~
porta estanque. No~ compartimentos de máquinas que não dispo- tanques de resíduos, compartimentos das bombas de carga e espa. nham de nenhuma porta estanque, os dois ~eios de abandono ços vazios que isolem os tanques de carga ou de residuos dos
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compartimento$ de mãQ_uinas d~ Categoria A. Qualquer antepara
cçmu_m separando um compartimento de bomba de carga. incluindo
a entrada do compartimento de bomba, de compartimentos habitãveis, de serviço e estações de controle devera ser construída no
tipo ··A-60". Quando for neces.sá_rlo. cOmpartimentos habitáveis.
estações çle controle, compartimentos ·ae- máquinas· que não sejam
d'e Categoria A e compartimentos de serviço pode-tão ser permitidos por ante a vante de todos os_ tanques de carga, tanques de
residuos, compartimentos de bQmbas e espaços vazios .sujeitos a um
padrã:o. de segurança equivalente e providos. de ·modo a satisfazer à
Administração, de dispositivos apropriados de extinção de incêndio.
c) Quanc:lo a instalação de um posto de navegação acima da
área de tanque de carga se fizer nece.ssâria. ele -deverá servir
unicamente para fins de navegação e deverá ficar separado do
convés dos tanques de carga por meio de um espaço aberto, com
uma altura de pelo menos 2 metros. A proteção contra incêndio
de tal po5:ição para navegação deverá, além disso, ser do modo
exigido para os compartimentos de_ controle, como consta çios parágrafos aJ e b) da Regra 57 e outraS dispo'sições da presente Parte
que sejam ·aplicâveis.
·
d) Meios __ d_everão ser providos para .manter ·os derrames do
convés afastados das área_.s de cOmpartimentos habitáveis e de
serviço. Isto· pode:r:á ser conseguido pela provisão de uma braçola
continua permanente, de uma altura apropriada, estendendq-se
de_ borda a b __ 1a. Deverá ser d_ada_consideração especial aos dispositivos assoe
os para o ca!"regame:nto de popa.
e> As anteparas exteriores de superestruturas e casarias que
circundam os compartimentos habitáveis e de serviço e inclusive
quaisquer convéses em balanço em q_ue se apóiam tais acomodações
deverão .sez: -isoladas, de acorçlo com o tipo ''A-60", em todas as
partes que ticam em fre~nte aos tanques de óleó de carga e ·ao
longo de 3 metros _para ré do limite de vante.- No caso-· dos lados
dessas superestruturas _e casarias. tal isolamento deverá ser inst.a-tado até uma· altura que seja considerada necessârta ·pela Administração.
f) Nas anteparas-limites que ficam frente aos tanques de
carga, das superestruturas e cas~rias que contenham compartimen~
tos habitáveis _e de serviço deverão ser aplicadas as seguintes disposições:
(i) nenhuma po~ta devera ser permitida ·em tais_ anteparaslimites. exceto portas de compar\imento!:. que não" tenham acesso
aos compartimentos habitã.veis e de serviço, tais como estações de
controle de carga, compartimentos de provisõeS e ·paióis que podem
ser permitidas pela Administração. Quartdo existirem tais portas.
oS limites dos compartimentos terão is_qlamento do tipo "A-60".
Em tais limites poderão ser instaladas çhapas aparafusadas- para
remoção das máquinas;
(ii) as vigias em tais anteparas-limites deverão ser de um
tipo fixo lque não são abertasl. As janelas ela casa do leme poderão
ser do· tipo__ de abri:r;
-(iii) as vigias existentes no primeiro convéso acima dO COnvés
principal deverão ser equipadas com ~obettura:5 internas de aço
'"''.1 materi.al __ equivalentc.
-- --- ------ ---=-=-Os requisitos cl.este parágrafo, onde aplicàveis, exceto no_ caso
de acesso aos compartimento,s do passadiço, deverão também ser
aplicados aos limiteS das superestruturas e casarias. numa dist~n·
cia de 5 metros, medida longitudiilalfuente. a partir d'a parte ern
que tais estruturas terminam a~ante.
Regra 57

c-onsttuçào
a} {i) O casco, superestrutura, anteparas estruturais, conveses
e casarias deverão ser construídps de a:_ço Ou outro material equivalente.
·
(ii) Anteparas _entre cor.p.par~imcntos de bombaS de' carga, in-cluindo seus _túneis verticais e compartim-entos de- máquinas de
Categoria A, deve1:áo ser ct6 .. Tipo ''A'f e não d-ev~rão< ter _qualquer·
penetração que seja _inferior a.C! Tipo •~A-O" ou equivalente sob to-Pos
os aspectos, com exceção .qa_ gaxeta do eixo da bom_ba de carga e
penetrações similares__ e,nga.Xetadas.
- -----(iii) As anteparas e convéses que formam divisões que sepa-·
rem- os compartimentos de máquinas de categoria A e compartimentos de bombas de carga, incluindo seus túneis_ verticais, respectl_vamente, ·dos compartimentos habitáveis e de._ serviço deverão
ser do tipo "A-60" ..-Tais anteparas e cunvé.ses__ e quaisquer limites
de compartimentos de máquinas d€- Categoria A e compartimen:tcs de bom,bas de car-ga não devcr~o te~ abexturas para janelas_ e_
vigias.
·
-----~

~---

<iv} Os requisitos das alíneas (ti) e fiii) do p~nte parágrafo,
contudo. não impedirão a in:5talação de lumi:q.ári'as _permanentes
estanques a gás, aprovadas para íluminar os compartimentos .de
bombas, desde que possuam uma resistên-cia adequada e mante-_nl)am a integridade e estartqueídade ao gás da antepara atendel_ldo
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aos requisitos da clas.se "A". Além disso não impedirão a utlli~ação
de janelas numa estação de control.é: lóCalizada totalmente no
interior de um compartimento de mãquínas.
~v) As estações de cont.rol~ deverão ser separadas dos comparti_mentos fechados adjacentes por- meio_ de anteparas tipo "A 1' e
convéses. O lsoJamento dos limites dessa estação de controle deve:..
ra ser de modo a satisfazer à Administração. levando em consideração ó risco de__ incêndio nos co_mpartimentos adjacentes.
<vi> As porta.s de gaiútas· nos compartimentos de máquinas de
Categoria A deverão ser de fechamento automâtico e atender às
ci'ispo.sições citadas na alínea 1vil l do parãgrafo b) da presente
Regra.
(vii) A superfície do isolamento nos limites interiores dos compartimentos de máquinas de _Categoria A deverá ser impenetrável
ao óleo e vapores de óleo.
·
<viii> Os revestimentos principais do convés, se aplicados. deverão ser de mateTiais aprovados q,ue não se inflamem facilmente. "
(ix) As escadas interiores deverão ser de aço ou outro material
apropriado.
<x> Quando forem adjacentes aos compartimentos habitáveis.
as anteparas de _cozinhas, paióis de tinta, das luzes a óleo ou
querosene e paióis do mestte deverão ser de aço ou de material
equivalente.
(xi) Tintas. vernizes e outros acabamentos usados em superiicies interiores expostas deverão ser de natureza a não oferecer
um risco de incêndio indesejável, a juízo da Administração e não
deverão produzir uma quantidade exéessiVa dé fumaça ou outras
quaisquer matérias de propriedades tóxicas.
Cxii) As. canalizações que trê!-nsportem óleo ou. combustíveis
líquidos deverão ser de u_m materja~ aprovado pela Administração,
considerando o risco de iricêndio. Os materiais que forem tornados
rapidamente tnefi~azes pelo aquecimento r.ão deverão ser utiliz~dos
para os embornais externos. descargas de sanitários e outros condutos de descarga que estejam PróXimOs à linha d'água, bem como
em locais em que a fallia destes materiais em caso de incêndio
levaria ao risco de p"rovocar um alagamento.
,
<xiii) A ventilação mecânica dos compartimentos de máquina.s
deve poder ser parad_a de uma posição facilmente acessível. situada
fora dos compartimentos de máquinas.
(xiv) Os alboios para os .compartimentos de máquinas de categoria A e Compartimentos de bombas de carga deverão atender à.."
disposições da alínea tüil do parágrafo al da presente Regra.
relacionadas às janelas e vigias e, além disso, deverão ser instalados de modo que sejam capazes de ser rapidamente fechados
pelo lado de fora dos compartimentos a que servem.
b) Denh·o dos- compartimentos habitáveis, de serviço e de
estações de controle serão aPlicadas as seguintes condições:
(i) aS- anteparas-- dos ç·orredo_res, incluindo a.s portas. deverão
ser de divisões dos tipos "A" ou-"'B", estendendo~se de convés a
convés... QUando fartos e/ou revestfrn:entos contínuos tipo "B'' forem
instalados em ambos os lados da antepara, esta poderá terminar
no forro ou no revestimento contínuo. Portas de camarotes e
locais de re:u-riiâo-em -tais àntepari:ui poderão ter uma abertura de
ventilação na sua metade inferior;
(ii) espaços de ar fechados, existentes por detrás dos tetas,
painéis ou revestimentos, deverão ser divididos por separações bem
próximas que impeçarri a tiragem de ar e espaçadn..c; entre si de
não mais de 14 metros de distância;
(iii) tetas, forros, anteparas e isolamento. exceto o ~solamento
nos compartimentos refrigerados deverão_ ser de material não
combustív.el. Barreiras de vapor e adesivos utilizados conjunta·
mente com ~sol_B-rnentO, bem como _com o isolamento das t.nstalações
de canalização pata os SiStemas de serviço de refrigeração não
necessitarão ser não-combustíveis, mas deverão ser mantidos na
quantidade mínima _que seja:. pi-aticã.vel e suas superfícies expostas
deverão ter uma resistência de propagação de chamas que satisfaça à Administração;
(iv) as armações, inclUSive os batenteS e as peças de união
das anteparas, forros, tetas, limitadores de tiragem, se instalados,
devem ser de material nâo;..combustível;
{v) tOdas as sUperfícies expostas em corredores e nos condu toa
de eScadas e em locais menos visíveis ou inacessível$ deverão ter
ca-racterísticas de baixa· prOpagação de chamas; •
(vi) as anteparas, forros e tetos poderão ter compensados de
madeira combustíveis, desde que tais compensados não excedam
• Convoih:D -:rePortar·se -Íd: dlrettvu.-r pr0vl&ór18JJ a-perte1çoadu ~abre os métodOG
de _testes_ aplicáveis à.:s Coberturas Principais de Convés. &dotadu pela Orstml·
za.çâo (Resolução A. 21;4. (VIll )

"' Convé·m reportll.r~se a& dlretlvaa concernentel • av&Uaçlo de rLICo. de lncl:n•
dio apresentados- pelos materiais,. &dotad.h pela. Orp.nlzaçlo (ltelolUÇio A. ltl
(E$. IV)).
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2. mllimetros de espessura dentro de q.uaisquer dos· tais. compartimentos, exceto cor:re:dores, condutos de

escad~_

e estações de

controle, onde não dever-ão eXCeder 1,5 milímetros;
(vii) ~s escadas que atravessam somente_ um único· convés
dever~o ser protegidas, pelo menos em um nível, por divisões tipo.. A" ou "B" e portas Qe fechamento_ automático, de modo a limit_ar
a rápida propagação do lncêndto de um co:p.vés para outro. Os
condutos verticais dos elevadO'(es da tlipulação deverão .ser feitos
de anteparas divisórias do tipo "A". As escadas inclinadas e os
condutos verticais dos elevadores que a.travessam mais de um.
convés deverão ser circundadas por divisões do tipo "A" e protegidas por portas de aço· de fechamento automático em todos o.s
níveis. As portas de fecharn_el'lto autç>mátieo não deyer_ão ser equipadas com ganchos de retenção. Contudo, poderão ser utllizadoc
dispositivos de retenção dotados. de acessório f}e abertura à distância, ci'e um tipo que permita: que em _caso de falha a porta
possa ser· fechada ..
c) Os condutos Qestinados ã. ventilação dos compartimentos de
máquinas da Categoria "A" não deverão, como regra geral, passar
por compartimentos de acomtldações, compartimentos de se.tviço
ou estações· de controle. Contudo, a Administração poderá dispensar o cumprimento desta disposição nos Seguintes casos:
(i) os condutos são con.struícOOs de aç_o e cada. um é isolado de
acordo com, o padrão 44 A-60"; ou
(ü) os condutos são construído? de aço, providos de:_ uma vãlvula de borboleta automática contra incêndio, localizada nas proximidades da antepara divisória,· que· atr~ves.Sam, e isolados de
acordo com o padrã.o "A-60", ci'esde o compartimento de máquinas
de Categoria A até um ponto situado, pelo menos 5 metros além da
válvula de borboletà contra incêndio.
d) Os condutos destinados à ventilação dos camparti.rhentos
habitáveis, compartimentos de serviço ou estações de- controle não
deverão, como regra geral. atravessar os compartimentos de mãquinas de Categoria A. Contudo, a Admi,nistração pod'erã Permitir
qUe sejam dü:pensadas estas disposições., desde que os condutos
sejam de aço e uma válvula de borboleta_ automática contra incêndio seja instalada· em um local nas proximidades das anteparas
atravessadas:
Regra 58

ventilação
a) O arranjo e posicionamento 'das aberturas no convés do
tanque ci"e carga, pelas quais pode ocorrer emissão de gás, deverá
ser de modo a minimizar a possibilidade do- gás entrar em compartimentos fechados que ·contenham uma !ente de ignição ou se
acumular nas proximida.d,es das máquinas e equipamentos_ de convés que possam se constituir num perigo de ignição. Em todos os
-casos a altura da saída acima do convés e a velocidade_ de d~scatga
do gás deverão Ser .consideradas conjuntaménte oom a distâricia de
qualquer abertura da casaria ou fonte de ignição.
b) O arranjo das entradas e saidas de ventilação e outras
·abertu.ras dos compartimentos que Hmitam a casaria e superestrura deverá ser tal que complemente as disposições do parágrafo a)
da presente Regra. Tais abert.uras, .especialménte pa-ra Os compartimentos de máquinas deverão ficar situadas o Ill~is para ré possível. Dever-se-á considerar com este propósito o caso em que o
navio estiyer equipado pa;ra a carga e descarga pela popa. Fontes
de ignição, tais coma equipamentos .elétricos, deverão ser dispostos
de modo a evi.tar o_ risco. de uma explosão.
c) Os comparti-mentos das bombas.de carga deverão Ser ventilados mecanicamente e as descargas d~s ex:;Lustores deverão _ser
dirigidas para um locai seguro no convés aberto. ·A ventilação
desses eompartimé:ntos deverrá ter uma capacidade suficiente pa.ra
minhnlzar a possibilidade de acumulação de vapores in!lamávels. O
número, de mudanças de ar à'everá ser de pelo menos 20 vezes· por
hóra, baseado .na volwne pruto da compartimento. Os condutos
de ar deverão Ser dlqpostoS de modo que. todo () compartimento
seja. eficazmente ventilado. A ventilação deverá ser do tipo de
sucção·.
Regra 59
Meios de Abandono
Em aditamento aos requisitos do parágrafo a) da Regra 53 do
-presente Capítulo, a Admil:J.istração deverá levru- em consideração
a disponibilidade de meios de abandono de emergência para o
pessoal, a partir de cada camarote.
Regra GG
Proteção dos Tanques de Carga
a) ·Para petroleiros de ronelageni de porto bruto igual ou superior a 100.000 toneladas métricas e transportadores combinados
de tonelagem de porte bruto igual ou superior a 50.000 toneladas
métricas, a proteção da. área do convés dos tanques de carga e
dos próprios -tanqlH!S de ca,rga. deverá ser obtida por um sistema
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de espuma fixo no .convés e um dispositivo fixo de gás inel.'tê, de
acordo com os requisitos das Reg.ras 61 e 62 da presente Parte,
exceto que, em lugar áas instalações acima, a Administração, após
ter levado em consideração o arranjo do navio e seu equipamento,
poderá aceitar outras combinações. de Instalações fixas se elas
proporcionarem uma proteção ·eqUivalente à acima, de acordo
com a Regra 5 do Capitulo I da presente Convenção.
b) Para ser considerado _ equivalente, o sistema proposto em
Lugar do sistema da .espuma do .convés, deverá:
·(i) ser c~paz de impedir acumulações perigosas de misturas exmento de óleo e também de impedir a. ignição do óleo derramado
a~nda não inflamado; e
(ii)

ser Capaz de combater incêndios em tanques avariados.

c) Para ser considerado equivalente, o sistema proposto para

substituir o sistema de gás inerte deverá;
(i) ser capaz de impedir acumulações_pertgosas.de misturas explosivas no interior dos tanques de c'arga intactos durante o ser-

viço normal em viagens Com lastrO e em operaÇões neces-sárias no

interior_ do tanque; e
(ii) ser projetaüo de modo a mlllimiza.r o risco de ignição..oriundo da produção de eletrlcidade estática pelo próprio sistema.
d) Nos petroleiros 'de tonelagem de porte bruto inferio·r a
100.000 toneladas métricas e nos transportadores combinados de
tonelagem de porte brruto il).ferior a 50~000 toneladas métricas, a
Administraç,ãa poderá, na aplic·ação dos requisitos do parágrafo
f) da Regra 52 do presente Capitulo, aceitar um sistema de espuma capaz de descarregar espuma interna ou externamente .aos
tanques. Os. detalhes de tais in,stalações deverão ser -de modo a
satisfazer à Administração.

Regra 61

Sistema da Espuma Fixo no Cç-nvês
O sistema de espum·a fixo no convés, referidO no parágrafo- a)
da Regra 60 do presente C3.pítulo, deverá ser projetado como se
segue:
a) as intalaç9'es para prover espuma deverão ser capazes de
liberar espuma para a área total dos tanques de carga, bem como
para dentro de qualquer tanque de ·carga cujo -convés em que se
situa tenha sofrido ruptura;
b) o sistema deverá ser de operação simples e J::áplda. A estação principal de controle para o sistema deverá ser adequadamente lõcallzada fora da área: do tanque de carga, adjacente aos
compartimentos habitáveis e facilmente acessível e operável, em
caso de incêndip, nas áreas protegidas;
e) a razão de suprimento da soluçã-o de espuma não deverá
ser inferior à maior das seguintes:
(i) 0,6 litros por minuto por metro quadrado da área do tanque de carga, em que a ár-ea do convés de carga significa a boea
máxima do navio, multiplicada pela extensão longitudinal dos compartimentos -ocupados pelos tanques de catgJa;; ou
(ü) 6 litros por minuto por metro quadrado da área de seção
horizontal d-e wn só tanque que po,ssua a maior· ál:'ea de seção hori-

zontal.
Deverá. ser suprido suficiente concentrado de espuma para assegurar· que seja gerada espwna pelo menos 20= minutos, quando
forem util!:<adas as proporções de solução estipuladas nas allneas
(i) e (ü) deste parágrafo. eonsl<lerando-se a maior delas. A razão
da expansão da espnma Cisto é, a razão do vGlume da espuma
produzida para o volume da mistura de água e co;;..centrado gerador de espuma fornecido) geralmente não deverá exceder 12 por
1. Quando os sistemas produzirem, essencialmente, espuma de
baixa expansão, mas com uma razão de expansão que exceda: ·
I!gelra.mente a de 12 para 1, a qullint!dade de solução de espuma
disponivel deverá ser calculada como para os sistemas de razão
de expansão de 12 para 1. Quando é empregada uma. razão média
de expansão de espuma (Tazão de expansão· entre 50 para. 1 e
150 para 1), a velocidade de aplicação da espuma e a capacidade
de uma f.ns.ta.Iação geradora deverão ser de modo a. satisfazer à
Administração;
d) a espuma oriunda do sistema· !lxo de espuma deverá ser
suprida por meio de geradores e aplicadores de espuma.. Pelo
menos 50 ·por cento da quantidade de espuma exigida. deverá ser
fornecida ;por intermédio ·de cada ~gerador;
e) (i) o número e .à posição dos geradores deverão ser tais
que atendam ao pe.rágrafo a) desta Regra. A capaeidade de solução de espuma. de qualqllel" gerador em litros, por mtnuto, deverá
ser pelo menos três vezes a do oonvês em metros quadrados, pro-
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tegida por esse gerador. se-ndo tal área inteiramente av.ante do
gerador;
(ii) a distâl'lcia do gerador para a extremidade mais afasta:da
da ·área protegida avante desse gerador não deverá ser de mais
de 75 por cento do lançamento do gerador em condições ealmas
de ·ar;
f) um gerador e uma conexão de mangueira para um aplicador de espuma ·deverão ser localiza-dos a bombordo e a boreste
na antepara do ~ambadilho ou dos -compartimentos habitáveis que
ficam em frente 8.9 convés de ca~ga. Deveião ser providos aplica-dores para fleXibilidade da ação durante as operações de combate a incêndio e para -cobrir as áreas não acessíveis aos geradores;
g) de\·erão ser' providas válvulas na rede de espuma e na rede
de· incêndio imediatamente avante de cada posição de gerador.
para isolar seções avariadas dessas r'edes; e
h) a operação de um sistema de esp~ma de ~onvés eom a produção que llle é exigida deverá ,permitir o uso simul:tâneo do
número minimo de jatos d"água exigido. na pressão exigida numa
rede de incêndio.
Regra62
Sistema de Gás Inerte
O sistema de gás inerte, referido no parágrafo a) da Regra 60
do presente Capitulo, deverá ser capaZ de prover a demanda de
gás ou m!stura de gases, pa·ra os tanques de carga, tão deficientes
em oxigênio que a atmosfera dentro de um tanque possa ser tornada inertê; isto é, incapaz de propagação de chamas. Esse sist-ema deverá sattsfazer às seguintes condições:
a) deverá ser el~minada a necessidade de entrada de ·ar puro
num tanque durante as operações nolZmals. exceto por ocasião
da preparação para entrada do pessoal no tanque;
b) os tanques vazios deverão ser capazes de ser purgados com
gás in~rte para reduzir o conteúdo de hidrocarboneto após terem
suas cargas descarregadas;
c) a lavagem dos tanques deverá ser passível de ser levada a
efeito numa atmosfera iner.te:
d) durante a descarga da carga o sistema deverá ser tal que
assegurre que o volume de gás referido no parágrafo fl desta
Regra esteja disponível. Em outras. ocasiões deverá estar permanentemente disponível o gás sufieiente para assegurar o atendimento do parâgrafo g) da presente Reg~ra;
,,e) deverão ser providos meios adequados para purgar os tanques com ar puro, do mesmo modo q.ue com gás inerte;
f) o sistema deverá ser capaz de suprir o gás inerte numa
quantidade de pelo menos 125 por cento da capaeidade nominal

das bombas de carga;

. g) em condições normais de traballio. quando os tanques estiverem sendo ou já tiverem sido enchido de gás inerte. uma pressão
positiva deverá ser capaz de ser mantida no tanque;
h) as saidas de descargas do gás usado para purgar deverão
ser adequadamente localizadas ao ar livre e deverão ter os mesmos
requisitos gerals prescritos para as saídas de Ventilação dos tanques, referidos no parágrafo a) da Regra 58 do presente Capitulo;
f) c!ev·erá ser provido um purificador que resfrie eficazmente
o gás e remova produtos sólidos ·e de combustão de enxofre;
j) dois ventil.adores para introdução de ar, pelo menos; deverão ser providos, os quais, conjuntamente, deverão ser capazes de
descan-egar, pelo menos, a quantidade de gás e~t!pulada no parágrafo fl da p?esente Regra;
k) o conteúdo de ox!gênio no gás inerte suprido, normalmente
não deverá: exeeder por cento em volume;
1) deverão ser providos meios para evitar o retorno dos gases
de hidrocarbonetos ou vapores dos tanques para os compartimentos de mâquinas e con,dutos de fumaça e evitar o desenvolvimento
de pressão.ou vácuo excessivos. Além disso, um selo d'água eficaz
ou efetivo· deverá ser instaladó no purificador ou no convés._ O
ramal da canalização- para o gás inerte deverá ser equipado com
válvula de interceptação ou meios equivalentes de controle em
cada tanque. O sistema deverá ser projetado de modo a minimiza·r
o risco de ignição oriundo da produção de l'letricidade está.tlca;
m) instrumentos deverão ser instalados para iniciação continua e registro pennanente, a todo momento em que estiver sendo suprido o gás inerte, ·da pressão e .Conteúdo de oxi,gênio do gás
na rede de suprimento de gás inerte, ao lado da descarga do ventilador. Tais instrumentos deverão, de preferência, ser colocados
no compartimento de controle da carga. se instalados. mas, em
qualquer easo, deverão. ser de fácil acesso para o Oficial encarre-
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gado das operações de carga.· Instrumentos portáteis apropriados
para a medida de- oxigênio e gases de hidroea::rbonetos. ou vapor e
as instalações necessárias dos tanques deverão ser providos para
monitorar o conteúdo dos tanques;
n) deverão ser prOvidos meios para indicação da temperatura
e pressão na rede de gás inerte;
o) deverão ser providos alarmes para indicar:
{i) ruto e<>nteúdo de ox!gênio no gás, na rede de gás inerte;
· (ti) pressão baixa de gás na rede de gás inerte;
(iii) presSão baixa no suprimento i;>ara o selo de ãg~ua do convés; se tal equipamento tiver sido insta..Iado;
(iv) alta temperatura do gás na rede de gás inerte; e
<v> baixa pressão de água pa!ia o purificador.
Deve ser ptovldo wn fechamento automátieo -do sistema quando forem atingidos os limites predeterminados, no que concerne
às alíneas (iii), <iv> e (v) do presente parágrafo;
p) o Comandante de qualquér navio equipado com .um dispositivo de gás inerte deverá possuir um manual de instruções abrangendo os requisitos operacionais, de segurança e de saúde profissional atinentes ao sistema.
Regra 63
Compartimento das Bombas de Cargas
Cada praça de bombas de cargas deverá ser provida d-e um
dispositivo fixo de combate a incêndio, oper-ado de uma posição
facilmente acessivel, fora da praça das bombas. O sistema deverá
usar borrifos d'água ou um outro meio apropriado que satisfaça à
Administráção._ ·
Regra 64
Esguichos para Mangueiras
Todos os esguichos de àgua para mangueiras deverão se_r de
um tipo de duplo emprego aprovado <isto é, tipo borrifo/jato)
incorporando uma vâlvula de fechamento.
PARTE F

Medidas Especiais

d~

Segura.nç3: Contra Incêndio para

Navios de Passageiros Existentes
l Pata os fins desta Parte do presente Capitulo, todas as referências â. Regra... (1948) significa referência às Regras do
Capítulo II da Conv_enção Interpacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, 1948, e todas as referênci-as à Regra ... 0960J
significam, a menos que de outra forma estabelecido, referências
às Regras do Capitulo II dã. Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana .no Mar. 19601.
Regra 65
Aplicação
Todo navio de passageiros que transporte mais de 36 passageiros deverá, pelo menos, satisfazer à.s seguintes disposições:
a) um navio, cuja quilha tenha sido batida antes· de 19 de
novembro de 1952, d-everá satisfazer às disposições das Regras
66 a 85, inelu.sive. da presente Parte;
b) um navio, cuja quilha tenha sido batida em ou depois de
19 de novembro de 1952 mas antes de 26 de maio de 1965, deverá
satisfazer, por sua vez, às disposições da Convenção Internacional
para Salvaguarda da Vida E:umana no Mar, 1946, relativas às
medidas de segutança contra incêndio aplicáveis na citada Convenção aos .navios novos e deverá também satisfazer às disposições das Regras 69 bl e c), 75, 77 b), 78, 80 b), 81 b) e g), 84 e
85 da presente Parte; e
c) um navio. cuja quilha tenha sido batida em ou depois de
26 de maio de 1965, mas antes da presente Convenção entrar em
vigor, deverá, a menos que satisfaça às·Partes A e B deste Capítulo, satisfazer às disposições da Convenção Internacional para Sal;ra:guarda da 'Vida Humana no Mar, 1960, relativas às medidas de
segurança contra incêndio aplicáveis aos navios novos. e deverá
também satisfazer às Regras 68 b) e c), 80 bl, c) e d) e 85 da presente Parte.
ltegra 6&

EStrutUra
Os componentes estruturais deveJ;'ãO ser de aço ou outro
material adequado, em obediência à Regra 27 ( 1948), com exeeção de que as casarias isoladas que não contenham compartimentos habitáveis e os conveses expostos ao tempo poderão ser de
niadeil'a, desde_ que tenham sido to-madas- medidas de proteção
estrutural contra incêndio, que satisfaç:a:m à Administração.
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Regra 67
Zonas V"rtlcals PrincipaiS
O navio deverá ser 'subdividido em zonas verticais principais
por anteparas do tipo ó•A", de aootdo oom as di&posições da Regra
28, (1948). Essas anteparas deverão ter, tanto quanto passivei,
um grau de isolamento adequado, levando em corita a- nature21a
dos· compartime-ntos adjacentes, tal como é previsto na a.Unea
(iv) do pa,rágrafo c) da Regra 26 (1948).
Regra 68
Aberturas nas Anteparas d~s zonas Vei'ItiC.ais Principais
a) O navio deverá satisfazer de modo substancial às disposições da Regra 29 (1941!).
,
b) A.& portas contra incêndio deverão sef de aço ou mater~al
equivalente, revestidas ou não de um isolamento não combustível.
c) No caso de condutos verticais e dutos de ve.ntilaçfu:? que
tenham uma área de seção transversal de 0,02 metro quadrado
!31 polegadas quadradas) ou mais, e que passem através das
anteparas das zonas verticais principais, deve.r-se-á aplicar as
seguintes disposições adicionais:
,(i) para os <londutos verticais e 'dutos que tenham áreas de
seção transversal entre 0,02 metro quadrado (31 polegadàS quadradas) e 0,075 m-etro quadi-ado (116 polegas quadradas), inclusive,
deverão ser instaladas válvulas de borboleta contra incêndio, de
fechamento automático, de modo que .se falharem elas fiquem em
posição fechada ou tais condutos verticais e dutos deverão ser
isolados de pe!o menos 457 milímetros (18 polegadas) de cada
lado da antepara, de modo a satisfazer às disposições aplicáveis
no que concerne à a.ntepar:=:t;
(ii) para os conllutos verticais e dutos que ·tenham uma área
de seção transversal de mais de 0,075 metro quadrado (115 polegadas quadradas), as válvulas de borboleta contra Incêndio devem
ser de um tipo de fechamento automático, de modo que se falharem assumam a posição fechada.

·Regra 69
Separação entre os Compartimentos de Acomodações e os Compartimentos de Máquinas, Compartimentos· de Carga e Compartimentos de Serviço.
O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 31 (1948).
Regra 'l'O
Apllcação re!ativa aos Métodos I, II ·e III
Todos os compartimentos habltã;veis e compal'timentos de
serviço do navio deverão satisfazer a todas as disposições de wn
dos parágrafos a), b), c) ou d) da presente Regra:
a.) para que um navio seja,cOnsiderado como aceito se.gundo o
Método I ele deverá ter Instalada uma rede de antepara não combustíveis do tipo "B", em substancial obediência às disposições. da
Regra 30 a.) (1948) e utilizar ao máximo O.s materiais não-eombustiveis, em obediência à Regra 39 a) (1948);
b) para que u mnavlo seja considerado como aceito segundo o
Método II:
(i) de;,erá ter Instalado wn sistema ,automático de extinção
de incêndio por borrifos e um .sistema de alanne de incêndio, em
substancial obediência às disposições das Regras 42 e 48 <1!!45);
(ii) a utilização de materiais combustíveis de qualquer natureza deverá' ser limitada tanto quanto seja possível e razoável;
c) para que um navio seja considerado como aceito segundo
ó Método III, ele deverá ter instalada, de convés a convés. uma
rede de anteparas capaz de retardar a propagação de um Incêndio, em substancial obediência à Regra 30 b) (1948). Deverá,
igualmente, ter Instalado um sistema automático de detecção de
incêndio em substancial obediência à Regra 43 (1948). o e!Jlprego de materiais combustlvels e altamente lnflamávels deverá ser
limitado ao prescrito nas Regras 39 b) e 48 g) (1948), se for provida uma patrulha de incêndio a intervalos não superiores a 20
minutos;
b) para que um navio seja considerado como aceito segundo o
Método III:
- (i) deverãO ser instaladas anteparas suplementares do tipo
"A" nos compartimentos habitáveis, a fim de reduzir o comprimento médio das zonas verticais principais a 20 metros (65,5 pés)

aproximadru:nente;

(ii) deverá dispor de um sistema automático de detecção de
incêndio, em obediência substancial à Regra 43 (1948);
(iii) todas as superfícies expostas e os revestimentos das anteparas de corredores e de camarotes situados nos compartimentos
habitáveis deverão ter um grau limitado de propagação de chamas;
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(iv) a utilização de materiais coínbustivels deverá ser limitada
como prescrito na Regra. 39 b). (1948). Poderá ser admitido um
desvio ,d<tS disposições da Regra 39 ,b) ( 1948) , se for provida uma
patrulha de Incêndio a Intervalos não superiores a 20 minutos.
(v) deverão ser instaladas, de convés a convés, anteparas nãocombustíveis suplementares do tipo "B", de modo a formar uma
rede de anteparas capaz de retardar a propagação de um incêndio dentro da qual a área de qualquer compartimento, exceto os
-comparti-mentos de reunião, não deverá exceder, de um :modo geral, 300 metros quadrados (3 .200 pés quadrados).
Regra 71
Proteção das Escadas Vertic-ais
As escadas deverão satisfazer às disposições da Regra 33 (1948).
Todavia, em caso de dificuldades excepcionais, a Administração
poderá autorizar a utilização de anteparas e portas não-combustíveis do ~ipo "B", em luga:r de antepa:z:as e portas do tipo HA" nos
condutos das escadas. Além disso, a Administração poderá autorizar a utilização, a título excepcional, de um•a escada de madeira, com a condição de que ela seja protegida por borrifos e .satisiatorlamente protegida por c.onduto.
Regra 7::1

Proteção dos Elevadores (Passageiros e Serviços), Condutos
verticais de iluminação e Aeração, etc.
O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 34 (1948).
Regra 73
Proteção das Estações de Controle
O navio deverá satisfazer às disposições da Regra 35 (1948).
Todavia, quando a disposição ou·a construção das estações de controle forem tais que não a puderem .sa~isfazer inteiramente, por
exemplo, no caso da. casa do leme construída. de madeira, a Ad'ministração poderá autorizar a utilização de anteparas não-combustíveis, não fixas, do tipo "B", para proteger os limites de tais estações de controle. Em tais casos, quando os compartimentos situados Imediatamente abaixo dessas estações apresentarem um notável risco de lnéêndlo, o convés intermediário deverá ser Inteiramente isolado como uma antepara do tipo ~'A".
Regra 74
Proteção de Paióis, etc.
o navio deverá satisfazer às disposições da Regra 36 (1948).
Régra 75

Janelas e Vigias
Os albolos dos compartimentos de máquinas e de caldeiras
deverão poder ser fechados do exterior.
Regra 76

Sistemas de Ventilação
a) TodoS os apa-relhos de ventilação mecânica com exceção dos
ventiladores dos compartimentos de carga e de máquinas deve'rão
ser munidos de comandos principais situados tora dos compartimentos de máquinas em j>oslções de fácil acesso, e escolhidos de
tal maneira que seja poss1ve1 parar todos os ve"tlladores que servem a outros compartimentos que não os de carga com a utilização de três estações de controle. Os aparelhos de ventilação
dos compartimentos de máquinas deverão ser munidos de um· comando principal que possa ser manobrado do lado de fora desses
compartimentos.
b) Um Isolamento eficaz deverá ser provido para os condutos
de ,extração de ar, dos fogões da cozinha, ao longo de todo o percurso desses dutos através de compartimentos habitáveis.
Regra 77
Itens Diversos
a.) O navio deverá atender às disposiÇões dos parágmfos a),
b) e f) da Regra 40 (1948). Todavia,,podér-se-á substituir, no·t.xto da Regra 40 a (!) (1948, 13,76 metros (45 pés) por 20 metros
(65,5 pés).
,b) ,As bombas de combustivel liquido deverão ser providas de
comando à distân'cia, situados for::t do compartimento que as ·.contenham, de maneira que possam ser paradas no caso de vir a se
deflagrar um, incêndio no compartimento considerado.
Regra 78
Filmes Cinematográficos
Nas.instalações cinematográficas a bordo não deverão ser ,usados filmes à base de nitrato de celulose.
Regra 79

:Planos
Deverão ser providos, a bordo dos navios,, planos de acordo
com as disposições da Regra 44 (1948).
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Regra 80
Bombas, Canalizações de água do mar, Tomadas de
Incêndio e Mangueiras
a) O aavio deverá satisfazer às d!.sposlções da RegDa 45 (1948).
b) A água proveniente da rede principa.l de incêndio deverá,
tanto quanto posslv:el, estar imediatamente disponlvel, seja pela
manutenção da pressão na rede .seja pelo contrOle à distância das
bombas de L'rlcêndio este que deverá sér de fácil manobra e de
livre acesso.
Regra 81
Disposições Relativas à Detecção e à Extinção de Incêndios

Generalidades

navio deverá satisfazer às disposições dos parágrafos a)
a o) inclusive da Regra 50 (1948), sujeito ainda às disposições
abaixo, da presente Regra.
Sistema de Patrulha, de Detecção e de Co.DJ.nnicação
b) Os membros de qualquer serviço de patrulha contra incên_dlo, exigido pela presente Parte, deverão ser treinados para se familiarizarem com os arranjos do navio e com a localização e o
funcionamento de qualquer equipamento que possam ter de utilizar.
c) Deverá ser instalado, para alertar a tripulação, um alarm·e
especial que poderá faZer parte do sistema de alarme geral do navio.
d) Um sistema que permita a comunicação com o público de'\'erá ser também instalado em todos os compartimentos habitáveis,
de reuniões e de serviços, o qual poderá ser constituído por altofalantes ou qualquer outro sistema eficaz de comunicações.
a.) O

Compartimentos de Máquinas e de Caldeiras

Os extintores de incêndio deverão oo.tisfazer às diSposições
das alíneas g) (ii), gl (!li l e h (!!) da Regra 64 (1960), no que se
refere ao número, tipo e distribuição a bordo.
Conexão Internacional com as Tomadas de Terra
f) O navio deverá satisfazer às diSposições do parágrafo d) da
Regra 64 <1960).
Equipamentos de Bombeiro
g) O navio deverá satisfazer às d_!.sposições do parágrafo j) da
Regra 64 <l960l.
·
Regra 82
Pronta Disponibilidade dos Equipamentos de Combate a Incêndio
o navio deverá sat!.sfazer às disposições da Regra 66 (1960l.
e)
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1960, ou após aquela data, ·devem ser- aplicadas as disposições do
Capítulo III dessa Convenção, aplicâ.veis aos navios novos tais
como são nela definidos.
c) No caso de navios existen.tes que efétuam viagens internaclOnais, cujas quilhas tenham sidO batidas ou que estavam em
estágio simllar de cons~rução antes .da entrada em vigor.da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
1960, e que ainda não tenham satisfeito às dispo~ições do Capitulo
l i dessa Convenção relativas, aos navios novos~ aS medidas a serem tomadas para cada na:vio devem ser determinadas pela Admi-.
nistração de maneira a obter, tanto quanto seja prático e razoável
(" tão logo seja possível, a aplicação, na maior parte das prescrições do Capítulu_l!I dessa COnvenção. Todavia a disposição da alfnea (i) do parágrafo b) da Regra 27 do presente Capitulo pode ser
aplicada aos navios existentes assinalados no presente Capitulo.
·s~mente se:
(i) o navio 'iltende às disposições das Regras 4, 8, 14, 18 e 19
e os parágrafos a) e b) da Regra 27 do presente Capitulo;
(ii) as biilsas salva-vidas transportadas de acordo com as disposições do parágrafo b) da Regra 27 atentem às prescrições da
Regra 1:5 ou da Regra 16. assim como às da Regra 17 do presente
Capitulo; e
(iii) o número total de pessoas a bordo não for aumentado
como conseqüência da aplicação desta disposição, a menos que o
navio atenda plenamente às disposições:
(1) da Parte B do Capitulo II·l:
(2) das allneas (ii!) e (!v) do parágrafo al da Regra 21 ou
da alinea (!!!) do parágrafo a) da Regra 48 do Capitulo U-2, na
medida em que elas sejam aplicáveis; e
(3) dOs parágrafos a), b), e) e f) da Regra 29 do presente Capitulo.
PARTE A
Generalidades
<A

Parte

A

se aplica tanto aos navios de passageiros como aos
navios de carga)
Regra 2

Defin!Çoes
Para os flus deste Capítulo:
a) "viagem curta Internacional" significa uma viagem inl;çrnacional no decorrer da qual o navio não se afasta mais de 200
milhas de um porto ou de um local em que os passageiros e a
tripulação possam ser colocados em segurança. e em cuja derrota
a distância. entre o últ!mo porto de escala do pa!.s em que a viaRegra 83
gem tem inicio e o porto final de destino não ultrapasse 600 miMeios de Abandono
lhas;
b) "balsas salva-vidaS" significa uma balsa salva-vidas que
o navio deverá satisfazer às disposições da Regra 54 (1948)
satisfaça às disposições da Regra 15 ou da Regra 16 do presente
Regra 84
Capitulo;
·
Fonte de Energia Elétrica de Emergência
c) '1dispositivo aprovado de lançamento à água" significa um
dispositivo aprovado pela Administração e capaz de lançar ao mar.
O navio deverá satisfazer às disposições dos parágrafos a), bl
e c) da Regra 22 0948), com exceção de que a localização da fonte ·a partiÍ" de sua posição de embarque no navio, uma balsa salva~
vidas-·eom
sua carga completa de pessoas que estã autorizada a
de energia elétrica ·de emergência deverá ser feita de acordo com
transportar e com seu equipamento;
as disposições do parágrafo a) da Regra 25 (1960).
d) · "patrão hab!lltado" significa qualquer membro da tripulaRegra 85
ção que possua um certificado de aptidão expedido em virtude das
Formaturas e Exercicios
disposições da Regra 32 do presente Capitulo; e
Nos exercícios de incêndio, mencionados na Regra 26 do cae) "aparelho flutuante" significa um material flutuante (OUpitulo IU da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida tro que não as embarcações de salvamento, balsas salva-vidas, bóias
Humana no Mar, 196p, cada um dos membros da tripulação deverá salva-vidas e coletes salva-vidas) destinado a suportar um deterdemonstrar sua familiaridade com os arranjos e as instalações do minado número· de pessoas que se encontrem na água, e consnavio, com seus deveres e com qualquer equiPamento que possa ser
truido de tal modo que !!Onserve sua forma e suas características.
chamado a utilizar. Os Comandantes deverão famlliarizar e insRegra 3
truir as tripulações a respeito.
Isenções
CAPíTULO III
Equipamento salva-vidas etc.
a) A Administração, se considerar que a natureza abrigada e as
condições da viagem são 1lals que a aplicação da totalidade das presRegra 1
crlções do presente Capítulo não seria razoãvel nem necessária,
Aplicação
pode, na medida correspondente dispensar dessas prescrições de... terminados navios ou classes de navios ·que, no decurso de sua
a) Salvo disposição expressa em oontrãrio, o presente capítulo
viagem não se afastem mais de 20 milhas da terra mais próxima.
se aplica, como se segue, aos navios novos que efetuem viag~·...,TI.
b) No caso de nav1Ós- de passageiros q:ue são utilizados· para
internacionais:
transportes especià!s de grande número de passageiros em tráParte A - Navios de passageiros e navios de carga;
fego especial, tal como o transporte de peregrinos, a Administração, se considerar que é impraticável exigir o cumprimento das
Parte B - Navios de passageiros; e
iJl;l"esc.I:lções do presente Capitulo, pode isentar os navios que
Parte C - Navios. de carga.
pertençam a seu pais da aplicação das prescrições em questão,
com a condição de que eles satisfaçam integralmente as disposib) No caso de navios existentes que efetuam viagens internações:
clonais cujas quilhas tenham sido batidas ou que estavam em es(i) das Regras anexas ao Acordo de 1971 sobre Navios de Pastágio sÍmilar de construção na data da entrada. em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
sageiros que efetuam Transportes Especiais; e
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(ü) das Regras anexas ao Protocolo de 1973 sobre Espaços
Habitáveis em Navios de Passageiros que efetuam Transportes
Especiais, quando entrar em vigor.
Regra 4
Condições a Serem Satisfeitas para que as Embarcações
Salva-vidas, as Balsas Salva-vidas e os Aparelhos Flutuantes
Estejam em Pronte Disponibilidade
a) O principio geral que regula o equipamento das embarcações salva-vidas, balsas salva-vidas e aparelhos flutuantes de um
navio ao qual se aplica o presente Capitulo é que deve estar prontamente disponível em caso de emergência.
b) Para que estejam prontamente disponíveis, as embarcações salva-vidas, balsas salva-vidas e aparelhos flutuantes devem
satisfazer ~ seguintes condições:
(i) poder ser lançados à água com segurança e ·rapidez, mesmo em condições desfavoráveis de trim e com banda de 15 graus;
(ü) ser possível efetuar com rapidez e em boa ordem o embarque nas embarcações salva-vidas e balsas salva-vidas; e
(iii) a instalaçãp fls ca:da embarcação salva-vidas, de cada
balsa salva-vidas e de cada aparelho flutuante deve ser tal que
não interfira com a manobra das demais embarcações, balsas salva-vidas e aparelhos flutuantes.
c) Todos os equipamentos salva-vidas devem ser mantidos em
perfeito estado de serviço e disponíveis para uso imediato antes
do navio deixar o porto e a qualquer momento durante a viagem.

Regra 5
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h) Toda embarcação. salva-vidas deve contar com uma flutuabilidade própria suficiente ou ser equipada com tanquea de
ar estanques ou de outros materiais de flutuabilidade eqUivalente, resistentes à corrosão, que não devem ser a!etados por óleo ou
produtos petrollferos, suficientes para fazer flutuar a emba.reaçlo
e seu equipamento quando estiver Inundada, em livre comunicação com o mar. Também deve ser provido um suplemento de tanques de ar estenques ou de outros materiais de flutuabUidade
equivalente, resistentes à corrosão, que não devem ser afetados
por óleo ou produtos petroliteros e cujo volume deve ser Igual,
pelo menos, a décima parte da capacidade cúblda da embarcação. A Administração pode, também, autorizar tanques de ar
estenques cheios de um material flutuante, resistente à corrosão, e que não seja a!etedo por óleo ou produtos petroli!eros.
i) As bancadas transversais e laterais deverão ester colocadas o mais baixo possível na embarcação sS.lva-vidas.
j) T~a embax;cação salva-vidas, com exceção das embarcações salva-vidas construidas de madeira, deve ter um coeficiente
de bloco da capa~idade cúbica, medida de acordo. com as disposições da Regra 6 do presente Capitulo, pelo menos igual a 0,64.
Todavia, uma tal embarcação pode ter um coeficiente de bloco
inferior a 0,64, se a Administração considerar como suficientes
sua altura metacêntrica e sua borda livre quando ela estiver com
sua plena carga de pessoas e equipamento.
Regra 6
Capacidade Cúbica das Embarcações Salva-vidas
a) A capacidade .çúbida de uma. embarcação salva-vidas deve
ser determinada pela Regra de Simpson (Stlrl!ng) ou por qualquer outro método que tenha o mesmo grau de precisão. A capacidade de uma embarcação salva-vidas de popa quadrada deve
ser ~alculada como se a embarcação fosse de popa fina.
b) A titulo deindicação, a capacidade, em metros cúbicos <ou
pés cúbicos), de uma embarcação salva-vidas. calculada com o
auxilio da Regra de Simpson, pode ser considerada como dada
pela fórmula seguinte: _

Construção de Embàrcações Salva-vidas
a) Todas as embarcações ..salva._vidas devem ser bem construídas e possuir formas e proporções que lhes assegurem uma
exata estabilidade no mar e uma borda livre suficiente quando
carregadas com todas as pessoas que devem receber e todo seu
equipamento. Todas as embarcações salva-vidas devem poder conservar uma estebUidade positiva quando inundadas, em livre comunicação com o mar, e carregadas com todas as pessoas que
L
possam transportar e seu equipamento.
Capacidade
(4A + 2B + 4C),
b) (i) Todas as embarcações salva-vidas devem ter os bor12
dos rígidos e apenas flutuadores internos. A Administração pode
sendo L o comprimento da embarcação salva-vidas. em metros
aprovar embarcações. salva-vidas com coQertura rígida, com a
(ou pés), medido por dentro do teboado ou chapeamentO da proa
condição de que a m~s.ma possa ser facilmente aberta, tanto do inaté o ponto correspondente no cadaste. No caso de umâ embarterior cómo do exterior, e não impeça o embarque e desembarqUe
cação com popa quadrada, o comprimento deve ser medido até a
rápido, o lançamento à água e a manobra da embarcação salvaface interna do painel da popa.
vidas.
A, B e C representam as áreas transversais, medidas respecti(ii) As embarcações salva-vidas a motor devem- Ser providas
vamente a 1/4 do c9mprimento a partyr da proa, a mel0 e a 1/4
de meios,. aprovados pela Administração, que impeçam a entrada
da
popa,
correspondendo assim aos tres pontos obtidos dividindo
de água pela proa.
o comprimento L em -quatro partes Iguais. (As áreas correspon(iil) 'As embarcações salva-vidas não devem ter um compridentes às duas extremidades da embarcação são consideradas desmento inferior a 7,30 metros (24 pés) exceto quando, em virtude
prezíveis.)
das dime'nsões do navio ou por outras razões, a Administração conAs ãreas A, B e C devem ser consideradas como dadas em mesidere o ,emprego de tais embarcações salva-vidas como pouco
tros quadrados (ou em pés . quadrados) pela aplicação sucessiva
razoável ou impraticável. Em :ó.enhum navio as embarcações salda
seguinte
fórmula a cada uma das três seções transversais:
va-vidas devem ter um comprimento inferior a 4,9 metros (16
pés).
h
c) Nenhuma embarcação salva-vidas pode ser aceita se seu
Area
(a + 4b + 2e + 4d + e),
peso em plena carga, com as pessoas que pode transportar e seu
12
equipamento, ultrapassar 20.300 quilogramas (20 toneladas inglesas), ou se sua capacidade de transporte~ calculada de acordo sendo "h" o ponte! medido, em metros (ou pés), pelo interior do
tabuado ou chapeamento, a partir da quilha até ·o nivel da borda
com as prescrições da Regra 7 do presente Capitulo, ultrapassar
ou, em certos casos, até um ·niv-el inferior de acordo com o que
150 pessoas.
está
determinado a seguir:
d) Toda embarcação .salva-vidas autorizada a transportar
mais de 60 pessoas, mas não mais de 100 pessoas, deve ser ou uma
"a", "b", """c", "d" e "e, são as larguras horizontais da. emembarcação salva-vidas a motor que satisfaça às prescrições da
barcação. medidas em metros (ou pés), nos pontos superior e inRegra 9 do presente Capitulo, ou uma embarcação salva-vidas proferior do pontal, assim como nos três pontos obtidos dividindovida de meios de propulsão mecânica aprovados e que atenda às
se "h" em quatro partes iguais ("a" e ne" correspondendo às toprescrições da Regra llO do presente Capitulo. Toda embarcação
madas nos extremos e "c" !lO ponto médio de "h").
salva-vidas autorizada a transportar mais tle 100 pessoas deve .
c) Se o tosamento da borda, medido em dois pontos situados
ser a motor, e sa tlsfazer às prescrições da Regra 9 do presente
a 1/4 do comprimento da embarcação a contar dos extremos exCapitulo.
ceder 1% do comprimento da embarcação o pontal eniprega<Ío no
e) Toda embarcação salva-vidas deve ter resistência suficiencálculo da área da· seção transversal A Óu C será tomado como
te para poder ser arriada ao mar sem perigo, quando carregada
o p_?ntal .a meio aumentado de 1% do comprimento dà embar·
com sua lotação completa de pessoas e equip;~mento. Toda emcaçao.
barcação salva-vidas deve apresentar uma resistência suficiente
d) Se o pontal da embarcação salva-vidas a melo exceder 45%
para que não sofra deformação residual após ter sido submetida
.da boca, o pontal usado no eâlculo da área da seção transversal
a uma prova com carga completa majorada de 25 por cento.
a meio B será igual a 45% da boca, e os ponteis empregados nos
f) Toda embarcação salva-vidas deve ter um tosa.mento mét:i.âlculos das áreas das seções transversais A e C .situadas na
dio pelo menos igual a 4 por cento do. seu comprimento. O tosaquar!a parte do comprimento a partir da proa e da ,popa, são demente deve ter .aproximadamente a forma parabólica.
termmados aumentando-se o pontal entpregado para o cálculo da
&") Numa embarcação salva-vidas autorizada a transportar
seção B em 1% do comprimento da embarcação, contanto que, em
100 pessoas ou mais, o volume dos flutuadores deve ser aumentanenhum caso, O$ pontais empregados nos cálculos excedam os
do de modo a satisfazer à Administração.
pontais reais desses pontos.
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e)· Se o pontal da embarcação salva-vidas for superior a 1,22
metro (4 pés), o número de pessoas qu-e a. aplicação da presente
Regra admite deve ser reduzido proporcionalmente à relação entre 1,22 metro (4 pés) e o pontal real, até que uma. experiência
com a embarcação flutuando e tendo. a bordo o citado número
de pessoas, todas elas usando seus coletes salva-vidas, tenha permitido determinar. definitivamente esse número.
f) A Administração deve fixar, mediante fórmulas convenientes, uma limitação do número de pessoas nas embarcações salvavidas com as extremidades muito afiladas, ou nas e~barc~ções
salva-vidas que apresentem formas muito cheias.
g) A Adrninistração pode atribuir a uma _embarcação salva-vidas de madeira uma capacidade igual ao produto de suas três dimensões por 0,6, se .for evidente _que es~a fórmula de_ c~lculo não
dá uma capacidade superior àquela obtida pelo método acima. As
dimensões serão então medidas da seguinte maneira:
Compri-mento - a partir da interseção da face externa do
tabuado com a roda de proa· até o ponto corr~sponden:te .no cadaste ou, no caso de uma embarcação de popa quadrada, até a
face de ré do painel da popa;
Boca - medida na seção-mestra, pela face externa do tabuado
na largura máxima,; e
Pontal - tomado a meio, pelo lado interno do tabuado desde
a quilha até o nlvel da borda; porém o pontal usado no cálculo
da capacidade cúbica não pode, em caso- algum, exceder 45% da
boca da embarcação.
Em todos os casos, o proprietário do na vio tem o direi to de
exigir que a capacidade cúbica da embarcação salva-vidas seja
determinada por uma medição exa ta.
h) A capacidade cúbica de uma embarcação salva-vidas a !110tor, ou de uma embarcação salva-vidas equipada com um dlsposl:tlvo de propulsão mecânica, se obtém da ·capacidade bruta, deduzindo-se um volume igual ao ocupado pelo motor e .seus aces.sórios ou a caixa de engrenagem de. qualquer outro dispositivo de
prOpulsão mecânica e, quando existirem, pela instàlação radiotelegráfica e o holofote com seus acessórios.

Regra 7

Capacidade de TranSporte das Embarcações Salva-vidas
O número de pessoas que uma embarcação salva-vidas é autorizada a acomodar deve s~r igual ao maior número i_n teiro o_btido dividindo-se. sua capacidade em metros cúbicos por:
no caso de uma embarcação
salva-v i d as de CO!Ilprimento
igual ou superior a 7,3 metros
0,283 (ou sua capacidade, em pés
(24 pés> ... , ............ ·-··-·
cúbicós. por 10);
no caso . de uma embarcação
salva-v Idas de comprimento
lgual ": 4,9 metros (16 pés) ....
0,396 (ou sua .capacidade, em
pés cúbicos, por 14);
no caso de uma embarcação
salva-v i das de comprimento
igual ou superior a 4~9 metros
(16 pés), mas inferior a 7,3 metros (24 pés) ................. .
um número compreendido entre
0,396 e 0,283 (ou sua capacidade.
em pés cúbicps, por número
compreendido entre 14 e 10; a
ser obtido pqr Interpolação)
ficando entendido que, em nenhum caso, o número obtido pode
exceder o número de pessoas adultas que, com seu.s coletes salvavidas vestidos, possam ir sentadas, sem dificultar de forma alguma a utuização dos re~os ou o funcio:O.amento de qualquer outro
melo de propulsão.
Regra 8

Número Regulamentar de Embarcações Salva-vidas a Motor
a) Todo nav!q de passageiros deve levar de cada bordo pelo
menos uma embarcação salva-vidas a motor que satisfaça às prescrições da Regra 9 do presente Capitulo. Todavia, quando o número total de pessoas que esse navio estiver autorizado a transportar, juntamente com a tripulação, não ultrapassar 30, será suficiente uma única embarcação salva-vidas a motor.
b) Todo navio de carga de tonelagem bruta de arqueação
igual ou superior a 1.600, com exceção· dos petroleiros, dos navios
empregados como navios-usinas na pesca da baleia, dos naVios
empregados no tratamento do pescado ou nq-.enlatamento de conservas do pescado e dos navios utilizados no tran~orte do pessoal
empregado pelo menos, uma embarcação salva-Vidas a. motor que
satisf-aça às prescrições da Regra 9 do presente Capítulo.
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cl Todo petroleiro de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1600. todo navio empregado como. navio-usina na. pesca.
ãa. baleia, todo navio empregado no tratamento ou no enlatamento de conservas do pescado e todo navio utilizado no transporte
ão pessoal empregado- nessas indústrias deve levar de cada bordo,
pelo. meno~, uma embar.caçio. salva-vidas a motor que satisfaça
às prescrições da Regra 9 do· presente Capitulo.
Regra. 9
Especificações das Embárcações Salva-vidas a Motor
a.) Uma embarcação salva-vidas a motor deve atender às seguintes condições:
(i) deve ser equipada com um motor de combustão interna.
mantido constantemente em estado de funcionamento; dev_e poder
ser posto em marcha em qualquer circunstância, devendo levar
um aprovisionamenip de combustível sUficiente para 24 horas de
funcionamento contínuo, na velocidade ·especificada na alínea (Ui\
do presente parágrafo;
(ii) o rnotor e seus acessórios devem ser convenientemente
protegidos para assegurar seu funcionamento em condições meteorológicas desfavoráveis e -a capuchana do motor deve ser resisten- ·
te ao fogo. Devem ser tomadas disposições para assegurar a
marcha atrás; ,e
· (iü) a velocidade em __marcha avante, em mar calmo e com ·sua
carga completa de pessoas e equipamento, deve ser:
(1) de seis nós, pelo menos, no caso das embarcações salvavidas a motor prescrillas pela Regra 8 do presente Capitulo, para
os navios de passageiros e petroleiros, os navios empregados como
navios-usinas na pesca de baleia, os navios empregados no tratamento ou no enlatamento de cons~rvas do pescado e os navios utilizados no transporte do pessoal empregado nessas indústrias; e
(2) de quatro nós, pelo menos, no caso de todás as outras embarcações salva-vidas a motor.
b) O volume dos flutuadores Internos de uma embarcação
salva-vidas a motor, se necessário, deve ser aumentado em rela~ão ao prescrito pela Regra 5 do presente Capitulo do volume
correspondente ã.os flutuador-es internos necessários para sustentar
v motor e seus acessórios e, se existentes, o holofote, a instalação
radiotelegráfica e seljs acessórios, quando esse volume exceda o
dos flutuadores internos exigidos. Este aumento deve ser efetuado
à razão de 0,0283 metros cúbicos (1 pé cúbico l, por cada uma das
pessoas adicionais que a emba:i-cação salva-vidas poderá acomodar
se forem suprimidos o m?tor e. seus acessórios e, se existentes, o
holofote e a instalação radiotelegráfica com seus acessórios.
Regra 10
Especificação das Embarcai;ões Salva-vidas de
Propulsão Mecânica que não sejam Embarcações
Salva-vidas a Motor
Uma embarcação salva-vidas de propulsão mecânica que não
seja a motor, deve sat_isfazer às seguintes condições:
o dispositivo de propulsão .devé ser de um tipo aprovoado
e deve ter potência suficiente para pe~itlr que, sendo posta n'água
a embarcação, esta se afaste do navio rapidamente e seja capaz.
de m11nter-se no rumo sob coQ-diÇõeS dêsfá.vorávels de tempo. Se
o dispositivo de propulsão for mânobtado à mão, ele deve ser de
tal simplicidade que possa ser m~nejado por pessoas Inexperientes :issim Como ~poder ser manobrado· quap.do a embarcação salva-vidas est~ver alagada;
·
b) deve ser provido um dispositivo que permita ao timoneiro
. da embarcação salva-vidas dar marcha_ atrás em qualquer movimento quando. o propulsor estiver em :funcionamento; e
c) o volume ·dos flutuadores !'!ternos da embarcação salvavidas de propulsão mecânica deve ·ser aumentado para compensar
o peso do .d!spósltivo de propulsão.
Regra 11
Equipamento das Embarcações Salva-vidas
a) O equipamento normal de cada embarcação salva-vidas
será o seguinte:
(i) um número suficiente de remos que flutuem à razão-de um
jogo por bancada, mais dois remos sobressalentes que flutuem e
um remo de esparrela que também flutue, uma andaina e meia
de · forquetas e toleteiras seguras à embarcação por meio de cor..
rentes ou :fiéis; e um croque;
(ii) dois bujões para cada bueiro !não. serão exigidos bujões
para os bueiros. providos de válvulas automáticas apropriadas)
seguros à embarcação por meio de correntes ou fiéis, uma cuia e
dOis baldes de material aprovado;
(üi) um leme calado na embarcação e respectiva cana;
(lv) duas machadinhas, uma em cada extremidade da embarcação;

a)
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(v) uma lanterna com óleo suficiente para 12 horas e duas
caixas de fôsforos 'apropriadas num recipiente estanque à. água;
(vi) um mastro ou mastros. com estais de cabo de aço galvaril-

:zacío e velas de cor alaranjada:
(vii\ uma agulha eficaz encerrada num·a bitácula luminosa
Qu provida de meios adequados de iluminação;
(vili) uma linha salva-vidas constituida por um cabo fazendo '3.lças com cassoilos a m"eio. correndo ~la parte externa da
embarcação;
(ix) uma ãncora flutuante -de dimensões apropriadas;
·(x) ctuas boças de comprimento suficiente; uma deverâ ser
fixada na estremidade de vante da embarcação com estropo e
aparelho de escape, de modo a permitir que séja largada; outra
.dev-erá ser firmemente fixada ao cadaste da embarcação e pronta
para .sP.t usada:
(xi) um recipiente contendo quatro Utr,os e melo (ou um gaJão inglês) de óleo vegetal, de peixe ou animal; o recipiente deve
ser disposto de modo que o óleo possa ser distribuído sobr a superfície da água, e fabricado de modo que possa ser fixado à âncora flutuante;
(:xii) uma ração alimentar, determinada pela Administração.
para cada pessoa que a embarcação estiver autorizada a transportar.
Essas rações devem ser conservadas em recipientes estanques
ao ar, os quais dev~m ser coloca<J,os den~ro de um recipiente estanque à água;
(xiii) recipientes estanques à ãgua contendo três litros (ou
seis pintas) de água doce ·para cada pessoa ·que. a embar:cação estiver autorizada a transportar, ou recipientes estanques à água
contendo dois litros {ou quatro pintas) de· água doee para cada
pessoa, -assim como um aparelho de dessalinlzação capaz de fornecer um_ litro (Ou duas pintas) de água potã:vel por pessoa; um
caneco inoxidável seguro por um fiel e uma và.sllha graduada
inoxidável para beber.
(xiv) quatro sinais co_m pára-quedas, de um tipo aprovado,
capazes de prodUZir uma luz _encarnad~ brilhante nu:ma altura
elevada; .s.eis fachos manuais, de um tipo aprovado, que proporCionem uma luz encarnada brilhante;
(xv) dois sinais fumígenos flutuantes, de um tipo aprovado
(para uso durante o dia), capazes de produzir fumaça de cor
alaranjada;
(xvi) dispositivos, de tipo aprovado, que permitam às pessoas
se agarrarem à embarcação quando emborcada, em forma de
bolinas ou vergalhões na quí!ha, juntamente com cabos de salvamento fixados de borda a borda, passando por baixo da quilha,
ou qualquer outro dispositivo aprovado;
(xvii) uma c.aixa estanque à água com medicamentos para os
primeiros .socorros. de um tipo -aprovado;
(xviiiJ uma lâmpada elétrlca, estanque à água, capaz de ser
utilizada para sinalização do Código Morse; um jogo de pilhas e
uma lâmpada sobressalente num recipiente estanque à âgua;
(x.ix) · um espellio para sinalização, de um tipo aprovado, para
ser ·usado durante o dia;
(xx) uma. faca de marinheiro cem abridor de lata, amarrada
à embarcação por meio de um· fie 1;
(xxl) duas retenídas leves que flutuem;
(Xx!i) umà bomba manual, de um tipo aprovado;
(~ii) uma caixa àx:}ropriada para guardar' pequenos objetos
de equipamento;
(:xxiv) um. apito ou um em.1ssor de sinal sonoro equivalente;

(xxv) um conjunto de apetrechos de pesca;
uma cobertura, de modelo apro~ado, de cor muito visível, capaz de proteger os passageiros contra as intempéries; e
(xxvi.)

(xxvii) um exemplar da Tabela de Sinais de Salvamento, prescrita na Regra 16 do Capitulo V,·
b) :t<o caso de navios que efetuem viagens de tal duração que,
na opi'nião· da Administração in'teressada, os itens especificados
nas alineas (vi), (xiil, (xixl, (XX) e (xxv) do parágrafo a) da
presente ·Regra sejam Cot'lslderados supérfluos, a Administração
pode permitir que sejam dispensados.
c) .Não obstante as disposições do parágrafo a) da presente
Regra, as enwarcações salva-vidas a motor, O'!J. outras embarcações ~va-vidas de _propulsão mecã.nica de um tipo aprovado, não
necessitám levar mastro ·ou velas, ou mais do. que a metade da
dotaçãó de remos. mas devem ser equipadas com dois ·croques.
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d) Todas as embarcações salva-vidoas d;evem ser dotadas de
di-spositivos adequados a facilitarem às pessoas que se acham dentro d'água, se recolherem à embarcação.
e) Toda embarcação salva-vidas a motor deve ter a bordo um
eXtintor portátil de incêndio. de modelo aprovado e_ capaz de descarregar espuma ou, qualquer outro produto apropriado. para extinguir incêndio por óleo inflamado.
Regra 12
Manutenção do Equipamento das Embarcações Salva-Vidas
Todas .as peças do equipamento das embarcações salva-vidas
que n~o sejam guardadas em armârtos, eom exceção dos craques
que devem ser mantidos disponíveis para a defesa da embarcação.
devem ser peadas dentro da. embarcação~ As pelas devem ser dispostas de maneira a assegurar a sujeição do material sem interferir com os estropos ou gatos das talhas, nem impedir o embarque
rápido. Todas as peças do equipamento de uma embarcação salvavidas devem ser de dimensões e .Pesos tão reduzidos quanto possivel e devem ser acondicionadas de modo apropriado e sob uma
forma compacta.
Regra 13
Ap~relho Portátil de Rádio para as Embarcações e Balsas
Salva-vidas
a) Todcs os na_vios, com execeçã.c dos que levam de cada bordo uma embarcação salya-vldas a motor dotada de uma instalação radiotelegrâfica em atendimento às presci:ições da Regra 14
do Capítulo IV, devem ter a bordo um. apa~elho portátil de rádio,
de tipo aprovado, para embarcações. e balsas salva-vidas e que
satisfaça às prescrições da Regra 14 do presente Capitulo e da Re._
gra 13 do Capítulo IV. Todo esse equipamento deve ser guardado
no camarim de cartas ou em qualquer outro local apropriado,
pronto para ser transportado em caso de urgência, não importa
para qual embarcação de .salvamento. Todavia, nos petroleiros de
tonelagem bruta de arqueação igual ou $uperior a 3000, nos quais
as embarcaç_ões salva-vidas são instaladas a __ meio navio e a ré,
esse equipamento deve ser guardado "num local adequado, nas
proximidades das embarcaçõ~s que estejam mais afastadas do
transmissor principal do navio.
b) Nos casos de navios que efetuem viage-ns de duração tal
que, na opinião da Administração, um aparelho portátil de rádio
para embai"cações e balsas salva-vidas seja considerado su~
pérfluo, a. Adininlstração pode permitir que tal equipamento seja
dispensado.
Regra 14
Aparelhos Rádio e Holofotes nas Embarcações Salva-vidas a Motor
a) <ll Quando o número total de pessoas a bordo, seja de um
navio de passageiros que efetue viagens iliternacionais que não
sejam viagens internacionais curtas, seja de um navio empregado
comu navio-usina na pesca da baleia .ou no .tratamento ou no enlatamento de conservas do pescado, seja de um navio utilizado no
transporte do pessoal empregado nessas indústrias, for superior a
199 mas inferior a 1500, pelo menos uma das embarcações s~tlva
vldas a motor prescritas na Regra 8 deste Capítulo deve ter um
aparelho radiotelegráfico que satisfaça às prescrições da presente
Regra e às da Regra 13 do Capítulo IV.
(ii) Quando o número total de pessoas a bordo de um desses
~avios for ~gual ou superior a 1500, esse aparelho de ra-diotelegrafla deve ser instalado a bordo de cada embarcação salva-vidas a
motor que o navio é obrigado a levar, de acordo com a Regra 8
do presente Capítulo.
b) O aparelho de radiotelegrafia devê ser instalado numa cabina bastante grande para acomodar o aparelho -e seu operador.
c) Devem ser tomadas medidas_ para que o funcionamento do
transmissor e do receptor não sofra interferências produzidas pelo
motor em marcha, esteja-se ou não carregando a bateria.
d) A bateria da instalação radiotelegrâfica não deve ser utilizada para alimentar o d:ispositivu que dá partida ao motor ou o
sistema de ignição.
'
e) o. motor da embarcação salva-vidas deve ser equipado
com um d~namo para recarregar a bateria da instalação radiotelegráfica, ou para outros fins.
f) Tod.as as eml;>arcações salva-vidas ·a motor Que. de acordo
com o paragrafo a) ·rta Regra 8 do presente Capitulo, devem Jevaz:
os navios de passageiros e, segundo o parágrafo c) da. citada Regra, os navios empregados como navio-usina na pesca da baleia,
no tratamento do pescado ou no enlatamento de conservas do
pescado e no transporte das pessoas empregadas nessas indústrias,
devem ser providas de um holofote~
g) O holof_ote deve ter uma lâmpada de no minimo 80 watts.
um refletor ef1caz e uma fonte de ene_rg!a que permita iluminar
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eficazmente um objeto de cor clara, de cerca_ de _18 metros (60 pés1
de largura, a· uma distância de 180 metros_ 1200 jardas I, durante
um período total de. 6 horas e que possa funcionar durante, pelo
menos. três horas consecutivas.
Regra 15
Especificações das :Salsas Salva-vidas Infláveis
ai Toda· balsa salva-vidas insuflável. deve .ser construida de
tal forma que, quando_ inteiramente lnflada e flutuando com. sua
cobertura içada·, ·deVe permanecer estável em alto ,n1ar.
b) A balsa deve ser c.onstx:uida de .modo tal que possa resistlr,
sem d;:mos para si mesma ou p·ara seu equipamento, ao lançamento ao mar de uma altura de 18 metros C60 pésJ. Se tiver de' ser
instalada a bordo a uma altura de mais de 18 metros 160 pés) em
relação ~o níV'el da água, ela peve ser dé um modelo que tenha
sido submetido com' sucesso a uma prova de lançamento, de uma
altura pelo menos igual à altura em que deverj. ficar localizada.
cl A balsa deve ser provida de um'a cobertura que se arme
automaticamente em sua posição quando a balsa se infla!:'. E,ssa
cobertura deve ser capaz de proteger os ocupantes contra as intempéries e contar. com meios para recolher a água da chuva. A
cobertura deve ser provida de duas lâmpadas que obtenham .sua
luz de UJna pilha ativada pela água do mar; uma colocada no interior e a outra no exteriOr, no tope da cobertura. A cobertura da
balsa deve ser de uma ·cor muito visi:ve_l.
d) A balsa deve ser provida de uma baça e de uma linha salva-vidas -constituída por um cabo fazendo alças com cassoilos a
me~o, c~rrendo em volta da balsa pelo lado externo .. Também deve
possuir uma linha salva-vidas correndo ao xe.dor do_ seu perímetro
interior.
e) A balsa salva-vidas deve poder ser colocada rapidamente
em sua posição correta por uma só pessoa se. ao inflar-se, permanecer em posição invertida.
H A balsa deve _se_r provida, em cada uma de suas aberturas.
de meios suficientes que permitam que as pessoas que se encon-trem na água sUbam a bordo.
g) A balsa dev~ ser guardada dentro de uma valise ou outro
invôlucro construído de modo a resistir_ às árduas coridições de
utilização encontradas no mar. A· balsa. dentr_o de sua valise _ou
outro invólucro, deve flutuar.
'h) A flutuabilidade da balsa estará distribuída num número
par de compartimentos separados, a me't:a,de dos quais será capaz
de suportar, fora d'água. o número de pessoas que a balsa esteja
autorizada a transportar, ou por qualquer outro meio igualmente
eficaz que- assegure unra margem razoável de flutuabilidade, se a
balsa sofrer avarias ou Vier a se inflar parcialmente.
i) O peso total 'da balsa, com- sua valise ou outro envoltório e
seu equipamento, não·~deve exceder 180 quilogramas C400 libras
inglesas).
j) O número de pessoas que uma balsa salva-v.idas inflável
é -autorizada â. receber deve ser igual:
(i) ao maior número· inteiro obtido dividindo-se por 96 o volume medido em decímetros cúbicos (ou por 3,4 o volume medido
em pês cúbicosJ das câmàr'as de ar {que, para esse fim, não devem
incluir as bancadas em arco nem a bancada ou bancadas transversais eventualmente install:!-das 1, uma vez infladas; ou

{ii) .a maior número inteiro obtido dividínd,o-se por 3720 a
ãrea medida em centímetros quadrados (ou por 4 a ãrea medida
em pés quadrados) do piso da balsa (que, para fins deste ç,ãlculo, poderá incluir a bancada ou ba~cadas transversais eventualmente. instaladas,), uma -vez inflada. Deverá ser tomado o menor dos dois números anteriores.
k) O piso da balsa deve ser Impermeável à ágúà e suficientemente isolado contra o frio.
i) A balsa deve ser inflada por meio de um gás que não seja
nocivo para seus ocupantes. Deve ser inflada automaticamente,
seja ,puXando-se um cabQ. ou seja por meio de qualquer outro dispositivO. igU:S:lmente simples.e eficaz._Devem ser providos meios J:l~
ra. manter a pressão, podendo-se usar foles ou bombas de enchimento exigidos, pela Regra 17 do presente Capitulo.
m) A balsa deve ·ser de material ~ construção aprovados e
deve ser construída de maneira a poder resistir às intempéries
durant~ 30 dias, qualquer que seja o estado do mar.

n) Não deverá ser a:provada nenhuma balsa cuja capacidade
de transporte, calculada de acordo c~m as disposições do parágrafo j) da· 'presente Regra, seja inferior a' seis pessoas. o número máximo a.e pessoas, calculado- de acordo eom o citado parágrafo,
para o qual pode ser aprovada uma balsa salva-vidas i11f!ãvel,
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é deixado a critério da- Administração, mas não deve. em nenhum
caso, exceder 25.
o) A balsa deve ser capaz de funcionar dentro de uma gama
de temperatura indo de -30° C ,a +66° c-22°F a +150°FI.
p> (i) A ba1sa deve ser estivada de maneira tal que dela se
possa dispor facilmente em caso de eme_rgência. A maneira pela
qual é estivada deve permitir, em caso_ de naufrágio, que ela se
liberte de seu dispositivo de fixação, passando a flutuar, e QUE'
venha a se inflar e separar-se do navio.
(li) 8e" a ,bàlsa for estivad?.. por meio de peias. estas devem ser
providas de Um dispositivo de fixação_ automático, -de tipo hídrostático o'u de um outro_ tipo equivalente Que seja_ aprovado pela
Administração.
(iii) As balsas· salva-vidas exlgidas pelo parágrafo c> da Re.gra 35 do pres_ente Capítulo podem ser ~ixadas com firmeza.
q) A balsa salva-vidas deve ser provida de dispositivos que permitam que seja facilmente rebocada.
Regra 16

Especificações das Bals~s Salva-vidas Rígidas_
a) Toda balsa salva-vidas rígida deve ser construída de modo
a poder ser lançada à água desde o local onde se encóntre estivada, sem que ela e seu equiparp.ento venham a sofrer danos.
b) A coberta da balsa deve estar situada dentro da _parte __em
que os ocupantes estão protegidos. A superfície da citada coberta
deve ser de, pelo menos, 0.372 metro quadrado r4 pes quadrados/
por pessoa que a balsa estiver autorizada a transportar. A coberta
deve ser de tal natureza que evite, na medida do possivel, a entrada
d'água, mantendo efetivamente fora d'água seus ocupantes.
c> Toda balsa deve ser provida de uma cobertura ou de um
dispositivo similar, de cor muito visível. capaz de proteger seus
ocupantes contra as intempérieS;, qualquer que seja a face da balsa que esteja para cima.
d) Toda bâlsa deve ter seu equipamento estivado de tal modo
que séja facilmente aces.sivel, quer esteja a balsa em sua posição
correta ou invertida, qUando flutuando.
e) O peso total de uma balsa e de seu equipamentq, transportados por um navio de passageiros, não deve exceder 180 quilogramas (400 libras· inglesas). O peso de uma balsa salva-vidas
transportada por um navio de carga pode exceder 180 quilogramas f400 libras inglesas)· quando a balsa puder ser lançada de
ambos os bordos do navio, ou se existir- u~ dispositivo mecânico
para la,nçá-la à água.
f) Toda balsa deve, em qualquer ocasião, ser eficaz e estável,
quer flutue na sua posição correta ou quer o faça invertida.
'g) A· baLsa deve ter compartimentos de ar ou um dispositivo
de flutuabilidade equivalente, de um volume de 96 decímetros cúbicos (3,4 pés eúbicos) por pessoa- que estiver autorizada a transportar, os quais devem ser situados tã.o perto quanto possível dos
costados da balsa.
h) A balsa deve ser provida de uma baça e de uma linha salva-vidas ·constituída por um cabo fazendo alças com cassoilos a
meio, correndo em volta da balsa pelo lado externo. Também deve
possuir uma linha salva-vidas correndo ao redor de seu perímetro interior~
i) A balsa deve ser provi'da, em cada uma de suas aberturas,
de meios eficazes que permitam que as pessoas que se encontrem
na á.gua subam_- a bordo.
j) A balsa deve ser construída de modo que não seja afetada
por _óleo ou. produtos petrolfferos,
k) Um dispositivo luminoso flutuante, alimentado por bateria elétrica, deve ser ligado à balsa por meto de um fiel.
1> A balsa salva-vidas deve ser providà de disposltívos que permitam que seja facilmente rebocada.
m) Toda balsa deve ser estir..1ada de forma que flutue livremente se o navio vier a a'fundar.
Regra, 17
EQuipamento de Balsas Salva-vidas Inflàveis e Rígfdas
a) O equipamento normal de cada balsa salva-vidas deverá
ser o seguinte:
(i) um cabo flutuante de no minimo 30 metros (100 pés) de
comprimento, que leve em sua eXtJ:_emictade 1,1m pequeno flutuador;
(ií) para as balsas concebidas para r-eceber um número de
pessoas inf-erior ou igual a 12: uma faca e um bartedouro. Para as
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balsas salva-vidas concebidas para receber um número de pessoas
igual ou superior a 13: duas facas e dois bartedouros:
(iii) duas esponjas;
(iv) duas âncoras flutuantes, uma ligada permanentemente à
balsa e a outra sobressalente;
(v) dois temos de pá;
(vi) um conjunto de reparos capaz de reparar perfurações nos
compartimentos que asseguram a .flutuabilidade;
(vii> uma bomba de ar ou foles para enchimento, a menos que
a balsa salva-vidas satisfaça _às disposições da Regra 16 do presente Capitulo;
(viii) três abridores de lata;
(ix) uma caixa estanque à água com pródutos farmacêuticos
para primeiros socorros, de um tipo aprovado;
(x) um caneco inoxidável graduado;
(xi) uma lâmpada elétrica estanque à água, capaz de ser utilizada para sinalização do Código Morse, assim como um jogo de
pilhas e uma lâmpada sobressalente num recipiente estanque à
água;
{xii) um espelho para sinalização durante o dia e um apito;
(x.ili) dois sinais de socor:ro_,P.om pára-quedas, de um tipo aprovado, capazes de produzir uma luz encarnada brilhante numa altura elevada;
(xiv) seis fachos manuais, de um tipo aprovado, que emitam
uma brilhante luz encarnada;
<xv) um conjunto de apetrechos de pesca;
(x:vi) uma ração alimentar, determinada pela Administração.
para cada pessoa que a balsa salva-vidas estiver autorizada a
transportar;
(xvü) recipientes estanques à água, contendo um litro e meio
1 três pintasl de água doce para cada pessoa que a balsa salvavidas estiver autorizada a transportar, sendo que meio litro dessa
quantidade (uma pinta) por pessoa pode ser substituído por· um
aparelho de dessanillzação capaz de produzir a mesma quantidade
de água doce;
(xviii) seis tabletes contra enjôo de mar_ para cada pessoa que
a balsa salva-vidas estiver autorizada a· transportar;
(xix) instruções relativas à sobrevi_vência a bordo de uma balsa
salva-vidas; e
(xx) um exemplar da Tabela de Sinais de. Salvamento, prescrita na Regra 16 do Capítulo V.
b) No casa de navios de passagt:iros que efetuem vingens internacionais eurtas, de uma duração tal que, na opinião da Administração interessada, todos os artigos especificados no parágrafo aJ da presente Regra não sejam considerados como necessários, a Administração pode autorizar que uma ou mais balsaS
salva-vidas,- sempre que seu número não seja inferior a um sexto
c:,io total de balsas s_alv_a-vidas transportadas nos navios em questão, sejam providas do equipamento especificados. nas alíneas_ (i)
a {vii) inclusive, (xi) e (XÍX) do parágrafo a) da presente Regra·
e da metade do equipamento especificado nas alíneas {xlli) e
(xivl do mesmo parágrafo; o restante das balsa.; embarcadas devem ser providas do equipamento especificado nas alíneas (i} a
(vii> inclusive, e (xiX) do parágrafo em questão.
Regra 18
Adestramento na ULillzação das Balsas Salva-Vidas
Tanto quanto .seja possível e razoável, a Administração deve
tomar as medidas neces.sárias para que a tripulação dos navios
que tran..<>portem balsas salva-vidas seja adestrada no seu lanÇamento à água e na sua utilização.
Regra 19

Acesso às Embarcações Salva-Vidas e_ Balsas Salva-Vidas
a) Devem ser tomadas disposições con_venientes para permitir o acesso às embarcações salva-vidas, as quals compreendem:
(i) uma escada, para cada jogo de turcos, que permita o
acesso às embarcações quando estas se ençontrem na água. Todavia, nos navios de passageiros, nos navios empregados ·como
navios-usina na pesca da baleia ou no trata:mento e no enlatamento de conservas do pescado, e nos navios utilizados no~trans
porte do pessoal empregado nessas indústrias, a Agminlstl'_aç_ão
pode autorizar a .substituição dessas escadas por dispositivos aprovados, com a .condição de que não haja n:t,etlos de uma escada em
cada bordo do navio;
(ii> dispositivos para iluminar as embarcações salva-vidas ~
os aparelhos de lançamento das mesmas à âgua, durante a pre~
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paração e a opei'aç.ão de lançamento e para iluminar a zona da
água onde são arriadM as embarcações salva-vidas até que tenha terminado a. operação. de lançamento;·
(iü) dispositivos para. avisar aos passageiros e à tripulação
que o navio está prestes a ser abandonado; e
(iv) dispositivos que permitam evitar toda a descarga de
água sob're a.s embarcações salva-vidas.
b) Também devem ser tomadas disposições convenientes para permitir o acesso às balsas salva-vidas, as quais compreendem:
(i) escadas apropriadas que facilltem o acesso· às balsas salva-vidas quando e.stas_oSe .encontrem na água. Todavia, nos navios
de passageiros, nos navios empregados .como_ navios-usina na pesca da baleia ou no tra.ta:rp.ento e no erilatamento de conservas do
pescado, e nos navios utilizados no transporte dO pessoal empregado nessas indústrias, a Administração pode autorizar a substituição d~ssas escadas, em sua totalidade ou em parte, por dispositiv~ aprovados; ·
(ii) nos casos em que são providos disPositivos de lançamento
das balsas salva-vidas à água, meios apropriados para iluminar
esses dispositivos e as balsas salva-.vidas correspondentes, durante a preparação e a operação de lançamento à água, e para
iluminar a zona da ãgua na qual são arriadas estas balsas salvavidas até que se tenha 'terminado a operação de l~nçamento;
(iv) dispositivos para avisar aos passageiros e à· tripulação
que o navio está prestes a ser abandonado; e
{v) dispositivos que permitam evitar toda a d.escarga de água
sobre as balsas salva-vidas _que se encontrem nos lugares previ.s~
tos para ·lançamento à água, quer estejam providas ou não de
-meios aprovados de ·lançamento à água.
Regra 20

Marcas nas Embarcações Salva-Vidas, Balsa..-:;
Salva-Vidas e Aparelhos Flutuantes
a) As dimensões da embarcação salva-vidas, a.ssim como o
número de pessoas que está autorizada a transportar, devem ser
marcadoS na embarcação salva-vidas em_ caracteres indeléveis e
de fácil leitura. O nome do navio a que pertence a embarcação
salva-vidas e seu porto de registro devem ser pintados na proa,
de ambos os. bordos.
b) ba mesma maneira deverá ser marcado o número de
pessoas nos aparelhos flutuantes.
e) Do mesmo modo d_everá ser marcado o número de pessoas
nas balsas salva-vidas infláveis, bem como na valise ou envoltório da citada balsa. Cada balsa inflável deverá igualmente sel·
marcada com o número de série, assim como com o nome do
construtor, de modo a permitir ~;~. identificação do proprietário
da balsa.
·
d) Em toda balsa salva-vidas rigida deverá ter marcado a
nome do navio a que pertence e seu porto de registro, assim ·como o número de pessoas que está autorizada a transportar.
e) Não se deverá marcar nas embarcações .salva-vidas. balsas
.salva-vidas ou aparelhos flutuantes, wn número de pessoas superior ao que foi obtido pela aplicação das Regras do presente
Capítulo.
Regra 21

Características das Bóias-Salva-Vidas
a) Uma bóia· salva-vidas deve satista.zer às seguintes condições:
(i) ser de cortiça maciça ou de qualquer outro material equivalente;
(ii) ser capaz de flutuar, em água doce. durante 24 horas com
wn peso de :ferro de 14,5 quilogramas Cou 32 libras inglesas);
(iii) ·não .ser atacada por óleo ou produtos petrolíferos;
(Vi) Ser de cof bem VisÍVel; e
(v) levar marcado, em letras maiúsculas, o nome do navio
que a transporta e o -do porto de regi.stro.
b) São proibidas as bóias salva-vidas cujo enchimento é
constituído por junco, cavacos de cortiça ou cortiça granulada.
ou por qUalquer outro material, e sein coesão própria, assim como bóias cuja flutuabilidade seja assegi:rada por compartimentos
de ar que necessitem ser previamente insuflados.
c) As bóias salva-vidas fabricadas com mat_erial plástic.o ou
com algum outro produto. sintético devem ser capazes de conservar suas propriedades de flutuabilidade e de resistência ao contato da água do mar e dos produtos petrolíferos, assim como às
variações de_ temperatura e de clima que podem encontrar no
decorrer das viagens em altç-mar.
d) As bóias salv~-vidas deve:q1 ser _l}rovidas de uma ll.nha
salva-vidas fazendo alças, solidamente -fixada às _mesmas. Pelo
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menos uma bóia· em cada bordo .,deve ter uma •retenida com, pelo
menos, 27,5 m.etros (ou -15 braças) de comprimento_
e) Nos navios de passageiros, o núm~ro de bóis salva-vidas
luminosas, com iluminação automática, não deve ser inferior à
metade do número total de bóias salva-vidas e não deve, em nenhum caso, ser inferiór a seis; nos navios de carga esse número
não deve ser inferior à metade do número total de bóias salvav!da.s.
f) Os .aparelhos luminosos com iluminação automática exigidos peio pa·rágrafo e) da presente Regra devem ser tais que não
possam ser apagados pela água. De_vem ser capazes de funcionar
durante, pelo mepos, 45 minutos ·_e sua Intensidade luminosa não
deve ser inferior a. duas candeias em todas as direções do hemisfério superior. Devem ser colocados perto das bóias salva-vidas,
com os necessários dispositivos de fixação. Os aparelhos luminosos
com iluminação automática, utilizados ·a bordo dos petroleiros,
devem ser de tipo de pilha elétric~ aprovado. ( *)
g) Todas as bóias salva-vidas devem ser instaladas a bordo,
de modo que estejam ao alcance imediato das pessoas embarcadas. Pelo menos· duas das bóias salva-vidas providas de aparelhos luminosos com iluminação automática, de acordo com as disposições do parágrafo e da presente Regra, deVem também ser
providas de um eficaz sinal de fumaça que se ative automaticamente e capa2: de emitir uma fumaça de cor muito visível durante, pelo menos, 1,5 minutos. Elas Qevem poder ser rapidamente
lançadas do passadiço.
h} As bóias. salva-vidas devem sempre poder ser ínstanta~
neamente lançada$ e não devem possuir nenhum dispositivo de
fixação permanente.
Regra 22
COletes Salva-Vidas
a) Os navios devem ter para cada pessoa e bordo um colete
salva-vidas de um tipo aprovado e, além disso, a menos que esses
coletes. possam ser adaptados ao talhe das crianças, um número
conveniente de coletes especiais para .crianças. Os coletes salvavidas devem ser marcados claramente com a indicação de que
foram aprovados pela Administração.
b) Além dos coletes salva-vidas prescritos no parágrafo a da
presente Regra, deve haver a bordo dos navios de pa,ssageiros um
número de coletes salva-vidas suplementares que correspondam
a cinco por cento do número de, pessoas a bordo. Esses coletes
devem ser guardados no convés. em locais bem visíveis.
Coeficiente !!e
Transmissão
Atmosférica

V!sibil!dade
Meteorológica
(m!lha.s náuticas)

AlCance luminoso
do facho
(m!lha.s náuticas>

------------~·-~-----·---~-·--

0,4
0,5
0,6

2,4
3,3
4,3
5,8

0,7
0,8

13,4

0,9

28,9

·0,3

8,4

0,96
1,05

1,15
1,24
1,34
1,45
1,57

C) p-m colete salva-vidas aprovado deve preencher as seguintes condições:

ser de material e construção apropriados;
ser construido de modo a eliminar, na medida do possível, ,todo o .risco de ser vestido incorretamente, exceto que ele
deve ser cap~ de ser vestido pelo . avesso;
(ili) ser capaz de manter fora da água o rosto de uma pessoa
exausta ou desmaiada, e mantê-la acima da. ãgua com o corpo
inclinado para trás em relação à sua wsição vertical;
(iv) ser capaz de fazer girar o corpo na água a partir de
qualquer posição até uma posição segura de flutuação, com o corPQ inclinado para trás em relação à sua posição vertical;
(v) não ser atacado por óleo ou produtos petrolíferos;
(vi) ser de cor bem visivel;
(vii) ser provido de um. apito de tipo a;provado, flrmemen te
fixado ao colete por meio de ~ fiel; e
(viii) ser construido de tal modo que a flutuabilidade que
lhe é necessária para funcionar como previsto não diminua de
mais de cinco por Cento após uma imer.são de 24 horas em água
doce.
d) Um colete salva-vida.s cuja flutuab!lldade dependa de uma
prévia Insuflação pode ser usado pelas tripulações de todos os
(i)

(ii)
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navios, com e.xceção dos. navios de passageiros e dos petroleiros,
com a c0n41ção de que:
(i) possua dois compartimentos infláveis separados;
(ü) possa ser inflado por meios mecânicos e com .a boca; e
(iii)· satisfaça às prescrições do parágrafo c da presente Regra, mesmo quando somente um dos compartf.mentos esteja inflado.
e) .Qs coletes salva-vidas devem ser instalados a bordo de
modo que sejam facilnlente ·ac~ssíveis, indicando claraménte sua
posição.
Regra. 23
Aparelhos. Lança-retenidas
a) Todo naviO deve ser provido de um aparelho lança-retenidas de um tipo aprovado.
b) Esse aparelho deve ser capaz de lançar, com precisão razoável~ uma retenida a wna distância mínima de 230 metros (ou
250 jardas), e deve _ter pela menos quatro projetí.s e quatro reten!das.
Regra. 24
Sinais de Socorro dos Navios
Todo navio deve ser provido, de modo que satisfaça à Administração, de meios que lhe permitam fazer eficientes sinais
de socorra, de dia e de noite, incluindo pelo _menos doze sinais
com pára-quedas, capazes de produzir uma luz encarnada brilban te a uma altura elevada.
Regra 25
Tabela e Obrigações .da Tripulação em Casos de Emergência
a.) A cada membro da tripulação devem ser dadas incumbências especiais para os casos de emergência.
li)·, A Tabela de Postos deve mostrar essas incumbênciàs especiais e indicar, em particular, os postos aos quais deve comparecer cada membro da tripulação e as funções que lhe cabe
executar.
c} A T.ãbela de Postos pata cada navio de passageiros deve
ser redigida numa forma aprovada pela Administração.
d) Antes do navio sair em viagem, a Tabela de Postos. deve
estar organizada. Cópias d-evain ser afixadas em diversos locais
·
do navio é, em particular, nos alojamentos da tripulação.
e) A Tabela de Postos deve fixar as funções dos diversos
membros da tripulação no que concerne:
(i) ao fechamento das portas estanques, válvulas e aos dispositivos de fechamento dos embornais, dalas de cinzas e portas
contra incêndios;
(ii) ao equipamento das embarcações sa~va-vidas (incluindo
o aparelho de rádio portátil das embarcações salva-vidas) e aos
outros aparelhos salva-vidas;
(iii) ao lançamento das embarcações salva-vidas ao mar;
(iv) à preparação geral dos outros ~pa;relhos salva-vidas;
(v) aos past® dos passageir.as; e
(vi) à extinção de incêndios, levando em conta os planos
conêementes ao combate a incêndio.
f) A Tabela de. Postos deve fixar as d!versa.s tarefas atribuidas aos taifeiros com relação aos passageiros, em caso·s de emergência. Esses pesooal deve principalmente:
(i) avisar os passageiros;
(ii) verificar que estejam vestidos e que tenham posto seus
coletes salva-vidas de forma apropriada;
(iii) reunir os passageiros nos post<Js de salvamento;
(iv) manter a ordem nos corredores e nas escadas: e, de uma
forma geral, controlar a movi.mentação dos passageiros; e
(v) providenciar o supriménto de cobertores para as embarcações salva-vidas.
g) Entre os detalhes relacionados pela Tabela de Postos, relativos à extinção de incêndios de acordo com a .alínea <vi) do
parágrafo el da presente Regra, devem figurar:
(i) o efetivo das equipes de combate a incêndio; e
(ii) as tarefas especiais assinaladas em relação ao manejo do
equipamento e instalações de combate a incêndio.
h) As Tabelas de Postos devem especificar com pre.cisão os
sinais de chamada de toda a tripulação pa-ra seus postos de sal~
vamento e de incêndio e indicar· suas características. Esses sinais
devem ser dados por apito ou por sereia e, com exceção dos navios de carga de comprimento inferior a 45,7 metros (150 pés),
(,..} As seguintes d.lstâncias de visibilidades da. luz podem ser espetadas nas condições atmosfr:lcas mencionadas.
·
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devem ser complementados por outros Sinais produzidos eletricamente. Todos esses sinais devem poder ser emitidos do passadiço,
Regra 26
Cha:madas_e Exe_rcicios
a) (i) Nos navios de passageiros, a chamada da tripulação
para os exercícios com as embarcações e de incêndio deve ter
lugar uma vez por semana, quando isso for possiv·el. Essas· chamadas terão lugar antes que o navio deixe o último porto de
.partida 'Para uma viagem internacional, que não seja uma viagem
lntemaelonal curta.
(ii) Nos navios de carga, uma ehamida da tripulação para
os exereidos oom as embarcações e de incêni:Uo deve ter lugar a
intervalos que não excedam um mês, com a eo:nd.ição de que uma
chamada da tripulação para exercícios com as embarcações e de
ineêndto seja efetuada dentro das 24 horas que se seguirem à da
partida do porto, se majs de 25 por cento dos membros da tripulação tiver sido substituída nesse porto.
(iii) Por ocasião da chamada mensal para os exercícios nos
navios de carga, deve ser -examinado o equipamento doo embru:-cações, para verificar se o mesmo está. completo.
<iv) As datas em que as chamadas têm ll)gar e os detalhes ~e
todo treinamento e exercícios de combate a incêndio efetuados a
bordo devem ser registradas no Diário de Navegação, prescrito
pela Administração. Se no trancurso de_ uma semana qualquer
mos navios de passageiros), ou de um mês (nos navios de carga),
não se- realizar nenhum _exercício ou somente_um exercicio pardal,
deverá ser registrada no Diário de Navegação as condições e as
razões de tal fato. Um relatório da inspeção do equipamento das
embarcaçõ-es nos navios de carga deve ser 1registrado no Diário de
Navegaçao, no qual também serão registradas as ocasiões em que
as embarcações salva-vidas foram postas borda fora e arriada$,
de conformidade com o parágrafo c da presente Regra.
b) Nos navios de passageiros, com exceção dos navios que
efetuem viagens internacionais curtas,_ a cha!ll3._da -dos passageiros terá lugar d-entro das 24 horas que se seguirem à da partida
do na vio do porto.
c) Pelo menos uma vez em cada quatro meses, embarcações
salva-vidas em diferentes grupos devem ser, em rodízio, postas
borda fora e, se a operação for possível e razoável, arriadas ao
mar. Os exercicios e ·inspeções devem ser ef_etuados de rilodo que
a tripulação t·enha perfeita compreensão das funções que será
chamada a desempenhar, fique exercitada e seja também instruída sobre o manejo e a manobra das balsas salva-vidas, quando
existirem.
d) O sinal de alarme para chamar os passageiros para os
postos de reunião consistirâ de uma s.é:rie .de sete ou mais -sinais
Sonoros curtos seguidos de um longo, emitidos pelo apito ou pelà
sereia. Nos na:vios de passageiros, com exceção dos que efetuem
viagens internacionais curt~. este ~al será ·sqple,mentado por
outros sinais produzidos eletrlcamente em todo o navio, que :podem
ser acionados a prutir do passadiço. A significação de todos os
sinais de interesse dos -passageiros, assim como instruções precisas
sobre o que eles têm a fazer em -casos de emergência., devem ser
clara·mente indicadas, ean idiomas apropriados, ·em ~~avisos" que
devem ser afixados nos camarotes e em outras -partes dos compartimentoo destinados aoo pa.ssa:gekos, em locais betn visíveis.
PARTE :s'
Somente para Navios de Passageiros
Regra 27

Embarcações Salva-·Vid!!S, Balsas Salva-VIdas e Aparelhos
Flutuaa:ttes
a) Os navios de passageiros devem levar duas embarcações
salva-vidas ligad·as aos tllfiCOs- uma de cada bordo- para serem
utilizadas em caso de emer.gêncl·a. Essas embarcações devem ser
de um tipO apruvado e não devem t.er mais de 8,5 metros (~8 pés)
de comprimento. Elas podem ser computadas pa:ra os fins dos
parágrafos b e c da presente Regra, com a condição de que
satisfaçam plenamente às prescrições do. presente Capítulo relativas às embarcações salva-vidas; elas podem também ser COlJIIPUtadas para os fins da Reg~ra. B, com a condição 'de que satisfaçam
além disoo às .prescrições da. Reg'ra 9 e, quando seja a;propriado, às
da Regra 14 do presente Capítulo. Devem ser· mant!das prontas
a serem im.eda~nte utlliza.das quando o navio_ estiyer n-o _mar~
Nos navios .·em que, de conformidade cem o parágrafo h da Regra 29, tiverem sido fiX'ados dispositivos nos costados das embarcações sal\'8.-'Vidas, não há necessidade de equipar com esses
dispositivos as duas emba..cações postás a bordo para satisfa2er
às prescrições da presente Regra.
b) Os navios de <p<~SSage:lros que .efetuem viagens lnternaciornals que não sejam viagens internacionais curtas dev!eill lev,.r:
(i) embarcações sal'l'a-'Vidas em cada bordo, com uma capacidade total que permita que as de cada .bordo possam receber a
metade do número total de pe.sooas a bordo.
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A Administração, todavia, pode autorizar a substlt~ão ruis
embaroaçõe·S salrva"-vidas por balsas salv,a-vidas com a mesma
eapacidade total, em condições t.a.iS que exista sempre, de cada
bordo, um número de ·embarcações salva-vidas SUficiente paJra
37 1/2 por cento das pessoas a bordo; e
(ii) balsas salva-vidas que tenham uma capacidade .lx>taJ suficiente para receber 25 por' cento do número total de pessoaS a
oordo, assim como aparelhos flutuantes previstos para 3 por cento
desse número .
e) (i) Um navio de passageiros qu-e efetue uma viagem internadonal curta deve le,var um número de pares de tul'ICOS, calculado em fu:nção de-. seu comprimento, .como especificado na Coluna A da Tabela que. figura na Regra 24l dD presente Oa.pitulo.
Em cada jogo d-e tur:cos deve haver uma. embarcação 9alva-'Vidas;
essas embarcações· salva-'Vidas devem ter, pelo menos, a capacidade
mínima exigida na Coluna C da Tabela citada ou a capacidade
n·ecessária para receber todas as·pessoas· a bordo, se esta for menor.

Nos casos em que, na opinião da Administração, é impossível
ou pouco razoável colocar-se a bordo de um navio, que efetue viagens internacionais curtas, o número de jogos de turcos estipulado
na Coluna A da Tabela da Regra 28do presente Capitulo, a Administração pode autorizar, em circunstâncias excepcionais, um
número menor de turcos, com a condição de que esse número jamais seja inferior ao número :minimo estipulado na Coluna B
da Tabela e de que a capacidade total das emballcações salva-vidas
a bordo do navio sejar pelo menos, igual à capacidade mínima eXigida na Coluna C, ou a capacidade exigida para receber todas as
pessoas a bordo,. se esta capacidade for menor.
ii) Se as embarcações sa1va-v1ctas assim previstas não são 'suficientes para receber todas as pessoas existentes a bordo, o navio
deverá ser provido de embarcações salva-vidas adicionais sob
turcos, ou de balsas salya-vidas, _de modo que a capacidade total
das embarcações e das balsas salva-vidas seja suficiente para receber t-odas as pessoas a bordo.
iii) Não obstante as disposições da alínea ii) do presente parágrafo, o número .de pessoas transportadas num navio qualquer
que efetue viagens internacionais curtas não deve ultrapassar a
'capacidade total das embarcações salva-vidas levadas a bordo, de
acordo com a:s disposições das alineas i) e ii) do presente parágrafo,
a menos que a Administração considere que isso se faz necessártlo
devido ao volum,e do tráfego e. neste caso, somente se o navio
satisfizer as prescrições do parágrafo d) da Regra 1 do Capítulo

II-!.
iv) Nos casos· em _que, de acordo com as disposições da alínea

do presente parágrafo, a Administração tiver autorizado o
de um número de pessoas supeli.or à capacidade das
embarcações salva-vidas, e estiver convencida de que é impossível
estivar as balsas salva-vidas prescritas nà alínea ii) do presente
parágrafo, poderá· ela autorizar uma redução do número de embarcações salva-vidas.

iii)

transport~

Todavia:
1) o número de embarcações salva-vidas, no caso de navios de
comprimento igual ou superior a 58 metros (190 pésJ, jamais deverá ser inferior a 4, duas das quais devem ser colocadas em cada
bordo do navio e, no caso de navios de comprimento inferior a 58
metros 090 pés), jamais deverá ser inferior a 2, uma de cada
bordo do navio; e

2) o numero de embarcações e de balsas salva-vidas deve ser
sempre s:uficiente para receber a totalidade das pessoas que o navio estiver autorizaq.o ·a transportar.
v)· Todo navio de passageiros que efetue viagens internacionais curtas deve ser provido, além das embarca:ções e balsas salvavidas exigidas nos termos do presente parágrafo, de uma reserva
de balsas salva-vidas que permita receber 10 por cento do número
total de pessoas correspondente à capacidade total de passageiros
das ·embarcações salva-vidas com que o navio estiver equipado.
vi) Todo navio de passag_eiros que efetue viagens internacionais curtas deve ser também provido de aparelhos flutuantes para
5 por cento, pelo menos, do número_ total das pessoas que o navio
estiver a:!Jtorizado a transportar.
vil) A Administração pode permitir a determinados navios, ou
classes de navios que possuam certificados para viagens internacionais curtas, efetuar viagens de roais de 600 milhas, mas que não
ultrapassem 1. 200 milhas, sempre que tais navios satisfaçam às
p'escrições do parágrafo d) da Regra 1 do Capl'tulo II~l, e estejam
providos de embarcações salva ..vidas capazes de transportar, pelo
menos, 75 por cento das pessoas que se encontrem a bordo, c também satisfaçam às disposições do presente parágrafo.

056

Terça~feira

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãolll-Suplemento

18

Regra. 28

Tabela relativa aos Turcos e à Capaeidade das Embarcações
Salva-vidas para os Navios que efetuem Viagens
Internacionais curtas
a) A Tabela seguinte fixa, em função do comprimento do na-
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Regra 27 do presente Capítulo, num navio que efetue viagens Internacionais curtas;

vio:

(B) o número reduzido de jogos de turcos que, excepcionalmente, pode ser admitido num navio que efetue viagens internaclonais curtas, de acordo com a Regra 27 do presente Capítulo; e

(A) o número mínimo de jogos de turcos a cada um dos quais
deve ficar ligada uma embateação salva-vidas, de acordo eom a

(C) a capacidade mínima exigida para as embarcações salvavidas :q..um navio que efetue viagens internacionais curtas.

(A)

(B)

Número
Mínimo de
Jogos
de Turcos

Reduzido de

Comprimento do Navio

-T-·

31 'e abaixo de 37
37
43
43
49
49
53
53
58
58
63
63
67
67
70
70
75
75
78
78
82
82
87
87
91
91
96
96
101
101
107
107
113
113
119
119
125
121;
133
133
140
140
149
149
159
159
168

Pés

100 e abaixo de 120
120
140
140
ÜlO
160
175
175
190
190
205
205
220
230
220
230
245
245
255
255 ~
270
285
270
285
300
315
300
315
330
350
330
350
370
390
370
410
390
435
410
435
460
490
460
490
520
520
5õ0

2
2
2
3
3
4
4
5

5
6
7
7
8
8
10
10
10
12
12
14
14
16

(C)

Número

.Jogos de
Turcos Autorizados Excepcionalmente

2
2
2
3
3
4
4
5
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
9
9
10
lO

12

Capacidade Mínima das
Emba.rca.ções Salva-Vidas
Metros
Pés
Cúbieos
Cúbicos
11

18
26
33
38
44

50
52
61
68
76
85
94
102
110
122
135
'146
157
171
185
202
221
238

400
650
900
1150
1350
1550
1750
1850
2150
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4300
4750
5150
5550
6050
6550
7150
7800
8400

Nota. sobre (Ó) --Quando o co~nin:-iffieD.to d.o navio for inferior m 31 metros (100 pés) ou supeiior a. 168 metroS. ·(s5o Pés), o nfunero miR
nlmo d.e Jogos de turcos e a. capaclda.cl.e cúbica das embarcaçes salvà.Rvidas devem ser determinados pela. Administração.

Regra 29
e Manobras das Embarcações Salva-Vidas,
Balsas Salva-Vidas e Aparelhos Flutuantes
a) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas devem
ser Instaladas de modo que satisfaçam à 'Administração, de tal
!oi'ID.a que:
(i) possam ser arriadas ,no menor tempo possível, não ultra. passando 30 minutos;
(ii) não impeçam de modo algum .a manobra .rápida das outras embarcações salva-vidas, balsas salva-vidas ou aparelhos flutuantes ou a condução das pessoas presentes a bordo, para os
locais de reunião ou de embarque;
iii) as embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas, que
devem ser providas de dispositivos para lançamento à água aprovados~ devam poder ser ar-riadas oom sua ca:I'Iga completa de pessoas e equipamentos, mesmo sob condições desfovorãveis de "trim"
e com 15 graus de banda; e
(iv) as balsas salva-vidas para as quais não são exigidos dispositivos de lançame~to aprovados, assim e.Omo õS -aparelhos fl:utuantes, devam pOder ser lançados à água, mesmo sob eondi.ções
desfavoráveis de "trim" e com 15 graus· de banda.
b) Cada embarcação salva-vidas deve ficar ligada ao seu próprio par de turcos.
Instala~ões

c) As embarcações salva-vidas somente poderão ser estivadas
em um convés, a menos que se klm_em, meditlas apropriadas para.
evitar que as embarcações salva ... vidas de um convés inferio:i: interfiram com as do convéS suPerior.
d) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas, para
as quais devem se providos dispositJvos aprovados para lançamento à água, não devem ser -colocada ;no extremo de vante do
navio, Elas devem se~ dispostas de modo que possam ser lançadas
ao· ma.:r com toda segurança, levando-se. em _conta a necessidaçle
de ficarem a uma distância suficiente do .hélice e das par-tes sállentes do casco a ré.
·
e) Os turcos devem ser de um tipo aprovado e dlspcstos adequadamente, de modo que satisfaçam à Administração. Devem
ser dispostos_ em um ou mais .conveses, de modo que as embarc·ações neles suspensas possam ser arriadas com segurança, sem
interferir na manobra dos outros turcos.
f) Os turcos devem ser:
(i) do tipc oscilante ou do tipo de gravidade para a manobra
<la!j embaraca,ções salva-vidas que não pesem mais de 2.300 quilogramas (2 1/4 toneladas inglesas), nas condições de serem arriadas· n'água sem pa-ssageiros; e
(ii) dQ tipo de. gravidade para a manobra das embarcações
salva-vidas que pesem mais de 2.300 quilogramas (2 1/4 toneladas
inglesas). nas --condições de se.rem arriadas n'âgua sem passageiros.
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g) Os turcos, talhas, cacternais e outros aparelhos devem ter
uma resistência· suficiente para que as embarcações_ salva~vldas
possam ser postas para· !.ara, guarnecidas com- a tripulação de lançamento e, em seguida, arriadas com tod'a segurança qualquer
que· seja o bordo, cqm sua car~a completa de pessoas e eqillpamento, mesm"' que o navio tenha uma banda de 15 graus e um
·'tlim" de .10 graus.
h) Patins ou outros me!os apropriados devem ser previdos
para facillta:r o lanç;:tmento à ·ãgua das embarcações salva-vidas,
malgrado a existência de uma banda de 15 graus.
i) Devem ser· providos meios que permttam atracar as embarcações salva-vidas ao Costado do navi_o e mantê-las nessa situação, com 'o fim de permitir que _as pessoas possam· em.bárcar
com

segurança~

j) AS embarcações salva-vidas, a:;;:;;i:tn como _as cm~arcaçÇies de

emergência prescritas na Regra 27 do presente Capítulo, devem

ser servidas por: talhas de cabos me_tálicos, bem como por guinchos
de um modelo aprovado, capazes, quando se trate de e_mOarcações

de emergência, de içá-las rapidamente. A Administração pode, a
título excepciOna:I, permitir a instalação de talhas de cabo _d~
manilha ou de qualquer outro material aprovado, com ou $_em
guincho f salvo. no ca.so .das emb'arcações de· émergência que devem ser servidas por· guinchos que permitam recup_erá-las rapidamente), quando admitir que as talhas de c~bo_ de _manilha ou de
qualquer outro material aprovado sejam adequadas.
k) Pelo menos dois cabos salva-vidas c:tevem ser fixados ao
patarrãs que une as extremi_d,ades doS turcos: as talhas e os cabos
.salva-vidas devem s~r suf_ici~ntemente compridos para que toquem
n'água, quando o r,tavio estiver com seu calado ininimo de viagell)
no mar e com um~ banda de 15 graus paia qualquer dos bordos.
Os cadernais inferio;r::eS_ das talhas devem ter _l}.m eló ou arganéu
alongado para fixação do gat-Q__ ·do estropo da embarcação, a mencs
que .seja instalado um disposi~ivo de esca.pe, de um modelo aprovado.
1) Quando for_ empregado um dispositivo mecânico para içar
as embarcações s~lva- ~idas, ele deve ser completado por um dis·
positivo que funcione à mão" e que seJa eficaz. ·Quando as emQar·
rações s,ãQ içada.s por meio de talhas com comando m_ecânico,
devem ser providos dispositivos de segurança com o fim de parar
automaticamente o motOr antes que os turcos venham Qe encontro
aos respectivos esbarros, ~vitando assim esforços _exces.sívos às ta·
lhas de cabos metálicos e aos turcos.

m) A1s embarcações salva-vidas ligadas aos turcos devem ter
suas talhas prontas a serem utilizadas e __ devem ser tomadas disposições para que as embarcações_ .salva~vidas sejam rapidamente
desligadas das talhas_. sem que necessariamente essa manobra seja
simultânea em ambas as_ talhas. Os pontos de suspensão das emcarcações salva-vidas às talh~s devem se~. si~uados _a wna altura
suficiente, acima da borda, para assegurar a- estabilidade d3:s embarcações durante a manobra de lançamento â água.

n) (i) Nos navios de passageiros ·que efetuem viagens inter-

nacionais que não ,sejam viagens internacionais curtas e que são
providos de embarcações _e b~lsas salva-vidas, de acordo com as
disposições da alínea (i) do parágrafo b) da Regra 27 do presente
Capítulo, devem ser instalados dispositivos aprovados de lançamento à água para o número de balsas salva-vidas que, juntamente com
o· das embarcações ~alva-vidas. é exigido por essa mesma a_línea
para receber todas as pessoas existentes a bordo. Esses dispositivos devem ser em número suficiente_, na opinião da Admin,istraçãQ~
Para arriar em 30 minutos, no máximo, em condições c·almas_ de
tempo. as balsas carregadas com todas a$ pessoas que estiverem
autorizadas a transportar. Os dispositivos assim aprovados devem~
na medi~a do possível, ser repartidos igualmente ,em, cadã bordo
do na\1o, devendo existir pelo menos um dlspo.sitivo em cada borw
do. Todavia; não- é nec~sário prever-se dl$positivos desse gêner:o
para ·as. balsas suplementares assinaladas na alínea (ii) do 'parágrafo b) da Regra 27 do presente Capitulo, para 25 pot cento de
todas. as pessoas _existentes_ a 'bordo. Porém, toda balsa embarcada
de. acordo com as 'disposições .dessa m'esma alínea _deve,_ quindo um
dispositivo aprovado de lançamento à água for instalado no navio,
s~r de um tipo suscetível de ser arriada por meio desse dispositivo""
(ii) Nos navios de passageiros que efetuem viagens internacionais curtas, o número previsto de dispositivos aprovados de lançamento à agua deverá ser delxadq a critério da Administração. o
númeto de balJ;;as salva-vidas previsto para cada um desses dispositi'Vos não deverá ser superior ao número d~ balsas carr-egad:as
com o número de pessoas que estão autorizadas a transportar que,
na opinião da Administração. podem ser arriadas em 30 minutos
no máximo, em condições calmas de tempo, por meio desses dispositivos.
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Regra 36

Ilumin.·.çio para Conveses, Embarcaç_ões S~lva-Vidas,
Balsas Salva-Vidas. etc.
a) Uma ilm:ninação elétr.lca, ou de outro sistema equivalente
suficiente _para satisfazer às exigências d-e segurança:, deve ser
prevista nas diversas partes de um navio de passageiros e particularmente nos conveses onde se eneqntram as embarcações e .
balsas salva-vidas. A fonte _autónoma· de emergência do grupo
elêtrico prescrita pela Regra 25 do Capítulo II-1 deve ser capaz
de alimentar, quando for necessário. os apatelhos que asseguram
essa il:uminação, assim como as iluminaç_ões prescritas na alínea
<ii) do parágrafo a') e_ nas alíneas (ij.) e. (iü) do parágrafo b) da
Regra 19 do presente Capítulo.
- - b) A saída de cada cOmpartimento principal ocupado por -pasSageiro:S ou pela tripulação dé:Ve ser perman-entemente Uup1inada
por um lâmpada de emergência. A alimentação dessas lâmpadas
de emergência deve poder ser fornecida p-ela fonte autônoma de
emergência assinal~da no parágrafo -a) da presente Regra, caso
falte o suprimento da 1n'stalac;ão geradora principal.

Regra 31

Pessoal das Embarcações Salva-Vidas e das Ba1sás Salva-Vidas
.1:1-> Um oficial de convés ou um patrão habilitado deve ficar
encarregado de cada um dils erilbarCa:çoes· salva-vidas, assim como
deve, também, ser designado um suplente. Cada responsável por
uma embarcação deve ter uma lista_ !fe seu pessOal e deve verificar
se os homens sob suas orderis estão familiarizados com suas diVersas funções ..
b) Um hqmem capaz de acionar o motor deve ser designad_o
para cada embarcação salva-vidas a motor.
c) Um homem capaz de ·.operar a instalação radiotelegráfica
_e o holofote deve ser designado oara cada embarcação salva-vidas
Que possua esses aparelhos.
d) Um hom~m ades_trado no manejo e manobra das balsas sal·
va-vidas deve ser designado para cada uma das balsas salva-vidas
embarcádas, exceto quando,_ nos navios de passageiros que efetuem
viagens internacionais curtas, a Administração considere isto ímpraticâvel.
Regra 32

Patrões Habi:Utados.
a> Em todo navio de passageiros deve haver, _para cada em~
barcação salva-vidas posta a bordo de acordo com as prescrições
do p:r;_esente Capitulo, um número de patrões pelo menos igual ao

Previsto na tabela abaixo:

Nú.mero de pessoas previstas
por embarcação

NúiDero mínimo. de Patrões
Habilitados

·----..,-----

Menos de 41- pes~oas
De _41 a 61 pessoas

.2
3

De 62. a 85 pessoas ........ ·-.... . ..•.......•.....
Acima de 85 pessoas

4

b) A designação, para cada embarcação salva-vidas~ dos Patl·ões Habllltados fica a cargo d_o Com!i:ndante.
·
c) O certificado de aptidão. do patrão habilitado é emitido sob
a autoridade da Administraçã0. Para obter esse certif1cado, o candidato deve provar Q.ue foi adestrado em todas as manobras relativas ao lançamento n'ãgua das embarcações salva-vidas e de
outros aparelhos salva-vida.s, bem como na. utilização dos ramos
e dos dispostivos de propulsão mecânica, ·que está familiarizado
com as_ manobras das próprias embarcações e dos outros equipamentos _salva-vidas e que, além disso, é capaz de compreender as
ordens relativas a todas as categorias de eqUipamentos salva-vidas
e de exec-qtá-las.

Regra 33
Aparelhos Flutuantes
a) Nenhum tipo de aparelho flutuante pode ser aprovado sem
Que satisfaça às seguintes condições:
• . (i) deve ter dimensões e resistência tais que possa ser lançado
a agua, desde o local em que se encontra estivado, sem sofrer danos;
·

(iiJ não deve· pesar mais de 180 quilogramos HOO libras ing1esasJ, a menos que sejam instalados dispositivos apropriados que
.satisfaçam à Administração, a fim de permitir .seu lançamento
n·~gua sem que Seja necessârlo levantá-lo à mão;
(iii) deve ser de matetial e construção aprovados.
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(iv) deve ser utilizável e estável quando. flutuando sobre qualquer de suas faces;
(v) os reservatórios de ar ou flutuadores equivalentes devem
ficar colocados tão perto quanto possível dos lados do apárelho e
a flutuabilidade do aparelho não dependerá de enchimento preliminar; e
<vi) deve ser munido de uma bOça e de um cabo salva-vidas
fazendo alças com cassoilos a meio, seguramente fixado em tomo
da parte externa.
b) O número de pessoas que um aparelho flutuante pode ser
autorizado a suportar deve ser o menor dos dois números obtidos
dividindo~••:

.(i) o número de quilogramas de ferro, que ele pode suportar
em água doce, por 14,5 ~ou o número tie libras inglesas por 32); e
(ii) o perímetro do aparelho, expresso em milímetros, por 305.

Regra 34
Número de Bóias Salva-VIdas
O número mínimo de bóias salva-vidas de que devem ser munidos os navios de passageiros fica determinado pela seguinte
tabela:
Comprimento do Navio

Número mínimo de bóias

Em metros

Em pés

Abaixo de 61
61 e abaixo de 122
122 e abaixo de 183
183 e abaixo de 244
244 e acima

Abaixo de. 200
2QO e abaixo de 400
400 e abaixo de 600.
600 e abaixo de 800
800 e acima

8
12

18
24

30

PARTE C
Somente para Na.vi os de Carga

Regra 35
Número e Capacidade das Embarcações Salva-Vidas e Balsas
Salva-Vidas
Todo navio de carga, exceto os navios empregados como
na vios- usina na pesca da balela, no tratamento ou no enlatamento de conservas do pescado e os na vios u tlll?:ad.Os para o transporte do pessoal empregado nessas indústrias, deve possuir, em
cada bordO, embarcações salva-vidas de uma tal capacida.de total
que possam receber todas as pessoas existentes a bordo e, além
disso, deve ter a bordo balsas salva-vidas que .Possam receber a
metade do número total dessas pessoas.
Todavia, no caso de navios de carga que. efetuem viagens internacionais· entre paises vizinhos próximos, a Administração, se
estiver convencida de. que as condições de_ viagem são tais que
não seja razoável nem necessário o transporte obrigatór?.o das
balsas mencionadas no parágrafo precedente, pode ex!mlr desta
obrigação ·determinados navios ou classes de navios.
(ii) (1) Sob reserva das disposições da alínea (i!J (2l do presente parágrafo, todo petroleiro de tonelagem bruta de· arqueação
igual ou superior a 3. 000 deve ter a bordo pelo menos quatro
embarcações salva-vidas, duas das quais ficarã~ situadas na popa
e duas a meio-navio. Todavia, nos petroleíros· desprovidos de superestruturas centrais, todas as embarcações salva-vidas devem
ser localizadas a ré.
(2) Nos petroleiros de tonelagem bruta de arqueação igual ou
·supei:ior a 3. ooo que são desprovidos de superestruturas centrais;
a Administração pode autorizar a Instalação de somente duas embarcações salva-vidas, com a condição de que:
(aa) seja levada a ré uma embarcação salva-vidas em cada
bordo do navio;
·
(bb) cada unia dess.as embarcaçoos não ultrapasse 8,5 metro.s (28 pés) de comprimento;
(cc) cada uma dessas embarcações salva-vidas seJa instalada
o maiS .avante possível e, pelo menos, de forma que a parte da
popa da embarcação fique situada, em relação à parte de vante do
hélice, a uma distância de uma vez e meia o comprimento da
embarcação; .e
(dd) cada uma dessas embarcações salva-vidas seja instalada
o mais perto do nível do mar que seja prudente e praticamente
possível.
a) {i)
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b) (i) Todo empregado c.ç1mo navio-usina na pesca da baleia,
no tratamento ou no enlatamento do pescado e todo _navio utili-

zado para o transporte do pessoal empregado nessas indUstrias

d-?ve ter:

(1)
de cada bordo, embarcações salva-vidas de uma capacidade tal que possam receber. a metade do número total d,as pessoas existentes a bordo. A Administração pode, todavia, autorizar
-a supstituição das embarcações salva-vidas por balsas salva-vidas
da mesma capacidade total, em condições tais que haja sempre,
de cada bordo, um número de embarcações salva-vidas suficiente
para acomodar 37 1/2 por cento das pessoas existentes a bordo; e
(2)
balsas salva-vidas tendo uma tal capacidade total que
possam receber a m•etade do número total de pessoas existe!ltes
a bordo. TOdavia, quando. no caso de navios-usina empregados
no tratamento e no enlatamento Q.e conservas do pescado, não
for possível transportar embarcações salva":'vidas que satisfaçam
plenamente às prescz:ições do presente Capítulo relativas às embarcações salva-vidas, esses navios devem ser autorizados a levar
outras embarcações em substituição a elas. ~ssas embarcações devem, todavia, ter urh número de .lugares pelo menos igual ao
prescrito pela presente Regra, assim como uma flutuabUidade e
equipamento pelo menos igual ao que prescreve o presente Capitulo para às embarcações salva-vidas.
(ii) Todo nayio empregado como navio-usina na pesca da baleia, no tratamento e no enlatamento de conservas do pescado e
todo navio utilizado para transportar o pessoal empregado nessas
indústrias deve ter a bordo duas embarcações, uma de cada bordo, para os casos de emergênci2.. Essas embarcações devem ser
de um tipo aprovado e não ter mais de 8,5 metros (28 pés) de
comprimento~ Elas podem ser contadas para os fins de_ preSente
parágrafo. com a condição de que _satisfaçam plenamente às prescrições_ do presente_ Capítulo relativas às embarcações salva-vidas.
Elas podem também ser contadas para os fins da Regra 8, com a
condição de que satisfaçam, além disso. às prescrições da Regra
9 e, quando necessário, da Regra 14 do presente Capítulo. Elas
devem ser mantidas prontas a serem imediatamente utilizadas
quando o navio estiver no mar. Nos navios a bordo dos quais, de
conformidade com o parágrafo g) da Regra 36 do presente Capítulo, s~ fixados dispositivos nos costados das embarcações salvavidas, esses dispositivOs não serão exigidos para as duas embarcações postas a bordo em atendimento à presente Regra.
. c) Todos os navios de carga, de comprimento igual ou superior a 150 metros (492 pés), que sejam desprovidos de superestruturas centrais, devem ter a bordo, além do previsto na alínea
(i) do parágrafo a) da presente Regra. uma balsa sahia-vidas que
possa transportar pe:o menos 6 pessoas. Essa balsa deve ser colocada o mais avante que seja possível e razoável.
Regra 36

Turcos e Dispositivos de Lançamento

e balsas
salva-vidas devem ser instaladas de modo a satisfazer à Administra:ção.
b) Cada embarcação Salva-vidas deve ficar ligada a seu próprio par de turcos.
c) As embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas para
as quais devem ser providos dispositivos aprovados de lançamento à água devem, de preferência, ser colocadas tão prõxlmas quanto possível dos compartimentos de acomodações e dos de serviço.
Elas devem ser dispostas de maneira que possam ser arriadas com
toda segurança, se possível na parte retilínea do costado e afastadas, em particular do hélice, partes salientes do casco_ a ré. Se
forem colocadas na parte de vante do navio devem ser dispostas
a ré, da ·antepara de colisão, num local _abrigado e. a este respeit.Qt
a Administração deve ter especial atenção à resistência _do.s turcos.
d) Os. turcos devem s.er de um tipo aprovado e. dispostos deUma maneira ConVeri.iente que satisfaça_ â ·Actinttlistração.
e} Nos petroleiros <le _tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1. 600, nos navios empr-egados como navios-usina na
pesca da baleia ou no tratamento e _no enlatamento de conservas
do pescado e nos na vios utilizados para o transporte do pessoal
empregado nessas indústrias, os turcos devem ser do tipo de gravidade. Nos outros navios os turcos devem ser:
(i) do tipo oscilante ou do tipo de gravidade para a manobra
das embarcações salva-vidas que não pesem mais de 2.300 quilogramas (2 1/4 toneladas inglesas), nas condições de serem arriadas n'ãgua sem passageiros; e
(ii) do tipo de gravidade para a manobra das embarcações
salva-vidas que pesem mais de 2.300 qui~ogramas (2 1/4 toneladas
ipglesas), nas condições de serem arriadas n'água sem passageiros.
a) Nos navios de carga, as embarcações salva-vidas
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f)
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Os turcos, talha.s, cadernals e outros ap11.re!hos devem ter

uma resistência suficiente para que as embarcações salva-vidas

possam ser postas para fora, guarnecidas com a tripulação de lançamento e, em seguida, arriadas com toda segurança, qualquer
que seja o bordo, com sua carga completa de pessoas e equipamento, mesmo que o navio tenha uma banda de 15 graus e um
"trlm" de 10 graus.
·
g) Patins ou outros meios apropriados devem ser providos para fac,ilitar o lançamento à água das embarcações salva--vidas,
·malgrado a existência de uma banda de 15 graus.·
h) Devem ser providos mei,es para atrac~ as embarcações
salva-vidas ao costado do navio e mantê-las nessa situação, com
o fim de permitir que as pessoas possam embarcar com segurança.
i) As embarcações salva-vidas, assim como as embarcações_
9.e emergência prescritas na alínea. (ii) do parágrafo b) da Regra
35 do presente Capitulo,· devem ser servidas por talhas de cabos
metálicos, bem como por guinchos de um modelo aprovado, capazes, quando se trate de embarcações de emergência, de içá-Ias
rapidamente. A Administração pode, a titulo excepcional, permitir
a instalação de talhas de cabos de manilha ou d<> qualquer outro
material aprovado, com ou sem guincho (salvo no caso das embarcações de -.emergênc,ia que devem ser servidas por guinchos que
permitam recuperá-las rapidamente), quando admitir que as talhas de cabos de manilha ou de qualquer outro material aprovado
sej aro adequadas.
j) Pelo menos d9i& çabos salva-vidas devem ser ·fixados ao
patarrás que une as extremidades dos turcos; as talhas e os cabos
salva-vidas devem ser suficientemente compridos para que to:quem .n'água, quando o n_av~o -.estiver com_ .s;eu_ calado mínimo no
rnar e com uma banda de 15 graus para qualquer dbs bordos. OS:
cadernais inferiores das talhas devem ter um elo ou arganéu alongado para fixação do _gato do estropo da embarcação, a menos:
que seja instalado um dispositivo de escape, de um modelo apro-vadQ.
·
k) Quando for instalado um dispositivo mecánico pa:ra içar as
embarcações salva-vidas, ele deve ser completado por um dispositivo que funcione à mão e que seja ,eficaz. Quando as embarcações são içadas por meio de talhas com comando mecânico, devem
ser providos dispositivos de segurança, a fim de parar automaticamente o motor antes que os turcos venham de encontro aos
respectivos esbarro-?, -evitando, assim, esforços exceSsivos às talhas de cabos metálicos e aos turcos.
lJ As embarcacões_. salva-vidas ligadas aos turcos devem ter
suas- talhas prontas, a serem utilizadas e <levem ser tomadas disposições para que as embarcações salva-vidas sejam rapidamente
deslígadas das talhas, sem que necessariamente essa manobra .
seja simultânea em ambas as talhas. Os pontos de suspensão das
embarcacões salva-vidas às talhas devem ser situados a uma altura sufiCiente acima da borda para assegurar a estabilidade das
embarcações durante a manobra de lançamento â água.
m) Nos navios utilizados como navios-usina na pesca da baleia ou no tratamento e no enlatamento de _conservas do pescado
e nos navios utilizados para o transporte do pessoal empre'gado
nessas indústrias, que são providos de embarcações_ salva-vidas e
de balsas salva-vidas de. acordo com a alínea (i) (2) do parágrafo
b) da Regra 35, não é necessário prover dispositivos para lançamento das balsas salva-vidas à água. Dispositivos desse gênero,
em nUmero suficiente, segundo a opinião da AdministraçãO, devem ser providos para que as balsas salva-vidas, embarcadas de
acordo com a alínea (i) (1) do parágrafo bl da Regra 35, possa:m
ser lançadas à água no máximo em 30 minutos, com o inar ca~mol
C!arregadas com o número de pessoas que estão autorizadas a recebe-r. Os dispositivos aprovados de lançamento ~ água assim providos devem, na medida do possível, ser distribuídos por igual em
<::ada bordo do navio. Toda balsa salva-vidas embarcada num navio que seja provido de dispositivo para lançá-la à á"gua, deve
ser de um tipo adequado para poder utilizar esse dLspositivo.
Regra 37

1

Número de Bóias Salva-Vida,_~
Pelo menos 8 bóias. salva-vidàs de um tipo que satisfaça às
prescrições da Regra 21 do presente Capítulo, devem ser transnortadas a bordo.
Regra 38

Iluminação de · Emergência
A iluminaçãO prescrita na alinea (ii) do paragrafo a) e nas
alíneas {ii) e (iii} do parágrafo b) da Regra 19 do presente Capí-!
tu;o deve poder ser aUmentada, pelo menos durante 3 horas . pela
r6nte de energia de emergência prescrita na Regra 26 do Capítulo
n - I. Nos navios de carga de tonelagem bruta de arqueação
~gual ou superior a 1. 600, a Administração deve tomar as medidas
necessárias para assegurar-se que os corredores, escadas e sai-

Têrça~feira

18 059

das estejam iluminados, de modo que todas a.s pessoa.s existentes
a bord_o possam chegar facilmente aos postos de lançamento e ao.s
locais de estiva da.s embarcações salva-vida.s e balsa.s salva-vidas.
CAPíTULO IV
Radiotelegrafia e Radiotelefonla - Parte A Aplicação e DefiniÇões
Regra 1
Aplicação
a) salvo disposição expressa em contrário, o presente Çapi-

tulo se aplica a todos os navios visado pela.s presentes RegraiS.
b) O presente Capitulo não se aplica aos navios aos quais
seriam apacáv-eis as .presentes Regras, quando tais navios estiverem neve·gando nas águas dos Grandes Lagos da América do Norte e em suas água.s tributárias e comunicantes, até o limite Leste
constituído pela saída inferior da eclusa Saint-Lambert em MontreliLl, na província d-e Quebec, Canadá. "'
·
c) Nenhuma disposição deste Capitulo poderá impedir um navio ou uma embarcação de salvamento em perigo, de empregai,:
todos os meios dlsponivels para chamar a atenção, Indicar sua
posição e obter socorro.
Regra 2
Termos e Definições
Para aplicação dO PreSente Capítulo, as expressões que se seguem têm as significações abaix-o. Todas as expressões utilizadas
no presente Capítulo e que são também definidas no Regulamento de Rad.i-oconiunicaçõe,s_ têm ~ significações do citado .Regulamento:
a) "Regulamento de Radiocomunicacõés" significa o Regulamento de Râdiocomunicações anexo ou ~ éonsiderado como anexo
à mais recente Convenção Internacional de Telecomunicações qüe
esteja em vigor num dado momento.
b) "Auto-alarme radiotelegráfico" significa um aparelho receptor de al'arme automático que responda ao sinal de alarme
radiotelegráfico e tenha sido aprovado_
c) "Auto-alarme radiotelefônico" .significa um aparelho receptor de alarme automático que responda ao sinal de alarme
radiotelefônico e tenha sido aprovado.
d) "Estação Radiotelefônica", "Instalação Eadiotelefônica" e
"Escuta Radiotelefônica" devem ser consideradas como relativas
à Faixa de Média Freqüência, salvo indicação expressa em contrã.rio.
e> "Radiotelegrafista" significa uma pessoa que possui, pelo
menos, um certificado de operador de radiotelegrafista de primeira ou de segunda classe, ou um certificado geral de operador
de radiocomunicações :para o serviçO móvel marítimo, de acordo
com as determinações do Regulam·ento de Radiocomunicaçõe.s, e
que exerça as suas funções a boX<lo de um navio equipado com,
uma estação radiotelegráfica que atenda às prescrições da Regra
3 ou da Regra 4 do pr.esente Capitulo. ·
f) "Operador de radiotelefonia" significa uma pessoa possuidora de um certificado adequado de· acordo com as disposições
do Regulamento de_ Radiocomunicações.
g) "Instalação existente" significa:
(i) uma instalaçãO inteiramente montada a bordo de um navio, antes da data de entrada em vigor da presente convenção,
independentemente da data na qual tenha efeito a aceitação.pela
Administração respectiva; e
·
(ji) uma- instalação da qual uma parte fOl'montada ·a bordo
d,e um n,ayio, antes da data de entrada em. vigor da presente
Convenção, consistindo. a parte restR:Dte ou de componentes instalados em substituição a compqp~ntes"idênticas, ou de componentes que satisfaçam às prescrições do presente Capítulo;
h) "Instalação nova" significa qualquer instalação que não
.seja uma instalação existente_
Regra 3

Estação Radiotelegráfica
Os navios de passageiros, quaisquer que sejam as suas dimensões, .e os navios de carga de tonela~m bruta- de arqueação
igual ou superior a 1.600 devem. a menos· que sejam isentos pela
Regra 5 do pre~ente Capitulo, ser providos de uma estação radiotelegrâfica, de acordo com as di.sposições das Regras 9 ~ 10 do
presente Capítu]o.
"' Esses navios estão suJeitos a; exigêncLas espectais relativas ao :tádlo para. tina
de segurança., contidas no Acordo pertinente entre o Canadã e os Estados
Unidos da América,
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Regra 4
Estação Radlotelefônlca
Os navios de carga de tonelagem bruta de arqueação Igual ou
superior a 300 mas Inferior a 1.600, a menos que sejam próvidoo
de ·uma estai;ão radiotelegráfica de acordo com. as disposições .das
Regras 9 e 10 do presente Capitulo, devem, desde que não sejam
isentos nos termos da Regra. 5 do presente Capitulo, ser providoo
de uma estação radiotelefõnica, de acordo com as disposições d!ti:
Regras 15 e 16 do presente Capítulo.
Regra 5
Lsenções d38 Prescrições das Regras 3 e 4
a) Os Governos Contratantes consideram altamente desejável que não haja desvio da aplicação das Regras 3 e 4 do presente
Capítulo; entretanto, a Administração pode conceder, individualmente, a determinados navios de passageiros e a determinados navios de carga, isenções de caráter parcial e/ou condicional, ou
mesmo uma isenção total das prescrições da Regra 3 ou da Regra
4 do presente Capitulo.
b) As Isenções autorizadas no p~rágrafo a) da presente Regra
devem ser concedi'das somente a 7Javios que efetuem viagens no
decorrer das quais a distância máxima a que se a.fastam da costa,
a extensão da viagem, a ausência· dos riscos habituais da navegação e outras condições que afetam a segurança são tais que
a aplicllção integral da Regra 3 ou da Regra 4 do presente Capitulo não é nem razoãvel nem n~essári_~. Para decidir se elas
concederão ou não isenções a titulo Individual, aos navios, as
Administrações devem considerar as conseqüências que essas isen9óes · podem ter sobre a eficiência geràl do serviço de socorro,
para a segurança de todos os navios. Convém que as Adminlistrações não percam de vistâ. que é desejável prescrever a instalação
de uma estação radiotelefôn!ca de acordo com as Regras ·15 e 16
do presente Cap~t_ulo, como condição para concessão a um navio
de uma Isenção das disposições da Regra 3 do presente Capitulo.
c) Cada Administração deve submeter~â Organização; tão logo
seja possível, após o dia 1.0 de janeiro de cada ano, um relatório
indicando todas as isenções concedidas em virtude dos parágrafos a.) e b) da presente Regra, no decorrer do ano civil precedente
e citando os motivos dessas isenções.
·
PARTE B
Serviço de Escuta
Regra 6
Serviço de Escu\a Radiotelegráfica
a) Todo navio que, de conformidade com as disposições da
Regra 3 ou da Regra 4 do presente Capitulo, for provido de uma
estação -radiote:egráflca, deve ter a bordo, quando no mar, um
radiotelegrsfl.sta pelo menos e, se não estiver provido de um auto-alarme radiotelegráfico, deve, sujeito às disposições do parágrafo d) da presente Regra, assegurar um serviço de escuta continua na freqüência de socorro em radiotelegrafia, por um. radiotelegrafista usando fones ou um alto-falante.
b) Todo navio de passageiros que, em virtude da Regra 3 do
presente Capitulo, for provido de uma estação radiotelegráfica,
deve 1 se estiver provido de um auto-alarme 1 radiotelegráfico, sujeito às disposições do parágrafo d) da presente
ando
estiver no ·mar, assegurar um trerviço de escuta n
cia de
socorro em radiotelegrafia, feito por um radio
a utiliições:
zando fones ou um alto-falante, nas seguintes
(i) se transportar ou estiver autorizado a transportar até 250
passageiros, durante um perioC:o de pelo menos 8 horas por dia;
(ii) se transportar ou estiver autorizado a transportar mais
de 250 passageiros e se efetua uma viagem entre dois poo-tos consecutivos cuja duração ultrapasse 16 horas, durante um total de
pelo menos 16 horas por dia. Nesse caso, o navio deTe ter a borld<>
pelo menos dois radiotelegrafistas; e
(ili) se transportar ou estiver autorizado a transportar mais
de 250 passageiros e se efetua viagens de (iura;ção inferior a 16
horas entre dois portos consecutivos, durante um total de pelo
menos 8 horas por dia.
c) (!) Todo navio de carga que, de conformidade com a Regra
3 do presente Capitulo, for provido de uma estação radlotelegrír"fica, deve, se estiver provido de um auto-alarme radiotelegráfico,
sujeito às disposições do parágrsfo d) da presente Regra e quando estiver no mar, assegu~ali um .serviço de escuta na freqüéncia
de socorro em radiotelegrafia, feito por um radiotelegrafista usando fones ou um alto-falante, durante um total de pelo menos 8
horas por dia; e
(li) Todo navio de carga, de tonelagem bruta de arqueação
Igual ou superior a 300 mas Inferior a 1.600, que for provido de
uma estação radiotelegráfica, em virtude da Regra 4 do presente
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Capítulo, deve, .se for provido de um auto-alarme radiotelegráfico,
sujeito às disposições do parágrafo d) da presente Regra e quando estiver no mar, assegurar um .serviço de escuta na freqüência
de socorro em radiotelegrafia, feito p(>r um rad,lotelegrsfista usando fones ou um alto-falante, durante os periodos determinados
pela AdministraÇão. A1l Administrações devem, contudo, levar em
conta que é desejável <)Xiglr, sempre que praticável, um total de
pelo menos 8 horas de escuta por dia.
d) (i) Durante o período em que for exigido de um radioteie~
grafista, na aplicação da presente Regra, fazer escuta na freqüêncla de socorro em radiotelegrafia, o radlotelegraflsta poderá
interromper essa escuta durante o te-mpo em que estiver atendendo ao tráfego em outra$ freqüências ou incumbindo-se de
outras tarefas essenciais relativas ao serviço radioelétrico, mas
isso somente quando não for ·praticável a escuta usando fones
divididos ou alto-falante. O Serviço de Es'cuta deve sempre ser
mantido por um radiotelegraflsta usando fones ou alto-falante,
durante os periodos de sllênclo especificados no Regulamento de
Radiocomunicações..
A expressão "tarefas essenciais relativas ao serviço radioelétrico" utilizada n? prese~te parágrafo inclui rep~ros urgentes:
(1) do material de radiocomunicações utilizada para fins de
segurança; e
(2) do material de radionavegação, por ordem do comandante.
(ii) Independentemente das disposições da alinea (i) do presente parágrafo, o radlotelegrafista a· bordo de outros navios, que
não sejam navios de passageiros, que possuam vários radiotelegrafistas pode, em casos' excepcionais,· isto é, quando for praticamente impossível fazer· a escuta por fones ou um alto-falante, interromper a escuta por ordem do Comandante a fim de efetuar a
manutenção necessária para prevenir uma falha iminente de:
- material de radiocomunicações utillzado para fins de segurança;
- material de radionavegação; e
- qualquer outro material eletrônico de navegação assim como
os reparos neces~ios.

Todavia:
{1) o radlotelegraflsta deve possuir as qualificações, julgadas necessárias pela Administração Interessada, para reallzar essas tarefas;

(2) o navio deve ser provido de um seletor de recepção que
atenda às disposições do Regulamento de Radiocomunicações; e
(3) o serviço de escuta deve sempre ser mantido por um
radlotelegrafista utilizando fones ou um alto-falante, durante os
periodos de s!lênclo especificados no Regulamento de Radiocomunicações.
e) A bordo de todos os navios providos de- um auto-alarme
radiotelegráfico, este aparelho deve, quando o navio estiver no
mar, ser posto em funcionamento sempr-e que nãO seja efetuada
a escuta em virtude dos parágrafos b), c) e d) da presente. Regra
e, quando praticável, durante as operações radiogoniométricas.
C) É conveniente que os períodos de escuta previstos pé:la presente Regra, incluídos aqueles. que são fixados pela Administração, sejam observados, de preferência nas horas prescritas pelo
Regulamento de Radiocomunicações para o serviço radiotelegráfico.
Regra 7

Serviços de Escuta,. ~adiotelefônica
a) Todo navio provido de uma estação radiotelefônica, de
conformidade com a Regra 4. do presente Capítulo, deve, por razões
de segurança, ter a bordo pelo menos. um operador de rad!otelefonia (o qual pode ser o Comandante, utrt oficial ou um membrti
da tripulação que possua um certificado de radiotelefonlsta) e
deverá, quando estiver no mar, manter escuta contínua na freqüêncla de socorro em radiotelefonia, no local a bordo de onde o
navto~é normalmente ,governado, por meio de um receptor de escuta da freqüência de socorro em radiotelefonla, usando um altofalante, um alto-falante com filtro ou um alto-falante radlotelefônlco.
b) Todo navio que, de acordo com a Regra 3 ou Regra 4 deste
Capitulo, for provido de uma estação radiotelegráfica, deve, quando estiver no mar, manter uma escuta contínua na freqüência
de socorro em radiotelefonia, ·em local a ser determinado pela
Administração, por meio de um rec·eptor de escuta da freqüência
de socorro em radiotelefonia, usando um alto-falante, um altofalante com filtro ou um auto-alarme radlotelefônico.

~

MaTço de 1980

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioii)-Suplemeeto

Regra 8"
serviços de Escuta. Radiotelefõnica en;t VHF

Todo navio equipado com uma estação radiotelefônica de VHF,
de acordo com a Regra 18 do Capitulo V, deve manter um serviço
de escuta no passadiço durante os períodos e noS canai.s que passam ser exigidos pelo Governo Contratante referido na citada
Regra.
"
PARTE C

Exigências Técnicas
Regra 9

Estações Radlote:egráflcas
a) A estação radiotelegráfica deve estar situada de tal maneira que n~o sofra interferência proveniente de ruídos exteriores, de origem mecânica ou de outra natureza, que impeça uma
recepção adequada dos sinaiS radioelétricos. A estação deve ser
situada, no navio, o mais alto que for praticamente exeqüíwl, a
fim de assegurar o maior grau de segurança ·possível.
b) O camarim de operação de radiotelegrafia deve ser de
dimensões suficientes e convenientemente ventilado para pennitir
"o bom funcionamento das instalações radiotelegráficas principal e de reser:va. Não deve. ser usado para qualquer outra fin~
dade que interfira com a operação da estação radiotelegráfica.
c) O camarote, de pelo menos um radiotelegrafista, deve ser
situado o mais perto possível do camarim de operação de radio-~
telegrafia. A bordo dos navios novos, não deve ser no interior desse
camarim.
·
d) Deverá haver entre o camarim de operação de radiOtelegrafia. e o passadiÇo e uma outra estação de onde se governe o
navio, se existente, uma ligação bilateral eficaz para chamada e
comunicação oral, a qual deve ser Independente da rede principal
de comunicações do navio.
e} A Instalação radiotelegráfica deve ser situada de tal sorte
que fique protegida dos efeitos nocivos da água e das temperaturas extremas. Ela deve ser de fácil acesso para que possa ser utilizada imediatamente em caso de perigo e para fins de reparos.
f) Deverá ser provido um relógio de confiança, com mostl'ador
de diâmetro não Inferior a 12,5 centlmetros (5 polegadas), com
um ponteiro central de segundos e com o mostrador marcado
para indicar os períodos de silêncio prescritos para o serviço radiotelegráfico pelo Regulamento de Radlocomunlcaçíjes. Deverá
ser solidamente fixado no camarim de operação de radiotelegrafia, de tal modo que todo o mostrador possa ser facilmente observado, e com precisão, pelo radiotelegrafista, da posição de trabalho da radiotelegrafia e da posição de teste do receptor de autoalarme radiotelegráfico.
g) O camarim de operação de radiotelegrafia deve possuir uma
iluminação de emergência, de funcionamento seguro, constituída por uma lâmpada elétrica instalada_ permanentemente, de modo
a fornecer uma iluminação suficiente para os aparelhos de comando
e de controle das Instalações principal e de reserva, assim como
para o relógio prescrito pelo .pe.rágrafo f} da presente Regra. Nas
instalações novas, se essa lámpada for alimentada pela fonte de
energia de reserva prescrita na alínea (Iii} do parágmfo a) da
Regra 10· do presente Capítulo, ela deve ser comandada por comutadores de duas dlreções, colocados próximo da entrada principe.l
do camarim de operação de radiotelegrafia e próximo da posição
da qual se maneja a estação mdiotelegráfica, a menos que a disposição do camarfm não o justifique. Esses comutadores deverão
ser claramente etiquetados p.ara Indicar sua finalidade.
h) Uma lámpe.da elétrica de inspeção,-allmentada pela fonte
de energia de reserva prescrita pela alínea (Iii) do parágrafo a.)
da Regra 10 d<;> presente Capitulo, e munida de um cabo flexível de comprimento adequado ou uma lâmpada portátil autônoma
( flashllght), deve existir e ser conservada no camarim de operação radiotelegráfica.
i} A estação radiotelegráfica deve ser provida de peças sobressalentes, ferramentas e equiPamentos de teste, necessários
para manter a instalação radiotelegráfica em bom estado de funcionamento durante a estadia do navio no mar. O equipamento de
teste deve incluir um aparelho ou aparelhos para medir as voltagens em correntes alter~ada· e em continua, e resistências em·
Ohm.
j} Se houve~ um camarim de operação radiotelegráfica de
emergência, em separado, ele deve se submeter às disposições dos
parágrafos d), e), f), g) e h) da presente Regra.
Regra lO

Instalações Radiotelegráficas
a) salvo disposições contrárias eXPressas da presente Regra:
(I) a estação radiotelegráfica deverá incluir uma Instalação
principal e uma instalação de reserva, eletricamente .separadas e
eletricamente independentes uma da outra;
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(ii} a· Instalação principal deverá compreender um "transmissor principal, um receptor principal, um receptor de escuta na.
freqüêncla de socorro em radlotelefonla é uma principal de energia;

(iii) a instalação de reserva deverá oompreender um, transmfs-

. ~r de reserva, um receptor de reserva e uma fonte de energia de
reserva; e
·
(iv) uma antena principal e uma outra de reserva. deverão ser
providas e insl>aladas, ficando entendido, todavia, que a Administração pode dispensar qualquer navio das prescrições relativas
à antena de reserva, caso ela considere que a instalação dessa
antena não é possível nem r;:a.zoá.vel. Nesse caso, deve haver uma.
antena sobressalente adequada, completamente montada. e que
possa ser Instalada Imediatamente. Além disso, em todos os casos,
deverá existir a bordo cabos de antena e Isoladores em quantidade
suficiente para pennitir que uma antena adequa-Qa pos.sa vir a
ser. instalada.

Se uma antena principal estiver suspensa entre suportes sujeitos a vibrações,. ela deve ser corretamente protegida contra· os
riscos de ruptura.
b} Nas instalações de navios de carga (com exceção das instalaçõ~ de navios de carga de tonelagem bruta de arqueação igual
ou superior a 1600, instaladas em 19 de novembro de 1952 ou após
essa data), se o transmissor principal atender a todas as exigências impostas ao transmissor d~ reserva, este último não será
obrigatório.
c} (i} o transmissor principal e <) de reserva devem poder ser
rapidamente conectados e sintonizados com a antena princip·al
e com a de reserva, se houver; e

(ii) o receptor principal e o de reserva devem poder ser rapidamente conectados com qualquer antena eoln que devem ser utilizados.

d) Todos os elementos da instalação de reserva devem ser localizados no navio, tão alto quanto seja PQSS!vel na prática, para
asse~rar o máximo de segurança.
e) Tanto o transmissor principal como o de reserva devem
poder transmitir na freqUência de socorro em radiotelegrafia,
utilizando uma classe de emissão d"etemlinada pelo Regulamento
de Radiocomunicações para essa freqUência. Além disso, o transmissor principal deve poder transmitir, pelo menos, em duas
freqUências de" trabalho. nas falxás autorizadas entre 405 khi e
535 khz, ut!llzando as cla.sses de emissões determinadas pelo Regulamento de Radiocomunicações para essas freqUências. O transmissor~ de reserva pode ser· um transmissor de emergência de um
navio, tal como definido e limitado em sua utilização pele;> Regulamento de Ràdlocomunicações.

se

f) o transmissor principal e o de reserva devem,
a emissão
modulada for prescrita pelo Regulamento de Radiocomunicações,
ter uma taxa de modulação de pelo menos 70 por cento e uma freqüência de modulação. compreendida entre 450 e 1350 Hz.

g) O transmissor principal e o de reserva devem, quando conectados à antena principal, ter um alcance normal minimo conforme abaixo especificado, isto é devem ser capazes de transmitir
sinais çlaramente perceptíveis de navio para navio, nas distâncias especificadas, durante o dia e em clrcunstãnclas e condições
normais. • (Sinais claramente perceptlvels devem normalmente
po<_ler ser recebidos ·se o valor eficaz da Intensidade de campo no
receptor .for, 'pelo menos, de 50 mierovolts por metro.)

Alcance Normal
em Milhas

Metros-Amperest

Potência. Total na.
AntelUL (watts)z

200
175
150
125
100

128
'102
'IS
58
45

200
125
71
41
25

75

34

14

1 - Este número representa o produto da altura máxitna da
antena acima da linha de carga máxima, expressa em metros, pela
corrente da antena expressa em amperes (valor eficaz R.M.S.) ·
( "') Na ausência de uma medida dfreta da. intensidade de campo, os dKdoB
seguintes podem servir de gula para a determinação a.proxlm.&da do alcance

norma:!:
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Os valores dados na segunda coluna da tabela correspondem
a um valor médio da proporção.
altura efetiva da antena
= 0,47
altura máxima da antena
Esta proporção varia com as condições locais da antena e pode
ser com~reendida entr~ cerca de 0.3 e 0,7.
2 - Os valores dados na .terceira coluna da tabela corresp~m~
dem a um valor médio da proporção.
potência irradiada pela antena
= 0,08
potência total da antena
·Esta p·roporção varia consideravelmente de acordo com os valores da altura efetlva e da res!stêrrcla da antena.
Alcanc~

Míni.nl.o Normal
em .Milhas Marítimas

Transmissor Transmissor
Principal
de Reserva.

Todos os navios de passageiros e navios
de carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou superior a 1600 .......... .
Navios de carga de tonelagem bruta de
arqueação inferior a 1600 : . .•.•........

150

100

100

75

h) {i) O receptor principal e o de reserva devem poder receber na freqüência de socorro em radiotelegrafia, e nas classes de
tmissão determinadas pelo Regulamento de Radiocomunicações
para essa freqüência.
(ii) Além disso, o receptor principal deve poder receber nas
freqüên:cias e nas classes de emissão utilizadas para a transmissão dos sinais horários, das mensagens meteorológicas e de todas
as outras comu_nicações relat~vas à segurança da navegação, que
a Administração possa considerar como sendo necessãrias.
Cüi) O receptor- para a escuta na- freqüência -de socorro em
tadiotelefonia deverá estar pre-sintonizado nessa freqüência. Será
dotado de um filtro ou de um dispositivo_ qlie permita tornar si~
lencioso o alto-falante. caso este Ultimo esteja situado no passadiço, na ausência de um sinal de. alarme radiotelefônico. O dis~
positivo deve poder ser facilmente ligado e desligado e poder ser
utilizado quando, na opinião do Comandante, a situação for tal
que a manutenção da escuta comprometeria a segurança da navegação do navio.
~
(iv (I} Um transmissOr de radiotelefonia, se instalado, deve
ser provido de um dispositivo destinado a produzir automaticamente o sinal de alarme radiotelefônico. Este dispositivo de~e ser
concebido de modo a prevenir que seja acionado acidentalmente e
que ·esteja de acordo com as disposições dO parâgrafo e) da Regra
16 do presente Capitulo. Este dispositivo deve poder ser desligado
a qualquer momento para permitir a transmissão imediata de uma
mensagem de socorro.
f2) Devem ser tomadas medidas para comprovar periodicamente o bom funcionamento do dispositivo automático de emissão
do sinal de alarme radiotelefônico, em freqüência diferentes da
freqüência de socorr_o em radiotelefonia. utilizando uma antena
artificial apropriada.
i) O receptor principal deve ter uma sensibilidade ~uficiente
para produzir sinais nos folies ou num alto-falante, mesmo quando a tensãO na entrada do receptor desça até 50 microvolts. O
receptor de reserva deve ter uma sensibilidade suficiente para
prod·uzir os citados sinais, mesmo quando a tensão na entrada do
receptor desça até 100 microvolts.
j) uma fonte de energia elétrica, suficiente para fazer fun-cionar a instalação principal no alcance normal- exigido pelo parágrafo g) da presente Regra, assim como para carregar todas as
baterias de acumuladores que fazem parte da estação radiotele.gráfica, deve estar permanentemente disponível enquanto o navio
estiver no mar. A tensão de alimentação da instalação principal
deve, no caso dos ·navios novos, ser m.antida em 10 por cento.
k) A instalação de reserva deve ser provida de uma fonte de
energia independente da potência propulsora do navio e de sua

rede

elêtrica~

I) (i) A fonte de _ene.rgia de reserva- deve ser constituída, de
preferência, por baterias de acumuladores que possam ser carregadas pela rede elétrica do navio e deve, em quaisquer circunstâncias, poder entrar rapidamente em serviço e fazer funcionar
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o transmissor e o receptor de reserva em condições normaJs de
operação, durante pelo menos .seis horas consecutivas e, além disso, satisfazer a todas as outras cargas, suplementares. mencionadas
nos parágrafos m) e n) da presente Regra. •
(ü) A fonte de energia de reserva deve ter uma capacidade suficiente para fazer funcionar simultaneamente, pelo menos durante seis horas, o transmissor de reserva -e a instalação de VHF
deve .ser reservado às comunicações de socorro, de urgência- e de
segurança. Uma outra solução consiste em provar uma fonte separada de energia de reserva para a instalação de VHF.
m) A fonte de energia de reserva deVe ser utilizada para aUmentar a In,stalação de reserv.a e o dispositivo de manipulação
automática do sinal de alarme especificado no parágrafo r) da
presente Regra, se ele for operado eletricamente.
A fonte de energia de reserva pode também ser utilizada para
alimentar:
(i) o auto-alarme radiotelegráfico;
(ü) a iluminação de emergência especificada no parágrafo &)
da Regra 9 do presente Capítulo;
(iii) o' radiogoniõmetro;
Üv l a Instalação de VHF;
(v) o dispositivo que peri.nite produzir o sinal de' alarme ra~
diotelefônico, ·se e;xistente; e
(vil qualquer dispositivo prescrito pelo Regulamento de Radiocomunicações para permitir a passagem da transmissão para
a recepção e vice-ver.Sa.
Sob ressalva das disposições do parágrafo n) da presente Re~
gta, a fonte de energia de reserva não deve ser utilizada para outros fins a não ser os especificados no presente parágrafo.
n) Não obstante as prescrições do parágrafo m} da pres~ante
Regra, a Administração pode, no que concerne aos navios de carga, autorizar a utilização da fonte de energia de reserva para
alimentar um pequeno número de circuitos de emergência de baixa potência que estejam, em sua totalidade, situados na parte
alta do navio, tais como a iluminação de emergência no convés
das embarcàções, com a condição de que esses circuitos possam ser
facilmente desconectados quando se fizer necessário e que a fonte
de energia tenha uma capacidade suficiente para suportar a carga ou Cargas adicionais.
o) A fonte de _energia de re.serva ___ e seu quadro de distribuição
devem ser localizados no navio, o mais alto que na prática seja
possível, e ser facilmente acessíveis ao radiotelegrafista. O quadro.
camariin de radiotelegrafia; caso contrário, deve ser provido de um
dispositivo de iluminação.
p) Enquanto o navio estiver no mar, as baterias de acumulap
·ctores que f_az_e_m parte da instalação principal ou da instalação de
reserva devem ser carregada-s: diariamente até sua condição norp
mal de carga completa.
q) Devem ~er tomadas todas as medidas necessárias para
eliminar, na medida do possível, as causas de interferências radio~
elétricas provenientes d~ aparelhos elétricos e de outros ·aparelhos
a bordo e pà.ra suprimir essas· in:terferências. Se necessârio, devem
ser tomadas medidas p3.ra àssegurar que as antenas ligadas a estações receptoras de radiodifusào não comprometam, por meio de
interferência, o funciOnamento eficaz e correto da instalação
radiotelegráfica. Esta presCrição deve ser objeto de tenção- espe~
cial na construção de navios novos.
r) Para emitir o .sinal de alarme radiotelegráfico deve-se
prover, além dos meios de transmissão manual, um dispositivo
automático de geração de sinal de alarme radiotelegráfico capaz
de acionar os transmtss·ores . principal e de reserva, de m_aneira
que transmita o sinal· de alarme radiotelegráfico. O dispositivo
deve poder ser retirado de operação a qualquer momento, para
permitir o imediato funcionamento manual do transmissor. Se
este dispositivo de manipulação for- de funcionamento elétlico.
ele deve poder ser alimentado pela fonte de energia de reserva.
s) Enquanto ·a navio estiver no mar, o transmissor de reserva.
se não for utilizado para as comunicações, deve ser teStada diariamente usando-se uma antena artificial adequada e. pelo menos
uma vez durante cada viagem, usando-se a antena de reserva, se
estiver instalada. A fonte de energia de reserva deve também ser
testada diariamente.
1..-)' Para rtns de determinação da quantidade de eletrlctdade a ser torneclda
peta fonte de energia de reserva. recomenda~se .a tit.ulo informativo o
emprego da .seguinte fórmula:
1/2 do consumo de corrente do transmissm·, com o manipulador calcado
!sinal)
-r l/2 do consumo de corrente do transmissor. com o manipulador leva.n~
tado lespaço)
..J., consumo de con·ente do receptor e circuitos ad.lclonals conectados à
fo11te de energ-ia de reserva.
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Todos os aparelhos que constituem a instalação radiotele-

gráfica devem ser de funcionamento seguro e construídos de modo

a pennitir um fácil acésso para fins de manutenção.
u} Não obstante as prescrições da Regra 4 do preSente Capítulo, a· Administra:ção pode, no que concerne aos navios de carga
de tonelagem bruta de arqueação inferior a 1.600, admitir que
sejam atenuadas as disposições da Regra 9 do presente Capitulo
e as da- presente ~egra,' desde que em nenhmn caso· a qualidade
da estação radiotelegráfiCa venha a Ser infertor ao nível exigido
pela:s Régras 15 e 16 do presente capítulo para as estações radiotelefônicas, n3:- medida em que essas Regras sejam aplicáveis. Em
particular, no caso de navios de carga de tonelagem bruta de
arqueação igual ou superior a 300, mas infe_dQr a 500, a Administração não está obrigada a exigir:
{i) um receptor de reserva;
(ii) uma fonte de .energia de reserva nas instalações existentes;
(iii) a proteção da antena principal contra os riscos de ruptUra devido às vibrações;
(iv) que os meios de- comunicação entre a estação radiotelegráfica e o passadiço sejam independentes da rede geral de comunicação do na vi o; e
(V") que o alcance do transmissor seja superior a 75 milhas.
Regra 11

Auto-Alarmes Radiotelegráficos
a) Todo aut<>-alarme radiotelegráflc<> instalado após 26 de
maio de 1965 deverá preencher os seguintes requisitos míniinos:
(i} na ausência de inte;rferências de qualquer natureza, deve
poder ser posto em ação, sem ajuStagem manual, por qualquer
.sinal de alarme radiotelegráfico transmitido na freqüência de
socorro em radiotelegrafia por uma estaÇão costeira, um trans~
missar de emergência do navio ou de emb.arcaçáo de salvamento,
que funciona de ·conformidade com o Regulamento de Radiocomunicações, desde que a tensão do slnal de entrada do receptor
seja superior a 100 mlcrovolt.s e inferior a 1 volt;
(üL na ausência de interferências de qualquer natureza, deve
poder se.: acionado por três .ou quatro tr~ços consecutivos, quando
a duraçao :tos t~aços estiver compree_ndi.da entre 3,·5 segundo.r;: e
um valor tao proximo q1::1anto possível de 6 segundos, e qual)do a
duração dos intervalos estiver compreendida entre 1,5 segundos e
o menor valor pOssível que. de preferência, não seja maior de 10
mlllsegundos;
(iii) não deve ser posto em ação por parasitas atmosféricos
ou por qualquer outro sinal que não seja o sinal de alarme raclio~
telegráfico, desde que os sinais recebidos não constituam na realidade um sinal que se enquadre nos limites de 'tolerância indicados na aline.a (ii) ·acima;
·
(iv) a seletividade do auto-alarme radiotelegráfico deve ser
tal, que proporcione umâ sensibilidade praticamente uniforme.
numa faixa pelo menos igual a 4 kHz mas que não ultrapasse 8
k.Hz de cada lado da freqüência de socorro em radiotelegrafia, e
que. fora dessa faixa. proporcione uma sensibilidade que diminua
o mais rapidamente possível, de conformidade com as melhores
regras da té"1:llca;
(v) se isso for possível na prática, o auto-alarme radiotelegráfico, em presença de ruidos atmosféricos- ou de outras interferên~ias, deve regular-se automaticamente para que, dentro de um
p~nodo de ~empo razoavelmente curto, ele se aproxime das condiçoes em que possa distinguir mais facilmente o sinal de alarme
radlotelegráflc<>;
·
<vi)' quando o ap·arelho for acionado por um sinal de alarme
radiotelegrá!ico, ou ~m caso de uma falha do aparelho, o autoalarme radJOtelegráfico deve produzir um sinal de advertência
continuo. audível no camarim de operação de radiotelegrafia, no
camar?te do radiotelegrafista e no passadiço. Se Isso for possível
na pratica, o sinal de advertência também deve ser dado no caso
de falha de _·um elemento qualquer do sistema reCeptor de alarme
U~ único interruptor deve permitir cortar o sinal de advertênci~
e esse interruptor deve ser instalado no camarim de operação de
radiotelegrafia;
(vii) para fins de testes periódicos do auto-alarme radiotelegráfico, o aparelho deve incluir um gerador previamente sintonizado na freqUência de socorro em radiotelegrafia e um dispositivo de manipulação, por tneio do qual se produza um sinal de
alarme radiotelegrá!ico de tensão igual à mínima indicada na
alínea (i) acima.. Também deve ser provido um meio para conectar os fones para a escuta dos sinais recebidos pelo auto-alarme
radiotelegráfico; e
(:Viií) o auto-.alarme radiotelegráfico deve poder suportar as
condições de vibração, de umidadé e de variações de temperatura
equivalentes às rigorosas condições que reinam a bordo dos navios
no mar, e deve continuar funcionando ern tais condições.

b) Antes de aprovar um novo tipo de auto~alarme radiotelegrã!lco, a Administração interessada deve se assegurar, por meio
de testes práticos realizados nas r0ndíções dé funcionamento equivalentes às encontradas na prà 1 . que o aparelho está de acordo
com as prescrições do parágrafo a) da presente Regra.
c> A bordo dos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico, um telegrafista deve, quando o navio estiver no mar,
veri~icar a eficácia do aparelho pelo menos uma vez em cada 24
"ho.rfl.s_ e, se o aparellio não funcionar convenientemente, comuniC~r ao Çomandante ou ao Oficial de Serviço nó passadiço.
d) Um radiotelegrafista deve verificar periodicamente o bom
funcionamento do receptor do auto-alarme radiotelegráfico ligado
à sua antena normal, escutando os sinais no aparelho e comparando-os com sinais sim!lares. recebidos com o auxilio da instalação principal na freqüência de socorr-o em radiotelegTafia.
e) Na medida que isso seja possível na prática, o auto-alarme
radiotelegráfico, quando ligado a uma antena, não deve afetar
a exatidão do radiogoniômetro.

Regra 12

Radiogoniõmetros
a} (i) O radíogoniômetro prescrito pela Regra 12 do Capítu-

lo V deve ser eficaz e capaz de receber sinais com o mínimo de

ruídos própríos do receptor. e -de obter marcações a partir das
quais possam ser determinadas a direção e marcação verdadeiras~
(ii) :Ele deve poder receber os sinais nas freqUências de radiotelegrafia determinadas pelo Regulamento de Radiocomunicações para fins de socorro e de radiogoniometrta. assim comq para
os radiofaróls marít~mos.
·
(iii) Na ausência de interferências, o radiogoniômetro deve
ter uma· sensibilidade suficiente para permitir a obtenção de marcações precisas. mesmo com um sinal cuja intensidade de campo seja somente .de 50 .microvolts por metro.
<ivL Na medida em que isso seja possível .na prática, o radiogoniômetro deve estar situado de maneira que os ruídos mecânicos, ou de qualquer outra origem, causam a menor interfcrén-'·
ela possível na determinação eficaz das marcações.
(v) Na medida em. que isso seja possível na prática, o sistema de antenas do radrogonlômetro deve Ser erigido de tal sort"C.
que a determinação eficaz das marcações sofra a menor pE'rturbação possível devido â. proximidade de outras antenas, conjuntos de lança de carga, adriças metálicas e quaisquer outros objetos metálicos de grande tamanho.
. (vi) Um eficaz sistema bilateral de chamada e de comunicação verbàl deve ser estabelecido entre o radiogoniômetro e o p3-Ssadico.
(vii) Todos os radiogoniômetros devem ser calibrados par ocasião _de sua instalação, de modo julgado satisfatório pela Admin!straçao. A calibragem deve ser verificada tomando. marcações de
comprovação, ou efetuando-se uma nova calibragem cada vez
que modificações, que possam afetar de maneira apreciável a exatidão ~o radiogoniômetro, sejam feitas na posição de qualquer
antena ou de qualquer estrutura sobre o convés. Os elementos
característicos da calibragem devem ser verificados. a intervalos
de um ano tão próximos de um ano quanto possível. Deverá ser
rpantido um registro dessas callbragens e de quaisquer verificações de sua precisão.
b) (i) O equipamento de vetoramenta rádio, que funciona na
freqüencia de socorro em· radiotelefonía, deve permitir obter marcações radiogoniométricas nessa freqüência, sem ambigüidade de
sentido, dentro de ,um arco de 30 graus para cada lado da proa.
(ii) Ao instfi:lar e submeter a provas o equipamento mencionado neste paragrafo. deve-se levar na devida consideração as
Recomendações pertinentes do Comitê Consultivo Internacional
de Radiocomunicações CCCIR).
(iii) Devem ser tomadas todas aS- medidas razoáveis para ass~gurar o vetoratnento nas condições prescritas no presente paragrafo. Nos casos em que, por razões de dificuldades técnicas
. um .ta~. vetoramen~Q não .possa ser pbt_ído, as Administrações .po~
dem drspensar indiVidualmente os navios das disposiCões do presente parágrafo~
·
Regra 13

Instalações Radiotelegráficas para
Embarcações Salva-Vidas a Motor
a) A instalação radiotelegráfica prescrita pela Regra 14 do
Capítulo III. deVe incluir um transmisor, um receptor e uma fon~
te de. energia. Ela deve ser projetada de modo que p<>ssa ser manejada, em ·caso de necessidade, par uma pe.ssoà inexperiente.
b) O transmissor deve ser capaz de transmitir na freqüência
de soc~rro em radiotelegrafia, utilizando uma classe de emissão
dete~J:?ln_ada pelo Regula~ento de Radiocomunicações para essa
frequencta. Ele deve tambem ser capaz de transmitir na freqüência ~ na cl~sse ~ de emissão determinadas pelo Regulamento de
RadiOcomumcaçoes para uso das embarcações salva-vidas nas
faixas compreendidas entre 4000 e 17500 kHz.
·
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c), Se o Regulamento de Radiocomunicações prescrever a se tal for possível na prática. uma antena a ser sustentada por
um papagaio ou poi'. um· balão.
emissão modulada, o tránSnllssor deve ter uma taxa de modul~
ção de pelo menos 70 por cento e uma freq~ênc_ia de modul:açao
h) o transmissor deve fornecer à antena prescrita no pacompreendida entre 450 e 1350 Hz.
rágrafo a da presente Regra, uma potência adequada em alta
freqüência * e deve,_ de_ preferência, ser alimentado por um ged) Além de um dispositivo para transmissãO manual, o transrador acionado à mão. Se ele for alimentado por uma bateria.
missor deve ser dotado de um dispositivo automático para transesta última deve ser de acordo_ com as especificações estabelecimisSão de sinais de alarme e de socorro. em radiotelegrafia.
das
pela Administração para assegurar que seja de um tipo due) Na freqüência de_ socorro em ·radiotelegra~ia, o tran~mis
sor deve ter um -alcanc_e -normãl (tal como defin1do no paragra- rável e de capacidade adequada.
i)
Quando o ·navio estiver no mar, um radiotelegraflsta ou
fo g da Regra 10 do presente Capitulo) de pelo menos. 25 milhas
um operador de radiotelefonia, segundo o caso, deverá testar o
utilizando a antena fixa. *
transmissor semanalmente, utilizando uma antena artificial, adef) o receptor deve ser capaz de receber na rreqüência de soquada, e carregar a bateria a plena carga quando esta for de
corro· em radiotelegrafia e nas classes de emissão determinadas
um modelo que assim o requeira.
para ess·a freqüência pelo Regulamento de Radiocomunicações.
j) Para aplicação da presente Regra, a expressão "apareg) A fonte de energia deve ser constituída por uma bateria
lho novo" designa um aparelho fornecido a um na,Vio após a data
de acumuladores com capacidade suficiente para alimentar con- da entrada· em· vigor· da presente Convenção.
tinuamente o transmissor durante 4 horas em condições normais
Regra 15
de funcionamento. Se -a bateria for de um modelo que requeira
Estações Radiotelefônicas
ser carregada, deve-se diSpor de meios Qt;e permitam carreg_âla utilizando a rede elétrica do navio. Alem disso, deve-se diSa) A estação radiotelefô,nica deve ser sítuada na parte mais
por de meios necessários par.a carregá-la após a embarcação sal- - alta do navio e colocada, na medida do ·possível, ao abrigo de qualva-vidas ter sido lançada ao mar.
quer ruido que possa per~urbar a recepção correta das mensagens e sinais.
h) Quando a energia necessária à instalação radiotelegráfica e ao projetar prescrito pela Regra 14 do Capítulo TII for forb) Deve haver um meio eficaz de comunicação entre a esnecida pela mesma bateria, esta deve ter uma capacidade sufitação radiotelefônica e o passadiço.
ciente paar proporcionàr a carga adicional. do projetar.
e) Um relógio de confiança deve ser solidamente fixado nui) Uma antena do tipo fixo, bem como os suportes necessáma posição tal, que todo o mostrador possa ser facilmente obrios para mantê-la na altura mais 'elevada possível. devem exis- servado di.' posição de trabalho da radiotelefonia.
tir a bOrdo. Além disso, se possivel, deve haver a bordo uma and) Deve· ser providà uma iluminação dé emergência, de funtena a ser ~ustentada por um papagaio ou por um balão.
cionamento seguro, independente da rede de iluminação normal
, j) 'Quando o. navio _estiver no .mar, um radiotelegrafista deda instalação radíotelefônica, permanentemente instalada, de
ve, sema.p.almente, testar o transmissor utilizan~o para isso uma modo a fornecer uma iluminação adequada dos aparelhos de co' antena artificial apropriada e carregar a bater1a a plena carga mando e de controle da instalação r3.diótelefônica, do relógio
· quando esta for de 'um modelo que assim o requeira.
prescrito pelo parágrafo c da presente ,Regra e do quadro de instruções prescrito no parágrafo f.
Regra 14
e) Quando. a fonte de energia consi~tir em uma ou várias baAparelhos Portáteis de Rádio para a.s Embarcações
terias, a estação radiotelefônica deve estar provida de meios que
e Bals!!S Salva-vidas
per~itam o.omprovar seu estado de carga.
· a) o aparelho prescrito pela Regra 1:! do Capítulo III deve
f) Um quadro de insti-uções que resuma claramente o proinCluir um transmissor, um receptor, uma antena e uma fonte de cedimento de socorro em radiotelefonia deve ser ·colocado de moenergia. Deve ser projetado de mo~o a- poder ser utilizado, em do a ser inteiramente visivel da posição de ·trabalhO da radiotecaso de urgência, por uma pessoa inexperiente.
lefonia.
b) O aparelho deve ser facilmente tranSportável, estanque
Regra 16
e capaz de flutuar na água do mar. Ele deve também poder ser
Instalaç.ões Radiotelefônicas
lançado ao mar sem que sofra danos. Os aparelhos novos devem
a) A instalaÇão radiotelefônica deverá incluir equipamento
ser de peso e dimensões as mais reduzidas possíveis e devem, de transmissão
e de recepção, e fontes apropliadas de energia
de preferência, poder ser u~illzados tanto em embarcações como
(Citadas
nos _parágrafos seguintes, como o transmissor, o recepem balsas salva-vidas.
tor, o receptor de escqta na freqüência de socorro em radiotelec) o transmissor deve ser capaz de emitar na freq4ência de
fonia e a fonte de energia. respectivame.nteJ.
socorro em radiotelegrafia, utilizando uma. classe de emissão deb) O transmissor deve poder transmitir na freqüência de
terminada para. essa freqüência pelo Regulamento de Radioco- socorro
radiotelefonia e. pelo menos, em alguma _outra fremuhícações. Ele dê-ve também ser capaz de emitir na freqüência qüência em
faixas compreendidas entre 1605 e 285_0 kHz, utiliradiotelegráfica e. numa classe de emissão determinada pelo Re- zando asnas
classes
emissão determinadas para essas· freqüências
t!ulamento de Radiocomunicações, para as embarcações e balsas pelo Regulamentodede
Em operação normal.
salva-vidas: naS faixas compreendidas entre 4000 e 27500 kHz. uma emissão em dupla Radiocomunicações.
faixa lateral ou uma emissão em ·faixa laTodavia, a Administração pode autoriZar a emissão na freqüência
teral
única
com
onda
portadora
completa
r
isto é, da classe A3H 1
de socorro. em radiotelefonia e numa classe de emissão determidevem ter uma taxa de modulaÇ"ão de, pelo menos, '10 por cento
nada para essa freqüência pelo Regulamento de Radiocomunica- da
intensidade
de
pico.
Uma
emissão
na
faixa
lateral única com
ções, como uma alternativa ou em adição à transmissão na fre- onda portadora reduzida ou suprimida (classe A3A
ou A3J) deve
qüência radiotelegrâtíca determinada pelo Regulamento . de Ra- ser
n;J.Odulada de maneira que os produtos de intermodulação não
diocomunicações' para as embarcações ~ balsas salva-v~das, nas ultrapassem
os
valores
prescritos
no
Refulamento
de
Radiocomufaixas compreençlidas -entre 4000 .e 27500' kHz.
nicações.
d) O transmissor deve, se a emissão modulada for prescrita
-e) (i) A bordo dos navios de carga de tonelagem bruta de arpelo Regulamento de Radiocomunicações, ter uma taxa de moqueação igual ou superior a 500, mas inferior a 1600, o transmfsdll;lação de pelo menos 70 por cento .e, no caso. de uma emissão sqr
deve ter um alcance normal de, pelo menos 150 milhas, quer
radiotelegráfica:, uma freqüência de m'odulação compreendida en- dizer,
deve ser capa.z de emitir a essa distâncla sinais claramente
tre 450 e 1350 Hz.
perceptíveis de navio a navio. durante. o dia, em condições e cire) Além de um dispositivo para transmissão manual, o trans- cunstâncias normais. -= tSinais claramente perceptíveis são normissor deve ser dotado de· um. dispositiv~ automático para trans- malmente recebidos se o valor eficaz (RMS} da intensidade de
missão de sinais de alarme e de socorro em radiotelegrafia. Se o campo produzida no receptor pela onda portadora não modutransmissor permitir o emprego da .freqüência de socorro· em ralada for de, pelo menos. 25 microvolts por metro.)
diotelefon!a, ele .deve. ser dotado de um dispositivo automático
de transmissão do sinal de .alarme radiotelefônieo, de- acordo com
("') Na. !aJta. de uma medição da. intensidade de campo. pode-se admitir que
este alcance ·serã · obtido quando o produto da altura. da antena acima. do
às prescrições do parágrafo e da Regra 16 do presente Capítulo.
nivel do rnar pela corrente da antena (valor eficaz} !or de 10 metross.mperes,
f) O receptor dé:ve ser capaz de receber na freqüência de
socorro e:rp radiotelegrafia e n~ classes de emissão determinadas
(fo) Podem-se considerar como satisfeitas as condições da presente Regra:
para essa freqüêlll:ia pelo Regulamento de Radiocomunicações.
- se a potênc!a de entrada no anodo do estágio final :ror de, pelo, menos.
10 watts, ou
Se o transmissor ~rmitir o emprego da freqüência de socorro em
- se a potê.ncla de saida em alta !reqüência. ror de, pelo menos. 2 watts
radlotelefonia, o receptor deverá também ser capaz de receber
{emissão A2) n!l- freqUência de 500 kHz. ouma antena artltlcial, const!tuida.
nessa mesma freqüêncf3., e numa classe de emissão detenninada
de uma resistência e!etl va de 15 ohms em série eom uma. capacidade de
para e..<Sa treqüênc!a pelo Regulamento de Radiocomunicações.
!00 x 10M1.2 !ara.ds. A troca de modulaç!o deve ser de, pe~o menos, 7.0 por
cento.
'g) A antena deverá ser ClU · auto-sustenta:da, ou destinada a
t *) Na ausência de medidas da intensidade do campo, pode-se a:dmltlr que esse
ser susteiltada pelo mastro de uma embarcação salva-vidas, na
alcan(je se rã. obtido c.am uma potência de 1.5 watts na antena {onda poraltura mais elevada possível. Além disso, é desejável que exl.sta,
tadora nAo modUlada;), coro um rendimento de antena de 27 por cento.
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<U> A bordo dos navios de c~rga de t9nelagem bruta de ar~
queação igual ou superior a 300, mas inferior a 500, o tra11_smtssor_
deve:
<1) nas instalações existente..,, ter um, alcance normal de, pelo
menos, 75 milhas; e
(2) nas instalações novas, fornecer à antena uma potê~ia
de, pelo menos, 15. watts (onda portadora não modulada).
d) O transmissor deve ser piovido de um, dispositivo destinado
a produzir auto_maticamente o sinal de alarme radiotelefônico.
Este dispositivo deve· ser projetado de modo a prevenir que entre
em. funcionamento acidentalm_ente e a poder ser desligado a qual~
quer momento para permitir a transmissão imediata de uma
mensagem de socorro. Devem_ ser -tomadas disposiÇões para veti~
ficar periodicamente o bom funcionamento do clisposith~o em
freqüênctas diferentes da freqüência de socorro em radiotelefonia,
utilizando uma antena artificial apropriada.
e) O dispositivo preso cito no parágrafo d) da presente Regra
deve atender às seguintes condições:
(i) a tolerância da freqüência de cada um dos sinai.~ elementares deve ser igual a ± 1,5 por cento;
(ii) a tolerância na duração de cada Um. dos sinais elementares deve ser igual a ± 50 milisegundos;
(iii) o intervalo entre dois sinais elementares sucessivos não
deve ultrapassar 50 milíssegundos; e
(iv) a razão entre a amplitude/cio sinal elementar (tone) mais
forte e a de mais fraco deve estar compreendida entre 1 e 1,2.
n O receptor prescrito n9' parãgrafo a) da presente Regra
deve permitir a recepção na freqüência de. socorro em r"adiotelefonia: e, pelo menotõi, numa outra freqüência dispoilível para as
estações. marítimas radiot_elefônicas, naJ,s faixas compreendidas
entre 1. 605 e 2.850 kz. utilizando as classes de emissão determinadas para essas freqüência."l: pelo Regulamento de ;Radiocom,u,
nicações. Além disso, o receptor deve permitir a recepção, nas
classes de emissão determinãdas pelo Regulamento- de Radiocom.unicações, em todas as outras- freqüéncias utilizadas para a transmissão, e?:ll radioteléfonia, de mensagens zneteordlógicas e de
quaisquer outras comunicações relativas à segurança. da navega. ção que a Administração possa julgar necessárias. O receptor deve
ter uma sensibilidade suficiente para prodUZir sinais por meio de
um alto~falante, mesm_o quando a tensão- de entrada do receptor
seja somente de 50 microvolts.
·
g) O receptor de escuta na fre·qüéncia de socorro em radiotelefonia deverá estar previamente sintonizado nesta freqüéncia. Ele
deve ser provido ·de um filtro ou de um dispositivo qu:e permita
tornar silencioso o alto-falante, na ausência do sinal de _alarm_e
radiotelefõnico. Este dispositivo deve poder s~r facilmente ligado
e desligado e poder ser utilizado quando, na opinião do Comandante, a .situação for tal que a manutenção da escuta comprome~
teria a segurança da navegação do navio.
h) Para permitir uma pa."<sagem rápida da transmissão para
a .recepção, no caso de uma comutação manual, o comando do dispositivo de comutação deve ser colocado, se possível no nücrofone
ou no monofone.

i) Enquanto o navio estiver no mar, deve estar disponível
permanentemente uma fonte de energia principal suficiente para
fazer funcionar a ,instalação no alcance normal prescrito pelo
parágrafo c) da presente Regra. As baterias, se existentes, devem.
ter, em quaisquer circunstâncias, uma capacidade suficiente para
fazer funcionar o transmissor e o receptor durante, pelo menos,
seis horas consecutivas nas condições hormals de operação. • Nas
instalações montadas em, ou após 19 de novembro de 1952, a bordo
de navios de_ carga de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 500 mas inferior a 1.600, deve-se prover uma fonte
de _energia de reserva na parte superior do navio, a menos· que a
fonte principal de energia já esteja ali situada.
j) A fonte de energia de reserva, se existente, poderá ser
usada somente para alimentar:
(i) a instalação radiotelefônica;
(ii) a iluminação de emergência prescrita no parágrafo d) da
Regra 15 do presente Capitu-lo;
(iii) o dispositivo prescrito no parágrafo d) da presente Regra, para a produção do sinal de alarme radiotelefõnico; e

(ivl a instalação de VRF.
k) Não obstante a.' prescrições do parágrafo j) da presente
Regra. a Administração pode autorizar a utilização da. fonte de
energia de reserva quando tiver sido provida, para ahmentar o
radlogoniômetro,
existente, a um certo número_ de circuitos de
emergência de baixa potência, inteiramente locahzados na parte
superior do navio. t.ais como a iluminação de emergência no convés

se
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das embarcações, com a. condição de que essas cargas adicionais
rapida~ente desligadas e que a fonte de energia tenha
uma capacidade suficiente para alimentá-la.
1) Enquanto o naVio estiver no mar, todas as baterias existen~
tes devem ser mantidas carregadas para atender às prescrições do
parágrafo i) da 'presente Regra.
·
m) Deve ser provida e instalada uma antena e, a bordo de
navios de carga de tonelagem. bruta de arqueação igual ou supe~
rior a 500 mas inferior a 1. 600, ela -deve, se suspens-a entre sUportes sujeitos a vibrações, ser protegida contra os riscos de
ruptura. Além disso, deve haver um.,a antena sobressalente, completamente montada para substituição imediata ou, quando isso
não for possível. uma quantidade suficiente de fio de antena e
isoladores para permitir a instalação de uma antena sobressalente. Devem ser provida.s tam_bém as ferramentas necessátias
para instalar um_a antena.
pos.sam .ser

Regra 17

EStações Radiote!efõnicas de V'HF
a) Quando um n·avio dispuser de uma estação radiotelefõnica
de VHF, de acordo com a Regra 18 do Capítulo V, essa estação
deve ficar situada na parte surperior do navio e incluirã uma insta~
Jação radiotelefônica de VHF que atenda às disposições da presente Regra e seja composta de urn transmissor, um receptor, um,a
fonte de energia suficiente para os fazer funcionar na sua potência nominal, e uma antena que permita Irradiar e receber de modo
eficaz os sinais nas freqUências de operação.
bl Tal instalaçáo de W!F deve satisfazer às condições definidas no Regulamepto de Radiocomunicações para o equipamento
utlllzado no Serviço Radiotele!ônico Móvel Maritimo de VRF, e
deve poder funcionar nos canais especificados no Regulamento de
Radiocomunicações e nas condições que possam ser prescritas pelo
Governo Contratante assinalado na Regta 18 do Capitulo V.
c) O Governo Contratante não deve exigir que a potência de
saída de- radiofreqjÜência da onda portadora do transmisSor seja
su·perior a 10 watts. A antena deve, tanto quanto possível, ser
situada de m,odo que tenha acesso a todo o- horizonte, sem, obstáculos. *
d) o comando dos canais de VHF exigidos para a segurança
da navegação deve ,f;'..er. de acesso imediato no passadiço, perto do
posto de governo. Em caso de necessidade, é conveniente dispor-se
também da possib!Udade de utilizar a ligação radiotelefõruca desde
as asas do passadiço.
Regra 18

Auto-Alarmes Radiotelefõnicos
a) Os auto-alarmes radiotelefônicos devem atender às seguintes condições mínimas:
(i) uma tolerância de ± 1,5 por cento é .admitida, em cada
caso. nas freqüências do máximo da curva de resposta dos circuitos sintonizados_, ou de qualquer outro dispositivo utiliza'do para
a seleção de freqüências e a re.';;oposta não deve cair abaixo de
50 por cento da respostà. máxima para freqüência.s que não se
afastem mais de 3 por cento da freqüência de resposta m.áxim,a;
(ii) na ausência de ruidos e interferências, o dispositivo de
recepçãp autómática deve poder ser acion_ado pelo sinal de alarme,
nu-m periodo de não meno.'i de quatro e nao mais de seis segundos;
(iii) o dispositivo de recepção automática deve responder ao
sinal de alarme em condições de interferência I.ntermitente, cau~
sada por ruídos atmoofértcos, e outros potentes_ sinais que não
sejam. os de alarme, de preferência sem que seja necessária nenhuma ajustagem manual no decorrer de qualquer periodo de
escuta mantido por esse dispositivo;
(ivl o dispositivo de recepção autom.ática não deve ser acionaâo por ruídos atmosféricos, nem. por outros .crlnais potentes que
não sejam, o sinal de alarme;
(V) o dispositivo de recepção automãtica deve funcionar eficazmente além das distâncias em. que a transm_issão da voz é
satisfatória;
(vi) o díspositívo de recepção automãtica deve_poder suportar
as condições de _vibração, de umidade, de variaçao de tempera~
tura e de voltagem de alimentação, típicas das condições adversas
~ vista detetmbl8l' a quantidade de eletrlcldade a ser fornecida pelas
ba-terias para terem um:tt" capacidade de reserva. de seis horas, é recomendada
como guia a seguinte fórmula.:
1/2 do eonsmno de corrente necessãrla. para uma transmissão :Calada..

+ o consumo decorrente do receptor.
+ o consumo de corrente de todas as

cargas adicionais que as baterias possam
ser clla.madas a allmen~ em casos de socorro ou de emergência.
• como orientação geral, admite-se que cada navio será. equipado com uma. a.n~
t.ena de ganho unitário, com polarização vertical, insta'J.ada. a uma. altura. de
9,15 metros (30 pés) acima da âgua, com um transmissor com uma potência
de saída d~ radio!reqüêncla de lO watts e um receptor com ums. sensib111da.de
de 2 mlcrovolts nos- bornés de entr!tda, com uma razão sinal/ruido de 20 db
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que reinam a bordo dos navios no mar, e deve continuar a funcionar em tais condições; e
(vii> o dispositivo de recepção automática deve, na medida do
possível, dar aviso de avarias que o impeçam de funcionar normalmente durante a.~ horas de escuta.
b) Antes de aprovar um novo tipo de auto-alarme radiotelefônico, a Administração interessada deve· assegurar-se, por meio
de testes práticos feitos nas condições de funcionamento equivalentes às encontradas na prática de que o aparelho satisfaz às
prescrições do parágrafo a) da pÍ-esente Regra.
PARTE D
Registros Radioelétricos de Bordo

Regra 19

Registres Radioeiétricos de Bordo

. a.>
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O registro radioelêtrico de bordo (Diário de Serviço Radio-

eletrico) prescrito pelo Regulamento de Radiocom.unicações para
o.s navios equipados com estação radiotelegráfica, de acordo com
a Regra 3 ou com a Regra 4 do presente Capitulo, deve ser mantido no camarim de operação de radiotelegrafia durante a viagem.
Cada radiotelegrafista deve anotar no diário do serviço radioelétrico o seu nom_e, as horas em que entrar e sair de serviço, bem
como todo.Ci. os acontecimentos de interesse do serviço radioelêtrico
sobrevindos durante o seu serviço, que possam ser de importância
para a salvaguarda da vidã humana no- mar. Além disso, as seguintes indica.;ões devem figurar no diário do serviço radioelétrico
de oordo:
(i) os lançamentos pre.o:;critos pelo Regulamento de Radiocomunicações;
{ii) detalhes da manutenção, inclusive um registro da carga
das baterias, na forma que for prescrita pela Administração;
(iii) uma declaração diária de que {oram, ob~ervadas as prescrições do parágrafo p) d.a Regra 10 dO presente Capítulo;
(iv) detalhes do.c;; testes do transmissor de reserva e da fonte
de energia de reserva, efetuados de acordo com o parágrafo s) -da
Regra 10 do pre.sente Capítulo;
(v) nos navios providos de um auto-alarme radiotelegráfico,
os detalhes dos_ testes efetuados de acordo com o parágrafo c) da
Regra 11 do presente Capítulo;
(vi) detalhes da manutenção das. bateria.c:., incluindo um registro de carga (quando for aplicável), prescrito no parágrafo jl
da Regra 13 do presente Capítulo, e detalhes dos te,;;tes. prescritos
pelo citado parágrafo no que concerne aos transmissores insta·
lados. nas embarcações salva-vidas a motor;
(vii) detalhes da manutenção das baterias, incluindo um registro da carga (quando for aplicâven, prescrita no parâgrafo tJ
da Regra 14 do presente Capitulo, e detalhes dos testes prescritos
pelo citado parágraf9 no que concerne ao.s aparelhos radioelétricos
portãteis das em,barcaçõe.s e balsas salva-vidas; e
(viii} a hora em q~e a ~scuta for interrompida de acordo com
as disposições do pàrágrafo'· d) da Regra 6 do presente Capítulo,
assim ·como o m.ot:LYO da interrupção e a hora em, que a escuta
foi reassumida.
b) O registro radioelétrico de bordo (Diário do Serviço Radioelétrico) prescrito pelo Regulamento de Radiocom,unicações para
os navio."l equipados co~ estação radiotelefônica, de acordo com, a
Regra 4 do presente Capítulo, deve ser mantido no local onde se
faz a. escuta. Todo operador qualificado e todo Comandante, oficial
ou membro da tripulação que faça um serviço de escuta de acordo
com a Regra 7 do presente Capitulo deve anotar, no registro
radioelétrico de bordo, além do seu nome, os detalhe.s de todos os
acontecimentos de interesse ·do serviço radioeléttico sobrevindos
durante o seu serviço, que possam ser de importância para a salvaguarda da vida humana no mar. Além, disso, as seguintes indicações devem figurar no diário do serviço radioelétrico de )>ordo:
(i) os lançamento,;, prescritos pelo Regulamento de Radiocom unicaçóes;
(ü) a hora em que o serviço de escuta é iniciado quando o
navio sai. do porto e a hora em que termj.na esse serviço quando
o navio chega ao porto;
(iii) a hora em que o serviço de e.scuta for Interrompido por
qualquer motivo. bem oomo a razão· da interrupção e a hora em que
for reassumido;
(iv) detalhes da manutenção das baterias (se existentes), Incluindo U'1ll registro da carga, prescrita pelo parágrafo !) da Regra
16 do presente Capitulo; e
(v) detalhes da manutenção das baterias, Incluindo um registro da carga (tjuando for aplicável), prescrita pelo parágrafo
i) da Regra 14 do presente Capítulo, e uma menção detalhada

dos. teste.c:. prescritos pelo citado parágrafo. no que concerne aos
aparelhos ·ractioelétrlcos portáteis das embarcações e balsas salvavidas.
c) Os regiF.tros radioelétricos de bordo devem estar disponiveis
para inspeção; pelos funcionários autorizados pela Administração
para efetuá-la.
CAPíTULo· v

Segurança da Navegação
Regra 1

Aplicação
O presente Capítulo se aplica, salvo disposições expressas em

contrãrio, a todos os navios, em todas as viagens, exceto aos navios
de guerra e aos navios que naveguem exclusivamente nos Grandes Lagos da América do Norte e nas águas que os ligam entre si
ou em suas águas tributárias, limitadas a leste pela saída inferior
da eclusa St. Lambert em Montreal, na Província de Quebec (Ca~
nadá).
Regra 2

Mensag·ens de Perigo
a) O Comandante de qualquer navio que se achar em presença
de gelo peligoso, derelitos perigosos ou de qualquer outro perigo
im·ediato à navegação, ou de uma tempestade tropical, ou encontrar temperaturas de ar inferiores ao ponto de congelação associadas a ventos de força tempestuosa, ocasionando graves acumulações de g.elo nas superestruturas ou encontrar ventos de força
Igual ou superior a 10 (Escala Beaufort) sobre os quais não tenha
sido recebida nenhuma mensagem de tempestade, é obrigado a informar, por todos os meios que dispuser, os navios nas vizinhanças, assim como as autoridades competentes, por intermédio do
primeiro ponto da costa com o qual possa se comunicar. Nenhuma
forma especial de transmissãô é imposta. A informação podeser transmitida seja em linguagem clara (de preferência em inglês), s-eja por meio do Código Internacional de Sinais. Ela deverâ
ser disseminada a todos os navios nas vizinhanças e enviada ao
prim,eiro ponto da: costa com· o qual a comunicação possa ser feita.
solicitando-lhe que a mesma s-eja retransmitida para as autoridades competentes.
b) Cada Governo Contratante tomará as medidas necessártas
para que toda informação recebida·, _conc,ernente a um perigo ·previsto no· parágrafo a) da presente Regra, seja prontamente levada
ao conhecim·ento dos interessados e comunicada aos· outros Governos aos quais ela possa ser útil.
c> A transmissão das ·menSagens concernentes a esses perigOs·
ê gratuita para os navios interessados.
d) Todas as m.ensagens transmitidas por via radloclétrica, em.
virtude do parágrafo a) da presente Regra, serão precedidas do
Sinal de Segurança, utilizando-se o proceélimento prescrito pelo
Regulam.ento· de Radiocomunicaç.ões, tal como definido na Regra 2
do Capitulo IV.
Regra 3

seguintes informações devem ser fornecidas nas mensagens
de perigo:
A!;

a) Gelo flutuante, derelitos e outros perigos imediatos para a

navegação:
(i) a natureza do gelo, d'o derelito ou dos perigos observados;
Ui) a posição do gelo, P,o derelito ou do perigo por ocasião da
última ob.servação;
(Iii) a data e a hora (Hora Média de Greenwich) quando da
última observação do peri'go.
])) Tempestades tropicâis (furacões nas Antilhas, tufões nos
mares da China. ciclones no Oceano índico e tempestades da mesma natur-eza em outras regiões):
(i) mensagem assinalando que foi encontrada uma tempestade
tropical. Esta obrigação deve ser compreendida em sentido geral e
a informação dev.erâ ser transmitida todas as vezes que o Comandante tiver boas razões para acreditar que uma tempestade tropical está se formando ou já existe em sua vizinhança;
(ii) a data, a hora (Hora Média de Greenwich) e a posição do
navio no momento em que foi feita a observação;
(ili) a mensagem deverâ comportar o máximo d~ informações
possíveis entre as $eguintes:
- a pressão barométrica, de preferência correta (declarando
se foi calculada em milibares, em polegadas ou em milhnetros e
se a leitura foi ou não corrigida);
- a tendência barométrica (a variação da pressão barométrica durante as últlma.s três hora.s);
- a dlreção do vento verdadeiro;
- a força do vento (Escala Beaufort);
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- o estado do mar <calmo, moderado, forte, tempestuo~o);
:__ marulhos (fracos, moderados, fortes> e a direção verdadeira de onde eles vêm. Uma indicação do período ou do comprimento do marulho <curto, médio, longo) seria também preciosa;
- o rumo verdadeiro e a velocidade do navio.
c) Observações posteriores
Quando um Comandante comunicar a existência de uma tempestade tropical ou de qualquer outra tempestade perigosa, é desejável, mas não .obrigatório, efetuar observações posteriores e, se
possível, transmiti-Ias de hora em hora, mas em todo caso, a intervalos que não excedam 3 horas, durante todo o tempo em que o
navio permanecer sob a influência da tempestade.
d) Ventos de força igual ou superior a lO (Escala BeaJJ.fort) e
para os quais nenhum alarme de tempestade tenha sido ~ecebido
O presente parágrafo é destinado a tempestades outras que não
as tropicais. mencionadas no parágrafo b) da presente Regra.
Quando for encontrada uma tempestade desse gênero, a m·ensagem
enviada deve conter informações sem~Ihantes às que são enumez:-adas no parâgrafo b), com exceção das inforrna.;ções relativ::t.s ao
estado do mar e às vagas.
e) Tem,peraturas do a.r inferiores ao ponto de oong'elação associadas com ventos de força forte e que provocam UDla çave
acumulação de gelo nas superestruturas
(i) data e hora (Hora Média de Greenwich) GMT;
<11) temperatura"do ar;
(Iii) temperatura da água do mar (se possível);
(iv) força e direção do vento.
Exemplos
Gelo

TTT Gelo. Grande !ceberg avistado a 4605N., 4410W.,. às OSOOGMT.
15 de maio.
Derelifo
TTT Derelito. Derelito observado quase submerso a 4006N., 1243W.,
às !630 GMT. 21 de abril.
Perigo à navegação

TTT Navegação. Barca Farol Alfa fora de posição. 1800GMT.
~-~~-janeiro.

Tempestade Tropical
·TTT Tempestade. 0030GMT. 18 de agosto. 2204N., 11354E. Barómetro corrigido 994 milibares, tendência para baixa 6 milibares. V.ento
NW, força 5, fortes aguaceiros. Grandes vagas de leste, Rumo 067,
5 nós.
TI'T Tempestade. As aparências indicam a .aproximação de um
furacão. 1300 GMT. 14 de setembro. 22000N., 7235W. Barómetro
corrigido 29,64 polegadas, tendência para baixa 0,015 polegadas
vento NE, to~ça 8, aguaceiros freqüentes. Rumo- 035, 9 nós.
'ITr. Tempestade. As condições indicam a formação de um cicloi?-e
de grande intensidade. 0200 GMT. 4 de maio. 1620N., 9203E. Baro-,
metro não corrigido 753 milímetros, tendência para baixa 5 mlllmetros. Vento S., quarta SW., !orça 5. Rumo 300, 8 nós.
TTT Tempestade. Tufão a SE. 0300 GMT. 12 de junho. 12605E. e
barômetro caindo rapidamente. O vento aumenta do Norte.
TTT· Tempestade. ·Vento de força 11, não foi recebido nenhum
alarme de tempestade. 0300 GMT. 4 de maio. 4830N., 30W. Barôm,etro corrigido 983 m,illbares, tendência para baixa 4 milibares,
vento SW., força 11 variável, Rumo 260, 6 IljÍS.
Formação de gelo
TTT Sofrendo rigoroso congelamento. 1400 GMT. 2 de março. 69N.
lOW. Temperatura do ar 18. Temperatura da água do mar 29. Vento NE., força 8.
Regra 4

Serviços Meteorológicos
Os Governos Contratantes se comprometem a incentivar os
seus navios ·no mar, a coletar as inform,ações de ordem, ~eteoroló
gica a examiná-Ias, a disseminá-las e .permutá-Ias da maneira
maiS eficaz, com o objetivo de auxiliar a navegaçã:a. As Administrações devem incentivar o emprego de instrumentos que apresentem um alto grau de exatidão e facilitar a inspéção desses instrumentos, quando for solicitada.
b) Em particular, ~ Governos Contratantes se comprometem
~m colaborar na aplicação, no máximo possível, das seguintes disposições meteorológicas:
<i) difundir aos navios os ventos fortes, tempestades e tempesLades tropicais, não só pela transmissão de mensagem rádio como
pelo uso de sinais apropriados em pontos da costa;
a.)

(ii) transmitir diariamente, via rádio, bolc~:tins meteorológicos
para uso Ça. navegação, contendo informações sobre as condições
de tempo, de mar e de gelos flutuantes assim como as previsões e,
quando possível, irlformaç6es complem·entares suficientes para permitir o estabelecim·ento, no mar. de cartas meteorológicas simples e
incen Uva r também a transmissão em fac-símile de cartas meteorológicas apropriadas;
(iii) preparar e. difundir todas as publ!ca<;ões que possam ser
nec~sárias para a efici~:nte ·realização de trabalho m-eteorológico
no mar e assegurar, na -medida do possível, a publicação .e comunicação de cartas diárias_ sobre o estado do tempo ·para informação
dos na;~ios que se vão fazer ao mar;
(h~) tomar medidas para qtie os navios selecionados .sejam providos de instrumentos testados (tais como barõmetro, barógrafo,
I?Si~rômetro e aparelhos que permitam a medida da temperatura da
agua do mar), destinados a serem empregados para este fi:rn. e que
ef.etuem observações meteorológicas nas horas padrão principais
para observações sinóticas de superfície (pelo m-enos quatro vezes
por dia sempre que as condições o permitirem) e incentivar outros
navios a fazerem obs·ervações sob uma forma simplificada, especialmente quando eles se encontrarem em regiões onde a navegação for pouco intensa. Estes navios transmitirão estas observações.
via rádio, para benefício dos div-ersos servicos meteorológicos oficiais e repetirão suas informações em benef1cio -dos navios nas vizinhanças. Quando na vizinhànça d-e uma tempestade tropical ou
de um'a presumida tempestade tropical, os navios devem s-er incentivados a efetuar e a transmitir suas observações. todas as veZes
que tal for possível, a intervalos mais freqüentes, levando em conta, todavia, o fato de que os oficiais do navio PD.ssam estar ocupados· com os encargos da navegação nas condições de tempestade;
(v) assegurar a recepção e a transmissão, pelas.estações de rádio costeiras, das mensagens meteorológicas provenientes de navios e a. eles destinadas. Os navios que esth;erem na impossibilidade
de comunicação direta com a costa devem ser incentivados a transmitir .suas mensagens meteorológicas por intermédio <;los navios
do serviço m,eteorológico em alto-mar ou por outros navioS que
estejam em ligação com a costa;
(vi) incentivar todos os Comandantes a prevenir os navios que
estejam nas vizinhanças, bem com_o as estações costeiras, quando
encontrarem ventos d-e velocidad·e igual ou ~uperior a 50 nós (força
lO da Escala Beaufort);
(vii) esfOrçar-se para obter um procedimento uniforme no que
CQ!l_ç~rrl~--ªºs__ $_enriço,s__ me.teorológlcos_ internacionais -já-- especificados, e enquadrar-se, na medida do possível, às Regras Técnicas e
às Recom-endações da Organização Meteorológica Mundial. à qual
os Governos Contratantes poderão dirigirem-se para estudo e conselho sobre qualquer questão de ordem. meteorológica que se possa
apresentar na aplicação da presente Convenção.
c) As informaç6es apontadas na presente Regra devem ser
dadas na forma prevista para sua emissão e serão transmitidas na
ordem de prioridade prescrita pelo Regulamento de Radiocomunicações. Durante a duração das transmissões "a todas as estações"
de informações, alarmes e· previsões meteorológicas, todas as estações d-e bordo 'devem obedecer às dÍ.sposições do Regulamento de
Radiocomunicações.
d) As previsões, alannes, relatórios sinóticos e outros relatórios meteorológicos para uso dos naVios devem· ser transmltidos e
divulgados pelo serviço nacional que estiver na posição mais favorável para servir às diferentes zonas e regiões, segundo acordos
mútuos realizados entre os Governos Contratantes interessados. ·
Regra 5
Serviço de Procura de Gelos Flutuantes
a) Os Governos Contratant-es obrigam-se a manter um serviço
de procura de gelos flutuantes e um serviço de estud,o e observação do regime de gelos flutuantes no Atlântico Norte. Durante toda
a estação dos gelos, os !Imites Sudeste, Sul e Sudoeste das regiões
dos icebergs, nas vizinhangas dos grandes bancos da Terra Nova.
se-rão patrulhados com o fim de fornecer_ aos navios que passam s.s
informações sobre a eXtensão da região p-erigosa, estudar o regime
dos gelos em geral, e prestar assistência aos navios e tripulações
que tenham necessidade de· auxilio na zona de ação dos navios patrulhadores. Durante p resto do ano, o estudo e a observação dos
gelos devem .ser mantidos segundo as necessidades.
b) Os navios e aviões empregados pelo serviço de procura de
gelos, estudo e observação dos tn.esmos podem ser designados pàra
outras funções, pelo Governo encarregado da execução desse serviço, com a Condição de que essas outras .funções não venham a prejudicar seu objetivo principal e não aumentem as tarifas daquele
serviço.
Regra 6
Patrulha do Gelo. D!reção e Despesas
a) O Governo dos Estados Unidos da América concorda em
continuar a assumir a gestão do Serviço de Patrulha .de gelo e o
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estudo e obs-ervação. dos gelos bem como a difusão das informações
:lSSim obtidas. OS Governos contratantes especialmente lntere~sa
dos nesse serviço comprometem-se a contribuir para as d·espesas
de manutenção e de funcionam.ento desse Serviço .. Suas resp-ectivas contribuições são calculadas em função da tonelagem~ bruta
total de seus respectivos navios que ~aveguem ·nas regiões dos
lcebergs onde atua o Serviço d-e Patrulha de gelos flutuantes. Em
particular, cada Gov·erno Contratante esp-ecialmente interessado
compromete-se_ a contribuir anualmente para as d·espesa:s de manutenção e de funcionam-ento desse Serviço, com uma quantia que
será fixada em proporção da tonelagem bruta total de -seus navios
que nav.eguem durante a estação de gelos nas regiões dos icebergs
ond-e atua o S-erviço d-e Patrulha de g-elds :qutuantes. Os Governos
não Contratantes, especialm-ente interessados nesse Serv~ç.o, podem
contribuir para as despesas de manutenção e funcionamento- numa
mesma base. O G'ovemo l'·esponsável fomecetá anualmente a cada
Gov,erno participante um balanço sobre o custo total da manutenção e do funcionamento do Serviço de Patrulha de gelos flutuantes,
bem como a cota que cabe a cada Governo contribuinte.
·
b) Cada um dos Governos participantes tem o direito de modificar ou de cassar sua participação e outros Governos interessados
podem comprometer-se a contribuir para as .despesas. O .Governo
participante que fizer uso desta faculdade continua;rá r-esponsável
por sua con+.,.ib1Jição .até o dia 1.0 de s-etembro qu.e se seguir à data
da notifica,
de sua intenção de modificar ou de cessar sua contribuição. l
usar da citada faculdad·e ele deverá notificar sua
Intenção ao Jverno responsável, pelo menos seis meses antes do
citado 1.0 de setembro.
c) No caso em que, numa ocasião Qualquer, o Governo dos
Estados Unidos desejar cessar d-e gerir esse serviço ou qv,e um dos
Governos pertinentes exprimir o d-esejo de não mais ass.umir a
responsabilidAde de sua contribuição pecuniária. ou de mod~fi-cá-la,
ou em que outro Governo Contratante desejar se· comprometer
a participar das despesas, os Governos participantes regularão a
questão da melhor maneira para atender a seus interesses recíprocos.
d) Os Governos participantes têm o direito de Introduzir nas
disposições d<J. presente Regra e da Regra 5 do presente Capítulo,
de comum acordo e em qualquer tempo. as moficações que forem
jUlgadas desejáveis.
e) Nos casos em que a presente Regrà preveja a possibilidade
de ser tomada uma medida após acordo entre os Gpvernos participantes, todas as proposições apresentadas por um GG-verno Contratante qualquer com esse fim, devem :ser t-ransmitidas ao Governo
encarr€gado da execução do Serviço, o qual entrará em entendimentos com os outros Governos participantes COIP. o fim de assegurar que -eles. aceitem essas proposições. Os resUltados da consulta
assim feita serão comunicados aos -outros Governos participantes,
bem como ao Governo Contratante autor das pro!JQ&ições. 'Em
particular, as disposições- relátiv-as às cõnti'ibuiÇõeS para custeio
do Serviço serão revistas pelos Go-vernQs. participantes a intervalos
não superiores a três anos. _p Goyern!l- encarregado da execução
do Serviço deve tomar a iniciatiVa dãs mêdidas necessárias para
este iiln.
Regra 7
Velocidade nas Vizinhanç·as de Gelos
Quando gelos flutuantes forem asslnalados nas rotas 9'-U perto
delas, os Coma.nda-ntes de navios deyem, durante a noite, navegar
em uma velocidade moderaçla ou mudar ~e rum?._.d~ :rn-octo a afastarem-se francamente da :z;ona perigosa. _- - ·- · ·
Regra 8
Organização do Tráfego
a) A prática de seguir~ sobretudo_ em zonas de convergência, as
rotas adotadas· com o propósito de separação de tráfego. inclusive
as medidas que vl&am impe~_ir _a tra,ressia de zonas designadas
como sendo zop.a_s que devem- serevitadas por navios ou certas
classes de navios ou_ previstas para evitar condições desfavoráveis,
tem contribuido para a segu'rança da navegação- e é recomendada a todos o~s~ navios.
b) A Organização é reconhecida -como único organismo inter-nacional para o estabelecimento_ e adoção, no plano internacional,
de medidas relativas à organização do tráfego e às zpnas que
devem ser evitadas por navios ou c~rtas classes de navios. Ela se
encarrega de _reuni_r todas as informações pertinentes e de comunicá-los aos Governos ContratanteS:.
c) A escolha das rotas e a Iniciativa das medidas a serem
tomadas a este respeito, assim como a delimitação do que cons:..
titui as zonas de convergência se_rá, p:telimlnarm.e11te, responsabilidade dos Governos interessados~ Por .ocasião .da criação dos dispositivos de -organização do tráfego que se es\j;ndam às águas
tnt6;Ul~cionais ou de outros dispositivos que os Governos desejem
ver adotados pela Organização, deverá ser dada a devida consideração às Informações pertinentes publicadas por esta últ!mà,
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rl) Os Governos Contratantes devem usar de sua influência
para garantir uma utiiização aprOpriada. das rotaS adotadas e fazel·
tudo que estiver ao seu alcanc_e para f~zer cumprir as medidas
tomadas pela Organização, em matéria d.e organização do tráfego
marítimo.
e) Os Governos ContratanteS devem também induzir todos os
navios que passem nas vizinhanças -dos grandes bancos dá Terra
Nova a evitar, tanto quanto possível, os_ locais de pesca sit.undos
ao norte do paralelo de 43.0 N e a passar longe das regiões onde
existam. ou 'é ·suposta a existência de gelos flutuantes perigosos.
Regra 9Emprego Injustificado- cios Sinais de Socor:ro
O emprego de um sinal internacional de socorro, salvo com
o objetlvo de assinala~ que um navio ou um avião está em perigo,
bem como o emprego de um ·sinal que possa ser confundido com
uhi sinal internacional de socorro. é proibido para todos os navios
e aeronaves.
Regra lO
MenSagem- de Socorro - ObrigaÇões e Procedimentos
a) O Comanqant~ de um navio no mar, que recebe, de qualquer que seja a origem, uma mensagem indicando que um navio.
uma aeronave ou suas embarcações e balsas salva-vidàs se encontram em perigo, é obrigado a dirigir-se, a toda velocidade, em
socorr_o das_ pessoas em perigo, informando-as, se possivél, do que
e~tâ fazendo. Em caso_ de im.possibilid~de, ou se, em face às c ir.
cunstâncias esPeciais em que se encontra, considera não razoáve-l
Ou desnecessário prosseguir para prestar socorro, deve lançar no
livro de bordo a raz&,o pela qual deixou de prosseguir em socorro
das pessoas em perigo.
bl O Comandante de um navio em perigo, após ter consultado,
tanto quanto isso possa ser possível, os Comandantes dos navios
que tenh~m respondido a seu pedido à.e socorro, t.B~ o direito
de requisitar, entre esses navios, aquele ou aqueles que considere como os mais capacitados a prestar socorro e o comandant~
ou Comandantes . nos navios requisitados têm obrigação de sub-.
meter-se à requisição, navegando, a toda velocidade, em socorro
das pessoas em perigo.
c) O Comandante de um navio é liberado da obrigação impor-;ta pelo parágrafo a) da presente Regra, quando verlfica que um
ou mais navios, que não o seu, foram requisitados e estãO" atendendo a requisição.
d) o Comandante de um navio é liberado da obriga<;ãó Imposta pelo parágrafo a) da preisente Regra a, se seu navio tiver
sido requisitado, da obrigação imposta pelo parágrafo b) da presente Regra, se ele for infonnado pelãs pessoas em perigo ou pelo
Comandante· de um outro nàvio que tenha chegado nas proximidades dessas pessoas de que o seu socorro já não é mais necessário.
e) Não são anuladas pelas prescrições da. presente Regra as
disposições da Convenção Internacional para tmiflcação. de certas
Regras, com respeito à. Assistência e Salvamento 'ho Mar. assinada
em Bruxelas em 2·3 de setembro de 1910, particularmente no que
concerne à Óbrigação de prestar socorro, imposta pelo Artigo 11
da· citada Convenção.
Regra 11
Lanternas de Sinalização
Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1501_ quando f!fetllam viagens internacionais,. devem ter
a bordo uma lanterna eficaz para sinalização diurna que não deve
ser exclusivamente alimentada pela fonte principal de energia
elétrica do navioRegra l2

Equipamentos de Navegação a Bordo
a) Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação igual ou
superior a 1. 600 devem ser equipados com um radar de um tipo
aprovado pela Administração. No passadiço desses navios devem
ser providos meios para plotagem das informações radar.
b) Todos 'os navios de tonelagem bruta de arqueação Igual
ou superior a 1.660~ quando efetuando viagens internacionais, devem ser equipados. co~ um_ radiogOniômetro que satisfaça as disposições da Regra 12 do CapitUlo IV, !A Administração pode Isentar
todos os navlós de tonelagem bruta de arqueação inferior a 5.000
da obrigação de serem equipados com tais aparelhos, nas· zonas
em que ela julgue e~cessivos ou supérfluos, ten'do na devida conta
o fato de que _o radiogoniômetro co~~titui um auxilio precioso,
tanto como instrumento de navegaçãO quanto como melo de ·determinar a posição dos navios~ das aeronaves ou das embarcações
e balsas salva-vidas.
c) Todos os navios de tonelagem bruta de arqueação Igual ou
superior a l. 600, quando efetuando ~viagens Internacionais, devem
ser equipados com uma agUlha gli:'oscóplca além da agulha mag-
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nética. A Administração pode isentar dessa obrigação todos os
navios de tonelagem bruta de arqueação inferior a 5.000. caso
julgue excessiva ou supérflua.
d) Todos os' navios novos de tonelagem ·bruta de arqueação
igual ou superior a 500, quando efetuando viagens internacionais,
devem. ser equipados coro _um ecobatímetro.
e) Todas as medidas razoâveis devem ser toti;lad~s para manter
esses aparelehos em bGm estado de funcionam_ento. Todavia, um
defeito de funcionamento d._o equipamento radar, da a.gullia giroscópica ou do ecobatímetro não deve ser considerado como um
motivo para julgar o navio incapaz de navegar ou para atrasar
sua saída de um porto em que não forem facilmente obtidas condições de reparo.
f) Todos os nàvios novos de t-Ol)elagem __brl.lta de arqueação
igual Ou superior a 1 .600, quando efetuando_ viagens_ i_ntemacionais,
devem ser equipados com equipamento rádio para vetoramento
na freqüência radiotelefônica de socorro, obedecendo às disposiçées pertinentes do paragrafo b) da Regra 12 do Capitulo IV.
Regra 13

Equipagem
Os Governos contratantes se obrigam, no que ooncerne aos
navios de sua nacionalidade, a -conservar ou, se for necessário, a
adotar todas as medidas que tenham por objetivo assegurar, 50b
o ponto de vista de segurança no mar, que todos os navios te-nham
a bordo uma tripulação suficiente em número e qualidade.
Regra 14

Auxílios à Navegação
,Qs Góvemos Contratantes concordam em assegurar a instalação e manutenção dos auxílios à navegaçãO, nel~s incl.uidos os
rádio-faróis e os auxílios eletrõnicos, na medida em que, a seu
critério, essas medidas se justifiquem pela intensidade da navegação e pelo grau de risco. Concordam igualmente em assegurar
que as informações relativas a esses auxílios sejam postas à disposição de_ todos os i_nteressados.
Regra 15

Busca e Salvamento
a> Cada Governo Contratante se obriga a. garantir que serão
tomadas todas as disposições necessárias para a vigilância em
suas costas e para o salvamento das pessoas--em perigo no mar,
ao longo dessas costas. Estas _disposições qev~m compreender o
estabelecimento, a utilização e a manutenção' de tOdas as instalações de segurança marítima julgadas praticamente reaUz~veis
e necessárias, levando em conta a intensidade do t_râfego no mar
e os perigos da navegação, e devem, tanto quanto possível, fornecer os meios adequados para localizar e salvar as pessoas ém
perigo.
b) Cada Governo contratante se obriga a dar informações
concernentes aos meios de salvamento de que dispõe, e, se existirem. os projetas de modificações dos citados meios.

De noite -

Silial

De dia

-- Sinal de_ fumaça cor
de laranja ou sinal
combinado luminoso e
sonoro (thunderlight)
consistindo de três sinais simples disparados a intervalos aproximados de um minu-

to.

Significação

"Você foi avistado ._ Socorro lhe será prestado o_ mais
breve possível".

Sinal

Significação

Foguete de estrelas
brancas consistindo de
três sinais simples
disparados _a intervalos aproximados _de
um minuto.

(A repetição destes sinais terá a mesma significação).

Se necessário. os sinais diurnOs podem ~ser igualmente emitidos à nOite e os noturnos ·cturante o dia.
b) Sinais de aterragem para gulâ de pequenas embarcações
transportando tripulações ou pessoas em perigo:

Sinal

Sígnificação

-Movimento vertical
Com uma. bandeira
branca ou com os braços, ou disparo de um ·
sinal de estrelas verdes ou transmissão da
létra "K" <- . - l
por meio de um aparelho de sinal luminoso ou sonoro.
oe noite - Movimento v e r t i c a 1
com uma luz ou facho
branco ou disparo de
um sinal de estrelas
verdes ou transmissão
da letra "K" 1 - , _ )
por meio de um aparelho luminoso ou sonoro. Um alinhamento Cindicacão da direção) pode Ser dado pela colocação de uma
luz branca fixa ou um
facho fixo, em nível
mais baixo e em linha
reta em relação ao observador.

"Este é o melhor local para
o desembarque".

De dia

Movimento horizontal
com uma bandeira
branca ou com os braços estendidos hori::::ontalmente, ou disparo de um sinal de três
estrelas vermelhas ou
transmissãO da. letra
"S" ( ... ) por meio de
um aparelho de sinal
luminoso ou sonoro.
Movimento horizontal
com uma luz ou facho
branco ou disparo de
um transnússão da letra "S" ( ... ) por meio
de um aparelho de sinal luminoso ou sonoro.

"O desembarque aqui é altamente perigoso".

Movimento horizontal
com uma bandeira
branca, seguido pela
c;olocação dessa bandeira no solo e o
transporte de outra
bandeira branca na
direção que se deseja
indicar; ou disparo de
um sinal de estrelas
verme 1 h as verticalmente e disparo de
um sinal de estrelas
brancas mi dir~ção do
ponto melhor para o
de sem bar que, ou
transmissão da letra
"S" ( ... ) seguida pela

"P desembarque aqui é altame1;lte peri~so. Uma posição
maiS favoravel para o desembarque se encontra na direç_ão indicada".

De dia

-

Regra 16

Sinais de Salvamento
Os seguintes sinais devem ser empregado.s pelas estações de
salvamento ou pelas unidades marítimas de salvamento nas suas
comunicações com os navios ou as pessoas em perigo, ,bem como
pelos navios e pessoas em perigo nas suas comunicações com as
estações e as unidades marítimas de ~lvamento. OS sinais usados por aeronaves empregadas nas operações de busca e salvamento para orientar os navios .estão indicados no parágrafo d)
abaixo.
Uma tabela ilustrativa descrevendo os sinais abaixo relacionados deverá estar sempre dispontvel Para uso dos oficiais de
quarto. de todo navio a que se apliquem as Regras do. presente
Capítulo.
a) Respostas das estações ou unidades marítimas de .salvamento aos sinais de perigo emitidos por um navio ou pessoa:

Terca-feita 18 069

De noite -

De dia

-

"Este é o melhor local para
o desembarque".

"O desembarque aqui é altam-ente perigoso".
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Significação

letra "R" (. - .), se
o ponto melhor para o
desembarque da embarcação em perigo estiver localizado mais
para a d!re!tá. da direção - de aproximação, ou da letra ''V'
1 . - •. ),se o ponto
melhor para o desembarque estiver localizado mais para a esquerda da d!reção de
aproximação.
\

ne· noite - Movimento horizontal
com uma luz ou tache
branco ·seguido pela
colocação da luz ou
facho rio solo e transporte de outra luz ou
facho branco na direção que se deseja Indicar, ou disparo de
um sinal de estrelas
v e r me 1 h as verticalmente e um sinal
de estrelas brancas na
di:reç:ão do poÍlto meJhor para o desembarque, ou transn\issão_ da
letra "S" c ... ) seguida pela letra "R"
I. .), se o ponto
para o desembarque
da embarcação em perigo estiver loca~izado
mais para a direita da
direção de aproximação, ou da letra "L"
i. - .. ), se o ponto
melhor para o desambarque estiver localizado mais para a esquerda .da direção de
aproximação.

"O desembarque aqui é alta~
mente perigoso.. Uma posição
mais favorável para o desem~
barque se encontra na dire~
ção indicada".

Regra 17

a} Escadas de Prático
Ü.) -a·--e-SC"ã:cfa deve permitir o embarque e o desembarque d.o

de salvamento que tenham sua base na costà:

---'"·~---------------·

Sino\
De dta

-Movimento vertical
dEt uma bandeira
branca ou com os braços. ou disparo de um
sinal de estrelas verdes.

Significação

Em geral - "Afirmativa...
Especialmente: "A retenida
foi lanç,ada" ... 0 moitão está
sob volta".... O cabo está sob
voltau. ~'Há um homem na
bóia de calção". '4Aier".

De noite -- Movimento v e r ti c a l
de uma luz branca ou
de um facho branco,
ou disparo de um sinal de estrelas verdes.
De dia

--Movimento hórlzontal
com uma bandeira
branca~ ou com os braÇQS estendidos hor!-.
zontalmente ou disparo de um sinal de
estrelas vermelhas.

De noite -

Movimento horizontal
de uma luz branca on
de um facho branco,
ou disparo de um sinal de estrelas vermelhas.

d) Sinais usados por aeronaves, efetuando operações de busca e salvamento, para dirigir navios na direção de uma aeronave,
um navio ou uma pessoa em perigo (Ver Nota explicativa abaixoJ:
(i)
Os seguintes procedimentos, levados a efeito em seqUência por wna aeronave, significam que a aeronave estã dirigindo
um navio, na direçãO de uma aeronave ou de um navio em perigo:
Ú) circulando em torno da embarcação de superfície pelo
menos uma vez;
{2)
cruzando o rumo em que segue a embarcação de superfície, próximo de stia proa e a baixa altitude, dando aceleraçõ~ de mo~r ou ~_lternando o passo da hélice. e
(3) aproando na direção em que a embarcação de superÚcie
deve se dirigir.
Uma repetição desse procedimento 'tent a mesma significação.
UH As manobras seguintes efetuac;Ias por uma aer~mave, significam que o auxilio da embai:cação de superfície à qual o sinal
é dirigido já não é mais necessário:
- cruzando a esteira da embarcação de superfície. prôximo
a sua popa e a baixa altitude, dando acelerações de motor ou alt~rnando o passo do hélice.
Nota:· um aviso antecipado de mudanças nestes sinais será
dado pelá Organização~ ·ã. medida que se fizer necessârio.
;Escad:;i_s e Aparelhos para içar o Prático
Os navios que efetuam viagens no decorrer das quais é provâvel que venham a ter de empregar prátiCos devem atender às
seguintes prescrições:

CJ Siniis a serem empregados em conexão com ·o uso do apa-

relho~
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prático Com toda segurança. Deve ser mantida safa e em bom
estado e poder ser utllizada pelas autoridades- e outras pessoas,
por ocasião da entrada ou saída de um navio de porto~
(ii) a escada deve ser ~talada numa posição segura, tal
que não corra o risco de receber descargas eventuais provenientes
do navio, que cada degTaU .Seja Solidamente apoiado de encontro ao costado do navio, que_ se encontre suficie.nt_e~ente afas~
tada, n.a medida que tal seja razoavelmente possíveí na prática,
das arestas do navio e que o prático possa ter ,acesso ao navio
com segurança e comodidade sem subir menos de 1,50 metros
q; pés) e mais de 9 metros (30 pésl. A escada utilizada deve ser
de uma única peça e deverá poder atingir o rúvel da água · a
partir do ponto de acesso ao :pavio. Ao tomar-se as disposições
necessárias, deve-se ter devidamente em conta todas as condições de carregamento e de trim do navio, assim como uma banda
!3.dversa de 15 graus. Quando- a altura entre o nível do mar e o
local de acesso ao navio for superior a 9 metros (30 pés). a subida a bordo, a partir da- escada do prático, deve se efetuar~ çom
a ajuda de uma escada de portaló ou de qualquer outrCf" _meio
igualmente seguro e cômodo;
(iii) os degraus da escada de prático devem:
(1) ser de madeira dura ou de outro material que tenha propriedades equivalentes, fabricados de uma única peça isenta de
nós possuir uma superfície não derrapante eficaz. Os quatro degraus inferiores podem ser de borracha que tenha uma resistência e rigidez suficientes, ou de .outro material conveniente que
apresente características eq~valentes:
(2) não ter menos de 480 milímetros (19 polegadas) de comprimento, 115 milímetros (4 1/2 polegadas) de largura a 25 milímetros (1 polegada) de espessura, não se levando em conta, caso
existam, quaisquer dispositivos não derrapantes; e
(3) ser regularmente espaçados de 300 milímetros (12 polega.
das) pelo menos, e no mã.x!mo de 380 mlllmetros (15 polegadas),
e ser fixados de modo a serem mantidos em posição horizontal.
(iv) uma esCada de prático não deve possuir mais de_ dois
degraus de substituição mantidos no lugar por um meio diferente
do utilizado para a construção inicial. Os degraus assim fixados
devem ser substituídos, tão logo .Isso seja possível na prática, por
degraus fixados segundo o método utilizado na construção inicial da escada. Quando um degrau de substituição for fixado nos
cabos laterais da escada por meio de ranhuras praticadas e!J1.
seus lados, essas ranhuras devem ser situadas 'hos ,lados maiores
do degrau;
(v) os· cabos laterais da escada de prático devem ser constituídos de dois cabos de manilha não revestidos e que tenham
pelo menos 60 milímetros f2 1/4 polegadas) de circunferência de
cada lado. Cada cabo deve ser contínuo e não possuir nenhuma
emenda abaixo do degrau superior. Duas baças salidamente amarradas ao navio, tendo pelo menos 65 milímetros (2 1/2 polegadas)
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de circunferência, e um cabo de segurança. devem estar prontos
a serem utilizados em caso de J;Iecessidade;
'
(vi) travessões de madeira dura ou de -outro materlar ·que
tenha propriedades equivalentes, fabriCados de uma única peça,
que tenham pelo menos 1,80 metros (5 pés e 10 polegadas) de
comprimento, devem ser colocados em locais a intervalos tais
que impeçam a escada do prático de girar. O travessão inferior
deve se achar na altura do quinto degrau a partir da base da
escada e dois travessões contíguos não devem ser separados por
máis de nove degraus;
,
(vil) devem ser providos dispo.sitivos apropriados para pernútlr a passagem de maneira segura e -cómoda do tope da escada
de prático, bu de qualquer escada de portaló ou outro dispositivo
provido, para o convés ou para qualquer outra parte do navio,
ou inversamente. Quando se .utiliza para esse efeito uma abertura
na balaustrada ou na borda-falsa, devem ser providos balaústres
apropriados. Quando essa passag.em se efetua por meio de uma
escada de borda-falsa, essa escada deve ser solidamente fixada
â balaustrada da borda-falsa ou à plataforma de desembarque. e
dois corrimãos devem ser instalados nos pontos de acesso ou de
desembarque do navio, a não menos de o:7o metro (2 pés e 3
polegadas) e não mais de 0,80 metros (2 pés e 7 polegadas) wn
do outro. Cada corrimão deve ser fixado rigidamente a·a casco do
navio na ou próximo à sua base e também no ponto mais alto.
Ele deve medir 40 milímetros (1 1/2 polegada) de diâmetro no
mínimo e se estender a não menos de 1,20 metros (3 pés e 11
polegadas) acima da parte superior da borda-falsa;
(viii) deve ser provida iluminação à noite, de modo -que a
parte exterior da escada do prático, bem como a posição em- que
o prático aborda o navio fiquem devidamente iluminadas. uma
bôia salva-vidas provida de um fach,o de iluminação automático
e uma retenida devem ser mantidas prontas para serem utilf~a
das em caso de necessidade;
(ix) devem ser . providos di.spositivos para que a es_cada do
, prático possa Ser usada em qualquer dos bordos do navio;
(X} a ~talação da escada, bem como o embarque e desem-barque do prático devem ser fiscalizados por um oficial responsável; e
(xi) se um navio apresenta características de construção, tais
como saliências no costado que. impeçam a aplicação de qualquer
uma das presentes disposições, devem ser tomadas medidas especiais, de modo que sati.sfaçam à Administração, para que as
pessoas possam embarcar e desembarcar com toda segurança.
b) Aparelhos para Içar o Prático
(i) o aparelho para içar o prático, caso existente, bem como
seus acessõrios, devem ser de um tipo aprovado pela Administração. Ele deve ser construido e projetado de.manelra tal, que o
prático possa ser embarcado e desembarcado com toda segurança e que exista um acesso de modo seguro do aparelho para o
convés e vice-versa;
(ii) uma escada de prático, de acordo com as disposições do
parágrafo a) da presente Regra, deve ser conservada no convés,
ao lado do aparelho de içar, e deve poder ser utilizada imediatamente.
Regra 18
Estações de Radiotelefónia em VHF
Quando um Go"Verno Contratante exigir que os navios que
naveguem numa área sob sua soberania sejam providos de uma
estação de radiotelefonia em VHF!, utilizada em ligação com um
sistema que tenha sido estabelecido para melhorar a segurança
da navegação, essa estação deve atender às disposições da Regra 17 do Capitulo IV, e ser operada de acordo com a Regra 6
do Capitulo IV.
Regra 19
Utlllzação do Piloto Automático
a) Nas zonas de grande densidade de tráfego, em condições
de ~isibilldade reduzida e em todas as 'demais situações de navegação perigosa em que se utilize um piloto automático, deve ser
possível restabelecer imediatamente o controle manual do governo
do navio.
b) Em todas as circunstâncias ::icima indicadas, deve ser possível que o oficial de quarto possa contar, sem demora, com os
serviços de um timoneiro qualificado que deve estar preparado a
todo momento para guarnecer o leme.
·
c) A transferência do governo automático para o manual e
vlce-versa deve ser feita diretamente por um oficial responsável
ou será efetuada sob sua vigilância.
Regra 20
Publlcações Náuticas
Todos oS navios devem ser providos de cartas, instruções náuticas, lista de faróis, avisos aos navegantes, tábuas de marés e
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outras publicações náuticas, adequadas e atualizadas, que possam
ser necessárias no decorrer da viagem projetada.
Regra 21
Código ln ternacional de Sinais
Todos os navios que, de acordo com as disposições da presente conve~ção, são obrigados a possuir uma inSt:;tlação de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, devem possuir a bordo. o Código Internacional de Sinais. Essa puPlicação deverá também ser
transportada por qualquer outro navio que, na opinião da Administração, possa ter necessida~e de utilizá-la.
CAPíTULO V1
Transporte de Grãos
PARTE A
Disposições Gerais

Regra 1
Aplicação
Salvo disposição expressa em contrário, o presente Capítulo, e
princip;dmente suas PARTES A, B e C, ·aplica-se ao transporte de
g-rãos em todos os- navios aos quais são aplicáveis as presentes
Regras. ·
"·
Regra 2
Definições
a) o termo ·•grão" compreende tri-go, milho, aveia, centeio,
cevada, arroz, leguminosas, sementes e derivados beneficiados, de
comportamento similar a grãos em estado natural.
b) A eXpressão '"compartimento cheio" designa todo· compartimento em que apôs o carregamento e o -~echego, de acordo com a
Regra s,·n nível do grão a granel é o mais elevado possível.
c) A expressão "compartimento parcialmente cheiou designa
todo compartimento em que o grãó a .gran'el foi Car:regado de
maneira diferente da indicada no parágrafo b} da presente Regra.
d) ·A expressão "ângulo de alagamento" lefl designa um
ângulo de inclinação com o qual ficam imersas as _aberturas no
casco, nas superestruturas ou nas casarias que não podem ser
fechadas com estanqueidade e água. Na aplicação desta definição
as pequenas aberturas através das quais não p_ossa ocorrer alagamento progressivo ilã.a: necessitam ser consideradas. como abertas.
Regra 3
Reche.go
Convém que sejam tomadas todas as medidas de rechego,
necessárias e razoáveis, para: nivelar todas as superfícies livres
ão grão e para minimi2:ar a possibilidade da carga correr.
a) Em. qualquer "compartimento cheio", o ,grão a granel deve
estivado de modo a encher, no máximo <;la medida possível, todos
os: aspectos situados abaixo dos conveses e tampas de escotilhas.
b) Após o carreg3:mento, todas as superfícies livres do grão
noS ••compartimentos parcialmente cheios .. ·devem ser niveladas.
c) A Administração que emite o documento de autoriZâ.<;ão
pode, em virtude da :Regra 9 do presente Capítulo,_ conceder a
disposições relativas ao r-echego, quando a configuraçao dos espaços vazios abaixo do convés~ resultante do escoamento livre do
grão nwn compartimento - compartimento que pode ser provido
de condutos de alimentação de conveses perfurados ou de outros
dispositivos análogo~ - tiver sido levada em consideração, de uma
maneira que lhe pareça satisfatória, por ocasião do cálculo da
ai tura dos espaços vazios.
Regra. 4
·Requisitos de Estabilidade para o Navio em Estado Intacto
a) os cálculos prescritos pela presente 'Regra devem ser baseados nas informações sobre estab!Udade fornecidas de acordo
com· a Regra 19 do Capitulo II-1 da presente Convenção, ou com
as disposições editadas pela :Administração que emite o documento
de autorização previsto na !Regra lO do presente Capítulo.
b) Du"Mlte tOda a viagem, a estabilidade no estado intacto
de qualquer navio que transporte grão a granel deve sa_~sfazer aos
seguintes critérios, após levar em conta, segundo o metodo descrito na Parte B, os momentos de inclinação decorrentes da acomodação do grão:
(i) o ãngulo de banda eàusado pelo deslooamento do grão não
deve ser maior que 12 graus; todavia, uma Administração que conceda uma autorização em virtude da Regra 10 pode._ ex~glr um
ângulo de banda menor, se ela considerar que a expenenc1a. mostra ser isto necessário; "
"' Assim por exemplo, poder~sewla. lilnltar o ângulo- de banda admissivel a.o Angulo. no Q.ulll a bordo do convés exposto às intempéries tlcaria. submersa- em. condições de águas tranqUilas.
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(li)

no diagrama de estabilidade estática, a área líquida ou a .

curva do braço de banda e a eurva. do braço de endireitament.o,

até o ângulo de banda corJ:!'spondente à diferença má:lp.ma entre
as ordenadas dessas duas curvas, ou até um ângulo de 40 graus,
ou ainda até o "ângulo de alagamento Of" se es.te ângulo for
iltlferior a 40 graus, deve, em todas as condições de carregamento,

ser pelo menos Igual a 0,075 metro-radiano; e
(ül) a altura metaeêntrlca Inicial, após a correção dQS efeitos

de superfície livre dos líquidos contidos nos tanqu,es, não deve ser

inferior a 0,30 metro.
·
c) ·Antes do carregamento do grão a granel, o COmandante
deve, se Solicitado pelo Governo contratante do pais dri. porto de
carregamento, provar a aptidão do navio de satisfazer os critérios

de estabilidade definidos no parágrafo b) da presente Regra, utilizando as informações aprovadas que lhe foram fornecidas se·gundo
as Regras 10 e 11 do presente Capitulo.
d) Após o carregamento, o comandante deverá. se certificar
de que o navio se encontra em flutuação direita antes de se fazer
ao mar.
Regra 5

Anteparas Divisórias Longitudinais e Amarraçãó por Sacaria
em Formato de Pires
a) Nos "compartimentos cheios~' assim como ~os "parcialmente cheios" podem•se Instalar runteparas longitudinais, seja para
reduzir os efeitos desfavoráveis de banda pelo deslocamento do
grão, seja para Ilmitar a altura da carga utilizada para segurar
a superfície do g;rão. Essas anteparas divisórias devem ser estan-

ques ao grão e cotliStruídas de acordo com as disposições da Seção I
da Parte C.
·
b) Nos ucompartimentos cheios", se forem instaladas anteparas divisórias para reduzir os efeitos desfavoráv·ei.s do deslocamento do grã.ó, elas devem:
(i) caso se trate de um compartimento entre conveses, estender-se de convés a convés; e
(ii) ea.so se trate de um porão, estender-se para baixo a partir
da parte Inferior do convés ou das tampas de escotilhas, no modo
descrito na Beção II da Parte B do presente Capitulo.
Salvo nos casos de sementes de linhaça e de Qutros grãos que
tenham proprlei:lades anãlogas, pode-se substituir uma antepara
divisória longitudinal abaixo de uma escotilha pelo uso de sacaria
em formato de pires, conforme descrito na SeÇão I da Parte C do
presente capítulo.
c) Caso se Instale uma antepara divisória num "compartimento parcialmente cheio", essa amtepara divisória deve estenderse de um nivel acima da superfície do grão correspondente a 1/8
de largura máxima do compartimento, até um nivel situado a uma
distância Igual abaixo dessa superfície. Quando esta separação for
usada para llnÍ!tar a altura das camadas de sacaria, a altura da
antepara central longitudinal deverá situar-se a pelo menos 0,60

metro acima da superfície nivelada do grão.
·
d) Além disso, pode-se reduzir os efeitos desfavoráveis do deslocamento do grão, guarnecendo-se as partes laterais do compartimento com sacos de grão ou de qualquer mercadoria apropriada,
bem. travadas, de mamelra a ill:tpedlr o seu deslocamento.
Regra 6

Contenção da Carga
a) A menos que se tel:tba em conta o efeito desfavorável do
descolamento de grão de acordo com as disposições das presentes
Regras, a superfície do grão a granel, em qualquer ucompartimento
. parcialmente che1Õu, ·deve ser nivelada e recoberta de sacos de
grãos, solidamente estivados, numa altura pelo menos Igual a 1!16
da largura mãxima da superfície livre de grão ou a 1,20 metros,
considerando-se sempre o maior valor. Pede-se utilizar em lugar
do grão ensacado qualquer outra mercadoria apropriada que exerça a mesma pressão sobre a superfície do .grão.
b) os sacos de grão ou de qualquer outra mercadoria apropriada, assim utilizados, devem ser acamados da maneira descrita

na Seção II da Parte C do presente Capitulo. Pode-se t;unhém fixar
~nel por meio de cintas ou correlas, da maneira descrltru na Seção n da Parte C.

as lonas da superfície de grão a

Regra 7

Alimentadores e Túneis Verticais
Caso se instale allrilentadores ou túneis verticais, deve ser
lev:ado na devida· conta o efeito que eles exercem, na ocasião do
cálculo dos momentos de banda da maneira descrita na Seção m
da Parte B do presente Capitulo. As divisões 9ue constit\'em as
am.teparas divisórias desses alimentadores deverao atender as normas de resisténcla enunciadas na Seção I da Parte C do presente
Capitulo.
·
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Regra 8

Carregamento COnJunto
Porões e cobertas ~em ser carregados como sendo um só compartimento desde que, ao serem calculados os momentos transversais de banda, seja devidamente considerado· o fluxo do grão
para os espaços Inferiores.
Regra 9

Aplicação d""' Partes B e C
Uma Administração ou um Governo Contratante, em nome
de uma Administração, podem autorizar que sejam dispensadas as
hipóteses admitidas nas Partes B e C do presente capitulo em
casos em que tal medida seja considerada. justtllcada com relS.ção
às disposições tomadas em matéria de carregamento ou de dis-

positivos estruturais, com a condição de que sejam satisfeitos os
critérios de estabilidade definidos no parágrafo b) da Regra 4 do

presente capitulo. Quando ta:ls dispensas forem autorizadaS em

virtude da presente Regra, deve-se Indicar os detalhes'·-Correspon-

dentes no dpcumento _de autorização,· ou as infonnações sobre
o carregamento de grao.

Regra I<l
Autorização
a) Um documento .de autorização deve ser emitido para cada
navio carregado, de acordo com a.s Regras· dO presente Capitulo,
seja pela Administração ou . por uma organização por ela reconhecida, seja por um Governo COntratante em nome de uma Admi ..
n~stra.;:ão. Esse documento de autorização deve ser aceito como
prova de que o navio pode satisfazer as éondlções das presentes
~ras.

b) O documento de autorização deve ser acompanhado do
livreto de ilustrações sobre estabilidade para o carregamento de
grão, a fi·m de habilitar o Comandante a cumprir com as disposi-

1

ções do parágrafo a) da Regra 4 do presente capitulo. iEste Ilvreto
deve estar de acordo com as disposições da Regra 11 do presente
Capítulo.
c) O documento de autorização, assim como os dados de estabilidade em matéria de carregamento de grão e os planos anexos
podem ser redigidos na língua (ou línguas) oficial do pais emitente.
caso essa língua não seja o inglês nem. o francês, esses documentos devem ser acompanhados de um~ tradução numa dessas lin~
guas.
d) Uma cópia desse documento de autorização, os dados de
estabilidade em matéria de carregamento de grão e os planos conexos devem pennaneeer a bordo, de orpodo que o. Comandante do
navio possa, quando para tal for solicitado, apresentá-los, para
fins de controle, às autoridades competentes do Governo COntratante do pais no qual se encontra o porto do carregamento.
e) Não se procederá o carregamento do grão em nel:tbum navio
que não possua o citado documento de autoriz.ação, até que o
. COmandante demonstre de modo que satisfaç?- à Administração,
ou em nome desta, ao Governo Contratante em cujo, território se
encontre o porto de carregamento, qUe, nas condições de carregamento propostas, o navio cumpre com as prescrições das presentes Regras.
Regra

u

Informações sobre o Carregamento de Grão
Estas Informações devem ser suficientes para permitir ao Comandante a determinação dos momentos de banda, devidos ao deslocamento do grão e calculados de acordo com a Parte B do presente Capítulo em todas as condições razoáveis de carregamento.
Estas infoimaç.ões compreendem:
a) as informações aprovadas pela Administração ou por um
Governo Contratante em nome da Um!nistraçil.o:
(i) as curvas ou tabelas dos momentos de banda devidas ao
deslocamento do grão, para ·càda compartimento cheio, parcialmente cheio ou carregado em conjunto, levando em conta, se a
ocru:;ião se aPresentar, os efeitos de instalações provi·sórias;
·
(ii) as ta!>ellis ·doo momentos máximos de banda admlss!vels,
ou quaisquer outras Informações que permitam ao COmandante
provar que foram satisfeitas as disposições do parágrafo c) da
Regra 4 do presente capítulo;
(ül) os detalhes dos esboços de quaisquer Instalações provisórias e, quando se fizer necessâ.rlo, das medidas que tenham sido
julgadas necessárias para satisfazer as disposições da Beção I El
da Parte C do presente Capitulo;
(iv) as condições tiplca.s de carregamento rotineiro por ocasião da partida e da chegada e, quando necessário, as condições
de serviço mais desfavoráveis;

(v) um exemplo concreto oara orientação do comandante; e
(vi) instruções sobre o carregamento apresentadas em fonna

de notas que resumam as disposições do presente Capitulo.
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b) as informações julgadas aceitáveis pela Administração ou
um Governo Contratante em nome da ·Administração:
as características do navio;

(i)

(ü) o deslocamento le\~e e a distância vertical entre a intercessão da linha da base moldada e- seção da !nela nau, até o centro
de gravidade (KGJ;

(iii)

a tabela de eorreções para as superfícies livres;

·e

(iv) as eapacld3.des· e os centros de gravidade.

Regra 12
Equiva.Iência
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TABELA I

Distância da. extremidade 011
da lateral da Escotilha ao
limite do compartimento
metros

Altura padrão do
esp"':o vazio

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

570
530
500

Vdi

mllímetros

480
450
440
430
430

Quando é aplicada uma equivalência aceita pel~ Administração, de acordo com as disposições da Regra 5 do Capitulp I da
presente Convenção. devem ser incluídas as caracteristicas no
documento de autorização ou nas infonnações sobre o carregamento de grão.

4,0
4,5

Regra 13

7,0

520

Exceções para Determinadas VIagens

7,5

550
590

A Administração, ou uin Governo Contratante em nome da·
Administração, se considerar que o earâter abrigado da navegação
e as demais condições da viagem são tais que a aplicação de qualquer uma das disposições das Regras 3 a 12 do presente capitulo
não é razoável nem necessária, pod-e isentar dessas disposições
certos navios ou classes de navios.
PARTE B

Cálculo dos momentos hipotéticos de banda

Seção I - Descrição dos espaços vazios hipotéticos e métodos
de cálculo da estabilidade em estado Intacto
Seção II - Momento hipotético de banda em função do volume de_ um compartimento cheio
Seção III - Momento hipotético de banda em função do volume dos alimentadores e dos túneis verticais
Seção IV - Momento hipotético de banda em função do volume de compartimentos parcialmente cheios
Seção V - Outras formas possíveis em matéria. de carregamento de pavios existentes

Sec;ão I
Descrição dos espaços vazios hipotéticos e métodos de cálculo
da estabilidade em estado intacto
AJ Generalidades
a) Para fins de cálculo dos momentos de banda desfavoráveis,. devidos ao desloca·mento da. superfície da carga em navios
transportando -grão a granel, dever-se-á considerar as seguintes
hipóteses:
(i) nos "compartimentos cheios" que tenham sido estivados
de acordo com· as. disposições da Regra 3 do presente Capitulo,
existe sob todas as superfícies limitadoras, cuja inclinação em
·relação" à horiwntal é inferior a 30 graus, um espaço vazio que é
paralelo a essa superfície limitadora e cuja altura média é cale
culada com o auxilio da fórmula:

Vd

= Vdl + 0,75 (d - 600)mm

onde:

Vd

= altura média do espaço vazio em mm;

Vdl = altura padrão do espaço vazio, tirada da Tabela I
abaixo; e
d

=

altura real das longarinas em mm.

Não se deve admitir, em nenhum caso, que Vd seja inferior a
100 mm.

073

5,0
5,5
6.0
6,5
8,0

430

430

450
470
490

Notas relativas lL Tabeltr I
Para as distAncias superiores a 8 metros, a: altura. do espaço vazio Vdl é
O.btida por extrapolação Jinear à razão de 6(} mm por metro suplementar
Quando a altura da. longatina da escottlba: ou de seu prolongamento dl!ere da
do vau da. extremidade da escotilha, tomar-se-P. a maior altJ.Li~.~ salvo nos seguintes casos:
(1) quando a longarlna da escotilha ou seu prolongamento estiver sit-uada
abaixo do vau da extremidade da escotilha., os e.9P&Ç05 vazl.oa ao nlvel
do: escotilha podem. .ser calculadO& uUlh:ando-se a menor dessas alturas;
t2) quando o vau da extremidade da escotilha estlver mais baixo que a
longarina. da escotUha ou seu prolongamento, os espaços vazios avEnte
e a ré dlt escotilha que se encontram no interior do prolons:amento da.
longa.rlna podem ser calculados utUtzando~se a menor d~s alturas: e(3) onde e:dstlr um convés subido, sem contato com a. escotllba, a. altura
média do espaço vazio medido « partir da face in!l!lrior do convés subido. deve ser calculada usando-se a. altura p&drâo d.o espaço vazto
combinada com a altura do vau da: escotUha mala a altura do convés
subido.

(ii) nos "compartimentos cheios" qué não são estivados de
acordo com as disposições da Regra 3 do presente Capitulo e onde
a Inclinação da superfície limitadora em relação à horizontal é inferior a 30 graus, a incllnação da superfície da carga é de 30 graus
em relação à horizontal -após o carregamento; e
(iii) nas escotllhas cheias, além de qualquer espaço vazio
subsistente no Interior da tampa das mesmas, existe um espaço
vazio de altura média de 150 mm, medido entre a parte mais baixa
da tampa da escotilha ou entre a parte alta da braçola ·e a superfície do grão. se esta for menor.

b) O esquema descrito do comportamento da superfície do
gão que deve tomar-se como hipótese nos "compartimentos par~
clalmente cheios" figura na Seção IV da presente Parte.
c) Tendo em vista demonstrar que satisfazem aos critérios
de estabil!dade enunciados no P.arágrafo b) da Regra 4 do presente
Capitulo (ver Figura 1), os calculos de estabilidade da embarcação devem normalmente repOusar sobre a hipótese segundo a qual
o centro de gravidade de carga num. ,Hcompartimento cheio" coincide com· o centro geométrico -~Io espaço do total ocupado pela
carga. Quando a Administraçã,o péi"mite que se leve em conta o
efeito de espaços vazios hipotéticos abaixo do convés nos "compartimentos cheios", sobre a altura. dg centro de gravidade, convém
introduzir a seguinte correção desti:qada a compensar o efeito desfavorâvel do deslocamento vertical das superfícies do grão, aumentando o momento de banda hipotético devido ao deslocamento
transversal do grão:
Momento total de b.anda = 1,06 x momento de banda. devido
ao deslocamento transversal calculado.
Em todos os casos o peso da carga num "compartimento cheio"
oorresponde ao volume total do espaço de carga dividido pelo fator
de estiva.
d) Nos "compartimentos parcialmente cheios" dever-se-à levar
em conta o efeito desfavorável do deslocamento vertical das super~
fícies do grão da seguinte maneira:
Momento total de banda = 1,12 x momento de banda devido
ao deslocamento transversal calculado.
e) Pode-se adotar qualquer outro método igualmente o>ficaz
para efetuar a correção exigida nos parâgrafos c) e dJ acima.
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reta ::.:1

Ãngulo de banda (er. graus)
FIGURA 1
!-! c~:as relativas

à Figul:'a l

(1) Na figura que precede:

·::!.::"nto hi::-.otÉtico de bonda e1:1 funceo dr- volutr.,- 1 dtõv!dg

I!

um

étr~::

~ = _:::_~ · ente trênsvcrsel

o

Fato!: de .esti•;a

iC

OGs:il:,-i:;a".l-mt·a

:),ao x À 0
Pa.tor d& estiva
VoÍ~me p'or unidil.<ie de pesO de ca.rga. cie-.Ção·.
Deslocamento
Peso do navio. do eombusUvet, da. á.gua. doce, das proyi.S6es.,
etc.. e da carga.

=

SEÇAO II
Momento hipotético de ·banda em. função do volume
dos compartimentos. cheios
A) Generalidades
a) O movimento da superfície do grão é função da seção tr.,nsversal ela parte do compartimento considerado e o momento do
· banda resultante deve ser multiplicado pelo comprimento para
obter o momento total dessa parte.
b) O momento hipotético de banda transversal, devido ao deslocamento do grão, ê a resultante das mudanças deflniti'Tas de forma e de posição dos espaços vazios quando o grão se deslocou do
lado mais alto para o mais baixo.
e) Presume-se que a superfície do grão após o deslocamento
deve formar um ângulo de 15 graus com a horizontal.
d) Para calcular a área máxima de espaço vazio que pode
se formar contra uni elemento estrutural longitudinal não se deve
levar em consideração os efeitos de quaisquer superfícies horizontais como flancos ou barras de face~
. e) As áreas totais dos espaços vazios Iniciais e finais devem
ser Iguais.
·
f) Uma antepara divisória longitudinal descontínua será con~iderada como eficaz em todo o seu comprimento.

Bl ffipÕteses
Nos parágrafos seguintes, admitiu-se como hipótese que o
momento total de banda de um eomparti~ento é a soma d9s resultados obtidos examinando-se separadamente as partes abaixo:
a.) A vante e a ré da escotilha
(i) Se um compartimento possui duas ou mals escotilhas principais, através das quais possa. ser efetuado o oorregamento, a ai-

(_2J A curva, do braço de endlr~ttamento deve ser reduzida de cur\'a$ de est:l~
blllda.de em nUmero su!lctente para.. definir com.· pt•ecisão a curva neceasárla
para,· os fins das p'resentes disposições. e principalmente- a& curV'a.s de
· tabiHda:de cor1·esp'ondentes aos lnguloG: de 11 graus e de .fiO 1;11tUs..

tura do espaço vazio. abaixo do convés da ou das partes situadas
•ntre tais escotilhas é calculado õJti!izando-se as dlstâ!lclas a vante
·e a ré até o ponto médio entre as escotilhas.
(ii> Após o hipotético d~~loeamento do grão, :a disposif;ão final
dos espaços vazios é a ilustrada na Figura 2.

Notas relatl.VtU à. Fig:ura. 2:
! ll Se a ârea. má."lma. do espaça vazio que pode-se !ormA.r contra a longa.rlnn.
em. B. !or 1nfer10l" à. área. l.n.lctal <lo f!Sllaço vazio sob AB. isto é AB x Vd.
presume~se que o excedente se desloque pura o espMo vazto flna.l no lado
alto.
t2) Se a antepara. divisória. longitudinal sltuada. em. O fol' uma. antepara. dlvl~
sórta provida. na. aplica-çlo das. dispOSições da. &linea. (U) do parágrafo b 1
da Regra. S do presente Capitulo, ela. deve estender--se pelo menos 0,6 metro abaixo de D ou de E, se este \Utlmo esttver situado mal& bo.lxo.
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b > Acima e ao nível da. escotilha.
Após o deslocamento hipotético do grão. o esquema definitivo aos espaços vazios é o ilustrado nas Figura.s 3 c 4 seguintes:

lSOmm mais qualql!er esp2ço ·vazio
existente no interior da toca dü
escot i 1ha

i----=::::-t----"'/.____,D

l_A

F

Vd

I·o

...o

!x

'"'.s:.
'
."'
~

os

•O

.,o

!

"'

...J

I

FIGURA 3
Notas relativas à Pl~ura 3:
111 AB Qualquer área em excesso que possn: se
em B. se transferirá pa.ra A AREA VAZIA
t2) CD Qualquer ã.rea en1 exr:esso crue possa. se
eru "?. u transterlri para A AREA VAZIA

!armar C'.ontrll n Jon~:atlua
final na. esCotilha.
fonna.r cont.ra. a. longartoa
nnttl :no lado mais alto.

150mm r:;::i!>. qui'!c;l.Cr csp<>çu v.'}:~.io
na boca t!a c. scot i I hil
E

A

Vd

r

FIGURA
Notas relativas à Figura 4:
tll Se a antepara divisórht centra! :for uma. antepara dlv1só:ria provida. na- apH-caçAo das disposições da alínea. r !1) do pa.:rágra!o bJ da: Regra S do pre~
sente Capitulo, ela deve estender·se pelo menos 0,6 metro aba.txo de H ou
de J. se este ültimO ponto est1ver sttuado mais baixo.
!2J O excedente de AB se desloca. para. a metade ma-Js baixa. da. e.scotllba. onde
se !onttam dois espaçoS- vazios finais distintos, a saber, ·um contra. a antepara. divisória. central e outt'o contra a braçola. e a tongarlna da. escotilht\
do lado mais ?!to.
13) Se rot teita. uma estiva com sacos de grãos. em !onnato de pires ou. quni!'l~
quer outros volumes de carga geral numa escotilha. admlte·se, pal'a. cal~ ·
cular o momento de banda transversal. que esse dlspositlvo e pelo menos
eql(tva.lente a uma. antepar~ divisória central.
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C) Compartimentos carregados em conjunto
Os pará~afos abaixo descrevem o compo.r;tamento dos espaços
vazios hipotéticos nos c~mpartimentos carregados em conjunto.
a) Sem

a~tepa~as

divisórias centrais.

efic~:

abaixo da coberta superior - mesmo_ comportamento que
r.o dlsposlt!vó pata uma única coberta descrito na Seção II IBI
da presente Parte:
(ii) abaixo da segunda coberta- admite-se que a área de espaço vazio. suscetivel de se deslpcar desde o lado mais Paixo, quer
dizer, a ârea do espaço vazio inicial dfminuida da área situada contra a longarina da escotilha, desloca-se como se segue:
uma metade na direção da_ escotilha da coberta superior e os
dois quartos restantes na direção d.o lado mais '3.lto, sob a coberta
superior e sob a segunda coberta respectivamente; e
(iii) abaixo da terceira coberta e das cobertas inferiores admite-s~ que as áreas de espaço vazio suscetíveis de se deslocar
desde o lado mais baixo de cada uma dessas co pertas, deslocamse em quantidades -iguais na direção de todos os espaços vazios
sob as cobertas do. lado mais alto e na direção do espaço vazio
na escotilha d,!' coberta superior.
b) Com :ltlltepa.ras d.ivisôrias centrais P.fieazes que se estendem
a tê a eseotilh~ da coberta superior:
(i) em todos os níveis d~ coberta ao nivel da antepara divisória. admite-se que as áreas de espaços vazios suscetíveis de se
deslocarem desde o lado mais baixo. deslocam,;..se para o espaço
vazio situado sob a metade do lado baixo da escotllba da coberta
superior:
(ü) no nível da coberta situada imediatamente abaixo da ba.se
da antepara divisória, admite-se que a âtea de espaço vazio sus-·
·cetível de se desL_ocar desde o lado mais baixo. desloca-se como se
segue-·.
Uma .metade na direção ·do espaço vazio situado sob a meta~
de do lado baixo da escotilha da coberta superior e o restante.
(i)

em quantidades iguais. na direçãp dos espaços vazios situados
abaixo das cobertas do -lado mals alto; e
(iii) nos níveis das cobertas inferiores às descritas nas aHneas
(i) e rii) acima, presume-se que a área de espaço vazio suscetivel
de se deslocar desde o lacto baixo de cada uma dessas cobertas,
:::e desloq.a elJ1_ quantidades iguais, em direçãó aos espaços vazios
situados em •cada uma das duas metades da· escotilha da coberta
superior de c-ada lado da antepara divisória e na direção dos espaços vazios situados sob as cobertas do lado mais alto.
c) Com anteparas divisórias centrais eficazes que não se estendem até a escOtilha da co-berta superior:
Já que não se pode supor que se produza um deslocamento la-

teral dos espaços vazios ao mesmo· nível da coberta que a antepara
dh"isôria, admitir-se-à .que a área de espaço vazio suscetível de se
deslocar desde o lado mais baixo a este nivel, desloca-se acima da
antepara divisória, na direção dos espaços vazios situados sobre
os lados mais altos, de acordo com os princípios enunciados nos
parã_grafos a> e b > anteriores.
SEQAO Ill

Momento hipotético de b~mda em função d~ Volwne dos
alimentadores e dos túneis verticais
A) Alimentadores laterais convenientemente situados lver a Figura 5)
Pode-se supor que, sob a influência do movimento do navio, os
espaços vazios sob coberta são, em grande parte, cheios pelo fluxo
de grãos procedentes de dois alimentadores longitudinais. com a
condição de que:
a) esses alimentadores se ei;_tendem por todo o comprimento da
coberta e que suas .Perfurações sejam convenientemente espaçadas:
bl o volume de cada alimentador seja igual ao volume ·do espaço vazio sob_ a coberta. situado por fora da longarina lateral
da escot~lha e do seu prolongamento.

l
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B) Túneis verticais situados sobre as escotilhas principais
Apô-s o hipotêt.ico deslocamento do grão, o esqU'ema final dos espaços vazios será o ilustrado na Figura 6.

ver notêl

ver nota

...o

";;

o

"'C
IG

.....

2 de excedente
-3- de espas:o vazio
1

T

de excedente
do lado ele'ltado
F.IGURA 6

Nota. telatlva à. tisura 6.
Se O!! espaços laterais que •odeiam o Túnel Vertical nã.o podem tet· um rechaço adequado, de acordo com as dlsposl.ções da Regra .3 do presente Gnpítulo,
Mmite-se que tem origem uma super1k!e de d.eslocamento de 25 graus.

SEÇAO IV
Morp.ento Hipotético de Banda em Função do Volume
dos Compartimentos Parcial.Itlente Cheios

Generalidades
Quando a superfície Hvre do grão a granel não tenha sido
e.c..tivada de acordo com as disposições da Regra 6 do presente
Capítulo, deve-se supor que a· superfície do grão após o deslocamento forme t.l'm. ângulo de 25 graus com a horizontal.
B) Anteparas Divisórias Longitudinais Desco-ntinuas
Num, compartimento em que as a.q.tepara.S ·divisórias longitudinais não são contínuas entre os limites transversais, o comprimento sobre o qual tais anteparas são eficazes como mefo para
prevenir o deslocamento da superficie do grão por toda sua largura, deve ser considerado como igual ao com,primento real das
anteparas divisórias em, questão, menos. 2/7 da maior da.c; seguintes distâncias medidas transvers~ente: e. que separa a
anteparta div.Lsória da antepara divisória adjacente ou a que
..separa a antepara divisória do costado do navio.
Nos casos de carregarp.ento conjunto, esta correç:ão não é
:aplicável aos compartimentos inferiores se o compartimento su•perior for um ·•compartimento cheio" ou um "compartimento parcialmente cheio".
A)

SEÇAO V

Outros Arranjos Possíveis em Matéria de
Ca.rrega.:mento de Na.vios Existentes
A} Generalidades
Todo navio carregado de acordo com as disposiçõea das sub~
seções B) ou C), abaixo deve ser considerado como tendo caract.e~
risticas de est-abilidade em estado intacto pelo m.enos equivalentes às prescrit-as no parágrafo b} da Regra 4 do presente Capi~
tulo. Os docum,entos que atestam ter sido dada a autorização para

efetuar tais carregamentos devem ser aceitos de conformidade
com o disposto no parágrafo e) da Regra 10 do presente Capitulo.
Para os fins da presente Parte, a expressão "navio existente"
designa um navio cuja quilha tenha sido batida antes da entrada
em vigor do presente Capitulo.
B) Estiva $n Navios Especiabnente Adaptados

a) Não obst~nte as disposições contidas na Parte B do presente Capítulo, grão a granel pode ser transportado, sem que
sejan1: observadas as prescrições nela contidas, nos navios que
são construidos com, duas ou mais anteparas divisórias Iongitudi~
nais verticais ou inclinadas, estanques ao· grão, convenientemente
dispostas para limitar os efeitos de qualquer deslocamento transversal do grão. sempre _que se cumpram as s.eguintes condições:
(i) o maior número possível de porões e de compartimentos
devem. ser cheios e devem, ser tomadas todas as medidas de
rechego;
·
~ (ii) qu~lquer que seja a forma de estiva que se adote, o navio
nao tomara uma banda superior a 5 graus, em nenhum. momento
da viagem., quando:
( 1) nos porões ou compartimentos que tenham. sido totalmente
cheios, o grão sofreu u.""'!Il,a redução de 2 por cento em. volume e
sua superfície livre se desloca de um, ângulo de 12 graus em
relação à sua superfície original para as partes desses porões e
compartimentos que tenham uma inclinação de menos de 30 graus
com a horizontal;
f2) nos .. porões ou compartim.entos parcialmente cheios .., o
grão se comprime e sua superfície livre se desloca como descrito
na alínea (ii) (1) do presente parágrafo, ou adquira um ângulo de
banda maior se julgado necessãrlo pela Administração, e as superfícies do grão ..estivadas de acordo com a Regra 5 do presente
Capítulo, se desloque1n de um ângulo de 8 graus em, relação às
sup'erfícies iniciais niveladas. Para os fins da aline.a. iiil do pre-
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sente parágrafo. as tábuas de escora de carga, se o navio for
delas provido, serão consideradas como servindo para ,limitar o
deslocarnento trans_v€'rsal da superfície do grão; e
(iii) o Comandante deve possuir um plano de carregamento
de g:rão e _?m manual de estabilidade, ambos aprovados pela
Admmistraçao ou por um Governo Contratunte agindo em nome
dessa Administração, indicando as condições de estabilidade em
que. se basearam os cálculos i.ndicados na alínea 1 ii> çl.o prescn.te
paragrafo.
b) .A Administração~ ou um Governo Contratante agindo em
nome dessa Administração, prescreverá as precauções a serem
tomadas para impedir o deslocamento e-m_ todas as outras condições de carregamento. a bordo de nªvio~ projdados de acol'do
com as disposições do. parágrafo aJ da subseção B da presente
Seção, que preencham as condições enunciadas nas alín('as ni 1
e l iii J desse m_e_s_mQ_ parágrafo.

Todo navio Ql'.'e não tenha a bordo dgcumento.s de autorizacão
emitidos de acordo com as disposições daS Reogras 4 e 19 do pi-esente Capítulo pode s_er autorizado a carregar grão a granel se
satisfizer as disposições da Subseção B da presente Seção_ ou nas
seguintes condições:
a.) "todos os ·•compartimentos cheios" devem ser dotados de
anteparas divisórias centrais que se estenQ,am__ por todo o comprimento dos compartimentos e para baixo._ a partir do lado infelior
do convés ou da.c;. tampas das escotilhas, numa distância pelo
menos igual a 1/8 da boca máxima do coinpar~imento abaixo da
n.nha do convês ou a 2j4 metros, utilizando-se dessas distâncias
a que for maior; todavia. construções espe.ciais em forma_ de pires
atendendo às. disposições da Seção II da Parte C podem ser aceitas
em substituiçã.p a uma antepara div_lsória_ cent.ral. no interior e
abaixo_ de um_a e.scqtilha;

b) todas as _escotUb_as que dêem ac-esso e · compartimentos
r:heios" devem ser fechadas com segurança;
4

c) todas as superfícies livres do grão nos "compartimentos
parcialmente cheios" devem ser niveladas e tom9,das tOdas as
medidas de rechego de acordo com. as disposições da Seção XI da
Parte C; e
d) dt::rante toda a v~agem, a altura metacêntrica, após corrigida para os efeitos de superfície livre dos líquidos existentes. nos
tanques, deve .ser igual a 0,3 m_etro ou, ao valor obtido pela fórmula
seguinte, .caso este último seja superior:

L B Vd <0,25 B R

SF X 6

0,645

SEÇAO I
Resistência das InstalaçõeS ·para o TransPorte de Grãos
A) Generalidades
a) Madeira

Toda madeira utilizada para as instalações destinadas ao
transporte _de ._grão deve ser_ de boa qualidade e d_e um tipo cujo
emprego tenha se mo~trado satisfatório para tal fim. As dimensões reais da. madeira aparelhada devem estar de acordo com as
dimensões abaixo especificadas nesta Parte. O compensndo de
madeira previsto para os exteriore.s. com as lâminas Iig·o.das com
cola est.anqt:.~ à água e in.$tala_Q.o de~modo que a flbra do c-ompensado exterior seja perpendicular às colunas ou armaçõ-es transversais que o suportam, pode ser utilizado com a condicão d€' que
sua resistência seja equivalente ~ da madeira .sólida cÍe medidas
apropriadas.
b l Cargas de trabalho

C) Navios sll?lm" Documentos de Autorização

GM

\c-vctBí

X 0,0875

Sendo:

Quando se calcula as dimensões das anteparas divisórias com
carga de um só lado, \}tiliz;ando-se as tabelas dos pn.!·ãgraf<.~s a l e
bl da Sub.seção C da presente SeÇão. adota-se .as cargas de trabalhos . . .eguintes:
2.000 kg por cm2
para as anteparas divisórias de aç·o .....
160 kg por cm2
para as anteparas divisórias de madeira
c) Outros materiais

Pode-se aprovar a u.tilização de outros materiais que não
sejam. madeira ou aço-para as~ahteparas divi~.órias com a condição
de qt:e tenham. sido devidamente levados em conta suas propriedades mecânicas.
d) ·Pantaletes
(i) A menos que sejam providos dispositivos para impedir que
as extremidade~. dos_ pontaletes escapem de seus encaixes, o;;
encaixes das extremidades dqs pontaletes devem ter pelo rnenos
75 milímetros de profundidade. Se um pontalete não for travado
em- sua extremidade supei·ior, a escora ou o estai mais devado
deve ser iilstalado ç _mais perto posF~ivel dessa extremidade.
(ii) 03_ dis-positivos de fixação Jltilizados para encaixar as
tâbuas d~? escora do grão devem ser tais que a remoção de uma
pa.rte da segão transversal de \J,m pontalete não aumE"nte em
dema.':J.a as pressões locais na área em questão.
<iii) O momento máximo de flexão imposto a um pon.talctc
que suporta um_a antepara divisória com carga de um tiÓ lad-o
deve normalmente ser calc4lado supondo-se que as extremidades
do pontalete não são fixas. Todavia, se um.a Administraç5o constatar que. por qualque~ forma, foi conseguido na realidaQ.e um
c.erto grau de fixação das extremj_çlades do:; pontaletes, dever--se-A
considerar certa redução do momento máximo de flexão resultante
da fixação das extremidades do pontalete.
e)

L

=

B

== boca moldada do navio

comprimento total combinado de todos os compartimentos cheios
SF = .fator de estiva
Vd = altura média do espaço vazio calculada de acordo com
a alín-ea íL> do parágrafg a) da Seção I-A da presente P:;trte
b.--= deslocamento
PARTE; C

Instalações para o Transporte e. Travamento das
Superfícies dos Grãos
Seçã.o l .- Resistência. dias Instalações para o Tran_sporte de GJ:'ãos

A> Generalidades <incluindo as cargas
B) Anteparas divisórias com, carga dOs
C) Anteparas divjsórias com, carga. de
D) Estiva em rorm.ato de pires
E) Estiva com grãos e gr3.nel
F) ·Fixação das tampas de. escotilhas
cheios
Seção II

---Trav~ento

de trabalho)
dois lados
um só lado

B 1 Anteparas divisórias com carga. dos dois lados

a 1 Tábuas de esc.ora· de carga
(i) As tábuas de escora de carga (de "dunnage''J devem ter
uma espessura de pelo menos 50 mm. ser instaladas de modo a
se tomarem estanques ao grão e, se necessário, suportadas por
pontaletes.
·

(ii) O vão ~áximo das tábuas '(}e escora de carga, sem suporte, deve ser, em função de sua espessura, o seguinte;
Vão mãximo sem suporte
Espessura
50
60
70
80

da Superfície em Compartimentos .Par-

A) Travamento da superficie por meio de cintas ou correias
B> Dispositivos de esti-vag-em em. camadas

Seções cOmpostas

Quando os pontaletes, vigas ou qualquer outro elemento de
reforço são constituídos por duas seções distintas,. cada uma instalada de cada lado_ de uma antepara divisória e interligad<.ls. por
meio de f:larafusos a intervalos apropriados, o módulo de se-ção
efetiva é igt::al à soma dos m.ódulos das duas ~ções.
f) Anteparas divisórias parciais
Quando as anteparas divisórias não se estendem por toda a
altura do porão, essa.~ anteparas e- seus pontaletes devem ser
sustentadas ou_ estaladas de modo que sejam. tão eficazes quanto
aquelas que se prolongam por toda· a altura.

dps compartimentos

cialmente Cheios

C) Grão eli.Sacado
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mm
mm
mm
mm

2.5 m

s;o m
3,5 m
4,0 m

Se forem providas tábuas de maiores espe-ssuras, o vão mâximo variará diretaJ;nente em funç.ão do aumento de espessura.
extremidades de todas as tábuas du escora de ca.rga
se.r firmemente _enc3:ixadas com um comprimento <le encaixe de. no mínimo. 75 mm
(iii) As

deve~
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(ii) Sob reserva das disposições das alíneas (iii) e Uv) abaixo ..
as escoras .de madeira devem ter no mínimo as seguintes dimensões:

b) Outros materiais
As anteparas divisórias feitas de outros materiaiS, que não

seja madeira, devem t~r uma resistência equivalente a das tábuas de escora de carga prescritas no parágrafo a1 da presente
Subseção.

Comprimento da
escora
em metros

c • Pontaletes
{IJ Os pontaletcs de aço. utlllzados para sustentar as anteparas divisórias com carga dos dois lados devem ter um m.ódulo
de .seção dado pela fórmula:
W =a X
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Seção
Retangular
(mm}

Diâmetro da
Sêção Circular
Imm)

150x100

140

150x150

165

150x150

180

Inferjor ou igual a 3 m
Superior a 3 m mas interior ou igual a 5 m
Superior a 5 m mas in-ferior ou igual a 6 m
Superior a 6 m mas inferior· ou igual a 7 m
Superior a 7 m mas inferior ou Igual a 8 m
Superior a 8 m . . . . .

w,

na qual:
~ módulo de seção em cm:1
a = vão horizontal entre os pontaletes, em metros
O módulO d-e seção por metro de vão W 1 não deve ser
lnferlor ao valor dado pela fórmula:
W

·------·---

200X150

190

200x150
200x150

200
215

··~~--~---~--

=

W1
14,8 I h, - 1,2) crn::t por metro
As escoras de comprimento igual ou superior a 7 metros devem ser bem estaladas, aproximadamente a meio do .seu comprino qual:
mento, para amarrá-las em forma de ponte.
h 1 representa d vão vertical, sem suporte, em metros e deve ser
(iü) Os momentos de -inércia -das escoras podem- ser modificonsiderado como a dist~ncia máxima entre dois estais adjacencadas numa razão diretamente proporcional quando a distância
tes quaisquer ou entre o ·estai e qualquer uma das -extremidades horizontal
entre os pontaletes difere sensivelmente de 4 metros.
do pontalete. Quando~ esta distância for inferior a 2,4 metros, os
Civ) Quando o .ã,ngulo que a escora Útz com à horizontal ulmódulos respectivos devem ser calculados como se a distãncia real
trapassse 10 graus. deve-s·e instalar a escora diretamcnte supefosse de 2,4 metros.
rior a que é exigl_da na alínea (li) do presente parâgrafo. Todavia.
(ii) Os módulos dás-- PQntaletes de madeira devem ser calo ângulo entre a escora e a horizontal jamais deve ultrapassar
culados multiplicando-se por 12,5 Ofl módulos correspondentes 45 graus.
para pontaletes de aço. Se_ forem utilizados outros materiais,
a) Estais
~:-<eus módulos devem ser pelo menos os exigidos para o aço, aumentados em função da razão das tensões admissíveis para o aço,
Quando são utilizados estais para suporte de_ anteparas dipara as do material utilizado. Dever-se-á igualmente, nesses ca-; visórias com carga dos dois lados, eles devem- ser dispostos horiSOS, ter r..tenção à rigidez relativa de cada pontalete, a fim de se zontalmente, ou tão próxima da horizontal quanto possível. Devem ser feitos de cabo de aço e ter boa fixação enl ambos os
assegurar que a deformação não seja excessiva.
chicotes. Calcula-se as dimensões do cabo1 supondo-se que as anCiii) A distância horizontal entre os pontaletes deve ser tal
divisórias e o pon~alete que o e_sta_l _,<:mporte sejam carque os vãos das tábuas de esco_ra da carga, sem suporte, não se- teparas
regados
uniformemente a 500 kg/m~. A· carga útil de trabalho
Jam superiores aos vãos máximos definidos na alínea nu do pa- assim calculada
para o estai não deve ser superior a 1/3 de sua
rágrafo a I da presente Subseção.
carga d~ ruptura.
d) Escoras
c) Anteparas divisórias com car~ de um sõ lado
(j) Caso sejam utilizadas escoras de madeira, elas devem ser
de uma única peça e convenientemente fix:idas em cada extremi- a) Anteparas div'isórlas longitudinais
Hade. Devem apoiar-se na estrutura permanente do navio, mas
A carga em quilograma por metro de antepara divisória deve
não diretam·ente .sobre o costado.
ser retirada da seguinte tabela:
TABELA l'
Blml

2

3

~50

l390
1985
2él53245
3850
4535
5165
6475
77(:,:;
9055
103{;5
11635

900
15GS
2160
2&!.15

3525
L:2J.D
4êS'O

5570
69~5

8.3CO

9665
llu:>D
123~,:_5

diviséria.

dn!nrpcl~çio

5

4

1010
L7l0
:2l:30
3150
31370
45SO
5130
6030
7470
8910
1C3:·0
llíSO
J..-.3-2J o

5

.. -; .... t•

.35CO
.[;255
5Cil5
2~':5

S:5:SO
ll[75
1:25:-D
l-~105

l770
2CD5

._,

2.C

2~'":tC·
=~::.o

:5t35
L;170

t;:;?c

5100

5~:I;

5:?35

CC: lO
723C
015['

é

.::. ;.~.
5~·.

o

0.755

-

~:

~

;:::

::::.::.o

3G:?O

?é CC

.

-

·.: ~

(_:;:

:-:.;...;.,..;_
:-

v

.::;;l::.:

-. ....
·-~

_,.., ::::

.o::ss-r::

..:.

L:S:30

1 ~3C

::::~.:.:

2575

;~;r;
c-."":.-,

$25-5

13~25

L.~S-b

1::-Cl~

5~25

.......

_~...

t~~:;

c

~;o

----2 ::::-;:

2

ou

extr8polaç~a

lineer, seç~~rlo c caso~

Par:;, f'Ollverter as cargas dadas acima em unidade Inglesas f toneladns por
pê) tomar~se-á 1 q uilogrttma por metro. como sendo Igual a 0.0003 tonelndas por pé.

'

3 ê 5.5
L! LEO

5475
6270
7065
265$
lG245
12.2;5

5770
6530

:2

1-

1508
2255

--L::J

1525
2740

~

~ ..

Quando uma antcpn.ra dl\'1~1'18- se enc<nHra a um metro ou znenos de
um aUmentador ou de uma escotllha, a altura h é medida até o uivei do
grlo nesse allmentador ou nessa. escotilha. Em todos o.s outros casos, n
altura e· medida atê o convés situado acima, ao nfvel de antepara divisória.

080
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b) Anteparas divisórias transversais
A carga em quilograma por metro de antepara divisória de-ve ser retirada da seguinte tabela:
TABELA Il'
Ltm!

l,f
~

,.

:.~-~

g

~,~l ª-~1:?

,,~

;,..:.;<5

I;,C

z:::o

ll,!S

3.:.S'S

~,o ~·c=:o

4,C s::s
'l,o n:;:;o
y~;:s
e,P
,,~ ;;;f·O
,ti,~ H::o
h
I,

"
~

HQ

~r;g

,.E<!! ~~~º

'730

1100
,!.565
2065
2505
3l60
3725
4305
5465
6620

1170
1675.,.
2205
277.0
3355
3940
4535
5720
é905

6

7

835

350
1400
1980
2590
:3205
32}0
l:4L.O
5060
6300
7445

?SO
1245
17SO
2340

1Só0
2470

2930

3'075

35;5
4130

3690
42S5
4910
6135
7365

1325

outrcs valo-res de h ou L Jo ·es

cu

lCLO
lf:LO
2265
2525

l05C

~~:;:

li: é C

1:: i:J

29.50

.L..-.;

;_4_ÇO
4128

3$70

J_5S"5

:;:.~5

42l::J

f . .... 7 c:
..,...:......-:;

4-'~

á75J)
5325
6655

~850

48[0

L;;::;;;

cc:~çns

extzapoleç;o linezr, seçundo

c) Distribuição vertical das cargas

Pode-se supor, caso isso seja n~cessárlo, que ·a.c:; -:argas tqtais
por unidade de comprimento de antepara divisória, dadas nas Tabelas. I e n acima, têm uma distribuição trapezoidal em função
da altura. Em _tais casos, as cargas de reação nas extremidades
superior e inferior de um elemento eskiitural .vertical ou de um
pontalete vertical não são iguais. A carga de re3.ção na extremidade superior de um elemento ou de um pontalete vertical sob
a forma de uma porcentagem da carga total deverá ser retirada
das Tabelas III e IV abaixo:
TABELA Ili
Anteparas divisórias longitudinais

~m

carga de um só lado

Cargas de reação na extrem,íd~de superior do pontalete expressas
sob forma de pOrcentagem da carga !Tabela l)
B(m>
·-·~·---·-·

·-·---~---

3

4

5

6

a

7

lO

·----.·-

B

lOQO
... . / j __.·

1C'"'7c:'

2075
2695
3320
3S50
l:5é5
5190
éL;45

.!. -

43,3
44,5
45,4
46,0
46,5
47,0
47,4
47,7
47,9
47,9
47,9
47,9
47,9

535
1470

22l:J
28~5

2305

:: :s
""..:-:---~

c.r.tgps=~

ç~

"

lnt~if?~~~io

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

14

;;L;9D 5525 5s;s
4735
5945
6775 t.Sl5 C~15
7150
7700 7930 E.OS'5 'Õ2.05 e::1s
7780 soo; o 8360 8.590 s-635 ú950 szca :'340 9.3~5 ;'<!:C
13935 9275 9565 9820 S930 10205 lCl;75 :C~LG 2.C6ê5 l27C5
10095 10460 l!l770 11045 1l2í0 11460 11745 Li.905 11575 12~97

1 ....:. Para converter as C'a.rgas dadas acima em untdade lnglesas 1toneladas por
pó). tomar-se_~â. 1 quilograma 'por metro·, como sendo igual a 0.0003 I:..Oneladas por pe.

2

12

F:;.;lJra do gr2o e r.; ::1et.rcs a pertir c!2 p~rtz ~nfcriçr da
2
v~t 6ria.
ç;:-·;::nel err. metfPS:r
~t.~tFns'ã'o longi tudinc:d do grão
F~rp

(m)h

10

B

45,1
4fi,7
47,6
48,3
48,8
49,1
49,4
49,4
49,5
49,549,549,549,5

45,9
47,6
48,6
49,2
49,7
49,9
50,1
50,1
50,1
50,1
50,1
50,1
50,1

= extensao trS:.nsversaJ do

46,2
47,8
48,8
49,4
49,8
50,1
50,2
50,2
50.2
50,2
50,2
50,2
50,2

46,2
47,8
48,8
49,4
49,8
l\0,1
50,2
50,2
50,2
_50,2
50,2
50,2
50,2

46,2
47,8
48,8
49,4
49,8
50,1
5(),2
50,2
50,2
50,2
50,2
50,2
50,2

46.2
47,8
48,8
49,4
49,8
l\0,1
50,2
50,2
50,2
50,2
50,2
5(),2
50,2

46,2
47.8
48,8
49,4
49,8
50,1
50,2
50,2
50,2
50,2
50,2
5-0,2
50,2

grão a granel em _metros

devec sç:r

o

ç.e::igwleQ~~

pç~

C?E~ •

uma antt•para dL\'J!;ot"la se enccmt.l·a a 1..1n1 metro ou oumos de
uru a.ltrneuta.d.,or ou de uma escotilha, a altura. h.C medida até o nfvel do
grão nesse a_Hrnentador ou nesa. escotilha. Em todos os outros casos. a
altura é medida ate o convés situado acima. ao nivel de antepara dlvlsóx·ht.
Quando

TABELA IV
Anteparas divisóriàs transversais com carga de um só lado

Cargas de reação na extremidade superior do pontalete expressas
sob forma de porcentagem de carga t Tá bela II l
LfmJ
lm)h

1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
L=

37,3
39,6
41,0
42,1
42,9
43,5
43,9
44,2
44,3
44,3
44,3
44,3

3_8,7
40,6
41,8
42,8
43,5
44,0
44,3
44;5
44,6
44,6
44.6
44,6

39,7
41,4
42,5
43,3
43,9
44,4
44,6
44,8
44,9
44,9
44,9
44.9

40,6
42,1
43,0
43,8
44,3
44,7
44,8
45,0
45,1
45,1
45,1
45.1

41,4
42,7
43,5
44,2
44,6
44,9
45,()
45,2
45,3
45,3
45,3
45,3

42.1
43,1
43,8
44,5
44,8
45,0
45,2
45-,3
45-,4
45-,4
45.4
45-,4

42,6
43.6
44,2
44,7
45,0
45-,2
45,3
45,4
45,5
45-,5
45,5
45,5-

43.6
44,3
44,7
45,0
45.2
45.4
45,5
45,6
45,6
45,6
45,6
45,6

44.3
44,7
45.0
45,2
45,3
45,4
45,5
45,&
45,6
45,6
45,6
45,6

44,8
45,0
45,2
45,3
45-,3
45,4
45,5
45,6
45-,6
45,6
45,6
45-..6

45.0
45.2
45.2
45.3
45,3
45,4
45.545.6
45.6
45.6
45,6
45.6

extensão longitudinal do grão a granel em metros

-·--~----·--~---·--···

··--·-·-------- ··-·

Para outros valores de h ou L. as cargas devem ser determinadas por inte_rpolação ou extrapolação linear, sei5undo o caso.
A resistência das ·extremidades dos. elementos de estrutura
ou dos pontaletes verticais pode ser calculada tendo como base a
carga mãxima que cada extremidade eventualmente tenha que
suportar. Essas cargas são as seguintes:
·
Anteparas divisôrias longitudinais

Carga máXima na parte
superior . ~ ....... ~..

50% da carga total correspondente
, .da Tabela I

Para outros valores de P. ou 8, as cargas de reação devem ser
determinadas· por interpolação ou ex:trapola~ão linear. segurido o
caso.

Carga máxima na parte
inferior . ._.. , .. ...... ~

-~-%

da carga total correspondente

da Tabela I
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Anteparas divisórias transversais
Carga máxima na parte
superior ........... .

45% da carga total correspondente
da Tabela II
Cal'ga máxima na parte
inferior ....... _..... _ 60% da carga total corre;sponden te
da Tabela II
AS espessuras das tábuas horizontais de _escora de ca'rga, feitas de madeira, podem tambem ~er calculadas levando-se ·em
conta a distribuição vertical das cargas 'indicadas nas Tabelas III
e IV acima e, nesse caso, serã utilizada a fórmula:
pxk
t = lO a
h X 2.13,3

na qual

= espessura das ~ábuas de escora de carga em mllímetros.
a
vão horiZontal das tábuas de escora. de carga, isto é, distância. em metros entre 0S pontaletes.
h
altura do· grão desde. a extremidade inferior da· antepara divisória ezn metros.
p
carga total por unid:ide de comprimento, tirada das Tabelas I e II em quilogramas.
l!:
coeficiente dependente da distribuição vertical da carga.
t

==
=
=

Quando se supõe que a distribuição vertical da carga é uniforme, isto é, retangular, k deve _ser tomado como sendo igual a
l,O. Quando a distribuição for trapezoidal:
k

= 1,0 + 0,06

(50 -

R)

fórmula na qual
R = carga de reação na extremidade superior tirada das Tabelas m ou IV.
d) Estais ·ou Escoras
AS dimensões dos estais ou escoras devem sér Calculadas de
modo que as cargas -obtidas nas Tabelas I e II dos parágrafos a e
b precedentes não sejam .superiores a 1/3 das cargas de ruptura.

Terça-feira 18 081

devem ser suficientemente compridas para serem esticadas e fixadas no ·to~""O do pires, e
as cintas devem ser recobertas por tábuas de escora de estiva (dunnage}, de espessura igual ou superior a 25 mm ou por
outro material apropriado que tenha uma resistência equivalen~
te, mas de pelo menos 150 ou 300 lnm de largura, colocado no
sentido longitudinal, para- evitar que o material usado para forrar o pires seja cortado ou gasto pelo atrito.
c) o pires deve ser cheio· de grão a granel e fixado no topo.
Todavia, quando se utilizar um material aprovado em virtude do
parágrafo b acima, deverá ser colocada uma quantidade adicional de tábuas no topo do pires, antes que o mesmo seja fixado.
ao esticarem~se as cintas, comprovando que o material que en~
volve· o pires o· encobre perfeitament.e:
d) caso sejam ut111~adas várias folhas de material para forrar o pires, elas devem ser reunidas no fundo, seja eosturando-as
ou colocando-as em dobras dupla.s;
e) o topo do pires deve coincidir com a parte inferior dos
vaus <beams) quando estes estiverem no lugar e pode-se· colocar
mercadorias diversas apropriadas, ou grão a granel entre os vaus
.situados na parte sUperior do pires.
FJ FlXAÇAO DAS TAMPAS DE ESCOI'ILHA DOS COMPARTIMENTOS CHEIOS

Se não houver grão a gran-el ou outras mercadorias na parte
alta .de um "compartimento cheio", as tampas de escotilha devem ser fixadas de um modo apropriado tendo na devida conta o
peso e os dispositivos permanentes prov:idos para fixação dessas
tampas.
,
Os documentos de- auto'rizaçao; emitidos em virtude da Regra 10 do, presente Capitulo, devem incluir uma referência ao modo de fixação considerado necessário pela Administração que emitir tais documentos.

SEÇAO II

Amarração da Carga nos Compartimentos Parcialmente Chelos
A)

AMARRAÇAO POR MEIO DE CORREIAS OU CINTAS

a) para eliminar ás momentos de banda nos "compartimen~
tos parcialmente cheios", trava-se a carga por meio de correias
ou .c.inta.s da seguinte maneira:
D) ESTIVA EM FORMATO DE PIRES
(i) o grão é carre'gado e nivelado até que sua superfície seja
Quando se faz a estiva em formato de pires para reduzir os ligeiramente convexa e cobre-se a mesma com tecidd.s de aniamomentos de banda num "compartimento cheio", a· profundida- gem para separação, lona ·ou material equivalente;
de. do pires (saucer) medida a partir de sua base até a linha do
(ü) os tecidos de aniagem para separação e/ou os encerados
convés deve ser á. seguinte:
devem se sobrepor pelo menos 1,8 metro;
(iii) sobre os tecidos de aniagem ou encerados devem ser esa bordo dos navios cuja boca moldada não ultrapasse 9,1 metendidas duas plataformas contínuas formadas por tablados de
tros: pelo menos 1,2 metro;
madEJira sem acabamento, de 25 mm por 150 e 300 mm, supera bordo dos navios cuja boca moldada for igual ou superior postas de forma que a plataforma superior, disposta no sentido
a 18,3 metros: pelo menos 1,8 metro; e
do comprimento. seja cravada na inferior, colocada transversalmente. Em seu lugar, pode-se utilizar uma plataforma contínua
a bordo dos navios cuja boca moltada estiver compreendida com tábuas de 50 mm de espessura e de pelo menos 150 mm de
entre 9,1 e 18,3 metros, a profundidade mínima do pires deve ser largura, colocadas transversalmente de lado a lado do compricalculada por interpolaçãO.
mento e espaçados no máximo âe 2,4 metros. Pode-se admitir
A parte superior do pires (boca) deve ser constituida. pela es- · plataformas feitas de outros materiais desde que tenham sido
trutura abaixo do convés ao ·nível da escotilha, isto é, pelas lon- a_ceitas pela Administração como equivalente às acima descritas;
garinas ou pelas braçolas e pelos vaus das extremidades da ·esco(iv) como cintas, pode-se utilizar cabos de aço de 19 mm de
tilha. O pires e a escotilha situados acima devem ser completa-- diâmetro ou de um diâmetro equivalente, lâminas duplas de aço
mente cheios com sacaria com grão ou com outra mercadoria de 50 mm por 1,3 mm com uma carga· de ruptura no mínimo igual
apropriada, separada_ da superfície do. ·grão a granel por lonas a 5.000 kg ou _correnJ..es que tenham uma resistência equivalente.
ou outro :material equivalente e estivada de forma que permane- reunidas e estendidas por meio de um tensor de 32 mm. Quando
ça beri1 apertada contra as estruturas adjacentes e os vaus se utilizar lâminas de aço, o-- citado tensor pode ser' substituído
(beams) desmontáveis da escotilha, se os houver.
por um guincho _para esticamento,' usado ent conjunção com um
braço de travamento, com a condição -de que se disponha de chaE) ESTIVA COM GRAO A GRANEL
ves para as regulagens eventuais. Qul1.ndo são utilizadas lâminas
de aço devem ser_ usadas pelo menos três juntas de aperto para
Em lugar de estivar em formato de pires, cheio de sacaria
com grãos ou com· ct.ualquer outra me:r;cadoria apropriada, pode- segurar as extremidades._ Quando são utilizados cabos devem ser
usados. pelo menos quatro grampos para fazer as alças:
se fazê-lo com grãos em montes nas seguii:ltes condições:
antes do término do carregamento deve-se fixar as cina) o formato de pires seja conseguido com um material que tas (v)
ao vigamentQ por meio de uma manilha d_e 25mm ou de
sirva de forro, aprovado pela Administração, qu'e tenha uma re- grampo
de resistência equivalente, de modo que ao término do
sistência à tração de pelo menos 274 kg por tira de 5 cm e provi- carregamento
esses dispositivos fiquem situados a cerca de 450
do de um dispositivq apropriado que permita amarrá-lo no tope;
milimetr~s abaixo da .superfície do grão;
b) o material previsto no parágrafo :a acima pode ser substi(vi) as cintas devem ser ·colocadas. a intervalos de 2,4 metuído por um material julgad9 aceltãvel pela Administração, e tros no máximO, e cada uma delas se apoiará num travessão craque. tenha uma resistência à tração de pelo menos 137 kg por tira vado sobre a plataforma longitudinal. Este travessão consiste de
de 5 cm, sempre que o pires seja construído do seguinte modo:
uma tábua de pelo menos 25 mm por 150 mm, estendidO <ie lado a
cintas transversais julgadas aceitáveis pela Administração lado do compartimento; e
(vii) no decorrer da viagem, as lâminas de_ aço devam ser
devem ser colocadas no interior do pires formado pelo grão a
granel, a intervalos que não excedam 2,4 metros. Essas cintas inspecionadas regularmente e tesadas quando se fizer necessário.
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DISPOSITIVOS DE SOBRESTIVA

Quando .se utiliza .sacos de grão ou qualquer outra mercadoria apropriada para travamento da carga nos "compartimentos
parcialmente cheios", deve-se recobrir a superfície livre do grão
com um tecido. de separação ou com outro material equivalente
ou com uma plataforma apropriada. Essa pia taforma serã constituída de suportes colocados a intervalos de, nó máximo. 1,2 metro e_ de tãbuas de 25 milímetros de espessura, colocadas sobre
esses suportes. a intervalos de, no mãximo, 100 milímetros. As plataformas podem ser construídas de outros materiais que a Administração julgue equivalentes.

C)

GRAO ENSACADO

os· sacos utilizados para o transporte de grãos devem estar
em bom estado, bem cheios e bem fechados.
CAPíTULO VII
Transporte de Mercadorias Perigosas
Regra 1

Aplicação
a) A menos que expressamente declarado de outro modo, o
presente Capítulo aplica-se ao transporte de mercadorias perigosas
a bordo de todos os navios a que se aplicam as presentes Regras.

b) As disposições do presente capítulo não se aplicam às provisões de bordo, nem ao equipamento dos navios e às cargas especificas dos nav:ios para elas especialmente construídos ou inteiramente transformados para esse fim, tais como os petroleiros.
c) O transporte· de mercadorias perigosas é proibido, a menos
que seja efetuado de acordo com as dJsposições do presente Capítulo.

d) Para suplementar as disposições do presente Capítulo, cada
Governo Contratante deve publicar ou fazer publicar instruções
detalhadas determinando as condições de embalagem e de estiva
de certa,.s mercadorias perigosas ou categorias de mercadorias perigosas e, principalmente, todas as precauções a serem observadas por ocasião do seu transporte com outras mercadorias.

Regra 2

Classificação
Classificar-se-ão as mercadorias perigosas nas seguintes classes:
Classe 1 Classe 2 pressão;
Classe 3 Classe 4 .1
Classe 4.2
de combustão

Explosivos;
Gases comprimidos, liquefeitos ou dissolvidos sob
Liquldos inflamáveis;
- Sólidos Inflamá veis;
- Sólldos inflamâvels ou substâncias suscetíveis
espo-ntánea;

Classe 4.3 -Sólidos Inflamáveis ou substànc!as que, em con-

tato com a água, emitem gases Inflamáveis;
Classe
Classe
Classe
Classe
Classe
ClaSse

5.1 - Substãnc!a comburentes;
5.2 - Peróx!dos orgânicos;
6.1 - Substãnc!a venenosas (tóxicas);
«;.2 - Substãnc!a Infecciosas;
7 - Substância radloat!vas;
8 - Substâncias corrosivas;

Classe 9 - Substâncias perigosas diversas, isto é, quaisquer
outras substâncias, cuja experiência tenha mostrado ou possa vir
a mostrar, que apresentem um cará1er perigoso tal, que as disposições do presente Capitulo devem a elas ser aplicadas.
Regra 3

Embalagem
a) A embalagem da.s mercadorias perigosas deve:
(i) ser bem fel ta e em bom estado;
(ii) ser concebida de maneira que as superfícies interiores com
as quais o conteúdo possa entrar em contato não venham a ser
perigosamente atacadas por ele; e

(üi) ser capaz de suportar os riscos normais do manuseio e
do transporte marítimo.

Março de 1980

b) Quando, para embalagem de líquidos em recipientes, for
feito uso de uin material absorvente ou antechoque, esse material
deve:
(i) ser capaz de reduzir ao minimo os riscos apresentados- pelos
referidos liquldos;
(ii) ser disposto de maneira a evitar qualquer movimento e a
conservar o recipiente completamente envolvido; e

(iii) ser em quantidade suficiente para absorver o liquido, tanto quanto possível, no caso do recipiente vir a se quebrar.
c) Os recipientes que contenbam líquidos perigosos devem
ter uma margem de enchimento suficiente, na temperatura de
carregamento, para levar em conta a mais alta temperatura que
possa ser atingida no decorrer de um transporte normªl.

d) Os cilindros ou recipientes para gases sob pressão devem
atender a normas de construção adequadas, ser convenientemente
testados e conservados. bem como corretamente cheios.

e) Os recipientes vazios que tenham servido ao transporte de
mercadorias perigosas devem ser, eles próprios, tratados como mercadorias perigosas, a menos que tenham sido limpos -e enxutos
ou herm.eticamente fechados ou ~rrolhados, quando a natureza
das substâncias que eles continham permitir que se o faça com
segurança.

Regra 4,

Marcação e Etiquetagem
Todo recipiente que Contenha mercadorias perigosas deve levar uma marca que defina o produto transportado por seu nome
técnico exato (o nome comercial não é admitid,o) e uma etiqueta
ou marca com estampado distintivo indicando claramente a natureza perigosa desssas mercadorias. Cada recipiente deve ser assim
marcado, com exceção dos recipientes que contenham produtos
químicos em pequenas quantidades e dos carregame!ltos importantes qc:e podem ser estivados. m.anuseados e identificados com,o
um único lote.
Regra 5

Documentos
a) Em todos os documentos relativos ao transporte de merca~
dorias perigosas, por mar, ilos.. quais aS mercadorias são mencionadas, deve ser usado o nome técnico correto das mesmas cnomes
~o~erciais não devem ser usados) e ser feita a descrição exata
segundo a classificação- constante da Regra 2 do presente Capítulo.
b) Os documentos de embarque, preparados pelos expedidores, devein índuir ou ser acompanhados de um certificado ou de
uma declaração atestando que a mercadoria a ser transportada
está corretamente embalada, marcada e etiquetada e que atende
às condições _exigidas para o transporte.
c) Todo navio que transporte mercadorias perigosas deve possuir uma lista ou manifesto especial enumerando, de acordo com
as disposições da Regra 2 do presente Capítulo, as mercadorias
perigosas embarcadas e indicando a sua localização a bordo. Poderã ser usado, ao invés dessa lista ou manifesto especial, um
plano detalllado de carregamento indicando por classe a localização de todas as merc_adorias perigosas a bordo.
Regra. 6

Condições de Estiva
a) As mercadorias perigosas devem ser estivadas de maneira
apropriada e segura, tendo-se em conta a sua natureza. As mercadorias incompatíveis devem ser separadas umas das outras.
b) Os explosivos (exceto ·rnJmição) que apresentem sêrios riscos serão arrumados em. paióis de que devem ser mantidos perfeitamente fechados e aferrolhados. durante a viagem. Esses explosivos
devem ser separados doS detonadores. Os aparelhos elêtricos _e os
cabos existentes em qualquer compartimento em que s-ejam transportados explosivos devem ser concebidos e utilizados de maneira
a reduzir os riscos de. incêndio ou de explosão.
c) As mercadorias que emitem vapores perigosos devem ser
colocadas em local bem ventilado ou sobre o convés.
d) A bordo de todos os navios que transportem líquidos ou
,gases inflamáveis devem ser tomadas, se necessárias, precauções
espedais contra in-cêndio ou explosão.
e) As substâncias suscetíveis de se aquecer ou se inflamar
espontaneamente não devem ser transportadas, a menos que tenham sido tomadas todas as precauções necessárias para evitar
que venha a se declarar um incêndio.
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Regra. 7
Explosivos Transportados a Bordo de Navios de PassageirOs
a) somep.te

os explosivos abaixo podem ser transportados a

bordo de navios de passageiros:
(i) cartuchos e espoletas dotadas de dispositivos de .segurança;
(iÍ) pequenas quantidades de explosivos cujo peso líquido não
exceda 9 quilogramas tou 20 lil;lras inglesas) no total;
(iii) sinais de socorro para navios ou aeronaves até o peso
total de J. 016 quilogramas (ou ·2240 libras Inglesas) ; e
Civ) fogos de artificio de pouca probabilidade de explodir vio)entamente fcom exceção dos nav~os que transportem' passageiros
no- convés).
- - -

18 083

Regra 8

Manual de Operação
Deverá. ser ela_oo:tado um completo e detalhado Manual de
Operação co:p.tendo, eh?- proveito do Pessoal, inf_ormações e diretivas para auxiliar, no exercício de suas funções. a resolver tQdas
as questões conCernentes à operação da Instalação nuclear e que
tenham uma importância -especial no que tange à .segurança.
Esse. Manual de ·operação .deve ser lmbm:etido ao exame da Administração para fins de aprovaçáo. Ele deve ser ·semp:fe mantido
em dia e .um seu exemplar deve ser cons.ervado a bordo do navio.
Regra 9'
Vistorias

Navios Nucleares

As vistorias de naviOs nucleares devem· s~tlsfazer .as prescri-·
ções a'pl!cávels da Regra 7 do Capítulo I ou das Regras ,8, 9 e 10
desse mesmo Capitulo, exceto na medida em que essas vlstoi1as
sejam limitadas pela existência de radiações. Além disso, as 'Vls•
torias devem satisfazer a todas as prescrições especiais do Dossiê
de Segurança. Elas devem em .todos os casos, não obstante as
disposições das Regras 8 e 10 do Capítulo I,. ser levadas a efeito
com uma freqüência de, pelo menos, uma vez por ano.

Regra 1
Aplicação

Regra 10
Certl!lclldos

As Regras· do presente Capitulo aplicam-se a todos os navios
nucleares com exceçãO dos nà.vios de guerra.

a) As disposições do parágrafo (a) da Regra 12 do Capitulo
I e da Regra 14· desse mesmo Capitulo não apli,cam aos navios

b) Não obstante as disposições do parágrafo a) da presente
Regra, quantidades maiores ou. tipos diferentes de explosivos podem ser transportados em navios de passageiros a bordo dos q~ais
sejam aplicadas. medidas especiais de segurança aprovadas pela
Administração
CAPi'IlULO VIII

Regra 2
Aplicação dos outros Capítulos
As Regras contidas nos oUtros ·capítulos da presente Conven-ção aplicam-se aos navios nuclares sob reserva das modificações·
previstas pelo presente Capítulo.

Regra 3
Isenções

Um navio nuclear não pode, elri nenhuma circunstãnç:ia, ser
isento das prescrições de qualquer uma das Regras da pr~sente
Convenção. ·
Re~tra 4
Aprovação da Instalação do Reatar

o projeto, a construção e as normas de inspeção e montagem
da instalação d.o reator <levem· ser juigados satisfatórios pela Administração e por ela aprovados. Eles devem levar em conta as
limitações que são impostas às vistorias em virtude da presença
de radiação.
Regra 5
Adaptação da Instalação do Reator às Comissões
de Serviço a Bordo
A instalação do reatar deve ser projetada em função das
condições Párticulares do serviço a bordo do navio em todaS as
circunstâncias, normais ou excepcionais, da navegação.

Regra 6
Proteção contra a Radiação
A .Administração tomará as medid~s necessárias pal:"a asse~
gurar a ausência de riscos nã.o razoaveis, provenientes da radia~
ção ou ·cte qualquer outra causa de origem nuclear, tanto no mar
como nõ pOrto, para a tripulação~ passageiros, populações. vias
navegáveis e reservas de alimentação ou. d.e água.

Regra 7
Dossiê de Segurança.

a> Um Dossiê de Segurança será elaborado p:;tra permitir a
avaliação das condições da instalação de. energia nuclear e de
segurança do. navio P.arà assegurar a inexistência de ri~;>cos não
razoáveis provenientes da radiação ou de qualquer outra causa
de origem nuclear, tanto no mar como no porto, para tripulação,
passageiros, populações, vias navegáveis e reservas de alimentação
ou de água. Esse Dossiê deve ser submetido ao exame da Administração- para fins de aprovação. Ele deve ser sempre mantido em
dia.
h) o Dossiê de Segurança deve· ser postO, com suficiente an~
tecedência, à disposição dos Governos Contratantes dos países que
um navio nuclear pretenda visitar, para que eles possam avaliar
da segUrança do navio.

nuclear~s.

b) Um Certificado, chama,do "Certificado de Segurança para
Navio de Passageiros. Propulsão Nuclear", deve __ser emitido após
a inspeção e vistoria de um navio nucl._ ~a.~. ~ageiros .que
tenha satisfeito às prescrições dos Capít11l'Olf xr-i,:.II-2, III, IV e
VIU, e a quaisquer outras prescrições das presentes. Regras que
sejam aplicáveis.
c) Um Cértificado, .chamado "Certificado de ·Segurança para
Navio rle carga, Propulsão Nuclear", deve ser emitido após a inspeção e vistoria -de um. navio ·nuclear de carga que tenha satisfeito às prescrições relativas a vistorias de navios de carga contidas na Regra 10 do Capitulo I, bem como 'às prescrições dos Capítulos II-1, II-2, III, IV e VIII e qualsq,uer outras prescrições das
presentes Regras que- sejam aplicáveis. _

d) Os "Certificados de Segurança para Navio de 'PasSageiros,
Propulsão Nuclear" e os "Çertificados de Segurança pará Navio
de carga, Propulsão Nuclear" deyem estabelecer que: "Que o
nav:o, que é ·um navio de propÜlsão nuclear, satisfaz a todas
prescrições .do Capitulo .VIII da Convenção e atende ao Dbssiê
de Segurança iaprovado para o navio".
e) Os "Certificad.os de =?egurança para Navio de Passageiros,
Propulsão Nuclear" e os "Certificados de SegJJrança para Navio

<le Carga, Propulsão Nuclear" serão válidos por JliD período que

não exceda doze meses.
f) Os "Certificados de Segurança para Navio de Passageiros.
Propulsão Nul!lear" e os ~'•Certificados de Segurança para Navio de
Carga, Propulsão Nuclear" devem ser emitidos pela Administraçã-o ou por qualquer pessoa· ou. organização por ela devldamen.~e
credenciada. Em todos 9S casos, a Administração assume. Inteira
responsabilidade pelo Certificado.

Regra 11

Flscaúzação Especial
Em acréscimo à fiscalizaç~o estipUlada na ~~~egra 19 do Ca.pi~
tulo I, os navios nucleares podem ser .objeto,' antes da entrada
nos portos dos Governos Contratantes bem como no interior ·ctes~
ses portos, de uma .fiscalização especial que tem por objetlvo
verificar se o na vio possui um CertifiCado de Segurança para
Navio de "PrOpulsão Nuclear válido e se não apresenta. riseo não
razoàvel proveniente de radiação ou de qualquer outra causa de
origem nuclear, tanto no mar como no porto, para as pessoas
embarcadas, as populações, as vias navegáveis e as ·reservaS de
alimentação ou de âgua.

Regra 12
Acidentes

No caso de qualquer acidente de natureza a gerar um perigo
para o meio ambiente, o Comandante de um navie nuclear deve
imediatamente informar à Administração._ O Comandante deve,
também, avisar às autoridades governamentais competentes do
pais e:q1 cujas águas o navio se encontre ou cujas águas o navio
penetra nas condições de avariado.
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AP~NDICE

Modelo de Certificado de Seguranç:'a para Navios de
Passageiros
CERTIFICADO DE SEGURANÇÀ PARA NAVIO DE
PASSAGEIROS

!Timbre Oficial)

I Pais)

viagem internacional

para
uma curta

Expedido em virtude das disposições da
CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR, 1974

Nome
do
Navio

Indicativo
d6 navio
fnúnlero ou
letras)

Porto
de
Inscrição

Tonelag'em
bruta

·cEventualmente)
Condições das
viagens autorizadas de acordo com
a Regra 27 (c) (vlil
Capitulo III

Dàta em
que_a
quilha foi
batida
(ver a
Nota
abaixo)

-------------------~----------------------------·------------

O Governo

Eu, abaixo assinado
I. Que o na11o a:êlma mencionado foi devidamente vistoriado de acordo com as disposições da Convenção acima citada.
U. Que na vistoria se constatou que o navio satisfaz às
·prescrições das Regras anexas à mencionada convenção· no que
concerne:
( 1} à estrutura, às caldeiras principais e auxiliares, aos outros recipientes sob pressão e às máquinas;
(2)
aos arranjos e detalhes relativos à compartimentagem
estanque; e
(3) às seguintes linhas de carga de. subdivisão:

Linhas de carga de subdivi- Borda A preencher quando os comsão -determinadas e marca- livre partimentos destinados aos
das no costado a meia:..nau
passageiros compreendam os
(Regra II do Capitulo II-ll
seguintes volumes que podem ser ocupados por pas-

sageiros ou carga.
C.!
C.2
C.3

III. Que os meios de salvamento SãO suficientes para um
número total máximo de
.... ~c
pessoas. a saber:
embarcações salva-vidas (incluindo
embarcações a motor) capazes de acomodar ..... ~ pessoas,
e . . . . . . . . . . . . embarcações salva-yidas a motor providas de instalação radiotelegráfica e holçfote (incluídas no número total de embarcações salva-vidas
acima mencionado) e .... r ..... embarcações salvavidas a motor providas unicamente de holofote (também incluídas no número total de embarcações salvavidas acima mencionado}, exigindo
tripulantes habilitados;
balsas salva-vidas, para as quais são exigidos- dispositivos de lançamento na ãgua de um tipo aprovado,
capazes de acomodar......... pessoas;
balsa.c; salva-vidas, para as quais não são exigidos
dispositivos de lançamento na água de um tipo aprovado, capazes de acomodar .......... pessoas;
aparelhos flutuantes capazes de suportar . . ..... pessoas;
bóias salva-vidas; e
coletes salva-vidas.
IV. Que as embarcacões sa~va-vidas e as balsas salva-vidas
estão equipadn.s de acordo· com as disposições das Regras.
••

CNome) Certifica
CNome) Certifico
V. Que o naVio está provido de um -aparelho lança retenidas
e de um· aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas
salva-vidas, de acordo com as prescrições das Regras.

VI. Q-ue o navio atende às prescrições das Regras no que
concerne às instalações :radiotelegráficas, a saber:

Prescrições das
Regras

Disposições
existentes a
bordo

Horas de escuta por operador ............ .
Números de operadores ....
Equipado_ com um auto-alarme? ·······~··
Equipado com uma instalação principal?
Equipado com uma Instalação de re$erva?
o transmissor principal e o
de reserva são eletricamente
separados ou conjugados? ..
Equipado com radiogoniômetro? ......... .
Equipado com equipamento
rádio para "homing" na freqüência de socorro em radiotelefonia? ........... .
Equipado com radar?
Número de passageiros- para
o qual este Certificado foi expedido .......... ·-··VIL Que as instalações radiotelegráficas para embarcações
salva-vidas. a motor e/ou o aparelho portáti-l de rádio para embarcações e Oals_as salva-vidas, se existente, funcionam de acordo com
as disposições das Regras.

VIII. Que o navio satisfaz às prescrições-·das Regras no que
concerne aos dispositivos de detecção e de extinção de incêndio,
a? radar, ao acobatimetro e à agulha giroscôpica, e que está proVldo -de luzes e marcas de navegação, escala para prático. assim
corno de meios para entitir sinais sonoros e de socorro, de ac'ordo
com as disposições das Regras e também as do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, que esteja em vigor.
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IX. Que o navio atende a todas JlS outras prescrições das Regras na medida em que elas lhe são aplicáveis.
Ec;te Certificado

e expedido

sob

a

autoridade do Governo

ll: válido até .............................. .

Expedido no ................. em ..... de ............ de 19 .. ..
(Aqui é colocadO o timbre ou a assinatura da autoridade
regada de expedir o Certificado).
(Timbre)

encar~
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Modelo de Certificados de Segurança de Equipamentos para Navios
de Carga·
CERTIFICADO DE SEGURANÇA. DE EQUIPAMENTO PARA.
NAVIO DE CARGA
(Timbre Oficiall
(Pais)
Expedido em virtude das qlsposlções da
CONVENÇAO ~ERNACiôNAL PARA SARVAGUARDA DA
VIDA HUMANA NO MAR, 1974

Nome do Indicativo 'Porto de Tonelagem
Data em que a
na vio do na vio Inscrição
bruta
quilha foi batida
(número
(ver a Nota abaixo>
ou letras)

Ca.so assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado:

o

abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo
dito Governo a expedir este Certificado.
(Assinatura)

o ano em que a quilha foi batida
ou em que navio estava em estágio similar de construção, exceto

NOTA- Serã suficiente indicar

para 1952, 1965 e o ano da entrada em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, casos
em que dev:e constar a da ta exata.

de um navio_ que sofreu obras de conversão nos termos da
Regra 1 (b) (i) do Capitulo II-1 ou da Regra 1 (a) (i) do Capítulo
II-2 da Convencão, deve constar a data em que foram iniciados
Q.S trabalhos de -conversão.
No caso

M'odelo de Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga
CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE CONSTRUÇAO PARA
NAVIO DE CARGA

(Timbre Oficia!)

(Paísl

Expedido em virtude das disposições da
CO!'VENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA
VIDA HUMANA NO MAR, 1974
Nome

do
navio

Indicativo
do navio
Inúmero
ou letras)

Porto de
Inscrição

Tonelagem
bruta

O Governo

Eti, àbaixo assinado

em que a
quilha foi
batida
(ver a Nota
abaixo)

Data

(Nome) Certifica
(Nome) Certifico

Que o navio acima mencJonado foi devidamente vistoriado de
acordo com as disposições da Regra 10 do Capitulo I da Convenção acima referida, ·e que a vistori~ demonstrou serem ~atisfató
rias sob todos os aspectos, as cond1ções do casco, das maquinas e
do ~quipamento, tais como são §c~finidos '!a Regra acima cit:ada,
e que o navio atende às pre·scriçoes do Capitulo II-1 e do Capitulo
II-2 que lhe são aplicáveis (outras que não as relacionadas com
os aparelhos extintores de incêndio e com os planos de combate a
incêndio).
Este certificado é expedido sob a autoridade do Governo ..... .
ll: válido até ........................... .
Expedido no .....•...... , em . . . . de . . . . . . . .. . . . . de 19 ....
(AqUi é colocado o timbre ou a assinatura da autoridade encarregada de expedir o Certificado).
(Timbre)

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado:
O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado pelo

dito Governo a expedir este Certificado.

NOTA -

{Assinatyra)

será suficiente indicar o ano em que a quilha foi batida
ou em que o naviO estava em estágio similar de construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada em vigor
da convenção Internacional para Salguarda da Vida
Humana no Mar, 1974, casos em que deve constar a
data exata.

O

Governo

(Nome) Certl!lca

Eu, abaixo assinado
(Nome) Certl!lco
I., Que o naVio acima mencion:ado foi vistoriado de acordo
com as disposições da Convenção acima referida.
II. Que na vistoria se conStatou que os meios de salvamento
são suficientes p,a.ra um número total máximo de . . . . . . . • . pessoas, a Saber:
. .........-.. embarcações salva-vidas a bombordo, capazes de
acomodar ...· ...... pessoas;
embarcações salva-vidas a. boreste capazes de
acomodar ............ pessoas;
embarcações salva-vidas a motor (incluídas no
total de embarcações acima mencionado), compreendendo . . . . . . . . embarcações salva-vidas a
motor providas de uma Instalação radiotelegráfica e. de um holofote e ............ embarcações
salva-vidas a motor providas unicamente de ho,lofote;
balsas salva-vidas, para as quais são exigidos dispositivos de lançamento na água de um tipo
aprOvado, capazes de acomOdar . . . . . . . . pessoas;
balsas salva-vidas, para as quais não são exigidos dispositivos de lançamento na água de um
tipo aprovado, capazes de acomodar ...... ~ ... .
pessoas;
bóias salva-vidas, e
coletas salva-vidas.

III. Que ãS embarcações salva-vidas e as balsas. salva-vidas
estão equipadas de acordo com as diSposições ~as Regras anexadas
à Convenção.
IV. Que o navio está provido de w:n aparelho lança-retinidas
e de um aparelho portát!l de rádio para embarcações e balsas
salva-vidas, de acordo com as ,prescrições das Regras.
V. Que na vistoria se constatou que o navio satisfaz às prescrições da dita Convenção. nó que· concerne aos dispositivos de
extinção de incêndio e aos plallos .de combate a incêndio, ao acobatímetro e à agulha giroscópica, que está provido de luzes e marcas de navegação, escada para prático, assim corno de meia&.
para emitir sinais sonoros. e de socorro, de acordo com as disposições das Regras e também as do Regulamento Internacional para
Evitar Abalroamentos no Mar, que esteja em vigor.
VI. Que o navio atende ·a. tQ.das. as outras prescrições das
Regras na medida em que elas lbe são aplicáveis.
Este Certificado é expedido sob a autoridade do, Governo ........ .
t: válido até ..................................................... .
Expedido no .............. , em ......... de ........... de 19 .. ..
fAqui é coloc::vcto o timbre ou a assinatura da áutoridade encarregada de expedir o Certificado).
(Timbre)
Caso assln$do, o seguinte parágrafo deve s_er acrescentado:
O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado
pelo dito Gove!rno a expedir Certificado.
(Assinatura)
Nota: Será suficiente Indicar o ano em que a quilha foi batida ou
em que o navio estava em estágio similar de construção.
exeeto pa~a 1952, 1965 e o ano da. entrada em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no
Mar~ 1974, casos em que deve constar a data exata.
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Março de 1980

.I\oiodelo de Certificado de Segurança Radiotelegr;Hica para
Navios de Carga

Modelo de Certificado de Segurança Radlo~elefônica para
Navios de Carga

CERTIFICADO DE SEGURANÇA RADIOTELEGRAFICA PARA
NAVIOS DE CARGA

CERTIFICADO DE SI:GURANÇA RADIOTELEFONICA
PARA NAVIOS DE CARGA

IPaisl

(Timbre Oficial)

1Timbre O!lclall

lPaísl

Expedido . erq. virtude das d.Lsposições da

Expedido em · virtude . das disposições da

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA
'VIDA HUMANA NO MAR, 1974

CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA
VIDA HUMANA NO MAR, 1974
------------~-

Tonelagem Data ·em que a quilha
Indicativo.
Porto
do do navio
de
bruta
foi batida
Navio (número ou Inscrição
(ver a Nota abaixo).
letras)

Nome

Indicativo
Porto
Tonelagem Data em que a quilha
do
do navio
de
bruta
foi batida
navio (número ou Inscrição
(ver a Nota abaixo 1

~om.e

-···---------------

letras)

-----~·------

..

..
~_Nome)

O Governo

Certifica
Eu,

<Nome) Certifico

Eu, abaixo assinado

I. Que o navib acima mencionado satisfaz às disposições das
Regrâ.s anexadas à_ supraeitada Convenção no que concer.ne à radiotelegrafia e ao radar:

------

-

____________

O Governo

!Nome> Certifica

abai~o

!Nome) Certl!ico

assinado

I. Que o navio acima citado satisfaz às disposições das Regras anexadas à Convenção InteJ;'Ilacional supracitada no que concerne à radiotelefonia.

------------~------

Prescrições
das Regras

Prescrições

Disposições
existentes
a bordo

Horas de escuta pOr operador
Número de operadores ........... _.
Equipado, com auto-alarme? .. .
Equipado com uma._ il).Stal:ação
principal? ................... '""* •
Equipado com uma. instalação de
reserva? .........._...... ~·-·-··· ... .
O transmissor principal e o de reserva são eletrlcamente separados ou conjugados? ........... .
Equipado corn radiogoniômetro?
Equipado com equipamento rádio
para hom.ing na freqüência de
socorro em radio telefonia? .... .
Equipado com radar? ........... .

das Regras

Disposições existentes
a bordo

II. Que o funcionamento do aparelho portátil de rádio para
embarcaçõ-es' e balsas salva-vidas, se existente, satisfaz às P,isposiçõ'es das citadas Regras.
Este Certificado é expedido sob a autoridade do Governo
válido até.............
. ........_..... ··.········-····.·

Ê

ExpediPo no ..

. , em

de

- ... de 19 ..

CAqui é colocado o timbre ou assinatura da autOridade encarregada de expedir o Certificado 1

Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado:
O abaixo assinado declara que_ está devidamente autorizado
pelo dito Governo a expedir .este Certfflcado.
I Assinatura~

II.

Que as instalações radiotelegráficas para embarcações

Nota: Será suficiente ·indicar o ano em que a quilha foi batida ou em que o navlq estava em· estágio similar de
construção, exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada em

salva... vldas a motor e/ou, se existente, o aparelho portátil de rádio para emb~rcações e balsas salva-vidas, funcionam conforme
às disposições das Regras.

vig()r na Convenç_ão .Intel;'I;I.acional para Salvaguarda da
Vida Humana no .M~r. 1974, casos em que deve constar
a data exata.

Este Certificado ·é expedido sob a autoridade do Governo
É

Modelo de Certificado de Isenção

válido até ....._..................•. -...... ·~· ...... ~ ............. .

Expedido_ no

r

•••••••••••• _

• ,

em ..

de

CERTIFICADO DE ISENÇAO

de 19 ..

1Aqui é colocado o tlmPre ou a assinatura da autoridade
gada de expedir o Certificado).

(Timbre O!iclalJ

encarre~

!Pais)

Expedido em virtude das disposições da
CONVENÇAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA
VIDA HUMANA NO MAR,. 1974

(TimbreJ
Caso assinado. o seguinte patâ.grafo deve ser acrescentado:
O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado
pelo dito Governo a expedir este Certificado.

Nome do
navio

Indicativo do navio
(número ou letras)

Port-o de Inscrição

Tonelagem
bruta

(Assinatural
Nota: Será suficiente indicar o ano em que a quilha foi

ba~

tida ou em que o navio estava em estágio similar de
construção, exceto para 1952. 1965 e o ano. da entrada
em vigor da Convenção Internacional para Salvaguarda
da Vida Humana no Ma:r, 1974, casos em aue deve constar a data exata.

O_ Governo
Eu. abaixo assinado

!Nome> Certifica
(Nome)

Certifico

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)- Suplemento

Março de 1980

Que o navio acima mencionado está isento, em virtude da
Regra ...... do Capitulo ...... das Regras anexadas à supracitada Convenção, da ã.plicação das pi""escrições de Cll ·~·····~-·-da
Convenção para. as viagens de .. ·-····-· .......·.~. para ............. .
Indicar aqti1 as condições, caso existam, •
sob as quais o Certificado de Isenção é
concedido.
Este .Certificado é expedido sob a autoridade do Governo ...
E valido até
Expedido no ........ '"''em .......... de ........•.. de 19.
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<Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da autoridade encarregada de eXPedir o Certificado)
(Timbre)
Caso assinado, o seguinte parágrafo deve .ser acrescentado;
O abalxo assinado declara que está devidamente autorizado
pelo dito Governo a expedir este Certificado
(Assinatura!
( 1)

Indicar aqui as referências aos Capítulos, Regras e parágrafos.

Modelo de Certificado de Segurança para Navios de
Passageiros, propulsão nuclear
CERTIFICADO DE SEGURANÇA PARA NAVIO DE PASSAGEffiOS,
PROPULSAO NUCLEAR

<Pais)

<Timbre Oficial!
Expedido em virtude das disposições da

CONVENCAO INTERNACIONAL PARA SALVAGUARDA DA
.
VIDA HUMANA NO MAR, 1974
Nome
do
navio

Indicativo
do navio
(número
ou
letras)

Porto
de
Inscrição

------~-~-~---·~

I.

Data em que a qUilha
foi batida (ver a
NOTA abaiXO)

....-.~- .....

O Governo

tNome) Certifica

Eu, abaixo assinado

<Nome) Certifico

Que .o n:avio acima mencionado foi devidamente vistoriado

de acordo com as disposições da .supracitada Convenção.

II. Que o navio, tratando-se d-e um navio nuclear, satisfaz a
todas as prescrições do Capítulo VIII da Convenção e
de acor-:
do com o Dos.siê de Segurança para ele aprovado.
III. Que na vistoria se constatou que o navio satisfaz às prescrições das Regras a.nexas à mencionada COnvenção no que concerne;
(1) à estrutura, às caldeiras principais e auxiliares, aos outros
reclplen tes sob pressão e às máquinas;
(2) aos arranjos e detalhes relativos à compartimentagem estanque; e
(3) às seguln tes linhas de carga de subdivisão:

está

Linhas de carga de subdivisão determinadas e marcadas no costado e meianau (Regra 11 do Capítulo II-1)

Borda
livre

preencher quando os
compartimentos destinados aos passageiros compreendem os segu.in te.s voI umes que podem ser
ocupados por passageiros
ou carga

. . . . . . . . . . aparelhos flutuantes capazes de suportar
pessoas;
......... bóias salva-vidas, e
. ~ ........ <:_oletas salva-vidas.
V. Que as embarcações salva-vidas e as balsas salva-vidas estao ·equipadas de acordo com as disposições das Regras.
VI. Que o navio está provido de um aparelho lança-retinidas
e de um aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas salva-vidas, de acordo com as prescrições das Regras.
VII. Que o navio atende às prescrições das Regras no que
concerne as instalações radiotelegráficas, a saber:
Prescrições
das
Regras

A

0.1
0.2
0.3
IV~

(Eventualmente)
Condições das viagens
autortzadas de acordo
com a Regra 27 (c)
Cvll) do Capitulo III

Tonelagem
bruta

Que os meios de salvamentD são suficientes para um número
total máximo de .... ·....... ·.. pessoas, a saber:
. ... . . . . ·-· ,, embarcações salva-vidas (incluindo ......... -embarcações a :motor) capazes de acomodar . . . . . . pessoas, e , ~ ....
embarcações salva-vidas a motor providos de instalaçã_o radiotelegráfica e holofote (incluídas no número total de embarcações
salva-vidas acima mencionado) e .. -......... ;~.-embarcações salvavidas a motor providas unicamente de holofote (também incluídas
no número total de embarcações salva-vidas acima mencionado),
eXigindo ...... tripulantes habilitados;
. . . . . . . •.. . balsas salva-vidas, para as quais são exigidos dispositivos .de lançamento na água de um tipo aprovado, capazes de
acomodar· ...... pessoas;
. . . . . . . . . . balsas salva-vidas, para. as quais não são eXigidos
dispositivos de lançamento na água de um tipo aprovado, capazes
de acomodar ..·.... pessoas;
-

Disposições
Existentes
a Bordo

Horas de escuta por operador ... -..... .
Número de operadores .............. .
Equipado com auto-alanne? .......... ~
Equipado com uma Instalação principal?
Equipado com uma instalação de reserva? ...................•........ ~
O tranSmisSor prínclp3.1 e o de reservâ.
são eletricamen~ separados ou conjugados? ......................... ..
Equipado com radiogoniômetro? ...... .
Equipado com equipamento. rádio para
~~homing"' na freqüência de socorro
em radiotelefonia? ........... __ __., __ .
Equlpado com radar? ............... ..
Número de passageiros para o qual este
Certificado foi expedido ..... , .....•
VIII. Que as instalaÇões radiotelegráficas para embarcações
salva-vidas a motor e/ou o aparelho portátil de rádio para embarcações e balsas salva-vidas-, se existente, funcionam de acordo com
as disposições das Regras .
IX. Que o navio satisfaz às prescrições das Regras no que
concerne aos dispositivos de detecção e de extinção de incêndio.
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ao radar. ao ecobatimetro e à agulha giroscópica e que está provido de luzes e marcas de navegaç-ão, escadn_ nara_ prático. assim
como· d.e mel<& para· emitir .sinais sonoros c de socorro, de acordo
com as disposições das Regras e também as do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar, -que esteja em
V1gor.
X. Que -o navio att:'nde a todas as ou~ras prescrições das
Regras na medida em que elas lhe são aplicâveis.
Este Certificado _é expedido sob a autoridade do Governo
1l:l vãlido até
Expedido no , ......... , em .... de
de 19 ..
t Aqui é çolocado o timbre ou a assinat)Jra da autortdade encarregada de expedir o Certificado).
I Timbrei
Gaso assinado, o seguinte parágrafo deve' ser ac:;r_esçentado:
O abaixo assinado declara que está devidamente autorizado
pelo dito Governo a expedir este Certificado.
Asslriatura l
Nota - Será suficiente Indicar o ano em que a quilha foi ·batida ou em que O navio estava em estágio· similar de _construção,
exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada em _vigor ~a Convenção
Iqternacional para Salvaguarda da Vlda Humana no Mar. 1974,
casos em que deve constar a data exata._
No caso de um navio que sofreu obras de conversãO nos termos da Regra !fb) li) do· Capitulo II-1 ou da Regra 1 ia) li) do
Capitulo II-2 da Convenção, deve constàr a data em que foram
iniciados os trabalhos de conversão.
Modelo de C_ertificado de Segurança para Navios de carga.
propulsão nuclear
c_

CER'rlFICADO DE SEGURANÇA PARA NAVIO DE
CARGA, PROPULSAO NUCLEAR
1Timbre

Oficial l
Expedid-o em virtude das disposições da

CONVENÇAO lNTERNAÇIONAL PÀRA SALVAGUARDA
DA VIDA HUMANA NO MAR. 1974

Indicativo
Data em que a
Porto
Nome do do Navio
Tonelagem Quilha foi Batida
de
Navio
r NUmero
Bruta
1Ver
a Nota AbaiXO)
Inscrição
ou Letras)

Março de 1980

.-~---bõias

salva-viàas, e
. _.. · 09J_e-tas salva-vidas.
V
Que as emba-rcações salva~vida.s e as balsas salva-vidas
estão t"quipadas de acordo com as disposições das Regras an('xadas à Convenção.
VI. Que o navio está provido de um aparelho lança rctin!das e de um aparelho portátil de râdio para embarcações e babas
salva-vidas. de acordo com às prescrições das Regras.
VII. Que o na Via atende às prescrições das Regras no que
concerne às histalações radiotelegráficas, a saber:
Prescrição
das
Regras

Disposições
Existentes
a Bordo

Horas de escuta por operador
Número de operadores
Equipado com auto-alarme?
Equipado ·com uma instalação principal?
Equipado com uma instalação de reserva? ...
O tiansmlssor ptincipal e O de reserva
são eletriçamente ·separados ou conjugado.s? . _. ·
Equipado com radiogoniõmetro?
Equipado com equipamento rádio para
..homing" na freqüência de socorro
em radiotelefonia?
Equipado com radar?
VIII. Que ·as instalações radiotel_egráficas pára embarcações
salva-vidas a motor e/ou. se existente, o aparelho portátil do rádio para embarcações e balsas salva-vidas, funcionam conforme- as
disposiÇões das Regras.
IX.. Que na vistoria se con,s_tatou que o navio satisfaz à.s
disposiçõ~ da citada .Convenção no _que con_cerne itos dispositivos
de extinção de incêndio, ::ia radar, ao ecobatímetro e à agulha
giroscôpica ~ que estâ provido de luzes e marcas de .navegação.
escada para prático: assim como de meios para emitir sinais so:noros_ e de socorro, e àe acordo com as disposições das Regras,e_
tambem as do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, que esteja em vigor.
Que o navio atende a- todas as outras prescrições das Regras, na medida em Que elas lhe são aplicáveis.
Este CertUit:ado é expedido sob a autoridade do Governo
É válido até

x:

O Governo

Eu, abaixo assinado

r Nome1

Certifica

rNomet Certifico

I . .' Que o navio aci~a me-nciQnado foi devidament-e vist-oriado

àe acbrcto com as disposições da suP:tacitacla Convenção.
II. Que o navio? trata11:do-se de um navio nuclear, satisfaz
a todas às. prescrições do Capít~lo ynr da Convenção e está de
acordo com o DOS$ié de Segurança aprovado para ele.
III. Que na vistoria. se constatou que o navio satisfaz às
prescrições· dá Regra 10 do Capitulo I da Convenção no que concerne· ao casco; às máquina e ao equipamento, e que está de
acordo com i!,s prescrições do Capítulo n-1 e do Capítulo II-2 que
lhe são aplicá véis.
IV. Que os meios de salvamento são suficientes para um núme:ro total máximo de ....... _ pessoaS, a_ saber:
.. _. ~ ..... _.. emb~ações salva-vi'd~s ,a bombordo, capazes de
acomodar .. ·····--·~·-pessoas;
•• 1 • • • • • • • • •
embarcações· salva-vidas a boreste, capazes de acomodar .......•.... pessoas;
.... ·-··. -~ .• embarcações salva-vidas a. motor (incluídas no total
de embarcações aeima niénciol)ado), compreendendo ......•. embarcações salva-vidas a motor providas de uma instalação radiotelegráfica e dé um hololote e . . . . . . . . embarcações .salva-vidas
a motor providas unicamente de holofote;
.·~... ; .... ·-. btjSillL s.alva-vidas para as quais são exigidos ·dispo:
sitivos de lançamento na água de um tipo aprovado, capazes de
acomodar .... .'. -~0 pessoas;
. ·........... balO;,;,;. salva-vidas para as quais não são· .exigidos
dispositivos de lançamento na água de uni tipo aprovado, capazes
de acomodar .. .. .. .. pessoas;
·

Expedido no _.

.... -em
de
de 19 ..
(Aqui é colocado o timbre ou a assinatura da autoridade encarregada de expedir o Certificado).
(Timbre>
Caso assinado, o seguinte parágrafo deve ser acrescentado:
O abaixo assinado de_clara que está devidamente au-torizado
pelo dito Governo

a

expedir· este Certificado.
f Assinatura)

Nota - Será suficiente indicar o ano em que a quilha toi
batida ou em que o navio estava em estágio similar de construção,
exceto para 1952, 1965 e o ano da entrada em vigor da Convenção
Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 1974,
casos em que deve constar a d-ata exata.
DOCUMENTO 2
RESOLUÇõES ADOTADAS P'lLA CONFER2NCIA
INTERNACIONAL DE 1974 SOBRE A SALVAGUARDA
DA VIDA HUMANA NO MAR

ResoluçãO 1
Ampla

Revi~ão·

da Convenção Internacional para Salvaguarda
da Vida Humana no Mar, 1974

A CONFERJ!:NCfA,

TENDO CONCLUíDO a c0nvenl}ão Intem~cwnal para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 1974, para substituir,a ConvençãO
Jnternaclonal para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960,
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OBSERVANDO que as mudanças substanciais nas di.;sposições
técnicas da Convenção de 1960, agora ineorporadas à ConVenção
de 1974 foram .limitadas:
Ca) às emendas à Convenção de 1960 que foram adotadas pela
Assembléia da Organização Marítima ConsultiVa In~rgovemamental: e
{b) às novas Regras recomendadas pela Assembléia para inclusão na ConvençãO de 1974,
RECONHECENDO a necessidade- de uma_ ampl~ r~visão_ d~s
dtsposiçées técni-cas da Convenção _de 1974_para· refletir os desenvolvimentos tecnológicos,
RECONHECENDO também que a Convenção de _l974 estabelece
no Artigo VIII prOCedimentos aperfeiçoados para emendas a fim
de permitir que tais. disposições técnicas revi&tas sej~m adotadas
e postas em vigor de_ um modo expedito,
TOMANDO NOTA do trabalho que está sendo levado a efeito

·ou projetado pelo Comitê de Segurança Marítima da Organizaçãp
Com vistas a uma ampla revisão cta Col';!,Venção de Salvaguarda,
CONVIDA a Organização a prosseguir com seu trabalho neste
campo como· um assunto de alta prioridade. de modo que as disposições técnicas da Conv.enção de 1974 possam ser revistas, tan.to
quanto necessârio, com_ especia1 referê_ncia aos itens abrangidos
pelas recomendações _do .Apêndl,,re que se segue.
APSNDIOE

Recomendações para Promover a Melhoria 'das Regras
InternaciOna'is para Salvaguarda da Vida Humana no Mar
1.

Estabilidade dos Navios em Estado Intacto.

A CONFERÊNCIA,
OBSERVANDO:
(a) qu_e a "Recomendação sobre Estabilidade em Estaçlo Intacto para Navios de Pas,s.ageiros e de Carga com menos de 100 metros

de Comprimento", adotada pela Resolução A.l67 (R51VJ da Assem-

bléia da Organização _e emendada pela Resolução A. 206! VII 1, pode
nem sempre ser apropriada, principalmente em· relação aos novos
tipos de navios de projeto e construção rec_en_te; e
(b) que, em alguns casos, podem 5€1.·-exigidas disposiç,ões especiais a respeito da estabilidade em estado i_ntacto de navios de
comprimentO igual ou superior a 100 metros,

RECOMENDA que· Sejam tomadas medidas para a formulação
de normas_i_nternacJona!s_ melhoradas sobre a estabilidade de navios em estado intacto, levindo em cont~. "inter alia", as forças
externas que afetam o navio em. mar aberto, as quais podem fazê-lo
emborcar ou levá-lo a ângulos de banda inaceitã.vels.
2.

Compartimentagem de Navios·_que não sejam Navios de Passageiros

A CONFERÊNCIA,

OBSERVANDO diferentes práticas em vários países é as di.sposiçõ~_ da Convençã<j Inte-rnacional sobre Linhas de Garga, 1966.
e da Coilvenção Internacional para PrevenÇão da Poluição por
Navios, 1973, na medida em que estão elas relacionadas com a
compartimentagem de navios que não·sejam navios de passageiros,
SENDO _DE OPINIAO Q.ue deveriam se:r adotados os mesmos
critérios em matérias de salvaguarda da vida ~uman;a no mar, na
medida do possível, em relação a todas as pessoas a bordo dos
navios, quer se trate_ de passageiros ou de membros da tripulação,
RECOMENDA_ que sejam envidados esf_orços para a formulação
de requisitos internacionais sobre compartlmentagem de navios,
que não sejam navios de passageiros, tendo atenção, "'inter alia",
à compatibilidade de tais requisitos cpm as condições prãticas
de serviço.
3.

Regras de Prõteção Contra- Incêndio para Navios.

A CONFERll:NCIA,
OBSERVANOO:
(a) que as regras de proteção contra i_ncêndto para navios _de
carga, exceto _o_s petroleiros, e para os navios de passageiros que
transportem no máximo 36 passagei"ros, são ainda, sob muitos
aspectos, insatisfatórias e deverão ser:.. melhQ._rag.as; e

(b) que __ as regras de proteção contra. incêndi.o para os novos
tipos de embarcações ~ para os navios para fins e§p_eciais estão
ainda em estudo._

RECOMENDA que sejam levadas a efeito medidas adicionais

para inserir regras completas de proteção contra incêndio aplicáveis a esses tipos de navios.

4.
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Equipamentos Salvas-Vidas

A CONFERENCIA,
O.J3SERVANDO que o Comitê de Segurança Maritíma da Orga-

nizaçao decidiu que seria levado a efeito, com prioridade, unta
revisão.total do Capítulo III da Convénçã.o e que já foram iniciados
os trabalhos preparatôrios para tal revisão.
CONCORDANDO com as decisões tomadas pelo Comitê de _Segurança Marítima sobre este assunto,
RECOMENDA que este trabalho devera ser terminado o mais
cedo p_ossivel.
5.
Máquinas- P-rincipais e PrOpulsão
A CONFERÊNCIA,

OBSERYANDO os· aumentqs das diinensões e da pOtência. dos
navios bem como da complexidade e da potência das maquinas.
RECONHECENDO a imp01·tãncia de máquinas principais de
propulsão dignas de confiança, -de modo a assegurar a segurança
da navegação, principalmente dur.ante_ a manobra.
RECOMENDA um trabalho continuo no aperfeiçoamento deRegras correspondentes relativas à construção, controle e manutenção das máquinas principais de propulsão.
õ.
Comparfi.mentos de Máquinas periodicamente Desguarnecidos
A CONFERll:NCI!\., .

OBSERVANDO o·cr~sce.n~ uso da automação nos navios.
CONSIDERANDO_ a dependência da segurança do navio da
eficiência e confiança do equipamento em causa, assim como a
redução. do número de tripulantes resultante da automacão nos
navios,
.
REÓOMENDA cque sejam ·etab.o_rados_ requisitos de segurança.
cobrindo todos os aspectos das instaiações automatizadas e telecomandadas,·e que seja dada especial atenção à determinação do
núrhéi"o riünimo de tripulantes necessários para lidar com situações
de emergência.
7.
Nãvios Nucleares
A CONFERll:NCIA.

OBSERVANDO o'-ptogTesso da ·eng·erihãria nuclear. a experiE-ncla obtida por certo número de países na operação de navios com
unidades de propulsão nuclear _e o esp-&rado aumento na utilização
da propulsão nucl-ear nos navios,
_.RECOM~NDA a--revisãQ_ das disposiÇõeS pertiilentes da C0nvel1ção a respeito de navios nucleares.
8.

Medidas de Segurança- Aplicá. veis a
Navios

Determ~nados

Tipos de

A CONFERll:NCIA,

LEVANDO EM CONTA o desenvolvimento de certos tipos de
navios aos quais não são aplicáv~is as disposiçõ,es da Convenção
para navjos de passageiros ou de carga, ou para os quais essa.s
disposições não são adequadas ou apropriadas.
~ECONHECENDO a· neceSsidade de futw·as modificações na
convenção a e.sse respeito.
RECOMENDA que seja dado prosseguimento à elaboração e
aperfeiçoamento de r_equisitos específicos de segurança dos navios
para fins especiaís, dos novos tipos de embarcações. dos navios
que transportem pr9dutos químicos e gases liquefeitos a g·ranel
e outrós novos _tipOs de- navios.9·

Unificação daS -Definições e· Disposições em Convenções e
Normas difere11tes

A CONFERll:NCIA,

OBSERVA-1\TDO qUe a Convenção- P3.ra ·salVaguarda da Vida
Humana no Mar, 1974, e outras Convenções e Normas elaboradas
sob os auspicias dá. Organização ·contêm, em relação ao mesmo
assunto, definições e disposições diferentes,
RECOMENDA que sejam envidados contínuos esforços para
conseguir a unificação das definições e disposições utilizadas no
mesmo contexto em documentos diferentes.
10

Fusão de Convenções

A CONFERll:NCIA,

OBSERVANDO õs -ob.fétivos comuns da ConvenÇão Internado~
nal para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, e da Convenção Internaciol!al sobre, Li:nhas de -carga. 1966, n. re.speito da
segurança no mar.
RECOMENDA que sejam envidados esforços para fundir essas
Convenções.
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11.
Transporte de Mercadorias Perigosas
A CONFE;Rll:NCIA,
OBSERVANDO o rápido incremento no transporte ·de m-ercadorias perJgDsas por diferentes método.s de transporte.
COMPREENDENDO a. necessidade de asse_gurar o transporte
&eguro e económico de mercadorias peii.gosas pela unificação das
regras nacionais, regionais e internac1onãl.S que goVern·aífi -o transporte, a armazenagem e a manutençãO de mercadorias perigosas
por todos os m,eios de transporte,
RECOMENDA que a Organização -continue seu trabalho cm
cooperação com outras organizaÇões int,ernacionais interessadas
e, .em particular, com o Cornité de Peritos das Nações Unidas
sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas, com vistas à adoção
de uma es~cifica Convenção Internacional sobre o Transporte de
Merc-adorias Perigosas por todos os Meios de Transporte. na primeira oportunidade que se apresentar.
Resolução Z

Procedimento Rápido para Em.enda e Entrada em -Vigor da
Conv·enção Internacional para Salvaguarda da Vida
Humana no Mar, 1974
A CONFER!l:NCIA,
ESTANDO CIENTE de seus principais objet!vos como estabelecidos na RP..solução A.304(VIIIJ .da Assembléia da Organização
Marítima Consultiva Intergovemamcntal,
TENDO EM ÇONTA o parágrafo a) do Artigo I da Convenção
Internacional tpara Salvaguarda da Vida:_ Humana no Mar. 1974,
pelo qual os Governos Contratantes _cQ_mprãmetem-Se a tornar
ef~tivas as disposições da convenção e_ do seu Anexo.
OBSERVA com especial interesse o Artigo VIII da Convenção.
o qual estabelece um procedimento simplificado para pôr em vigor
as futuras emendas às disposições técnicas do Anexo à Convenção,
COMPREENDE que a eficácia desse procedimento pari emendas depende em grande parte da existência, no escalão nacional,
de procedim·entos para rápida aceitação das emendas.
INSTA junto aos Estados para que se tornem Partes da Convenção o mais cedo possível e que ponham em vigor emendas
post.erior·es a ela com um mínimo de demora.
Resolução 3
Direito de Voto no Comitê d·e Segurança Maritima
por ocasião da Adoção de Emendas
RECORDANDO que um dos principais objetlvos da Conferência era incorporar procedimentos ap.erf-eiçoados para emendas
numa nova Convenção que deveria substituir a Convenção Internacional para Salvaguarda da ·vida Humana no Mar, 1960,
TENDO CONCLUíDO. a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 1974, para substituir a Convenção de 1960,
OI!SERVANDO que a.s disposições do Artigo Vlll da Convenção
de 1974 permitem que as emendas à Convenção sejam adotadas
por uma maioria de dois terços dos Governos contratanteS presentes e votarltes no Comitê de Segurança Maritima da OrganiZação Marítima Consultiva Il',ltergovernamental, sejam eles Membros
ou não da Organização,
OE!SERV ANDO que a Assembléia da Organização em sua Quinta SeSilão Extraordinária decidiu pela Resolução A .317 (ES. V) que
a Organização considerai-ia emenda à Convenção da Organização
·a fim, inter alia, de estabelecer que o' Comitê de Segurança Maritima da Organização poderia seguir os procedimentos de voto
como estabelêcldo em outras Conve:r!ções. quando· exercendo funções a ele conferidas por tais Convenções~
RECO;NHECENDO que a interpretação da Convenção da Org_anização é, d-e acordo com o Artigo 55 d.essa convenção, prerrogativa <la Assembléia <la Organização,
RECOMENDA que a Assembléia exerça e.ssa prerrogativa por
oca.s!ão <la interpretação da Convenção da Organização de modo
a permitir ao Comitê <!e Segurança Marítima seguir o procedimento de votação para adoção de emendas à Convenção de 1974
como estabelecido no seu Artigo Vlll.
Resoluçii.o 4
Recomendações da Conferência <le Salvaguarda de 1960 e
Resoluções da Assembléia da Organização relativas às
Regras <la Convenção Intemaclonal para Salvaguarda
da Vida Humana no Mar, 1974
A CONF'Eru:NCIA,
TENDO EXAMINADO rapidamente as Reeomen<lações <la
Conferência Internacional sobre Salvaguarda <la Vida Humana
no Mar, 1960,

Março de 1980

CHAMA a n.trnç-ão dos. Governos Contratantes para. as Recomendagões que ainda são aplicáveis.
RECOMENDA que deverâ. continuar a ser dada consideração,
dentro da Organização ou em cooperação com outras organizações
interessadas. àquelas Recomendações que tenham somente sido
parcialmf'nt.e implementadas e que. na implementação dessas RecomendaçCes, sejam levados etn conta os desenvolvimentos que
tenham tido lugar desde a Confei-ência de 1960.
RECOMENDA. ALÉM DISSO, que os Governos Contratantes.
qt~ando .e.stíver·em implementando- a Convenção para Salvaguarda
da Vida Humana no Mar, 1974, deverão ter. em conta todas as
Resoluções pert~nentes aQ,otadas pela Assembléia da Organl.znçâo
e, em particular, aquelas__ que esclarecem, suplementam ou ampliam M disposições técnicas da Convenção de 19$0 que ainda são
aplicâveis, t~s como as Resoluções- A.l23fVI, A.l63!ES.1Vt.
A.l66<ES.IVJ, A.l671ES.IVl, A.2061V!Il, A.218<Vlll, A.2!1<Vll>.
A.2141VIIl, A.2151V1Il, A.2661Vllll e A.270<VIII<, relacionadas
aos Capitulas II-1 e n.2,
·
~
INSTA os Governos Contratantes inten~ssactos a ~K:>itur. r.omo
um_ equivalente_ à :Parte B do CapítUlo II-1 da Convenção de 1974.
as "Regras sobre Compartimentagem e Estabilidade de Navios dr
Passageiros_ como __ um Equivalente à Parte B .do Capitulo II da.
Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana· no
Mar, 1960", adotada pela Aisembléia da Organização pela Resolução A.2651VII!l,quando aplicadas integralmente.
ReSoluÇão 5

Recomendação sobre ·o Uso de um S~_stema de Unidades na
Gonven<;ão Internacional para Salvaguarda da Vi(la·
Humana no Mar, 1974
A CONFERll:NCIA,
ESTANDO DE ACORDO que no futuro somente um stst~ma
de unidades d,ev·erá ser usado na Convenção para Salvaguo.rd::t do.
Vida Humana no Mar~
RECONHECENDO que na atual conjuntura é impraticãvel eliminar as unidades britânicas da Convenção Internacional paro.
Salvaguarda da Vida Humana no Mar. 1974,
RECOMENDA que a Organização em seus futuros trabq..lhos
deverá ter em mente que é desejável que os valores Et!jam cxpr~sos somente e:m unidad·es do sistema mêtric'O e os valor.:-.s de
unidacJe expressos .em números arredondados ond-e tal pos.sa s~r
feito sem pr·ejuizo das normas existentes ou práticas comercin.lmente aceitas.
'
CONVIDA a Organização a estudar taml;l_ém o "Sistema Internacional de, Unidad·es'' com vistas à sua_ utilização na Convenção
para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, como e quando
fOÍ" apropriado.
DOCUMENTO 3
Recom,endações Aplicáveis a.os Navios Nucleares

Nota: nas Recomendações que se seguem, a expressão-''a presente Convenção" significa a Conv·en_ção Internacional para Salvaguarda. da Vida Humana no Mar, 1974. Chama-se a atenção
para as Regras concernen~ a navios nucleares qtie figuram no
Capít~lo Vlll da presente Convenção.
Princípios G·e!1Lis de Segurança dos N;avios Nucleares
Dado que um acidente que afete as partes não nucleares
de um. navio nuclear. tal como avaria no m·ecanismo de governo,
incêndio ou colisão, etc., é suscetível de pôr em perigo a instalação
nuclear, é desejáv.el .que essas partes of-ereçam a máxima segurança possível. Em geral todo navio nuclear deverá satisfaz-er às
prescrições da presente _Convenção, da Admi~stração interessada
e de uma sociedade classificadora cred-enciada. Os elementos e as
instalações, tai.s como compartimentagens estanques, dispositivos
de· proteção contra incêndio," instalação de esgoto de porão, aparelhos <le combate a incêndio, instalações elétrlca.s, aparelhos de governo, dispositivo . de marcha-à-ré, dispositivo de estabilidade e
auxílios à navegação deverão ser obj.eto de cuidados especiais,
para assegurar ao navio uma proteção adequa-da que reduza ao
minimo os riscos de acidep.tes que pos.sam atingir a instalação
nuclear. I>erzyerão ser estudados os dossiês de acidentes no mar.
ocorridos com navios de semelhantes dimensões, a fim de se to ..
marem toda.s a.s medi.da.s para prevenir o risco de uma libertação
incontrolada de substâncias radioat!vas ou tóxlca.s em caso de
acidente <ia mesma natureza.
(b) Deverá ser da.dá especlai atenção à resistência geral da.s
estruturas dos navios nucleares, asSim como à resistência local
das estrutUl'~ que se encontrem no interior e em torno do compartimento do reatar.
(c) Toda navio nuclear deverá continuar a flutuar e conservar uma establlida.de suficiente quando, pelo menos, d<)ls qUais1.

(a)
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quer compartimentos principais estanques contíguos sejam alagados, em todas as condições previstas de carga.
(d) O sistema. de proteç.ão .contra incêndio e a estanqueidade
devem satisfazer a .normas pelo. menos equivalentes às normas
mats elevadas prescritas na presente Convenção.
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c) Os invólucros, sistemas ou dispositivos devem ser localizados de modo a reduzir ao mínimo as avalias suscetiveis de resultar de uma colisão ou encalhe. Na construção escolher-se-á, no
limite .das possibilidades práticas, traçados· que facilitem o desembarque do reatar ou de suas parteS essen·cíals em ca.so de perda
do navio. Mas as dispoSições tomadas para este efeito não devem,
~m caso algum, prejudicar a segurança do reatar em serviço nor-

Prescrições Gerais ~elativas à Iilstalação Nuclear
mal.
D.ev-erá ser provado, por meio de cálculos e. de experiênd) Devem ser 'p_~vidos d~~pq_sitivos que assegurem que incias, que a instalação nuclear e o seu invólucro s_ão ·dotados de
cêndios que se produzam no interior ou exterior da instalação do
tais propriedades que garantem, nos limites dM posslb111dades
rea,tor
não sejam de natureza a ameaçar a integridade dos invópráticas, o máXimo de proteção contra qualqu·er acidente ou d-efilucros, sist-emas ou dispositivos utilizados, ou a eficácia da instaciência qu·e I">esulte numa· irradiação excessiva, no mar _ou no
lação para interromper o funcionamento do reatar e mantê-lo em
porto, para as pessoas ell)barcadas, populaçõ-es, vias navegáveis e
condiÇão de segurança.
res·ervás de alimentos ou de água.
4.
Blindagem e Proteção contra as Ra.diações
(b) A instalação do reator deverá ser concebida de modo a
impedir qualquer reação em cadeia. não controlada. em todas as
a) Qualquer instalação nuclear deverâ ser equipadà com uma
condiçõ-es pr,evisíveis de operação e de acidente, incluindo o caso
blindagem que assegure, de. modo correto. a proteção biológica das
de afundamento do navio.
pessoas presentes a bordo, ou que se encontrem nas ·vizinhanças
imediatas do navio, contra os efeitos noc_ivQs ·das r~diações, tanto
(c) Um navio nuclear equipado com um -aparelho de pro~
nas condições normais de operação como em caso de acidente. O
pulsão com um único reator cujo grau de segUrança não tenha
nível máximo admissível de radiações nos compartimentos de hasido provado, deverá ser Provido de uma ins_tala-çã;o de propulsão
de. emergência cap_llz de p·ermitir o moviment~ do navio_ numa bitação e de serviço deverá esta;- _de acord,o co;rn a,s norm,~s int~r
naclonais que serão estabelecidas.
velocidade que assegure a sua capacidade de manobra. Tal instalação de propulsão de emergência deverá, quando o navio nab) Devem ser estabelecidas para todos os navios nucleares
vegar em águas territoriais, estar pronta a' entrar imediatamente -instruções
concernentes à condução e manutenção, destinadas a
em ação.
assegurar uma proteÇão apropri;:tda contra a radiação. A Adminis(d) A instalação de propulsão nuclear_ deverá ser tal que
tração deverá verificar periodicamente o conhecimento que, dessas
ass·egure possibilidades de manobra equivalentes às de um navio
instruções, tem o pessoal que mantém ligações com a instalação
do mesmo tipo com propulsão convencionaL
nuclear.
(e) As prescrições r·elativas aos elementos .de re§ie:t;Va e._ emerc) Os a_parelhos de_ detecção da radiação devem ser localizados
gência concernentes à parte convencional da instalação nuclear em locais apropriados e _devem 'dar o alarme no caso em que a
deverão -estar de acordo com as que estão em vigor para os na vi os
radiaçãp ultrapasse um níve~ de segurança pré-determinado.
convencionais análogos.
5.
Resíduos- Radia ti vos
Os elementos dos sistemas de reserva e de emergência de tipo
a) Devem ser providOs dispositivos especiais para armazenar
nuclear deverão ser 'estudados e desenvolvidos em frinção_ ~o gê·provisoriamente. se necessário, com segurança e para alijar com
nero de instalação nucl·ear utilizada.
segu~nça todos os re.síduos radioativos sólidos, líquidos ou gasosos.
(f) Quando os sistemas de reserva são indispensáveis pata
b) Os sistemas c;ie alijamento desses resíduos devem ser proa operação com toda segurança da instalaçãÇ> nucl·ear, el·es deverão
vidos de dispositivos de monitorização que devem dar ·alarme e,
ser separados dos sistemas principais de modo a dar o máximo
se
necessário,
intervir c~so a radiação ultrapasse um nível de sede proteção em caso de acidente.
gurança pré-determinado.
{g) Deve s-er provida wna fonte de energia de em·ergência
é) Os níveis máximos admissíveis- de i:adiação para alijamento
capaz de alimentar os elementos necessários para, com segurança,
dos resíduos em altomar deverão estar de ac0rdo com as normas
parar o reatar e mantê-lo em condições de segt.Irança.
internacionais que _venham a ser estabelecidas .
.(h) o compartimento do reator não deverá conter quaisquer
Reabastecimento· de Combustível Nuclear e ManutençãO
materiais inflamâveís que não sejam aqueles cujo emprego se faz 6.
necessário na instalação -cto reato r.
a) _As opeJ:ações para recarregar o reatar devem ser efetuadas
exclusivamente em locais convenientemente equipados para tal
(i) Não deverão ser· usados no reatort materiais suscetíveis
de entrar em reação química com o ar ou a água, 4e uma manei_ra fim.
perigosa, a menos que se possa demonstrar que, ao sistema con~
b) Devem ser tomadas disposições para asSegurar que as opesiderado, foram incorporados dispositivos de segurança aprorações de descarga, as 9perações para recarre-gar, as de serviçO e
priados.
manutenção sejam e!etuadas sem expor o pessoal a uma radiação
que ultrapasse a dose admissivel e sem liberar para o melo circunj) O reator e sua aparelhagem devem ·ser concebidOs para
dante perigosas substâncias radioatívas ou tóxi~as.
funcionar satisfatoriamente nas condiçõeS de sei:""viço no .mar, tendo-se em conta as posições, acelerações e vibrações do navio.
7.
Pessoal
O COmandante, os oficiais e os membros da trlpulaçS.o de wn
k) Os sistemas de refrigeração do reatar devem permitir
remover com toda a seguranÇa o calor residual do reatar e evitar navio nuclear devem possuir aí5 habilitações apropriadas e ter reo estabelecimento de uma temperatura excessiva em todos os cebido o treinamento correspondente a suas responsabilidades e.
as suas funções, de acordo ·co!ll as disposições tomadas pela Adcasos previsíveis de funcionamento e de acidente. sob todos os
ângulos de caimento e banda para os quais o_ navio permanece es- .ministração. Esse pessoal deve igualmente receber instrução sotâvel. 'Uma falha do dispositivo de evacuação do calor residual
bre as precauções a serem tomadas em matéria de proteção contra a radiação.
não de:verá resultar na liberação de quantidades perigosas de substâncias radioativas ou tóxicas fora do invólucro do reatar.
8.
Manual de Operação
1) O reatar deverá ser provido de dispositivos apropriados de
O Manual de Operação deverá fornecer Instruções detalhadas
comando, de proteção e de medida.
sobre os métodos a serem seguidos para efetua.r to~as as operações
relativas aos diversos dispositivos e sistemas tanto nas condições
m) Os dispositivos de comando e de medida necessários denormais de funcionamento como· nos- Casos de acidente. Deverá
vem ser concebidos de modo a permitir o comando da instalação
igualmente
conter prescrições relativas à conservação de registros
do reatar do exterior do invólucro.
apropriados sobre o funcionamento do reatar. e niveis de radiaProteção e Invólucro da Inst,alação do Reatar
ção, alijament~ de resíduos e testes_ e inspeções pertinentes à se3.
gurança da instalação do reatar.
a) A Instalação do reator deverá ser disposta, protegida e so9.
Dosslê de Segurança
Hdamente fixada, de modo a reduzir ao mínimo os riscos de ava_rias em caso de ac~dente do navio.
- ·
a) O Dossiê de Segurança deverá conter informações sufib) A instalação· do reatar deverá ser provida de invólucros, cientem_ente detalhadas para permitir ao pessoal qualificado apresistemas ou outros dispositivos_ destinados a impedir, em caso de
ciar o grau de segurança do navio_ e de sua instalação nuclear,
:;tvarias sobrevinda,s a um dos eleinentos, a liberação de quantiincluindo as normas e procedimentos utilizados, e determinar se
a prim.eira entrada em funcionamento e a operação normal será
dades perigosas de' substâncias radipativas ou tóxicas__nos compartimentos de serviço e de habitação e no meio .c_ircundante do
feita com toda segurança.. Os pontos característicos que deverão
navio. Esses invólucros, sistemas ou dispo~itivos exteriores devem
figurar no Dossíê q:e Segurança são: descrição do navio, qo reatar
ser submetidos a testes aprol?riados para fazer prova de seu fune do sis~ma de propulsão; estudo da condução nas condições norcionamento satisfatório em todos os casos preyisíveis de acidentes.
malniente encontradas no mar, nos portos e_em "Ci:t.sos de emergên~
2.
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cia; descrição do comando do reator, do tnvôlucro de segurança.
da proteção contra as radiações. do alijamPnto de resíduos ra.:
dioativos, da operação par~ recarregar o realor. dos ~lementos
que constituem os-- sístem:ls de reserva e de emergência, dos procedimentos de teste, das disposições tomadas concernentes ao
pessoal e _seu_ trein_amento, assim como u_ma__gstima dos acidentes
previsíveis mostrando que os riscos. foram reduzidos ao mínimo. O
Dossiê de SegUrança deverá indicar que a- instalação do reatar nã·a
[!.presenta perigo anormal para a tripulação, passagei;ros ou público. as vias navegáveis e reservas de alimento ou de água.
bl Não se deverá considerar que o co.o_teúdo Jio Do®iê de Segurança se. limite às informações propostas neste texto. devendo
ser dado eonhec_i_mento de todos os dadQ$ suplementar-es, çie caráter específico. que se façam necessários. Um Dossiê completo
deverã ser redigido por ocasião da primeira instalação de um tipo
de reatar num navio de dado tipo. No que concerne a reatares da
segunda geração e de gerações post-eriores para navios, cuja prova
de funcionamento e de segurança tenha sido feita, a aceitação
poderã repousar num eStudo anaUtico das modi~icações introduzidas em I'elação aos modelos anteriores.
Difusão de Prescrições
Os Governos Contratantes devem publicar todas as prescriç-ões
especiais qtH' formularem quanto à chegada çle 11avios nucleares
na proximi· ~de de seus Portos. sua entrada e estadia nesses
portos.
10.

Controle Especial
Quando a segurança do navio nuclear e _de sua instalação
nuclear tiver sido devidamente estabelecida, as medidas seguintes
serão, em geral, adequadas para determinar se as suas condições
de funcionamento oferecem toda segurança:
(a) exame do diário de bordo relativo ao comportamento da
instàlação nuclear durante um periodo razoável que pode ir de uma
semana a wn mês. incluindo a estadia .no últímo po:t:to visitado;
(b)
verificação do fato de que a ü1stalação nuclear at·endeàs condições prescritas e de que têm sido efetuadas todas as verificações peiiódicas exigidas pelo Manual de Operação;
(c)
verificação do fato de que o nível de radiação emitida
nas zonas interiores· e nos arredores do navio, acessíveis ao pessoal
de terra, não ultrapasse o nível mãxi:mo admissivel que ê previstono Manual de Operação. Esta verificação pode ser efetuada pelo
exame dos registras de bordo ou por medidas executadas indepe-ndente;
(d) determinação da quaritidade e do grau de radioativldade
dos residuos armazenados a bordo, pelo exame dos registras de
bordo ou por medidas executadas independentemente; verificação
dos procedimentos e planos de alijamento;
(e) verificação do fato de que o dispositivo de proteção e o
invôlucro da instalação do reatar estão intactos e de que qualquer
operação prevista que implique na abertura de urna fenda no invólucro seria feita nas conctíções de· ex_ecução de acordo com .as
prescrições. do Manual de OIJeração;
(f)
verificação do fato .de_que os dLspositivos e equipamentos
convencionais bem como os de emergência. cuja segurança de funcionamento é- essencial para a navegação em águas restritas. estão
cm boas condiçóes d~ funcionamento.
11.

RELAÇAO DAS J>ESSOAS P',RESEN'l'ES A CON.FE'RJ'!:NCIA
O Governo da Alemanha. República Democrática
Doutor H .. Rentner
Comandante A. Maul
Senhor •E, Kloss
Doutor O. Bossow
Senhor W. Grund
Sen:hor R. Kunst
O Governo da Alemanha. República Federal
])()utor W~ H. Lampe
Senhor U. E. Oppel
Comandante P. Hübschrnann
Senhor E. Schulze-Rauschenbach
Senhor W. Háusler
Comandante O. Sass.
O Governo da República Democrátíca e. Popular da ·Algéria
Senhor M. S. Tighilt
Senhor A. Laidi
O Governo da República Argentirta
Sua Excelência Doutor M. de ..-\nchorena
Comandante C. N. A. Guevara
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O Governo da República Argentina (COn~inuaçãoJ
senhor A. P. A. Mancinelli
Senhor A. P. Majas
SCnhOritã G. L. Grandi
Senhor H. R. Basso
Senhor E. J. SOiianello
O Governo da Comunidade da Austrã.lia
Senhor G. Unkles
Senhor P. R. Holmes
Senhor P. G. ·Basset
O Governo da República da Austr:!a
Doutor A. Rohan
O Governo do Reino da Bélgica
Senhor R. V ancraeynest
Senhor L. Van de Vei
Senhor J. H. Kadijk
Senhor P. Ronveau:x:
Senhorita J. Dustin
O Governo da República ~cialista da União da Birmânia
Senhor Maung Maung Lay
Senhor Tun Myat
O Goven1o da República ·Federativa do Brasil
Senhor M. Ra.!fael!i.
Comandante L. C. Veiga do Am.a.ral
Senh'?Iita V. A. CleavE:r
o Governo da República Popular da Bulgária
- Sua Excelência Professor A. Yank:ov
Senhor S. Simeonov
- Senhor A. Valka.nov
O Governo do C'anadá.
Senhor W. A. O"N<>il
Comandante G. W. R. Graves
Senhora M. Temple
Senhor J. H. B~whistle
Coman_dante V, Browne
Senhor B. M.. Mawhinncy
O Governo da República do Chile
Capitão de Fragata J. Sepúlveda
Senhor C, Pe Costa Nora
Capitão de Corveta J. O. Oliva
O Governo da República Popular da China
Sua Excelência o &nhor Sung Chih-kuang
Senhor Ting Chi-Chung
Senhor Yin Yi
Senhor Shen Chao-clll
Senhor An Tze-yu
Senhor Tong Po- yi
o: Governo da República de Chipre
Senhor M. V. Vassiliades
O Governo da República de Cingapura
Senhor C. C. de Cruz
SenhorWong Len Poh
O Governo da República Popular do Congo
Senhor A. Bayonne
O Governo da República de Cuba
Senhor R. Mesa Crespo
Senhor D. Hemá..ndez Annas
Comandante s. Galves Cancio
senhor A. Cánovas Martinez
Senhor A. Moreno 8ánchez
Comandante R. Pérez Miranda
Senhor A. Forrellat Pl-anas
Senhor O. A. .Agu!rre
O Governo do Reino da Dinamarca
Senhor S. M. Lunddahl
Senhor F. Fribert
Comandante K. W. L!nnem&llln
senhor T. Holm.strotn
senhor J. J. Jensen
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Governo da República Arabe do Eglto
Senhor M. A. El-Sam.mak
Senhor M. M. Fawzl
Senhor A. F. -'Hosny
O Governo do Estado Espanhol
senhor L. Mayãns
Senhor J. Ouenca
Doutor L. Santoma
Senhor A. Mato
Doutor A. Prego
Senhor R. Maslp
Senhor A. Pintor
O Governo dos Estados Unidos da Amérl<::!.
Almirante O. w. Sl!er
Contra-Almirante W. M. Benkert
Contra-Almirante R. Y. Ed.wards
O Honorável Paul N. McOloskey. Jr ..
O Honorável Leonore Sullivan
Senhor R. K Bank
Senhor W. O. Broadhead
Senhor w· P. Clappin
Capitão-Tenente J. B. Ell!s
Coonandante L. W. Goddu. Jr.
Senhor C. J. Grlp
Senhor E. H. Middleton
Senhora C. Ode !I
Senhor J. Robertson
Senhor S. F. Sammls
Senhor D. F. Sheehan
O Governo da República da Finlânl);'
Senhor E. Helaniemi
Comandante A. Aspelin
Senhor A. Kuusela
Senhor H. Sõderholm
Senhor P. S. Grunér
Senhor R. Hérdin
o Governo da RepUblica Francesa
·
Senhor M. Jacquier
Senhor F.• Pélerln
Senhor F. Mourot
Senhor G. Y. Marlnet
Senhor P. Hubert
Senhor R. J. Thlrlon
Senhor Lalitte
o Governo da República Gabonesa
Senhor M. Nombo
O Governo da República de Gana
Sua Exeelêncla o Senhor H. V. H. Selcy'
Senhar Y. K. Quartey
Comandante J. Janes
Senhar K. B. S. Simpson
O Gaverno da República Helênica
Senhbr S. Stratigis
Coma.nda:nte V. Tzavaras
Capitão-de-Fragata E. Mltropaulos
Senhar J. Kulttkundls
Contra-Aimlrà:nte B. Hanldis
Senhar A. Chandris
COmadaro E. Photladis
Professar Th. Latlkakls
Senhor J. Dlmitrakopaulos
Senhor E. Saltls
Senhor C. Phllippau
Senhor G. Ko!ymvas
Hong Kong
Senhar R. Bteclock
Senhor F. C. Lingwood
O Gaverna da República Popular Húngara
-senhor I. Kârász
Senhor A. Kavács
Comandante F. Bores
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O Governo da República DemocrátiCa PopuLar do I:ême-n
Carmindante S. A. H. Yatai
O Governa da República da índia
Senhor R. C. Mahan ·
Senhor D. A. Kam_at
Senhor S. Bannerjee
O Gavemo da Repúb)lca da Indonésia
Comandante Tardana -8\lrahardja
Senhor F. Latum_e-ten
Senhor R. &>bbani
Senhor Nazit
.Eenhor B. Rosandi
Senhor A. Soerja Dja.n~gara
e'enhor J. sutan tio
Senhor C. B. Tauran
o Governo do Império do Irã
Se-nhor H. Afshar
Smhor M. Forootan
Senhor K. Mahy'ar
Senhor H. H. Mazhari
O Gover:no da Irlanda
Senhor S. Gaynor
O Ooverno da República da Islã,ndia
Senhor H. R. Bárdarson
O Govetno do Estado de Israél
Doutor P. Muench
Senhor O. _Eran
O Governo da República Italiana
Senhar N. D'Angelo
Senhor E. Belardínelli
Senhor P. Oiannella
Dou tor A. Basso
Comandante F. Vignall
Comandati te C. Franchini
O Governo da República Federativa Socialista da Iugoslávia
Senhor H. Toncié
Doutor P. Nikolié
Senhor V. -8tallo
Senhar M. Míhaljevié
Senhor M. Bué
O Governo da Jamaica
Senhar P. W. C. Burke
Senhorita V. Owen

O Governo do Japão
Sua· Excelência o Senhor H. Mori

Senhor M. 'Uehlda
Senhor H. Hashlmoto
Senhor A. Kun!be
Senhor M. Iwata

Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhar
Senhar

S.
S.
Y.
·M.
K.
S.
Y.

Kuda
Matsuzawa
Mlyamota
Nishioka
M!yazaki
Iwata
Shudo

Senhor M. Ono

Senhar T. Yamada
Senhor T. Morikawa.
Senhor Y. Masuda
O Governa do Estada do Kwait
Seilhor A. R. Al-Yagout
Senhor·s. N. S. Awadh ali
Comandante A. W. Ba.nk&
O Gaverno da Repúbl!ea da Libéria
O Honarável G. F. B. Cooper
O Honarável J. C. Montgomery
D<>utar F. L. Wlswall, Jr.
Senhor F. T. L!P.Inger
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O Goverr.o da República da Libéria (contln uação 1
Senhor H. N. conway, Jr.
COmandante A. Cromble
Senhor J. M. B·ates
Senhor A. P. Ritola
Senhor C. H. A. Marshall
Senhor J. Tiratto
O Governo da República Arabe Libia
8enhor M. Nur!
Senhor ·A. Al-Oujall
Senhor 8. S. Tarmissi
O Governo da República Malgache
Senhor F. Rakotomavo
Senhor Fl Manand.aZa
O Governo dos Estados Unidos do México
· COmandante H. Morales Aeosta
. Capitão-de-Fragata G. Orozeo
Capitão-de-Fragata F. Mugica Ramos
Serlhor· A.· Rozental
Comandante C. Maroto Gaxioia
·Senhor L. •A. Amado Castro

O Governo da Republica Portuguesa
Senhor B. Cadete
O Governo da República da Corêia
Senhor J. I Chol
Senhor C. W. Yoon
Senhor T. K. Han
O Governo da República do Vletnã
Senhor T. M. Ngoc
c

Senhor P. H. Bach
O Governo da 'República SOcialista Soviética da Bielorússia

Senhor
Senhor
O Governo
Senhor
·senhor

d~

Ucrãnia

Senhor :r. N. Archer
Comandante J. A. Hampton
Senhor G. Victory

Senhor N, Bell
Senhor J. G. Walmsley
Comandante ;r. H. Shone
Doutor J. Cowley
Senhor C. Bell
Senhor G. W. Thompson

Senhor I. S. Ivanovic

Senhor G. A. F. Longe
Senhor S. S. S. Ojomo
Senhor A. O. Okafor
Senhor M. M. Aliyu
COmandante S. o. Kadirl
COmandante H. A. Agate
O Governo do Reino da •Noruega
Senhor M. Hareide
Senhor E. J .. Salvesen
Senhor C. Fleischer
Senhor I. A. Manum
Senhor F. Borsum
Senhor A. Wllg
Senhor Pr. W. Mosgren

Senhor J. S. Parker, OBE
Senhora J. M. Wicks
Senhor P, E. Kent
Senhor G. A. l?reston
Senhor J. R, Mallinson
Senhor D. J. Wiseman

Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhor

O Governo da Nova Zelândia.
Senhor H. !0. M. Jones

O. M. Hills.
S. C. Pride
F. Berman
P. R. Pendleton
W. T. Cairns
J. Irvine

Comandante G. B. Shakespeare

comandante .E. Boyack
Senhor E. Galloway
Senhor C. R. Keating
O Go\'erno do Reino dos Paises-Balxos
Senhor A. van der Woudtm
Senhor L. H. Remmerswaal
Senhor H. A. J. Kruljssen
Senhor J. Schoen

O Governo da República Islâmica do Paquistão
Comandante M. A. Ghaffar
Senhor S. A. H. Kazmi
o Governo da República do Peru
Senhor 'PI.. Rlvero
capitão de CO""'ta R. A. Forsyth
o Governo da República Popular da Polónia
Senhor R. Pletraszek
Sephor W. Ertel
COmandante S. Z. Szymanskl
Senhor S. Geryszewskl
Senhor L. Góreckl
Senhor w. Mllenuszldn
Senhor J. Górny
Senhor S. Nowicki

Peshkov
G. Maslyko
da ·República Socialista SOviética
A. Tretiak
M. Belousov

,Senhor S. N. Burbridge

O Governo da República Federal· da Nigéria

Governo da República do Panamá
Sua Excelência o Senhor A. Bissot, Jr.

v:

O Governo da República Unida da Tanzània
Senhor S. E. N. Ihema
Senhor O. Rutihinda
O Governo do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

O. Governo do Principado de Mônaco
COmandante Y. Caruso

Barão S. van Heemstra.
Senh9r J. N. F. Lameyer
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Senhor W. Mateer
Senhor G. E. Smith
COmandante H. M. Collier
COmandante J. T. Glbson, MBE
Senhor M. Squlres
Senhor R. Craw!ey
Senhor M. Anthony
Senhor D. Seaman

Senhor A. R. Begg

o· Governo da República do Senegal
Senhor J. G. Senghor
Senhor M. Diouf

o

Governo da Republica de Sr! Lanka
Senhor P. B. Karandawela
Senhora M. v. Aranwela

O Governo do Reino da Suécia

Senhor G. Steen
Senhor P. ·Eriksson
Senhor L. Sjõstedt
Comandante U. Jahn:ke
O Governo da COnfederação Suíça
Sua Excelência o Doutor A. Wettnauer
Senhor R. Serex
O Governo da República Socialista T.checoslovaca
Doutor F. Tleclta Senhor J. stransky
comand<mte P. Kadlecik
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O Governo da :Repíiblica. TUrca
Senhor A. Ozarar

Senhor N. Dumlu
Comandante z. TUran
Comandante Q. caner
O Governo da ·União das :Repúblicas Socialistas Soviéticas
Senhor A .. Kolesnitchenko
Senhor V. K. Dubonalc
Doutor V. Dorin
Senhor A. Andreev
Senhor :s. Antlpóv
Senhor Y. Atsero'r
Senhor N. I. Glukhov
Senhor V. A. ZabrodSky
Senhor Y. mn
Senhor L. Kovchegov
Comandante E. Lukyanov
CoMandante M. Ovanesov

Senhor D. Sokolov
O Governo . da República Orten tal do Uruguai
Sua Excelência. o Senhor J. [) .. Dei Camilo
Senhora N. MacCOII de ma
Senhor A. cazes
O Gover.no da República da Venezuela
Sua Excelência:. o DOutor Pérez de la Cova
Comandante C. A. Porras

Senhor. R. Hernández
Comandan.te G. Nout
Organização Internacional do Trã.balho.
Senhor H. F. Rossetti
União Internacional de Telecomunicações
Senhor R. Pett t
Câmara Internacional da Marinha Mercan.te
Contra-Almirante P. W. W. Graham
Comandante B. G. H. M. Baynham
Senhor W.. Welch
Senhor R. ;,.. Hall
Comissão Eletrotécnica. Internaclonat
Senhor G .. o. Watson

Senhor W. Croon
Confederação Internaclonal dos Siri.dicatos Livres
Senhor A. G. Selander
Associação InternO.cional de Sinalização Marit!mà:
Com,.ndante D. A. G. Dlekens
Comandante P. F. Mason
Senhor N. ·F. Matthews
Comitê Internacional Radio-Marltimo
'Senhor J. D. Parker
Coman,dante R. G. Swallow
Associação Internacional de Sociedades Classi!'!cadoras
Senhor A. Tsybulin
Senhor R. P . Ha.rrlson
Senhor H. Horma.nn
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Forum Marit!mo Internacional das Companhias :de Petróleo
Senhor C. A. Walde~
Senhor r. E. ~ COCq ·
comandante' A. Tbom~><~on
AS!iOC18.ção Intern.acional de Práticos Maritintos
Comandante J. A. Edmondson
Comandante C. A. Rhódes

Senhor E. ·Eden
Comitê de Tecnologia Marinha para os· Recursos. Oceânicos
Capitão-de~ Fragata M. S.. F. Ral:Íken
A.ssoci&;ção de Transporte '.Aéreo Internacional
&nhor L. Lee
Convidados Especiais
Sir Gilmour Jenklns, KCB, KBE, MC. Pr.esidente da Conferência Int'emacional de 1960 para a Salvaguarda da Vida Humana no M:ar.
Senh<?r William Graharil, CB, 0~, secretário Geral da .Conferência Internacional de 1960 para a· Salvaguarda da Vldli
H_umana no Mar.

Senhor Dennls C. Haselgrove. Presidente do COmitê de Re- ·
dação da. Conferência Internacional de .!-960 para Salvaguarda
da Vida Hur,nana no Mar.

Contra-Almirante P. S. Pagonis, Presid.,nte do Comitê de
Transporte de Grãos, Minerais e Cargas a Granel da Conferência Internacional de 1960 pàra a Sa.lv_aguarda da ..Vida Hu-

mana no Mar.
Senhor A .. W. Clarke, OBE, Presidente do Comitê de Transporte de Mercadolias Perig:osas da Confer~ncia. Intemaciona~
d.e 1960 para a Balvaguarda da Vida Humana no Mar.
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Senhor C. P. Srtvastava. Secretário GeraL
Senhor J. Quéguiner, Secretário. Geral- Adjunto.

Senhor A. 'Saveliev, Secretário Executivo.
Senhor T. Mensah, Conselheiro JurídiCo.

Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhor
Senhor

z. Sdougos, Secretario Executivo Adjunto.
Y. Sasamura, Secretário de Comitê. ·
T. Busha, Secretário de COmitê.
J. ·,Tens, Secretário de COmitê.
L. Goll, Secretário de Comitê.
W. de Qoede, Secretário de Comitê.

Senhor O. Cipolla, Assistente do Secretário·Execi.ttivo.
Senhor. B. Okamura. Assistente do ·Secretãri.o de Coqlitê.

Senhor ·A. Spassky, Assistente do Secretário Executi1ro.
Senhor H. Wardelmann, Assistente do Secretário de Comitê
Senhor C. Zimmerll, Assistente do Secretário Executivo.
Senhor J. Tbompson, ·Ássistente do Secretário de ·eom!te.
Senhor H. Mallet, Diretor da 'iD!v!são de COnferências.
Senhora A. Meldrum, Serviço de Relações Públicas.
&nhorita R. Heard, Serviço de Documentos.
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!.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr. }9-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo n• 2/80 (n• 36/79, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a 1'i' de novembro de 1974.
1.2.2 - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 80/77, que acrescenta parãgrafo ao
art. 774 do Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943. (Redação do vencido para o segundo turno regimental.)
-Projeto de Lei da Câmara ni 51/76 (n• 1.214/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes não-biodegradâveis
nas condições que especifica. (Redação do vencido para o turno suplementar.)
-Projeto de Lei do Senado n9 205/79, que permite a prisão civil do
devedor quando, por dolo, não cumprir a decisão judicial. (Redação final.)
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 147/78, por ter recebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito, das comissões a que foi
distribuído.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 14/80, de autoria do Sr. Senador Jorge Kalume, que autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Económico - CDE, a providência que especifica.
-Projeto de Lei do Senado n• 15/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga o art. 29 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de
1975.
1.2.5- Requerimento
- N9 20/80, de autoria do Sr. Senador Evandro Carreira, Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar a devastação
da floresta amazónica e suas implicações, solicitando prorrogação por 120
(cento e vinte) dias, do prazo concedido à Comissão para conclusão dos
seus trabalhos. Aprovado.
1.2.6 -

Discursos do Expediente

SENADOR PASSOS PORTO- 1• aniversãrio da administração
Augusto Franco, em Sergipe.

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Resultados do primeiro ano
do Governo do Presidente João Figueiredo.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE-15 anosdaRedeGlobo.

SENADOR HUMBERTO LUCENA eleições diretas em todos os níveis.

Restabelecimento das
·

FALA DA PRESIDiiNCIA- Saudação a parlamentares integrantes
do Parlamento Latino-Americano, em visita ao Senado Federal.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Prosseguimento de seu discurso.
1.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n' 570/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n• 337/78, de sua autoria, que modifica a redação do§ 3• do art. 5• da Lei
n• 6.367, de 19 de outubro de 1976. Aprovado.
-Requerimento n9 571/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 343,
de 1978, de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 24 da Lei
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social.
Aprovado.
-Requerimento n9 572/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 344,
de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do § 5• do art. 3• da Lei
n• 5.890, de 8 de junho de 1973. Aprovado.
--Requerimento n9 573/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 345,
de 1978, de sua autoria, que acrescenta parãgrafos ao art. 450 da Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado.
- Requerimento n' 576/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivarnento do Projeto de Lei do Senado n9 199,
de 1977, de sua autoria, que acrescenta parágrafo art. 143 do Decreto-lei
n9 5.452, de 1"' de maio de 1943, passando a ser 19 o parágrafo único.
Aprovado.
-Requerimento n"' 1/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo General Antônio Ferreira Marques, Comandante da I • Re~
gião Militar, na solenidade comemorativa do 359 aniversário da Tomada
do Monte Castelo. Aprovado.
- Projeto de Lei do Senado n• 164/79, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que estabele-ce a uniformidade dos vencimentos das contas de luz, água e telefone em todo o País, e dã outras providências. Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Lei do Senado n• 187 j79, de autoria do Sr. Senador
Aloysio Chaves, que revoga o § 39 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da allnea f do inciso I do art. 702, da alínea b do
art. 894, da alínea a do art. 896 da Consolidação das Leis do Trªba!ho,
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bem como do art. 9o da Lei no 5.584, de 26 de junho de 1970. Aprovado. Ã
Comissão de Red.ação.

-

Projeto de Lei do Senado nll 38/79, de autoria do Sr. Senador

Henrique Santillo, que revoga os Decretos-leis n~'s 228, de 28 de fevereiro
de 1967, e 477, de 26 de fevereiro de 1969. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.
1.4 -DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

SENADOR ADERBAL JUREMA- Primeiro aniversãrio da administração Marco Maciel no Estado de Pernambuco.
SENADOR GABRIEL HERMES- Apelo às autoridades competentes em defesa da cultura da borracha natural na Amazônia.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Trabalhos desenvolvidos por
ocasião da reunião da Junta Oiretiva do Parlamento Latino-Americano,
realizada no Senado Federal nos dias 15 e 16 do corrente mês. Contaminação de gêneros alimentícios no País.

Março de 1980

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Apelo ao Sr. Ministro do
Interior em favor do MunicípiO de Baião-PA, atingido por enchentes.
SENADOR HELV!DIO NUNES- Aniversârio de falecimento do
ex-Senador Dirceu Arcoverde.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Relatório apresentado pelo
Professor Hilton Rocha, por ocasião da sessão da Assembléia Geral do
Instituto Hilton Chaves. Artigo do jornalista Vivaldi Moreira, publicado
no jornal Estado de Minas, sob o título Obra de Ciência e Amor.
SENADOR GASTÀO MDLLER - Artigo intitulado "O teste da
lealdade à democracia'\ publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, em
sua edição de 13 do corrente último.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- MESA DIRETORA
3- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
----'

ATA DA 13~ SESSÃO, EM 17 DE MARÇO DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDÊ:NCIA DOS SRS- LUIZ VIANA, NILO COELHO, GASTÃO MULLER E JORGE KALUME

.4S 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SE.\'ADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles

- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva.- Bernar-

ANEXO AO PARECER No 50, DE 1980
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n9 80, de 1977, que acrescenta parágrafo ao artigo
774 do Decreto-lei n9 5.452, de ]9 de maio de 1943.

O Congresso Nacional decreta:
dino Viana- Helvidio Nunes- Almir Pinto- Humberto Lucena- AderArt. )o O art. 774 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
bal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Paspelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger com o seguinte
sos Pôrto- Lomanto Júnior~- Luiz Viana- Nelson Carneiro- Murilo
parágrafo 29, renumerando-se O atual parágrafo único para§ 19:
Badaró- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Men"§ 29 A notificação postal somente serã considerada recebida
des Canale - Affonso Camargo - Paulo Brossard.
mediante provas nos ·a tos."
.O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comArt. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
pa.recimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
aberta a sessão.
O Sr. l9-SeCt'élâti6 procederá à leitura- do Expediente.
PARECER No 51, DE 1980
E lido o seguime
Da Comissão de Redacão
EXPEDIENTE
Redação do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei
da Câmara no 51, de 1976 (n' 1.214/75, na Casa de origem).
OFICIO

Do Sr. f'i-Séàetãrio da Câmara-dos Deputados, encaminhando à revisão
do s,•nado autógrafo do seguinte projeto:
(')PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1980
(n9 36/79, na- Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Com:enção Internacional para a Salvaguarda
da Vida Humana no Mar, concluída, em Londres, a }9 de novembro de
1974.
PARECERES
PARECER No 50, DE 1980
Da Comissão de Redacão
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n9 80, de 1977.

Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do Projeto de Lei da Câmara no 51, de 1976 (no 1.214, de 1975, na Casa de
origem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes não-biodeSradâveis,
nas condições que especifica.
Sala das Comissões, 13 de março de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
--Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER No 51, DE 1980
Redação do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei
da Câmara n9 51, de 1976 (n9 1.214/75, na Casa de origem).
Substitua-se o Presente Projeto pelo seguirite:
Dispõe sobre a fabricação de detergentes não~biodegradáveis, nas
condições que especifica, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas industriais do setor de detergentes somente poderão prOduzir detergentes não-poluidores (biodegradâveis).
Art. 29 A partir da vigência desta Lei, fica proibida a importação de deA Comissão apresenta a redaçào do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1977, que acrescenta parágrafo tergentes não-biodegradãvei~.
ao artigo 774 do Decreto-lei n9 452, de 19 de maio de 1943, passando a ser 19 o
Art. 39 O Ministério da Saúde não concederá novas licenças, ou prorrogação das atuais, de saneantes nào-biodegradáveis.
parágrafo único.
Sala das Comissões, 13 de março de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
(•) Será publicado em Suplemento a presente ediç~o
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale.

Relator: Senador Dirceu Cardoso

Março de 1980
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Parãgrafó únlC-0-.- A exposição à venda ou-entrega ao consumo de proOs percentuais atribuídos ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A (atualdutos sem a licença de que trata este artigo constitui infração capitulada no mente 8%) e ao Banco da Amazônia S/ A (4%) repre.c;:entam substancial ajuda,
Decreto-lei n9 785, de 25 de agosto de 1969, sujeitando-se o infrator ao pro- como se poderá verificar no quadro abaixo:
cesso e penalidades previstos nesse diploma legal, sem prejuízo das demais
---------------------:------sanções penais.
Valor
Bancos
Ano
Art. 49 Os rótulos dos produtos de que trata esta Lei conterão dizeres
explícitos sobre o seu modo de usar e as cautelas necessãrias, a fim de preveBNB
464.000.000,00
1976
nir ou evitar casos de agravos à saúde.
232.000.000,00
BASA
Art. 59 Fica fixado o prazo de 3 (três) cinos para adaptação das indús612.800.000,00
1977
BNB
trias referidas no art. }9 às exigências desta Lei.
306.400.000,00
BASA
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
936.000.000,00
1978
BNB
Art. 79 Revogam-se as disposições em cofltfâfio.
468.000.000,00
BASA
PARECERN' 52, DE 1980
1.005.800.000.00
1979
BNB
Da Comissão de Reda~ão
502.900.00
BASA
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1979.
É sabido que ambas as regiões (Nordeste e Amazônia) são as mais carenRelator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado tes do País e têm sido motivo de preocupação por parte do Governo Federal,
n9 205, de 1979, que permite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não até porque existe grande disparidade entre o sul e o norte e nordeste.
Urge, pois, que se aproxime (pelo menos) parte da distribuição do IOF
cumprir a decisão judicial.
Sala das Comissões, 13 de março de 198{)._- Adalberto Sena, Presidente entre a Amazônia, através do seu principal Banco (o da Amazônia), e o do
Nordeste (BNB).
- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Ca.nale.

Poder-se-ia argumentar que sendo o nordeste mais povoado deveria merecer maior percentual e atento a isso é que estou propondo o aumento de 8%
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1979, que para I 0%, porém é preciso corisiderar a extensão territorial da Amazônia, repermite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não cumprir a de- presentando 2/3 do Território Nacional, limítrofe com 8 países e, embora
cisão judicial.
com uma população inferior, exige, por tudo isso tratamento cuidadoso e diferenciado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 643 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de
Sempre me preocupei com assuntos dessa natureza haja vista que, em 30janeiro de 1973) ê acrescido do seguinte parágrafo, Passando a§ 19 o ati.Ial pa- 5-1978, em audiência com o Presidente Ernesto Geisel pleiteei igualdade na
rágrafo único:
distribuição do percentual entre os dois Bancos - BNB e BASA .

ANEXO AO PARECER N• 52, DE 1980

..§ 29 Se houver dolo na recusa do devedor, o juiz poderá decretar a sua prisão".

Art. 29
Art. 39

Esta Lei entra e:m vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições eni contrário,

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1978,
do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parãgrafo único ao artigo 39 da
Lei n9 5.8-59, de 11 de dezembro de 1972, por ter recebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito, -das comissões a que foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projetos de lei que
serão lidos pelo Sr. 19-Secretârio.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1980

Também os a portes de recursos financeiros para a Amazônia são insuficientes para atender a sua demanda, mormente nesta sua fase desenvolvimentista.
O que ora proponho - aumento dos percentuais do íOF- dupliêãndo

o do BASA de 4% para 8% e aumentando o do BNB isto é, de 8% para 10%,
servirã para reduzir a desigualdade (e grande) do IOF entre as duas áreas com
suas características próprias e ambas necessitadas.
Observe-se ainda que a responsabilidade de atendimento do BASA (Banco da Amazônia) aumentou consideravelmente com a criação do Estado de
Mato Grosso do Sul, que passou a pertencer a área da SUDAM, isto é, da

Amazônia Legal, pela Lei Complementar no 31, de 1977, a qual alterou a Lei
n' 5.137, de 1966.
Conseqíientemente (e a referência embora tenha o sentido do óbvio,
impõe-se para melhor corroborar o raciocínio) com o aumento da área territorial, veio a -i:iopulacional e a empresarial, justificado, pôrtanto, de pleno direito a solicitação ora sugerida no presente projeto.

Sala das Sessões, 17 de março de 1980. - Jorge Kalume.

Autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDE, a providência que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N• 31, DE 11 DE OUTUBRO DE 1977

Fica o Poder Executivo autorizado a propor ao Conselho de

Desenvoi~imento EconómiCo-COE, aumento, ct'e 8% para 10% e de 4% para

Cria o Estado de

M~to

Grosso

d~

Sul, e dá outras providências

8%, da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras- IOF, destinada, respectivamente, ao Banco do Nordeste do Brasil S. A., e Banco da
DECRETO-LEI No 914, DE 7 DE OUTUBRO DE 1969
Amazônia S. A., a partir do exercício financeiro de 1981 aH~ o de 1986.
Altera disposições da Lei n' 5.143 (*),de 20 de outubro de 1966, quereArt. 29 Esta Lei entra em vigor na daia de sua publicação.
gula a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, e dá outras provi~
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
dências
Justificação
O Imposto sobre Operações Financeiras -

IOF em tão boa hora insti-

tuído pelo Governo Federal atravês da Lei n' 5.143, de 20 de outubro de

LEI N• 5.143, DE 20 DE OUTUBRO DE 1966

1966, posteriormente alterada pelo Decreto-lei n9 914, de 7 de outubro de
Institui o Imposto sobre Operações Financeiras, regula a respectiva
1969, incide, como o próprio título designa, sobre as mais variadas formas de cobrança, dispõe sobre a aplicação das reservas monetãrias oriundas da sua
operações bancárias e de seguros.
receita, e dâ outras providências
O valor arrecadado é recolhido ao Banco Central (BACEN) e a sua aplicação, em diversos setores, tem contribuído para fortalecer a política creditícia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• IS, DE 1980
Revoga o art. 29 da Lei n'i' 6.243, de 24 de :setembro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• f: revogado o art. 2• da Lei n• 6.243, de 24 de setembro de
1975.
Art. 2"? Enti'arâ esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificacão
Em sua redação original determinava a Lei Orgânica da Previdência Social:
"Art. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado o dispoSto no art. 39:
I - os que trabalham, como empregados. no território naciona I;
II -os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no
Brasil para trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais no exterior;
I I I - os titulares de firma individual e diretores, sócios-gerentes. sócios solidários, sócios cotistas. sócios de indústria de qualquer
empresa, cuja idade mâxima seja no ato da inscrição de 50 (cinqtlenta) anos;
IV - os trabalhadores avulsos e os autónomos."
Por sua vez, determinava o artigo primeiro da citada legislação:
"Art. 19 A Previdência Social, organizada na forma desta lei,
tem por fim assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis
de manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de serviço, prisão ou morte daqUeles de quem dependiam economicamente, bem como a prestação de serviços que visem à proteção
de sua saúde e concorram para o seu bem·estar."
Os titulares de firma individual, diretores e sócios de empresa com cinqüenta ou mais anos de idade no ato da inscrição referidos no item III do
art. 59, eram exclufdos da filiação obrigatória à Previdência Social, sem direito, em contrapartida, aos beneficias por ela proporcionados. do mesmo modo
que os segurados compulsórios. sem distinção, obrigados a contribuir para o
seguro social, adquiriam. satisfeitas as coridições legais, aos benefícios (aposentadorias, auxílios, abonos etc.) e serviços (assistência médica, serviço social
etc.) previstos na legislação em causa.
Determinou, entretanto, o Decreto-lei n9 710, de 28 de julho de 1969:
.. Art. 49 Após completar sessenta anos de idade, quem se filiar ao sistema geral da Previdência Social somente fará jus ao pecúlio de que trata o§ 3• do art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto
de 1960, com a redação que lhe deu o Decreto-lei n'i' 66, de 21 de novembro de 1966."
A seguir, tivemos a Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, cujo art. }'?deu
a seguinte redação ao art. 59 da Lei Orgânica da Previdência Social:
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Finalmente, prescreveu o art. 29 da Lei n9 6.243, de 24 de setembro de
1975:
..Art. 2"? Aquele que ingressar no regime da Lei Orgânica da
Previdência Social após completar 60 (sessent3) anos de idade terã,
também, direito ao pecúlio de que trata o artigo anterior, não fazen·
do jus, entretanto, a quaisquer outras prestações, salvo o saláriofamília, e os serviços, bem como o auxflio~funeral."
A partir, portanto, da edição dÕ Decreto-lei n9 710, de 1969, criou-se no
direito previdenciãrio a estranha figura do segurado obrigatório da Previdência Social, sem direito, entretanto, à proteção previdenciâria, ou seja,
estabeleceu-se discriminação contra os trabalhadores idosos (com sessenta ou
mais anos de idade), dos quais se exige o pagamento mensal da contribuição
mas não se garante, em contrapartida, o pagamento de nenhuma prestação,
isto é, aposentadorias, auxílios, abonos, ainda que ocorra a invalidez que determine a incapacidade para prosseguir no trabalho, hipótese em que fará jus
tão-somente ao pecúlio que nada mais ê do que a devolução das contribuições
pagas.
Vale lembrar que a legislação de seguro social entre nós tem fundamento
nos seguintes dispositivos constitucionais:

.. Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à me-lhoria de sua condição social:
XVI -Previdência Social nos casos de doença, velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, seguro contra acidentes do trabalho e proteção da maternidade, mediante contribuição da União, do
empregador e do empregado."
Parece evidente que o dispositivo legal, cuja revogação é determinada pelo
projeto, alêm de socialmente iníquç. e constitu~ionalmente ínaceitãvel
porque cria deveres e nega direitos a que devem corresponder.
Sala das Sessões. 17 de março de 1980. - Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação SoCial e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões ·competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 20, DE 1980

Senhor Presidente:
A Comissão P_arlame_ntar de Inquérito, criada pela :Resolução n'i' 3, de
1979. com o objetivo de apurar a devastação da floresta amazônica e suas implicações, deliberou, pela maioria de seus membros, de acordo com o artigo 77, § J9, alínea, a, do Regimento Interno do Senado Federal, solicitar, a
Vossa Excelência, a prorrogação, por 120 (cento e vinte) dias, do prazo concedido à Comissão para conclusão dos seus trabalhos, a partir do próximo
dia lO de abril.
uArt. 59 São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disAproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu
posto no art. 39:
elevado apreço. - Evandro Carreira, Presidente.
I -os que trabalham, como empregados, no território nacioO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Este requerimento depende da
nal;
II -os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados no aprovação do Plenário.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Brasil para trabalharem como empregadps nas sucursais ou agênAprovado.
cias de empresas nacionais no exterior;
III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios-geO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Há oradores inscritos.
rentes, sócios solidârios, sócios cotistas, sócios de indústria, de gualConcedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
quer empresa;
O SR. PASSOS PÚRTO (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
IV - os trabalhadores autônomos.
§ 2"? São equiparados aos trabalhadores autónomos os em- Srs. Senadores:
Desejo nesta tarde assinalar, a fim de que fique nos Anais do Senado, o
pregados de representações estrangeiras e os dos organismos oficiais
estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se primeiro ano do Governo Augusto Franco, em Sergipe.
Saído desta Casa para a fascinante missão de dirigir o nosso modelarEsobrigatoriamente sujeitos a regime próprio de previdência.
§ 29 As pessoas referidas no art. J9, que exerçam outro em- tado, Augusto Franco, político e empresário, levou, para a suprema magistra·
prego ou atividade compreendida no regime desta lei, são obrigato- tura estadual, as características da sua personalidade humilde, liberal e a viriamente seguradas, no que concerne ao referido emprego ou ativi- são de um "investidor vitorioso.
Ungido pelos ventos da abertura política, assumiu o comando de uma
dade.
§ 3• Após completar 60 (sessenta) anos de idade, aquele que das mais espetaculares campanhas eleitorais para a renovação do Senado Fese filiar é Previdência Social terã assegurado, para si ou seus depen- deral e Câmara dos Deputados, num dos pleitos mais livres e democrâticos
dentes, em caso de afastamento ou morte, um pecúlio em correspon- que já houve na história de Sergipe, trazendo, ao Congresso Nacional, o Sedência com as contribuições vertidas, não fazendo jus a quaisquer nador, proporcinalmente, o mais bem votado pela ARENA no País, e quatro
Deputados federais em seis, da representação do Estado.
outros beneficias."
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5~- Promover a agricultura, base ecOilôriúca e histórica do Estado, com
a melhoria dos serviços de assistência técnica, produção de sementes selecionadas e criação de um instrumento regulador do mercado de produtos agro,
pecuários.
6~- Continuar o plano rodoviário estadual, pavimentando as rodovias
centrais e de penetração aos longínquos projetes das fronteiras distantes da
nossa economia.
79- Acelerar a eletrificação_urbana e rural, cobrindo o Estado de ponta
a ponta pelos fios de Paulo Afonso, para que o artesanato e a indústria rural
de transformação e de beneficiamentO tenham o suporte eriergético à sua exl9 Aproveitamento das riquezas minerais.
pansão.
a) definir a exploração do potássio;
s~- Estruturar uma política social de integração, participação e reforb) estimular a pesquisa do enxofre naiural e outros minerais ocorrentes
mas na educação, na saúde e na segurança pública. N:::. educação, melhoranno Estado;
do o padrão de vencimentos do professor e rf>':'; ... iando a sua potencialidade
c) lutar pelo pagamento dos royalties do petróleo e gâs a níveis atuais e
didática. Para o educando, expandindo a ;ede de ensino e cumprindo o dever
receber os royalties da plataforma continental subtraídos dos Estados e Muconstitucional de dar salar de aula, livros e assistência material e didática a
nicípios por um decreto-lei;
todos. Na saúde, recuperando as unidades mêdicas, projetando a assistência
O Sr. LouriVal Baptista (SE) - Permite V. Ex' um aparte?
médica aos povoados e consolidando os centros médicos do Estado. E, por
fim,
na segurança pública, ampliando o efetivo policial, modernizando-o e
O SR. PASSOS PóRTO (SE)- Com muito prazer, nobre Senador.
adaptando-o às novas necessidades psicossodais do Estado.
O Sr. Lourival Baptista (SE) - Eminente Senador Passos Pôrto,
O Sr. Aderbal Jurema (PE)- Permite V. Ex• um aparte?
associo-me com a maior satisfação aos judiciosos conceitos de V. Ex• a respeito da fecunda gestão do ilustre Governador Augusto Franco, no seu priO SR. PASSOS PóRTO (SE)- Com muito prazer, Senador Aderbal
meiro ano de Governo. O povo sergipano tem sido muito· beneficiado; apro- Jurema.
vo e endosso as palavras de V. Ex•. mui digno representante no Senado, nesta
O Sr. Aderbal Jurem~ (PE)- Senador Passos Pôrto, tive o privilégio de,
Casa. Não é difícil avaliar o desempenho do Governador Augusto Franco,
na semana passada, quando da instalação do PDS em seu estado, acampa~
que se traduz num elenco de soluções e reaHzaçõeS concretas, em todos os
nhar o Presidente Josê Sarney atê Aracaju. E lá vi que o governo que V. Ex•
planos, setores e níveis de sua administração. NuiD:CITina de ordem e de justiça
apoia, na companhia do Senador Lourival Baptista, lá se encontrava, e
social, o Governador vem promovendo o desenvolvimento económico de Serque a ausência de V. Ex• foi plenamente justificada porque V. Ex• me lembra
gipe, com o mais amplo apoio do Governo do Presidente João Baptista de Fium grande escritor do. Nordeste, Ariano Suassuna, que não gosta de viajar de
gueiredo, cujos Ministros, invariavelmente, têm apoiado as suas reivindi~
avião. Certa vez, indagado porque estava renunciando ao Conselho Nacional
cações, o que constitui, uma inequívoCa prova de demonstração de apoio ao
de Cultura, essa inconfidência me foi feita pelo seu colega Lourival Baptista
seu Governo. Felicito Sergipe e congratulo-me com o Governador Augusto
-ele respondeu que tinha pavor a avião. Mas o Presidente insistiu: "De auFranco, no primeiro ano da sua administração, formulando votos de pleno ê~
tomóvel tambêm, havia muitos buracos na estrada". Ele disse: "E, Presidena
xito nos seu-s planos, em beneficio do povo sergipano. Também felicito V.
te, mas no avião o buraco vai acompanhando o avião". Pois bem, com esse
Ex•, pela feliz idéia em, nesta tarde de hoje, trazer ao Plenário do Senado o
toque de humor eu quero demonstrar a V. Ex' quanto me agradaram as pouque o nosso Governador realizou neste ano de Gõverno e o que realizará dacas horas que passei em Aracaju, quando eu vi aquele povo na rua, misturado
qui para diante.
com o Governador, com os Deputados, com o Senador, como se fosse uma só
O SR. PASSOS PORTO (SE) -Incorporo com muito prazer o aparte família, não vi guarda pessoal para o Governador. Andamos pelas ruas, fode V. Ex•, que fará parte, como peça valiosa, ao discurso que estou pronun~ mos até à Assembléia,_da Assembléia, fomos até à Casa da Cultura, que V.
Ex' conhece, na maior simplicidade, dentro da maior vibração, por quê? Porciando nesta tarde.
Promete o Governo Augusto Franco promover a industrialização doEs- que o Governador Augusto Franco vem realizando, vem fazendo, vem trabatado com base nas riquezas do subsolo, jã que somos a mais promissora lhando, vem pelejando, com a ajuda dos seus coMestaduanos, da sua bancada
estadual na Assemblêia Legislativa, dos seus Deputados Federais e dos seus
província mineral do País.
Senadores. De maneira que, quero juntar a minha modesta voz de pernambu29- Construir cinco adutoras, a partir do São Francisco e rios interio- cano, ao discurso de V. Ex', trazendo esse testemunho, de que Sergipe tem
res, visando o combate às secas e seus efeitos e integrando o Estado num pro~ . homem ao leme, e tem representação nesta Casa do Senado, que muito honra
grama de irrigação e de abastecimento dãgua às cidades e núcleos industriais. a Federação.
3~- Iniciar um programa de desconcentração urbana da Capital, estiO SR. PASSOS PÓRTO (SE)- Muito grato a V. Ex•, pela sua intermulando as cidades de porte médio como Propriá, Estância, Lagarto e Itabaiana e reciclar os pólos de desenvolvimento rural para desestimular as mi- venção. Ela retrata muito bem o clima existente no Estado, um clima de traa
balho, de confiança,_ de paz, de respeito, e o nosso partido, lá no Estado, congrações do campo.
tinua a ser o partido da opinião pública, o partido majoritário, o grande parO Sr. Henrique de La Rocque (MA) - V. Ex• me permite um aparte? tido, que sucedeu a ARENA, e se inspira numa classe rnêdia estruturada no
O SR. PASSOS PORTO (SE) - Com muito prazer, nobre Senador Estado, que o sustenta com os objetivos de manter na nossa terra esse clima
de paz e de trabalho.
Henrique de La Rocque.

Apoiado, então, por todos os segmentos sociais, no banho lustral das urnas de 15 de novembro de 1978, iniciou o seu Governo rio dia 15 de março do
ano passado, sob a égide da participação política e da transformação econômica da nossa Terra. Para isto, então, convocou os novOs valOres da inteligência política e gerencial de Sergipe, renovando os quadros administrativos
e mobilizando os núcleos do poder, para a grande batalha contra os fatores
inibidores de nosso desenvolvimento económico e social.
Montou, aí, a sua estratêgia governamental, visando os seguintes objetivos básicos:

O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- Nobre Senador Passos Porto, V.
Ex•, indiscutivelmente, foi feliz escolhendo o tema de sua fala de hoje, como
está sendo feliz, também, ao expor o que foi o primeiro ano do Governo do
nosso eminente Colega, do nosso grande companheiro Augusto Franco. Prio~
ridade, sim, tem o Senador Lourival Baptista, exclusividade nunca, não só a
ele deferimos o direito de em aparte solidarizar-se com V. Ex• Rogamos que
aceite de nossa parte, também, a nossa solidariedade a esse discurso em que
V. Ex•, fazendo justiça ao Governador, indiscutivelmente está a assinalar os
relevantes serviços por ele prestados ao Estado de Sergipe. Muito grato a V.
Ex•
O SR. PASSOS PÓRTO (SE)- Agradeço a V. Ex• pela sua valiosa
participação no nosso discurso e pelo que V. Ex• apresenta em todo País, em
dignidade, em espírito público e amizade aos seus colegas.
4~- Revisão da política fundiária do Estado, redistribuindo terras e
reaglutinando a miriipropriedade rural antieconômica. Combatendo também e, sobretudo, o latifúndio improdutivo e anti-social.

Quanto à minha aerofobia, realmente, temo o avião, já viajei bastante,
mas me é grata a companhia do grande dramaturgo Ariano Suassuna, do arquiteto Oscar Niemeyer, e de tantas eminentes figuras deste País que renunciam ao avião mas que têm a paciência devida de chegar também em tempo
por outros meios de transportes. Muito obrigado a V. Ex•
~com este programa mínimo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Governador Augusto Franco completa o seu primeiro ano de Governo, aureolado pela confiança pública e protegido pelas correntes poHticas e sociais do E.'itado.
Durante este ano, jâ foram iniciados os projetas dos poços Shajts para
exploração do potássio. O enxôfre está sendo avaliado atravês de várias pera
furações do subsolo e Sirii'i, Maruim, Santa Rosa de Lima e Nossa Senhora
do' Socorro. A COFEM inicia a montagem do equipamento para a produção
de amónia e uréia. Mais duas fábricas de cimento ultimam os seus projetas de
exploração no Município de Laranjeiras. Iniciado- o Distrito Industrial de
Propriá com duas novas indústrias a serem implantadaS naquela Cidade ribeirinha.
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cobre no sertão de Poço Redondo e Porto da Folha, através
com o Ministério das Minas e Energia.
O asfalto corre na rodovia Nossa Senhora das Dores-Feira NovaNossa Senhora da Glória em busca da breve chegada ao canteiro das futuras
obras da hidroelétrica do Xingó, no Canyon de Paulo Afonso, lâ n_o Município de Canindé do São Francisco.
As estradas vicínais do POLONORDESTE ajudam a implantação de
grandes projetas agropecuãrios, financiados pelo Banco do N ardeste e com
os incentivos da SUDENE.
No Estado, este ano, o IBDF incentivou o plantio de cerca de 5.000 hectares de novas florestas, o que ajudarã de muito a política nacional de agricultura energética e de proteção ao meio ambiente.
Novas casas populares na Capital e no interior, explosão na construção
civil em todo o território, dão a Sergipe o espectro de uma grande colméia,
onde o trabalho, o entusiasmo pela luta e a ânsia de crescer, fazem de cada
brasileiro ali residente um otimista e um crente no grande futuro deste País.
Por aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, hã queixas e justas preocupações pelas dificuldades conjunturais que atravessa o País. A Nação passa
realmente por um grande trauma nas suas relações econômicas e sociais. Sergipe, como ârea reflexa, também caminha por essas crises da nossa sociedade
emergente. Mas lã, os velhos obstáculos estão sendo transpostos, os antigos
sonhos estão sendo realizados e a euforia, que tomOU Cõilta de todos, envolve
e vence os problemas que assoberbam a nossa Pátria.
Lá, hâ uma esperança infinita no êxito do Estado como agente promotor
do bem-estar social e .econômico, e a certeza de que, ainda no Governo Augusto Franco, Sergipe serão melhor exemplo de comunidade solidâria, participante, desenvolvida, justa, democrãtica e feliz.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
de

conv~nio
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O arrefecimento do crescimento da dívida interna constitui fato deveras
auspicioso. Entre outros bops indícios, çsse arrefecimento- prova que o Presidente Figueiredo tem-se mantido fiel à prom~sa de que não iniciaria a execução de qualquer obra sem que os recursos necessãrios estivessem seguramente definidos.
Abordemos, agora, o tema quente da divida externa.
Começo por lembrar uma advertência do Presidente Geisel, na primeira
reunião ministerlãl, em 19 de março de 1974. Palavras do Presidente a seus
ministros: H Devemos evitar que, no futuro, a dívida externa cresça despropositadamente às nossas exportações''.
Ora, quando d"a posse do Presidente Geisel, a divida líquida ia a 6,156
milhões de dólares, ao passo que as exportações do ano anterior haviam rendido 6.199 milhões de dólares; ao final daquele mandato, a divida externa
liquida alçara-se a 31.615 milhões de dólares, enquanto as exportações haviam ficado em 12.651 milhões de dólares.
Conclusão: no Governo Geisel as exportações duplicaram e a dívida externa líquida quintuplicou.
Pouco depois de iniciado o Governo Geisel, precisamente em 26 de junho de 1974, seu Ministro da Fazenda, em brilhante conferência com que nos
deleitou a nós Senadores, na antiga sala Milton Campos, fez essa tranquilizadora afirmação:
"Raciocinando numa hipótese pessimista, ainda que por cinco anos
consecutivos, -o nosso déficit em conta~corrente se mantivesse em 4
bilhões de dólares, dos quais 1 bilhão coberto por investimentos diretas e 3. bilhões por acrescimento da divida. chegaríamos ao fim de
1978 com uma relação dívida líquida exportações de apenas !,34, o
que se pode considerar excelente coeficiente de solvência global.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre SeInfelizmente, os fatos contrariaram a previsão ministerial primeiro, por- .
nador Luiz Cavalcante.
que em nenhum dos cinco anos considerados- de 74 a 78 - o déficit em
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL. Pronuncia o seguinte discurso.) - conta-corrente se manteve em apenas 4 bilhões de dólares, porém bem acima
disso, tanto que o déficit "anual médio do quinqOênio se fixou em 5 bilhões e
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Numa possível comemoração íntima do primeiro aniversário do seu Go- 953 milhões de dólares, cOnforme dados extraídos dos relatórios anuais do
verno, deve ter sido fãcil ao Presidente Figueiredo apagar, no primeiro sopro, Banco Central de I978 e 1979; segundo, o coeficiente de solvência global não
a solitãria velinha de um grande e bem confeitado bolo, enquanto familiares e obedeceu ao limite previsto de I ,34, disparando para 2,50, bem acima do sinal
amigos entoavam o parabéns prá você, na Granja do Torto. Mas, ao final do vermelho que é 2, como ensina o douto conferencista. As relembradas pala~
mandato, o mesmo aniversariante não conseguirá, talvez, apagar com igual vras de ex-Presidente e de ex-Ministro, proferidas em 1974, demonstram quão
subestimada foi a radical mudança na poHtica do petróleo a partir do episó~
facilidade, de um sopro só, as seis velas do bolo.
A guisa de presente de aniversário, formUlo votos para que à crescente dia de Yom Kippur, em outubro de 1973. Tal erro de avaliação foi o fermen~
dificuldade do camarada João em apagar sempre uma vela a mais nos subse- to que levou a .. dívida externa a crescer despropOsitadamente às nossas ex~
qUentes aniversários, corresponda, inversamente, uma decrescente dificulda- portações".
O serviço da dívida remontou, ano passado, a mais de dez bilhões de
de na condução· da nau Brasil, através deste proceloso mar de seis anos.
Minha presença agora na tribuna tem o afoito propósito de contabilizar dólares, e não se sabe a quanto remontará neste ano, pois as taxas da prime
as peripécias da primeira etapa da viagem presidencial, focalizando, porém, rate e da Libor vêm travando um verdadeiro "pega". Já agora as obrigações
bem menos o timoneiro do que a própria embarcação, e valendo-me mais de da dívida.- juros mais amortizações -constituem terrível hemorragia, con..
números que de palavras, vez que não se trata de narrativa, mas de um ba- trabalançada, a duras penas, por incessantes transfusões de novos empréstimos e pelo ingente esforço da Nação de incrementar a produção de bens ex ..
lanço.
Para começar, eis a grande vedete do ano passado- a Inflação. Entre as portáveis.
Vejamos, rapidamente, a evolução da divida externa no último dos anos
preocupações brasileiras, foi dela, sem dúvida, o maior ibope. Sua taxa 77,2%- ocupa o terceiro lugar em toda a vida do País, apenas superada nos 70.
Revela a recente Mensagem presidencial que. ao finalizar 1979, a dívida
anos de 1963 e 1964.
1979, todavia, não coincide, todo ele, com o primeiro ano da era figueire- líquida somava 39,7 bilhões de dólares. Um ano antes, perfazia ela 31,6 bidiana, estã só iniciada a I 5 de março. Assim, por simples digressão, e mane- lhões, numa evolução percentual de 26,6%. Enquanto isso, no mesmo espaço
jando números da famosa coluna 2 do Indice Geral de Preços, dei-me ao tra- de tempo, as exportações passaram de 12,659 bilhõ_es, de dólares para 15,224
balho de avaliar a quanto remontara a inflaÇão acumUlada entre 15 de março bilhões, ou seja, 20,4% de aumento relativo.
Conclusão: foi pouco significativa difCreõ.ça- 5,2% -entre o aümendo ano passado e o último dia 15. Resultado: 81,7%.
Co.nclui, ainda, que se esta mesma taxa de .81,7% vier a repetir-se em to percentual da dívida e o das exportações, em 1979.
Quanto ao coeficiente dívida líquida/exportações, o mais citado indicacada um dos cinco anos restantes, o atual período presidencial ficaria marcador da sanidade da dívid~, sofreu ele uma sensível piora, ao passar de 2,50
do por uma inflação de 3.500%!
Como inflação e expansão dos meios de pagamentos estão umbilical- para 2,6!.
Outro indicador, o coeficiente de vulnerabilidade, este se deteriorou ainmente ligados, à elevada taxa de 77,2% correspondeu a taxa de 74,4% para a
expansão de MI, que se elevou dos 462 bilhões de cruzeiros ~m 31/12/78, da mais fortemente. Embora não tenham sido ainda revelados alguns parâpara 804 bunões de cruzeiros no dezembro seguinte. A diferença - 342 bi- metros indispensãveis ao cálculo desse coeficiente, é quase certo que ele saltalhões de cruzeiros - é a marca da terceira maior expansão dos meios de pa- rã do índice 29, no término de 78, para o patamar dos 40.
A correlação juros/dívida líquida, que em 1977 e 78 ficara em 0,085,
gamento.
A dívida pública interna também merece um close. No ano recém-findo também se elevou ponderavelmente, fixando-se em 0,106. E ela tende a
ela cresceu mais 164 bilhões de cruzeiros, diferença entre os 522 bilhões de agravar-se ainda mais, em conseqüência dó inces-sante aumento das taxas de
cruzeiros com que emplacou 1980 e os 358 bilhões ao final de 1978. Uma ele- juros, a que já me referi.
vação, portanto, de 45,8%, taxa bem inferior à da inflação, fato que hã muito
Enfim, Õossa dívida externa é bem uo grande pior", como diria o saudonão ocorria.
so Gtiiriiarães Rosa. Resta-nos o consolo de que se vai generalizando o entenO serviço da dívida pública interna alçou-se a 117 bilhões de cruzeiros dimento de que divida externa não se paga, administrã-se. Mas, a meu ver,
(22% do seu montante), entre taxas de desconto, juros e correção monetária. administrá-la é uma forma de pagá-la decuplicadamcnte...
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fim de não cansar mais os eminentes colegas com o fastidioso desfile de números, deixarei para concluir em breve
oportunidade minhas apreciações sobre o ano inicial do Governo Figueiredo.
Por derradeiro, lembrarei apenas que o grande Franklin Roosevelt, ao
empossar-se na presidência dos Estados Unidos, e ao inteirar-se da grave situação econômico#financeira do seu país, exclamou desalentado: "Agora é
tarde demais para ser fãcill"
O mesmo se pode dizer das aperturas brasileiras. Contudo, para emergirmos da atual situação, e por mais profundas que sejam nossas divergênciaS
partidárias, tenho certeza de que ê ardente desejo de todos nós, desta Casa,
que, como sucedeu ao Presidente de lá, o Presidente de cá consiga também
realizar uma soberba administração, e tão superlativamente soberba que, ao
termo do mandato, po'ssa ele dar cabal desmentido ao velho brocardo: "Nunca ninguém governou como antes de governar."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!
Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque.

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quando a comunicação social assume o caráter de grande dimensão da
sociedade contemporânea, quando os meios de cultura de massa se impõem
como uma das realidades inelutáveis do nosso tempo, quando constatamos
que a nossa civilização só se tornou planetárfa graças à instantaneidade com
que os fatos que afetam a vida humana os tornam presentes e participâveis
em todos os cantos da Terra, grato para todos nós, legisladores ou simples ci#
dadãos, ver uma institUição como a TV- Globo comemorar os- SCUs quinze
anos de atividades. Criação de Roberto Marinho, grande combatente da imprensa brasileira, a TV- Globo não é hoje apenas urna potente emiSsora nacional. Seu prestígio atravessou as nossas fronteiras, e ela tem hoje stàtus internacional. Com sua criatividade e seu trabalho, congregando jornalistas e
ateres, técnicos e artistas, ffiais do que simples emissora de TV, ela é uma fremente
usina de inteligência, refletida no apuro de seus programas, desde os
que se endereçam ao mundo infantil aos que satisfazem as nossas exigências
de lazer e cultura. Informando, divertindo, espalhando emoções e idéias, debatendo os grandes problemas do Brasil e do mundo moderno, presente onde
quer que ocorram episódios significativos para a humanidade, a TV Globo está, no mundo e no nosso lar, com as imagens do quotidiano, o informe e ocomentário mais inteligente. Ela valorizou o artista nac;ional, incorporando·o,
como ator, como músico, corno autor, à inumerável riqueza de suas apresen·
tações, nos shows, nas novelas, nos concertos sinfônicos, nos espetãculos de
balé e todas as demais manifestações de arte e cultura. O erudito e o popular,
o grave e o cômico, o· divertimento e o apelo à reflexão sobre os destinos nacionais são os centros que comandam suas atividades, nesses quinze anos de
renovação incessante, de contínuo aperfeiçoamento técnico e de incessante
devotamento às grandes causas da nacionalidade.
Com este registro, que por ser Oteve nãO ê -rnCnos ardente, desejo transmitir a Roberto Marinho e a sua equipe as expressões de minha admiração
pela sua notável realização, na certeza de que esse aplauso tem a solidariedade entusiástica desta Casa do Congresso Nacional.

O Sr.

Humb~rto

Lucena (PB) -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA)- Com muita satisfação,
nobre Senador.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, ao decidir ser o sucedâneo do extinto Movimento Democrático Brasileiro, teve em mira continuar
a sua companhia pela plena democracia no Brasil. Esse é o ponto fundamental da nossa deliberação histórica, nós cidadãos de todos os Estados brasileiros, das mais variadas colorações ideológicas, que reSolvemos nos tornar fundadores do PMDB. E isso, por sí só, prova que a assertiva aqui lançada em
seu brilhante discurso pelo nobre Líder Jarbas Passarinho, de que haviam sido
arrancadas dos liberais as suas bandeiras, não tem a sua razão de ser, pois a
luta prossegue e só a daremos por encerrada quando tivermos atingido a total
restauração de todas as franquias democráticas em nosso País. Isto quer dizer
que, apesar de todos os passos adiante que foram dados no final do Governo
Geisel e durante o primeiro ano do Governo Figueiredo, dentro da chamada
estratégia da distensão lenta, gradual e segura, ainda estamos bem longe, Sr.
Presidente, de atingir a meta desejada pelo povo brasileiro.
E de tal sorte é a situação do Pafs em termos institucionais, que não temos a menor dúvida de que a primeira tese que deve ser reclamada, defendida
com ardor, da tribuna do Parlamento e nas praças públicas pelos companheiros do PMDB, é, sem dúvida alguma, a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, pois o que temos aí em matéria de Constituição, com todas as suas reformas, são normas outorgadas pelo poder militar que nos dominou ao longo desses últimos 15 anos. Tanto assim, que a Carta que se encontra em vigor é uma colcha de retalhos e não atende de maneira alguma as
aspirações nacionais; e a maior prova disto são as entrevistas, são os pronunciamentos do próprio Ministro- da Justiça, Ibrahirn Abi-Ackel, que estã anun~
ciando à Nação que o Governo pretende fazer uma nova Constituição, mas
sem Constituinte, logo após o pleito de 1982, calculando assim dar ao novo
Congresso que será escolhido naquele ano uma tarefa das mais altas e das
mais nobres.
Mas, Sr. Presidente, todos os que estudamos a Ciência do Direito sabemos perfeitamente que em matéria de Constituinte há o poder originário, que
é aquele que só pode ser dado pelo povo, diretarnente, na eleições, para o corpo legislativo votar uma nova Constituição, e há o poder derivado, que é o de
refonna da Constituição. Então, o que quer o Senhor Ministro da Justiça é ficar apenas no poder derivado, quando nós outros da Oposição, nós do
PMDB, insistimos em que ê chegada a hora de restaurar plenamente no Brasil o estado de direito democrático, através da elaboração de urna nova Constituição que signifique um verdadeiro e moderno pacto social que venha arepresentar os grandes interesses de nossa Pátria. Entretanto, enquanto não
vem a Constituinte, prosseguem as tentativas de reforma parcial da Constituição.
Dentro desta línha de raciocínio. Sr. Presidente e S:rs. Senadores, o
PMDB coloCa corno questãO essencial, inclusive inserida no seu programa
que está para ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis, para que todos· os titulares de cargos eletivos neste País sejam escolhidos pelo povo nas umas, na competição
dos partidos e no livre debate das idéias.
Neste particular não seria demais dizer, Sr. Presidente, que estamos
numa situação anômala. Nós temos um Presidente da República, um VicePresidente da República, Governadores e Vice-Governadores de Estados,
além de um terço do Senado, cujos mandatos nós podemos discutir em sua legitimidade.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Pediria licença ao nobre oraO Sr. Humberto Lucena (PB)- Desejo juntar.-me, pessoalmente, à manifestação de V. Ex• de homenagem à TV Globo, pelos seus 15 anos de pro- dor para interrornpê~lo por um minuto, para assinalar a presença, que muito
gramação que já lhe valeram, e portanto ao Brasil, inclusive, prêmios de or- nos honra, no recinto do Senado, dos parlamentares que integram o Parlamento Latino-Americano. É realmente uma comunidade politica que tem
dem internacional.
prestado relevantes serviços não somente no debate de importantes ternas
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA) - Agradeco a V. Ex•, vinculados ao nosso Continente, às nossas idéias, à democracia, mas, sobrenobre Senador Humberto Lucena, de vez que V. Ex• traz não só a palavra da
tudo, que tem contribuído grandemente para uma aproximação cada vez
Paraíba mas o consenso nacional, na hora em que todos procuramos homemaior entre os integrantes de todos os parlamentos do mundo latino~
nagear urna organização poderosa que faz justamente da sua imponência algo
americano.
a favor da Pátria e, conseqUentemente, dos brasileiros.
Quero, assim, apresentar a S. Ex•s. os cumprimentos do Senado Federal,
Agora, cabe uma palavra de louvação ao diretor regional da TV Globo
os nossos agradecimentos pela honrosa visita que nos fazem e pedir aos meus
em Brasília, Dr. Afrânio Nabuco, aos seus redatorcs e demais integrantes da
colegas que os saudemos com urna salva de palmas. (Palmas.)
sua equipe. Não devo deixar de assinalar a conduta firme e corajosa de Edw
Continua com a palavra o nobre Senador Humberto Lucena.
gardo Erichsen, a quem, conhecendo de perto há vários decênios, sei da sua
crença irreversível na Democracia e seus postulados sagrados. (Muito beml)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Sr. Presidente, que a presença
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se- dos representantes do Parlamento Latino-Americano, que receberam a saunador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
dação da Casa, por intermédio da brilhante palavra .de V. Ex•, possa inspirar
os nossos pares, nesta hora em que o Congresso Nacional se empenha. a parS. Ex• não está presente.
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tir do Presidente da Câmara dos Deputados e, porque não dizer, do Presiden§ 2• A eleição do Governador de Estado far-se-ã por sufrãgio
te do Senado Federal, no sentido da restauração de atribuições do Poder Leuniversal e voto direto e secreto, para mandato de quatro anos; o
gislativo e de prerrogativas dos seus membros no Brasil.
candidato a Vice-Governador considerar-se-â eleito em virtude da
Sr. Presidente, prosseguindo minhas considerações, dizia eu que era um
eleição do candidato a Governador com o qual se houver registrados postulados mais importantes do P._togfama do Partido do Movimento Dedo."
mocrático Brasileiro, na linha de oposição, o restabelecimento das eleições diNas
suas palavras de justificativai entre outras, afirma o nobre Depuretas em todos os seus níveis. E, inclusive, levantava o problema da legitimidade ou não dos mandatos daqueles que foram escolhidos indiretamente, de tado Edison Lobão:
um ponto de vista rigorosamente democrático.
..A democracia - governo do povo -consistia, em suas maniAgora, Sr. Presidente, quero ater-me a um fato concreto. O Congresso
festações primeiras, no exercício de todas as funções do Estado pelo
Nacional inicia, na noite de hoje, a discussão de novas propostas de emendas
próprio corpo de cidadãos, diretamente. Razões de vária natureza,
constitucionais, qiJe pretendem restaurar o pleito direto, pelo menos para
dentre as quais sobrelevam a magnitude populacional dos Estados
Governador e Vice-Governador de Estado, bem assim, suprimir do texto
modernos e a complexidade dos seus problemas, tornam, porém,
constitucional a escolha indireta para um terço do Senado da República. São
hodiernamente impossível a prática dessa democracia direta, sobrevárias as propostas de emendas que se encontram anexadas: a do Deputado
vivente, talvez, apenas em alguns Cantões suíços - mercê da pequeEdison Lobão, a do Senador Orestes Quércia, a do Deputado Ayrton Sandonez territorial e demográfica. Em nossos dias, a democracia possível
val, a do Senador Franco Montoro, e a do Deputado Ademar de Barros Fié a representativa, isto é, aquela em que indivíduos ou grupos exerlho.
cem em nome do povo as funções do Estado."
Sr. Presidente, para ficarmos apenas com a primeira das propostas, que,
pela sua ordem cronológica, mereceu maior destaque do Sr. Relator, e, naturalmente, de acordo com o Regimento, serâ o principal ponto do debate parlamentar desta noite~ desejo comentar, pelo menos, a chamada Emenda Lo~'Entre nós, a preferência do povo pelos pleitos diretos é de
bão.
uma evidência que dispensa demonstração, enraizada que está
O Sr. Nelson Carneiro

(RJ~

-

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -

Com muito prazer.

O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- O-aparte, nobre Senador Humberto Lucena,
é uma satisfação a V. Ex• Os ilustres representantes do Parlamento LatinoAmericano, que ouvem com agrado a oração de V. Ex•, são obrigados a se
retirarem, porque, às 16 horas, serão recebidos pelo Chanceler. Não queria
que a saída de Plenário significa-sse qualquer restrição à palavra sempre autorizada de V. Ex •
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Compreendo, perfeitamente, os
comprimentos que a Delegação tem a cumprir, ainda, em Brasflia.
Mas, Sr. Presidente, começaria por lamentar que a emenda não seja mais
abrangente, isto ê, que não estenda também as eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da República.
Não pesa o argumento de que, para esses postos, haveria conveniência
de toda ordem política, de ordem econômica e social, aconselhando a manutenção do pleito indireto. E, mais do que isto, de que, no mundo, conta-se com
vârios exemplos de pleitos indiretos para Presidente e Vice-Presidente da República. Em primeiro lugar, porque a tradição brasileira, toda, é no sentido
das eleições diretas para todos os níveis; em segundo, onde hâ eleição indireta
para Presidente e Vice-Presidente é nas repúblicas que adotam o sistema parlamentarista de governo, onde o primeiro-ministrO ê que é o chefe do governo
e o Presidente da República apenas o chefe de Estado.
De outra parte, Sr. Presidente, não se pode comparar, de nenhuma maneira, o sistema indireto de escolha do Presidente da República, no Brasil,
com o que se d·á, por exemplo, nos Estados Unidos, onde, agora mesmp, estamos vendo a maneira democrática como são escolhidos atê os candidatos dos
partidos. Os candidatos dos partidos à Presidência da República passam por
um processo profundo de seleção, no meio dos colégios eleitorais, para poderem aseender à condição de escolhidos pelas suas respectiyas agremiações
para a disputa final dos pleitos presidenciais.
Sr. Presidente, admitimos que este aspecto, embora, infelizmente, não esteja tratando na emenda Lobão, possa ser adiado, porque, afinal das contas,
o mandato do atual Presidente da República é de seis anos. Mas, para Governador de Estado, estamos praticamente a dois ou três anos da eleição, Sr. Presidente, os partidos políticos, que estão se organizando,já o fazem sob a esperança popular da eleição direta para 1982.
Este, Sr. Presidente, é o fulcro principal do debate. Essa perspectiva de
poder, pelos menos a nível estadual, para aqueles que estão na Oposição, representa um fator importantíssimo na aglutinação das forças políticas nos
Estados, pois, até agora, o que havia, no Brasil, era apenas a monótona ascensão dos homens da ex-ARENA ao poder estadual, escolhidos pelo dedo do
Senhor Presidente da República, que os nomeava de acordo com os seus amigos e correligionários locais.
Sr. Presidente, a emenda Lobão está ridigida nos seguintes termos:

numa tradição laboriosamente construída e coerentemente mantida
desde o Império.
Frise-se que,- poucas vezes, invariavelmente em fases críticas de
nossa evolução poHtico-social, foi quebrada essa tradição, sempre
retomada ao vóltar a Nação à normalidade. O reconhecimento dessa tradição e dessa preferência manifesta-se na Constituição mesma,
cujo art. 148 impõe, por norma geral, ser o sufrágio universal e o
voto direto e secreto, admitindo tão-só as exceções no corpo constitucional inscritas."
São conceitos, Sr. Presidente, de um adversário, mas que vêm ao encon~
tro perfeitamente do ponto de vi_sta daqueles que fazem oposição ao Governo.
Ouço o nobre Senador Lomanto J~nior.
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex•
hã de fazer justiça em que o processo de aperfeiçoamento democrático neste
País se faz dentro já do estado de direito, de maneira correta, cumprindo, assim, o atual Governo, os compromissos para com a Nação. Com a eliminação dos atos de exceção, com a concessão da anistia que foi a mais ampla,
porque todos os líderes que estavam exilados retornaram ao País, todos os
presos políticos foram libertados, com exceção de um, V. Ex'" hã de verificar
que estamos caminhando para a plenitude democrática do País. A imprensa é
livre, o Congresso está funcionando, buscando, através de proposições de
seus integrantes, a restauração dos seus direitos. Enfim, o País marcha para
aquela plenitude democrâtica que V, Ex•, eu e todos os democratas desejam
que ele alcance. Queria apenas dizer a V. Ex• que o processo da eleição indireM
ta - e eu sou daqueles que advogam o restabelecimento das eleições diretas
- V. Ex• não pode, em absoluto, taxá-lo de antidemocrático. V. Ex• não
pode afirmar, senão cometendo um equívoco muito grande, da ilegitimidade
dos mandatos, que foram eleitos por um colégio eleitoral legalmente constituído, inclusive com a nossa participação, a minha e a de V. Ex•, com a participação das Câmaras de Vereadores, com a participação das assembléias legislativas, enfim o colégio eleitoral legitimamente constituído. Sabe V. Ex•
que eu me incluo entre aqueles que defendem a escolha, através do processo
direto, porque esta é uma tradição no Brasil; mas V. Ex• hã de convir que o
próprio Presidente da República- jâ que fui relator dessas emendas a que V.
Ex' acaba de aludir- o Governo, sensível às aspirações populares, aos reclamos, enviou uma proposição mais ampla, mais abrangente ao Congresso Nacional, não só pedindo o restabelecimento das eleições para Governadores e
ViceMGovernadores como, também, restabelecendo o· princípio da eleição diM
reta para todos os Senadores, eliminando a figura do Senador indireto. Portanto, V. Ex• hâ de convir, e tenho certeza que V. Ex' hã de fazer justiça ao esforço que se vem fazendo, não só restabelecendo o pleno estado de direito como, também, buscando o aperfeiçoamento democrático, que é, sem dúvida
alguma, a grande aspiração, o grande caminho que há de trilhar este País nos
seus dias futuros.

Artigo ú~ico. O§ 2• do art. 13 da Constituição Federal passa
O SR- HUMBERTO LUCENA (PB)- Tanto tinha razão ao dizer que
a vigorar com a seguinte redaçio:
estamos bem distantes, ainda, da plenitude democrática, que V. Ex•, no seu
"Art. 13. --.---.---.---.-------- · --- ·- • · · • ·- · --- · ·--- aparte, lembra a luta que se está empreendendo no seio do Congresso N acional, pela restauração de muitas de suas atribuições e de suas prerrogativas.
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numa prova de que não estamos ainda, como representantes do povo, no
auge daquele prestígio que deve ter o Poder Legislativo, numa democracia representativa.
O Sr. Alfonso Camargo (PR) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -

Pois não, nobre Senador.

O Sr. Alfonso Camargo (PR) - V. Ex• aborda, hoje, um assunto dos
mais importantes que o Congresso vai examjnar nesta sessão legislativa. E
nós concordamos com o seu pensamento, inclusive quando V. Ex• reconhece
que os primeiros passos estão sendo dados para aperfeiçoamento do processo
político brasileiro. E: exatamente por isso que este fato abordado, dentro das
suas palavras, a proposta de Emenda do Deputado Edison Lobão tem a
maior importância, porque nOs parecC realmente, será um passo dado para
trás a não aprovação desta emenda pelo Congresso Nacional. Não há qualquer motivo vâlido para a sua não aprovação, aquele motivo alardeado de
que a sua aprovação iria tumultuar o processo de organização partidária;
pelo contrário, quando estão começando a pôr novamente as pedras da construção de muma nova estrutura partidária no País, seria conveniente que todas as regras do jogo político estivessem estabelecidas, para que a aglutinação
das lideranças se fizesse com vistas às regras futuras. Então, me parece que o
fato de estarmos em plena reorganização partidária do País. é mais um motivo para que esta emenda do Deputado Edison Lobão seja aprovada esta semana pelo CongresSo. Mas um motivo fundamental - e sei que ê o pensamento de V. Ex• - é que estão em jogo a força e o poder de decisão do Congresso Nacional. E falo isso completamente à vontade, porque ainda pertencia ao antigo Partido do Governo, no segundo semestre do ano passado
quando, nós e alguns Senadores da antiga ARENA, assumimos compromisso
público de votarmos a favor da Emenda Lobão, porque achávamos, principalmente para demonstrar que estamos num processo de abertura política,
que deveria caber ao Congresso Nacional a iniciativa daqueles temas eminentemente político-instituiconais; como é o caso de fixarmos formas de eleições.
Por isso, nós nos congratulamos e apoiamos V. Ex• nas suas palavras, que são
de conclamação a todos os parlamentares, Senadores e Deputados, para que
vejam na aprovação da Emenda Lobão muito mais do que uma simples mo~
dificação do sistema eleitoral, mas sim a autonomia e o poder político do
Congresso. Muito obrigado.
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E mais adiante:
••com referência às Propostas de Emenda à ConstituJção examinadas, o problema que, do ponto de vista político, reveste-se, a
meu ver, das características notórias de uma questão prioritária, é o
da necessidade da restauração imediata das eleições diretas para
Governador e Vice~Governador dC Estado, respeitados os atuais
mandatos. Creio que, sobre issp, há um consenso."
Para terminar:
uProponho, concluindo, um substitutivo que integra a parte
comum das cinco Propostas estudadas de Emenda à Constituição,
ou seja, a parte que se refere ao restabelecimento do pleito direto
para Governador e Vice-Go_vernador."
Sr. Presidente, o substitutivo oferecido à Comissão Mista pelo nobre Senador Lomanto Júnior e acolhido afinal por aquele órgão técnico, é ipsis litteri's a Emenda Lobão. S. Ex•, apenas, com o seu substitutivo deixou de aceitar
as demais emendas que lhe foram anexadas.
Por sua vez~ Sr. Presidente, o Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional uma mensagem na qual colocou, também, perante nós o
problema do restabelecimento das eleições diretas para Governador e para
Senador.
Esclarece Sua Excelência:
.. A eliminação dos diplomas de exceção, a reinstauração da
coexistência democrática pela Anistia e, finalmente, a reintrodução
do pluripartidarismo na vida política do País assinalaram passos decisivos na obra de construção do regime democrático.
A presente proposta de Emenda Constitucional. reinserindo o
sufrágio universal e o voto direto e secreto no quadro das insti·
tuições republicanas para eleição de Governador de Estado e Senador, exprime a execução do compromisso democrático livremente
assumido pelo Governo."

E, Sr. Presidente, qual o texto da Emenda apresentada pelo Senhor Pre~
sidente da República? F:. o mesmo da Emenda Lobão, é o mesmo substitutivo
do nobre Senador Lomanto Júnior, pelo menos na parte principal, senão vejamos:

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Nobre Senador Affonso Camar"Art. 13.
go, V. Ex• com o seu aparte traz, por assim dizer, a solidariedade, que já é
§ 29 A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estapública, do Partido Popular à Emenda Lobão. Recebo o seu pronunciamento
do, para mandato de quatro anos, far-se-â por sufrágio universal e
como mais um estímulo nessa luta que estamos iniciando, no sentido de con~
voto direto e secreto; o candidato a Vice-Govemador considerar~se~
seguirmos do Plenãrio do Congresso Nacional a aprovação da Proposta Loá eleito em virtude da eleição do candidato a Governador com eJe
bão para que, desde logo, se restabeleça definitivamente no Brasil as eleições
registrado."
diretas para Goverriador e Vice-Governador de Estado.
É
cópia
fiel da Emenda Lobão e do substitutivo do Senador Lomanto
Sr. Presidente, agora vou responder, no restante do meu discurso, às demais considerações do aparte do nobre Senador Lomanto Júnior. S. Ex•, sei Júnior na Comissão Mista. Apenas, Sr. Presidente. pai-a que S. Ex• se expliperfeitamente, foi o Relator da Emenda Lobão e, por ter dado um parecer fa~ casse perante o Congresso, acrescentou uma nova redação ao art. 41:
vorãveJ, recebeu os aplausos gerais do Congresso e da Naçào. _A Comissão
"Art. 41. O Senado Federal compor-se-á de representantes
Mista, da qual fiz parte, foi ao encontro de S. Ex•, embora nós do MDB tivésdos Estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princ_ípio
semos votado o seu parecer com restrições, porque S. Ex• não atendia a oumajoritário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos e no
tros aspectos levantados pelas emendas anexadas à Emenda Lobão, sobretuexercício" dos direitos políticos."
do no que diz respeito aos Senadores indiretos. Mas são suas estas palavras.
Mas ao mesmo tempo, Sr. Presidente, diz o seu art. ~9:
Sr. Presidente:
..Art. 29 O mandato dos atuais Senadores terá a duração pre••o Brasil clama por eleições diretas, em todos os níveis. Mas,
vista na legislação em vigor à data da respectiva eleição."
em política, a evidência nem sempr~ é·o me~~or ca~inho para a decisão convenlefite e para a opção jústa. A1ínha da cautela e da norNão haveria, então, Sr. Presidente, nenhuma necessidade, no momento,
malização progressiva, contornado o risco das pressões e dos impas- de o Senhor Presidente da República cuidar do problema da restauração da
;;es, sempre que, através de quaisquer medidas, de ordem prãtica, eleição direta para o SeÕãdo da República, se S. Ex• pretendia, como o fez,
mterfere-se no equilfbrio estabelecido de um sistema vigente."
manter o mandato dos atuais Senadores indiretos ate o final. Então, esse
acréscimo à Emenda Lobão que consta na proposta do Governo teve somenE depois:
te o objetívo de procrastinar a votação da matéria no Congresso Nacional.
..Como Relator, minha posição é favorável ao retorno progres~
sivo aos pleitos diretos. começando pelas eleições diretas para GoSr: Presidente, por maior respeito que eu tenha ao Senhor Presidente da
vernador e Vice-Governador. Em quase quatro décadas de vida República, e apesar de Senador da Oposição não desconheço e até louvo o espública, eleito sempre pelo voto direto, tendo sido Vereador, Prefei- forço que S. Ex• tem feito, aqui e acolá, para dar alguns passos no sentido da
to por duas vezes, Deputado Estadual, Deputado Federal em duas restauração -da democracia no Brasil, mas, neste particular, Sr. Presidente,
legislaturas, Governador e agora Senador, aprendi e me convenci de esta Mensagem, a meu ver, veio ferir os brios do Congresso Nacional. Por
que a eleição direta, ·excluída do exemplo a minha pessoa- ex- quê? Porque nós temos, aqui, a iniciativa de um Sr. Deputado, apoiada cons~
ceção, no caso, para confirmar a regra- é o melhor método de es- titucionalmente, regimentalmente, por centenas de companheiros da Câmara
colha e seleção de pessoas para os cargos públicos eletivos. Não é e do Senado, c-om o parecer unanimentc aceito na Comissão Mista, da lavra
outro. aliás, o motivo pelo qual o povo, sempre sensível à verdade de um Senador do Governo, o Senador Lomanto Júnior. Então, Sr. Presiden~
simples das coisas, adotou para seu uso diário o velhíssimo adágio te, esta Mensagem governamental vem e retira o tapete, dos pés do DepUtado
de que "a voz do povo ê a voz de Deus".
Edison Lobão, fazendo com que S. Ex• pela sua extremada solidariedade ao
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Governo, chegue a dar entrevista, dispensando os votos dos seus companheir os.
Nó1;, Sr. Presidente, nós da Oposição, nós do PMDB; do PP, pelas palavras dos seus representantes nesta Casa e, evidentemente, também do PTB e
do PT estaremos, maciçamente no Plenãrio do Congresso Nacional para dar
o nosso voto favorável à Emenda Lobão, por entender que~ a única maneira
de prestigiar uma iniciativa do Congresso Nacional. Assim, Sr. Presidente,
contribuiremos para estimular a vida politica do País, no momento em que
todos nós estamos voltados para a organização de novos partidos. Na hora
em que esta Proposta de Emenda for votada, como bem dizia o nobre Senador Affonso Camargo, longe de tumultuar a situação nacional, pelo contrário, nós vamos é tranqUilizâ-la, porque, em cada Estado, todos ficarão sabendo que, pelo menos, para Governador, em 1982 as eleições serão diretas,
restaurando-se o otimismo, a esperança em boa parcela do povo brasileiro
tar
que, atualmente, ainda se encontra desiludida.

Março de 1980

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 570, de 1979, do
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado n9 337, de 1978, de sua autoria, que modifica aredação do§ 3• art. 5• da lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a traminormalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2:
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Eu não tenho, nobre Senador Humberto
Lucena, nada a modificar no parecer exarado apreciando todas as-emendas.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 571, de 1979, do
O substitutivo que apresentei foi exatamente para homenagear a todos os auSenador Orestes Quércia, solicitando o desarquivarnento do Projeto
tores, não me restringindo apenas ao Deputado Lobão, meu correligionário,
de Lei do Senado n9 343, de 1978, de sua autoria, que altera a ree ao Deputado Adhemar de Barros, mas acolhendo todas as emendas, inclusidação do caput do art. 24 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960ve dos correligionários de V. Ex•, no ponto em que se referiam à restauração
Lei Orgânica: da Previdência Social.
do pleito direto para governador e vice-governador. Não tenho nada a acresEm
votação.
centar nem a modificar no meu comportamento. Honrarei o meu parecer e
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
vot3.rei o meu substitutivo. Entretanto, V. Ex' há de convir que o Presidente
da República, que é o Presidente de honra de;> meu Partido, mandou uma
Aprovado.
emenda muito mais ampla. Ele não repetiu, como V. Ex• quis afirmar, o mesA matéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltará à
mo texto da Emenda Lobão, ao contrário. E V. Ex•s defendiam como defen .. sua tramitação normal.
dem, com o maior entusiasmo, o retorno das eleições diretas para todos os
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
membros do Senado.
Votação, em turno único, do-Requerimento n9 572, de 1979, do
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- A partir de 1982.
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- V. Ex• sabe, melhor do que eu porque é
de Lei do Senado n9 344, de 1978, de sua autoria, que modifica arejurista, que os Senadores eleitos pelo processo indireto, o foram por um colé..
dação do § 5• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973.
gio eleitoral constitu(do, e adquiriram este direito. ~ um direito líquido ad..
Em
votação
o requerimento.
quirido porque eles foram eleitos por oito anos. E sabe V. Ex• que, corito di..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
reito adquirido, seria uma violência, que qualquer Tribunal anularia, o ato
que restringisse esses mandatos. Mas fique V. Ex• certo de que o Presid~nte (Pausa.)
mandou uma emenda muito mais abrangente, muito mais extensa, porque
Aprovado.
não se limitou ao restabelecimento das eleições de Governador e ViceO projetO de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser aprovaGovernador, como V. Ex' quis aí acentuar, copiando a Emenda do Deputado do será desarquivado.
Lobão. Não. Hâ um outro artigo da mais alta importância, que torna muito
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4:
mais ampla a proposta do Presidente, que ~ exatamente o restabelecimento
das eleições diretas para todos os Senadores. V. Ex• leu o meu parecer, e eu
Votação, em turno único, do Requerimento n9 573, de 1979,do
quero ao final repetir que não tenho nada a mudar sobre o meu comportaSenador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
mento, e julgo mesmo que o principio da eleição direta, devolvendo ao povo
de Lei do Senado n9 345, de 1978, de sua autoria, que acrescenta pao direito de escolher seus candidatos, significa, sem dúvida alguma, uma atirágrafos ao art. 450 da Consolidação das Leis do Trabalho.
tude por demais acertada, porque me convenço a cada dia de que o processo
Em votação.
da eleição através da manifestação popular ainda é o melhor processo de seOS Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pauleção dos candidatos.
sa.)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Muito obrig'ado a V. Ex•
Aprovado.
Congratulo-me com V. Ex• pela firmeza de Sua posição em- torno do seu pareO Projeto de lei do Senado n• 345/78, voltarâ a tramitar normalmente.
cer na Comissão Mista do Congresso Nacional, o que representa um apoio
substancial à Emenda Lobão, no plenário do Congresso. Espero que os deO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5:
mais companheiros de V. Ex• na Comissão, Deputado Nilson Gibson, SenaVotação, em turno único, do Requerimento n9 576, de 1979, do
dor Passos Pôrto ...
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Esses companheiros, no meu entender, esde Lei do Senado n9 199, de 1977, de sua autoria, que acrcscentapatão desobrigados, não têm a obrigação de manter o seu voto, porque não são
râgrafo ao art. 143 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943,
passando a ser 19 o parágrafo único.
autores de parecer.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- ... Senador Jorge Kalume, Senador BernardinO Viana, Deputado Hugo Napoleão, Senador Murilo Badaró,
Senador Almir Pinto, Deputado Edison Lobão, honrem também o seu voto,
e venham ao plenário do Congresso dar o seu apoio à Emenda Lobão.
tar
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Agenor Maria - Cunha Lima - Milton Cabral - Dirceu Cardoso João Calmon - Amaral Peixoto - Itamar Franco - Pedro Pedrossian Saldanha Derzi- José Richa --Evelâsio Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expediente.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a traminormalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 1, de 1980, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 1 do
Senado Federal, do diScurso prOferido ·pelo General Antônio Fer~
!eira Marques, Comandante da 1' Região Mi!itar, na solenidade comemorativa do 359 aniversário- da Tomada de Monte Castelo.
Em votação o requerimento.
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As conseqlJências do regresso da FEB ao Brasil cedo se fizeram sentir.
Os Srs. Senadores que o- apr-Ovam queiram permanecer como se acham.
Seus feitos e suas vitórias nos campos de batalha d.e Ultramar reacenderam a
(Pausa.)
consciência democrática de nosso povo, que tem nas Forças Armadas o insAprovado.
trumento de sua vontade. Foi por intermédio desse instrumento que o Pais reSerã feita a transcrição.
tornou, em 1945, ao regime democrâtico, em consonância com os ideais da
E a seguinte a matéria cuja transcriçdo é solicitada.
Força Expedicionária, com a índole e a formaçãO- cristã do povo brasileiro.
"Vinte e um de fevereiro de 1945. A tropa brasileira, em expectativa nerA nossa geração, que em 1935 jâ se havia batido de armas na mão contra
vosa, olhar vigilante, armas em punho e cm posição, o coração palpitante a ditadura de esquerda que se pretendia implantar em nossa pátria voltou a
pelo momento ansiosamente esperado, aguardava a hora de se lançar ao ata- fazé-lo em 31 de março de 1964, em companhia de outras de forma-ção demoque. No íntimo, talvez, o conflito entre o amor à vida e o sentido de honra, do crática. Se não o fizéssemos, estaríamos traindo aqueles que foram assassinacompromisso com o dever .e com a pâtria.
dos por ocasião da Intentona Comunista de 1935 e aqueles que regaram o
A sua frente, silencioso, sinistro, estava Monte Castelo, o baluarte inimi- solo italiano com o seu sangue, batendo-se com coragem, bravura, entusiasgo sobre o qual, por três vezes, jâ tentârarnos, inutilmente, a sua conquista, o mo, espírito de sacrificío, de luta, de abnegação, pela liberdade, pela honra e
que nos valeria pesadas baixas, criando cm torno de si o mito da invencibili- pela soberania do Brasil.
dade.
Eles permanecem de maneira imorredoura na História e no coração de
Apesar daquela espera ansiosa, percebia-se na fisionomia de cada solda- cada brasileiro. E porque assim pensamos e temos certeza é que afirmamos:
do a disposição, a confiança e a certeza de poder desagravar a afronta à sobe- ninguém neste País serâ capaz de impedir que o atual Governo realize o seu
rania ferida, quandO tiVemos nossos navios mercantes traiçoeiramente afun- grande objetivo, que é ta.rp.bém o da- Revolução de março de 1964, se tornar
dados em plena costa brasileira.
esta nação um paradigma da ordem, da liberdade com responsabilidade e da
Chegara a hora de ajustar contas pelos revezes sofridos anteriormente, justiça.
pelos terríveis dias passados em abrigos -cavados em pleno campo nevado, peJamais trairemos os ideais que levaram a FEB a atravessar o Atlântico
las patrulhas e golpes de mão, ações sangrentas, vividas em plena estação hi- para desafrontar nossa soberania, tornando o nome do Brasil respeitado e enbernal.
grandecido entre as demais nações. Esses ideais continuam vivos e latentes em
Às 5h30min, os infantes de Sampaio, apoiados pelos artilheiros de todos os brasileiros descompromissados com ideologias incompatíveis com as
Mallet e pelos engenheiros de Vilagran Cabrita, com a bravura própria dos nossas tradições democrãticas.
grandes soldados, transpõem a linha de partida c dão início a um dos capítuE para que não paire a menor sombra de dúvida sobre o que acabamos
los mais emocionantes da história militar do Brasil.
de afirmar, o fazemos itO dia em que o Brasil comemora os trinta e cinco anos
Os cavalarianos de Osório acompanhavam de perto a ação, como r,eser- de um dos maiores feitos da_Força Expedicionária Brasileira na Itãlia, e o fava divisionâria, prontos a serem-lançados quando necessârio. Corno jâ o fize- zemos diante do nosso comandante supremo das Forças Armadas".
ra antes, a Marinha de Guerra do Brasil quando escoltara a nossa tropa para
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 7:
o teatro das operações da Itália, a aviaÇão brasileira vem juntar-se aos seus irmãos de terra. Assim, de maneira eficiente, elementos do 1'~ Grupo de Caça,
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
os famosos usenta a Pua", vieram cooperar com suas bombas e suas metra164, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que estabelece a uniforlhadoras para quebrar o moral do inimigo, buscando abreviar o final da luta,
midade dos vencimentos das contas de luz, água e telefone em todo
que se desenrola de maneira cruel c encarniçada.
o País, e dâ outras providências, tendo
Muitos jazem por terra, mutilados, mortos. Entre estes, o meu auxiliar
Pareceres, sob n~'s 776 e 777, de 1979, das Comissões:
leal e estimado companheiro, 29 sargento Ananias Holanda de Oliveira, em
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicicuja memória reverencio a de todos aqueles que lá tombaram. Mas nada didade; e
minui o ardor combativo de nossa tropa, que pouco antes das 18 horas via
- de Serviço Público Civil, favorável.
tremular no topo do Monte Castelo, com os seus I .027 metros de altura, o auEm
discussão
o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
riverde pendão de nossa terra.
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Estava ganha a batalha. Desaparecera o fantasma. Aquele bastião apaEncerrada esta, o projeto ê dado como definitivamente aprovado, de
rentemente invencível, sumidouro de tantas vidas humanas, estava em nossas
mãos. O Brasil mostrava ao mundo do que ê capaz um povo de índole pacífi- acordo com o art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Redação.
ca quando luta pelo maior bem que Deus concedeu ao homem - a liberdade.

A Força Expedicionária Brasileira acabara de se afirmar perante as demais nações beligerantes pelo seu alto valor combativo e pela fibra, coragem,
bravura de seus soldados, tão bravos como os melhores que pudessem existir
no campo de luta. Teve início aí uma série de vitórias, elevando o nome do
Brasil e o prestígio de nosso Exército.
La Serra e 958, único ataque noturno levado a efeito pela FEB, cuja vitória foi de importância vital para as operações futuras de todo o IV Corpo
de Exêrcito Norte~americano, e Castelnuovo, notâvel pela manobra planejada, fiel e magnificamente executada, foram os corolários da jornada iniciada
a 21 de fevereiro de 1945.
Terminava ali a fase preliminar com a conquista de posições, que asseguravam bases e observatórios para a grande ofensiva da primavera, tão logo se_
abrisse esta estação. O ataque sobre o maciço de Montese se deu nessa fase,
constituindo-se num dos mais sangrentos combates travados pela tropa brasileira, na qual se empenhou como um todo a 1• Divisão de Infantaria Expedicionária, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• IM, DE 1979
Estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de luz,
água e telefone em todo o País, e dá outras providências.

O Congresso Nacioflal decreta:

Art. 19 O vencimento das contas de fornecimento de energie elétrica e
água, bem como dos serviços de telefone, será uniformizado em todo o Pais,
devendo ocorrer no primeiro dia útil do mês subseqUente ao do consumo,
com toler.ância de cinco dias para pagamento sem qualquer acréscimo.
Art. 29 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 tambl:m às pessoas
O sacrificio maior atingiu 426 combatentes entre mortos, feridos e desa- jurídicas de direito público, quando lhes competir a exploração dos serviços
parecidos durante as quatro jornadas em que se desenrolaram as ações. Ou- públicos aqui abrangidos.
tros trunfos foram conquistados pela FEB antes que, a 8 de maio de 1945,
Art. J9 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
soassem os clarins com 0, toque da vitória. A guerra era finda.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Visivelmente desgastados pela rudeza e crueldade da campanha, nossos
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8:
pracinhas, entretanto, não escondiam o orgulho de terem honrado os seus
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9
compromissos em meio aos mais ingentes sacrificios. Ensarilhadas as armas,
187, do Senador Aloysio Chaves, que revoga o §3• do art. 899, o art.
regressou a Força Expedicionária Brasileira, em meio à vibração do povo
902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alfnea ur• do inciso I
como a testemunhar a palavra da Pátria agradecida.
do art. 702, da alfnea "b" do art. 894, da alfnea "a" do art. 896 da
Voltaram os combatentes aos seus lares, trazendo na consciência a satisfação íntima do dever cumprído, na mente as recordações imperecíveis dos
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 9• da Lei n•
5.584, de 26 de junho de 1970, tendo
infortúnios e das glórias, e na alma a humildade própria dos heróis.

386 Terça-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1980

O SR. GABRIEL HERMES (PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
Pareceres, sob n9s 984 e 985, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~. Senadores:
Tive oportunidade, mais de uma vez, ~o ano que se foi, 1979, de chamar
dade; e
a atenção do Governo, do Ministério da Indústria e do Comércio e do Minis- de Legislação Social, favorável.
tério da Agricultura, para o grave problema da borracha natural e da héveaEm discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
cultura, ou seja, o problema de plantação de seringueiras neste Pafs. No disNão havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
curso, documentado com números, com dados, estatísticas oficiais, pronunEncerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, nos termos do
ciado no dia 4 de maio de 1979, mostrei o perigo a que está exposto o nosso
art. 315 do Regimento Interno.
Pais de se transformar, cada vez mais, num país importador de borracha e,
A matéria vai à Comissão de Redação
pior, de não ter borracha para importar ou ter que importá-la com as mesmas
E o seguinte o projeto aprovado
dificuldades atuais com que enfrentamos o grave problema do petróleo. Borracha é, na sua totalidade a borracha natural, produzida em alguns países do
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 187, DE 1979
Oriente e, destes, um tem cerca de 75% da produção mundial. Este país estâ
Revoga o§ 39 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifica exatamente na área crítica mundial, sujeita a qualquer intervenção ou ser vitia redação da alínea "f" do inciso I, do art. 702, da alínea "b" do art. ma daquele ambiente inseguro desta parte infeliz do globo em que vivemos.
Nas minhas exposições, daqui deste plenário, com dados, e que foram le894, da alínea "a" do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970. vadas ao Ministro da Indústria e do Comércio, adverti, baseado na minha
longa experiência de quatro anos de Presidente do Banco e de uma vida inteiO Congresso Nacional decreta:
ra convivendo com os seringalistas e seringueiros, os produtores de borracha
Art. 19 Ficam revogadas as disposições contidas no§ 39 do art. 899 e no da região amazônica, e mostrei que, quando presidente do Banco, consegui a
art. 902 e seus parâgrafos, da Consolidação das Leis do Ttabalho, aprovada maior produção de borracha em todos os tempos: 34 mil toneladas. Hoje, não
chega a 20 mil toneladas. Mostrei que a tendencia, a continuar o que está
pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de !943.
Art. 29 A alínea f do inciso I do art. 702, a alínea b do art. 894 e a alínea ocorrendo na Amazônia, é cada vez ser menor a produção de borracha natua do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigorar com a ral e, cada ano, maior o consumo de borracha natural.
Tive a impressão, Sr. Presidente,. de que falei, como diria o nosso exseguinte redação:
traordinârio Padre Vieira, ao vento. Um órgão inteiramente dedicado ao
"Art. 702 ........................................... .. problema da borracha natural, a SUDHEVEA, instalada no Rio de Janeiro
1- ...................................... _........ .. e, já agora, com bonitas instalações em Brasília, com um superintendente e
muitos funcionârios, Sr. Presidente, caminha, não na direção de se plantar
f) estabeceler sUmulas de jurisprudência uniforme, na forma borracha, ou seja da heveacultura, porque o que se faz não é de merecer muiprescrita no Regimento Interno."
to crédito.
"Art. 894. . ...............•.... _.....•.... _.......... .
Então, dois problemas surgem: primeiro, o problema da borracha proa) ...•...................•.............• ·-. -· ....... . duzida pelos veJhos seringais e pelos sacrificados seringueiros da região amab) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal, ou zônica, acentuadamente dos Estados do Acre, do Amazonas e, um pouco meque divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Ple- nos, do Estado do Pará. Essa gente, Sr. Presidente, queixa-se de que são deno, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súrnula samparados, queixa-se do preço e, muitas vezes, não tem a compreensão de
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho."
que a borracha natural tem que ser reahnente produzida a preço bastante
"Art. 896.................• ·- ___ . _·-· ................ . mais caro que a borracha de cultura, mas que, mesmo assim, é preferível proa) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da duzirmos mais nos nossos seringais, a preços mais caros, do que importar
que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, através borracha, gastando os preciosos dólares que não temos. A verdade é que o
do Pleno ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em problema agora se acentuou para pior. Grandes firmás de São Paulo e de ousua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em conso- tros centros do Sul estão comprando, pouco a pouco, as grandes áreas de senância com súmula de jurisprudência uniforme deste."
ringais nos Territórios, no Estado do Acre e, até mesmo, no Amazonas e no
Art. 3• O art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigorar Estado do Parã, derrubando essas áreas para nelas fazer a criação de gado, ou
seja, as grandes fazendas.com a seguinte redação:
Recebo uma carta de um velho trabalhador dos seringais, hoje pequeno
"Art. 9• No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedicomerciante no município do Xingu, em Altamira. Carta de 29 de fevereiro
do do recorrente contrariar súmula de jurisprudência uniforme desde 1980, em que esse honrado brasileiro nos conta da sua tristeza de ver, no
te Tribunal jâ compendiada, poderâ o Relator negar prosseguimenXingu, os seringais serem derrubados, os seringueiros afastados e a produção
to ao recurso, indicando a correspondente súmula."
de borracha cada vez menor. Diz que a SUDHEVEA, o IBDF e outros órArt. 49 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas gãos aos quais têm se dirigido não estão olhandq esse problema e que é laas disposições em contrário.
mentável essa derrubada indiscriminada dos seringais. A carta vai fazer parte
deste meu pronunciamento- porque vou ler um trecho- e espero que os reO SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
presentantes do Ministério da Agricultura e, sobretudo, do Ministério da InMAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
dústria e do Comércio e do Ministério da Fazenda, tomem conhecimento,
Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1979, do Senador Henrique passem a vista neste assunto e, quando não sintam a voz do Senador, sintam
Santillo, que revoga os Decretos-leis n9s 228, de 28 de fevereiro de pelo men.os a queixa do brasileiro lâ do Xingu, de Altamira, que vive o
problema, que sofre o drama de ver as velhas árvores serem destruídas impie1967, e 477, de 26 de fevereiro de 1969.
dosamente, queimadas para, em seu lugar, ser instalado o boi - já' que se
A Presidência, atendendo ao disposto no art. 369, item b, do Regimento acredita neste País que ê: com pata de boi que temos que tomar posse dele.
Interno, e, nos termos do parecer da Comissão de Educação e Cultura, declaParalelamente, Sr. Presidente, diz o Sr. Emiliano de Oliveira, antigo sera prejudicado o projeto de Lei do Senado n9 38, de 1979, de autoria do Sr.
ringueiro e, hoje, pequeno comerciante e também Vereador de Altamira, que
Senador Henrique Santillo.
sofre com o que estâ acontecendo na sua região e sofre, tambéin, ao ver que
A matéria vai ao Arquivo.
as castanheiras, cujas árvores nos dão ainda milhões de dólares, a cada ano,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ esgotada a matéria cons- com a exportação da amêndoa preciosa, também é derrubada indiscriminatante da Ordem do Dia.
damente, num desrespeito à natureza, ao trabalhador e às velhas regiões de
Altamira, no meu Estado, do Amazonas, do Acre, dos territórios, enfim, da
Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema.
grande Região Amazônica.
O SR. ADERBAL JUREMA PRONUNCIA DISCURSO
Faço este registro, transcrevo a carta e o meu apelo, Sr. Presidente, para
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUque a SUDHEVEA se volte com um pouco mais de cuidado para o problema
CADO POSTERIORMENTE.
do cultivo da seringueira, da heveacultura. Não se interesse muito em se insO SR- PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre talar tão bem como estã instalada no Rio de Janeiro e, agora, em Brasfiia,
Senador Gabriel Hermes.
quando deveria estar instalada no Estado do Acre, no Amazonas ou no Pará.
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Ali é que deveria ser a sede da SUDHEVEA, de seus superintendentes, de
seus agrônomos, que precisavam estar juntos aos seringueiros, dos seringalistas e dos que hoje desejam plantar borracha.
Esta é a manifestação que faço, com tristeza, e a ela voltarei com números e dados, Sr. Presidente, porque o Brasil, dentro em breve, estarã correndo.
perigo, se não tivermos cuidado pois, dentro em breve, poderã se concretizar,
o que jâ tenho notícia, uma nova OPEP, ou seja, o grupo dos grandes produtores de borracha do oriente se agruparem, como se agruparam aqueles que
têm petróleo, e ditarem o preço, ditarem as quantidades e nos trazerem mais
dificuldades. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO:

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
Exm9 Sr.
Senador Gabriel Hermes
Muitas felicidades extensivas a Exm• Familia, envolvendo os que vivem
em toda hinterlândia.
A confiança que V. Ex• deixou impregnada no homem do interior do Parâ, especialmente os que se dedicam ao extrativismo da borracha. O que nos
molesta, Sr. Senador, são as licitações que o ITERPA vem fazendo na Região
do Xingil, sem fazer ou ter feito uma discriminatória das áreas de seringais,
V. Ex• que sempre defendeu os interesses dos seringalistas e seringueiros, de
toda Amazônia, mas gostaria de que V. Ex• nos defendesse da miséria que está ocorrendo aqui no Xingil. Os nossos seringais foram vendidos, para grupos
de São Paulo, que estão devastando por completo tanto as seringueiras como
as castanheiras. O que nos deixa revoltados é que os seringais, têm posses há
mais de quarenta anos produzindo borracha para a Nação e mesmo não se
concebe derrubar seringueiras em franca produção.
Senador, tenho em minhas mãos o discurso pronunciado por V. Ex• na
sessão do dia 4-5-79, o qual defende o problema da borracha com grande entusiasmo, rogo ao ilustre Senador defender os velhos seringais de serem derrubados e transformados em pastagem. Só homens sem coração, e por que
não dizer, maus brasileiros derrubam uma seringueira.
Meu querido Senador, vou ficar aguardando uma providência urgente
porque a nossa situação é vechatória e desesperadora, que poderâ haver mortes de seringalistas com pau listas.
Quero pedir ao ilustre Senador para levar ao conhecimento do Presidente Figueiredo que, tenho certeza, desconhecer este problema que nos aflige. A
nossa região poderá produzir muita borracha se formos salvos deste ato criminoso.
Senador, neste momento estou ouvindo a Rádio Nacional de Brasília a
qual faz um programa do Seringueiro o incentivando a produzir mais borracha falando na SUDHEVEA, que é o caminho para aumentar produção de
borracõa na Amazônia. Acredito que nem a SUDHEVEA, nem o IBDF têm
conhecimento de grandes desmates de seringais e castanhais.
Quero fazer a· minha apresentação a V. Ex• Sou seringalista, comerciante
no momento. Exerço um mandato de Vereador na Câmara Municipal de Altamira e sou um dos atingidos dos fatos que acabo de narrar.
Ilustre Senador, receba um abraço agradecido, pelo que tanto fez e poderã fazer por nós e pela nossa região.
Atenciosamente, - Emiliano de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Com a palavra o nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
Com a palavra o nobre Senador Henrique Santillo. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~teve reunido, no Senado Federal, no último fim de semana, a Junta
Diretiva do Parlamento Latino ..americano, sob a presidência do Deputado
Jorge Mario Eastman, da Colômbia. Participaram das reuniões Senadores e
Deputados de Costa Rica, México, Venezuela, PCru, Guatemala, Paraguai,
Antilhas Holandesas e Brasil. Foi fixado o local das reuniões preparatórias
deste ano, que as diversas Comissões realizarão em Caracas, São Josê:, As~
sunção, Lima e México, além da reunião dos Parlamentos Europeu e Latino-a
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mericano em Bogotá. Aprovaram-se várias sugestões, que serão objeto de
exame pelas respectivas Comissões, além de voto de repúdio à invasão da
Embaixada Dominicana, em Bogotá, ao tempo em que se manifestou a preo~
cupação geral quanto às situações de El Salvador e Suriname. Acolhendo su~
gestão do Vice~Presidente da Junta Diretiva, Deputado Geraldo Guedes, a
Junta determinou o prosseguimento dos entendimentos visando a participar
do Parlamento Latino-americano representantes dos Congressos de Portugal
e de Espanha. Os deputados Rafael Faraco e Joel Ferreira sugeriram estudo
sobre o Pacto Amazônico, de modo a propiciar a participação nas nego~
ciações de parlamentares dos países interessados, e o Deputado Francisco
Rollemberg ficou encarregado de redigir um estudo sobre o problema popu·
lacional, a ser discutido na J?róxima reunião da Comissão Econômica. Por
iniciativa do Deputado Euclides Scalco, o Parlamento manifesta sua solidariedade ao movimento em favor de Flavia Schilling. Coube-me, como Presidente do Grupo Brasileiro, dar as boas-vindas aos ilustres visitantes. que fo~
ram homenageados pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal e esta tarde deverão avistar-se com o Ministro das Relações Exterio~
res. Ao registrar nos Anais esse acontecimento, desejo manifestar a satisfação, que sei de todo o Congresso brasileiro, por ter sido Brasilia escolhida
para sede da reunião da Junta Diretiva desse importante organismo parla~
mentar latino-americano.
Sr. Presidente, outro assunto me ü8.Z à tribuna,
Estamos todos sendo di"ariamente envenenados.
Esta a conclusão simples a que chegamos -diante dos pronunciamentos
que vêm se generalizando e que classificam como de mã qualidade os gêneros
alimentícios que estamos ingerindo.
Os produtos hortigranjeiros desde hâ muito vêm liderando as preocu~
pações da população pelo uso inadequado dos fungicidas, tornando temeri..
dade nos dias de hoje uma família colocar à mesa uma salada de alface, de
chicória ou outra verdura crua.
Hâ poucos dias foi igualmente condenado o le~te tipo B e C, produto
fundamental na alimentação das crianças e conseqUentemente, um alimento
vital na formação da nossa atual geração.
Agora vem o Diretor da Fundação Adolfo Lutz para incluir entre os alimentos impuros colocados no comércio, a carne, que apesar do alto custo, eum dos principais pratos na mesa do brasileiro.
Diversas são as instituições que fazem ou devem fazer a análise periódica
dos produtos alime.ntícios colocados no comércio em todo o País e, por certo,
o resultado dessas análises é encaminhado às autoridades competentes para
conhecimento e providências se for o caso.
Aqui, a nossa pergunta: quais as providências tomadas pelos Poderes
Públicos Federais, Estaduais e Municipais para proteger a saúde da população diante de tão graves fatos e com certeza denunciados pelas análises fornecidas por essas Instituições?
Diante desse quadro negro, como estarão sanitariamente o pão, o macarrão, o feijão, o arroz e outros produtos que se incluem na tabela de primeira necessidade?
E a repercussão, f~ra do País, diante de tal calamidade, qual será?
Não sabemos onde está a razão, mas sabemos que cumpre ao Governo
enfrentar o problema com urgência, verificando as providências tomadas nos
Estados e Municípios onde os resultados de anâlises denunciavam alguma irregularidade, responsabilizando aqueles que, diante do fato denunciado, nenhuma providência tomaram para saná-lo.
No exterior temos o exemplo, anos passados. da preocupação com a aftosa que praticamente fechou todos os portos para carne bovina oriunda do
Brasil, um dos produtos com que conta o Governo para atingir os sonhados
20 bilhões de dólares no corrente ano. O que irâ acontecer agora se de fato estiverem contaminados os produtos alimentícios, principal fonte de nossa ex.~
portação?
Os produtores e os consumidores exigem uma satisfação e esperam que o
Governo Federal assuma imediatamente a apuração do fato e suas causas,
não só para tranqUilidade do povo, mas também pela repercussão negativa
no exterior que atinge todo o conhecido ..celeiro do mundo" . .(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Vozes de ilustres pares têm se feito ouvir, neste Plenário, descrevendo as
terríveis conseqüencias das enchentes que assolam os Estados de Goiás, do
Maranhão e do Piauí. Na qualidade de representante do Pará, apelei para o
Ministro Mário Andreazza, pedindo a urgente interferência de S. Ex• em favor dos flagelados da região do Tocantins, no Parà.
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Devido às incomuns proporções do drama que se abateu sobre Marabâ e
Tucuruí, foram ·essaS Cidades objeto da preocupação imediata do Governo
Federal que aqui represento, na qualidade de Líder.
Hoje, volto a apelar para a compreensão do Ministro do Interior, sempre
tão solícito e sensível para com o sofrimento de nosso povo. Peço-lhe que estenda a sua proteção até o Município de Baião, na margem direita do Tocantins. Situada a sede do município em terras altas, não escapam, contudo,
as populações rurais, dos efeitos desastrosos das cheias. Assim ê que cerca de
1.200 famnias jâ se enContram ao desabrigo e ameaçadas das conseqüências
funestas, do ângulo da saúde pública, quando as águas voltarem ao normal
no leito do rio. Esses patrícios nossos habitam as vilas de Joana Peres, Jutaí,
Xininga, Matacurâ, Umarizal e Ituquara, para quem são urgentemente necessários alimentos, vestuário e defesa sanitária sobretudo preventiva. Já basta o
drama que representa a perda completa da lavoura de pobres agricultores,
que assim viram tragadas pelas águas o fruto de seu trabalho ingente.
Estou certo de que o Ministro Andreazza mais uma vez nos atenderá.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Helvídio Nunes.

Concedo a palavra ao nobre

Março de 1980

Assim é que se entregou, com devotado amor, à missão, mais técnica do
que política, de dirigir a Secretaria da Saúde, no quadriênio 1971 a 1974.
Atualizou, desenvolveu c acelerou a implantação do plano estadual elaborado pelo seu antecessor - o Dr. Carlyle Guerra de Macedo, buscou recursos e técnicos, no Estado e no exterior, promoveu campanhas preventivas
e edificou e pôs em funcionamento hospitais e unidades de saúde, na Capital e
em diferentes MunicíJ?iOs do Piau~.
Político, embora sem militância político-partidária ostensiva, quando foi
deflagrado, em 1970, o processo sucessório estadual, é fato, público e notório,
que recusou a inclusão de seu nome em lista que seria endereçada aos escalões
superiores, e na qual deveria figurar como aspirante a Governador, sob a alegação de que não estaria ainda preparado para o exercício do múnus governamental.
Em 1974, _porém, reconhecendo-lhe virtudes e aptidões invulgares, a
grande maioria da Aliança Renovadora Nacional do Piauí fê-lo, através de
indicação ao então Presidente Ernesto Geisel, seu candidato ao Governo do
Piauí. E, na eleição indireta que se processou, Dirceu Arcoverde mereceu a
confiança plena das forças políticas majoritárias do meu Estado.
Conheci-o em Teresina, na segunda metade dã década de sessenta. Em~
bora contemporâneos de universidade no Rio de Janeiro, os nossos destinos
não se cruzaram na antiga capital federal, onde concluímos, em 1949, o curso
superior.
Por volta de 1967, na chefia do Governo do Piauí, comecei a observar a
atuação inca-nsãVel e o valOr profiSsfonal do jovem médico amarantino, radicado em Teresina.
Da observação,- passei à admiração, sobretudo a partir do instante em
que, sob a chefia do eminente Prof. Zenon Rocah, deu integral colaboração à
fundação da modelar Faculdade de Medicina do Piauí.
A sua atuação na Secretaria da Saúde, portanto, não me surpreendeu,
antes ci-eio confirmar o elevado conceito,jâ agora, também de natureza admi·
nistrativa, que s-oube, paciente e obstinadamente, conquistar.
Afirmei, e vale repetir, que Dirceu Arcoverde, antes de chegar à chefia
do Executivo piau1ense, não exercía militância política ostensiva.
Daí por que, no interregno eleição-poSse, não apenas cuidou da elaboração de objetivo plano do governo, mas dedicou-se, outrossim, a conhecer a
política e os políticos do Piauí.
Elegeu, em conseqUência, meta prioritária de sua administração a valori~
zação do homem, principalmente, como é natural, dos mais desassistidos da
fortuna.
No governo, a partir de 15 de março de 1975, jã a lastreâ-lo cabedal de
conhecimentos e de vivência dos problemas do Piauí e dos piauienses,
entregou-se, com todas as disponibilidades de sua inteligência e da sua capacidade de trabalho, à espinhosa mas gratificante tarefa de administrar o Estado.
Fê-lo, por outro lado, com determinação, imbuído do propósito de, ao
lado de realizações palpãveis, criar condições eficazes para a melhoria da
qualidade de vida do povo piauiense.
Assim é que ao tempo em que construía o Centro de Convenções e o
Centro Administrativo, incentivava, através da edificação de Centros Regia~
nais Agropecuários e da aquisição de implementas agrícolas, as atividades
primárias; plantava novos hospitais e postos de saúde; erguia escolas e am~
pliava a rede estadual de ensino, nos dois primeiros graus; rasgava e pavimentava estradas; desenvolvia as potencialidades do Estado no setor mineral;
promovia simpósios e, apoiava a publiCação de obras, antigas e atuais, de autores piauienses e levava a cabo a eletrificação de todas as sedes municipais;
paralela e concomitantemente levou o abastecimento de água a todas as cidades e dotou Teresina de moderna rede de captação e distribuição, capaz de
atender às necessidades da capital do Piaui até o ano dois mil; criou e implantou a Secretaria do Trabalho e Promoção Social; construiu praças, jardins, ginãsios de esportes, Centros Sociais Urbanos, cerca de dez mil casas populares, ampliou, por intermédio do Instituto de Assistêilcia e Previdência do Estado do Piauí- IAPE~ a prestação de beneficies a~ funcionalismo, inclusive
com a construção da moderna, ampla e funcional colónia de férias, nas proximidades da praia de Luis Correia, destinada ao lazer dos servidores do Estado, aos quais concedeu a atualização de vencimentos e salários.
ÉMme dificil, porque de duvidâvel oportunidade, no instante em que o Senado Federal reverencia a memória de Dirceu Arcoverde, falar da grandeza
e da magnitude de toda a sua obra administrativa. Referi apenas, com a ajuda
simplesmente da memória, algo do acervo que lhe marca lugar destacado no
cenário político-administrativo do Piauf.

O SR. HELVIDIO NUNES (PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Transcorreu, ontem, o primeiro aniversário de falecimento do Senador
Dirceu Arcoverde.
Quando o Senado Federal lhe prestou, em sessão especial realizada o
ano passado, as homenagens que lhe eram devidas, não me foi possível pronunciar, por motivo de doença, o discurso_ que com antecedência preparei.
Na oportunidade, pois, peço a V. Ex• que me conceda a oportunidade de
lê·lo, na tarde de hoje, a fim de que conste nos Anais desta Casa:
Amarante, plantada à margem direita do Parnaíba, rio que o incomparável Da Costa e Silva cantou em versos magníficos, é uma florescente cidade
piauiense, berço de homens empreendedores, também de juristas e poetas.
Mais do que as outras comunidades que recebem o seu influxo, Amarante retina inusitados encantos do Velho Monge, fonte inexaurível de energia e
de profundas inspirações. Daí porque o amarantino, em geral, sem quebra
das atividades materiais e espirituaiS que desenvolve, tem sempre o pensamento voltado para as grandes realizações, para os grandes embates da vida.
Dirceu Arcoverde, cuja memória o Senado da República, na tarde de hoje, especialmente exalta, nasceu em Amarante no dia 7 de setembro de 1925.
A infância e a dolescência passou-as na cidade natal e em Teresina. As
brincadeiras e os folguedos, os estudos e os afazeres cotidianos, a subida e a
descida no Parnaíba, ito princípiO-e no fip1 dos períodos escolares, nas velhas
e morosas embarcações que faziam o transporte fluvial, e que também enfeitavam a paisagem do rio.
Os mesmos sonhos, as mesmas aspirações, as mesmas inquietações da juventude daquela época, por certo mais fortes e apaixonantes nele do que nos
outros, pois que em todos os atas relevantes da sua vida Dirceu sempre demonstrou singular e precoce senso de responsabilidade.
Nas Faculdades de Medicina do Parâ e do Rio de Janeiro, respectivamente, iniciou e concluiu, com brilhantiSmo, OS eStUdos superiores e, após
cursos de especialização, foi desempenhar a sua atividade profissional em Teresina.
Na Capital do Piauí, então, revelou plenamente o seu espírito cícntífico,
a sua dedicação à medicina, que ele sempre entendeu como sacerdócio, o seu
devotamento à comunidade, sobretudo aos segmentos mais desprovidos de
bens materiais.
Nos hospitais-e ·no consultório, nas mesas cirúrgica-s e no gabinete médico, passou, então, a desempenhar com eficiênda, com zelo e com sabedoria o
seu mister.
Cresceu-lhe a fama e aumentou-lhe a reputação, granjeou larga experiência profissional, adquiriu o respeito e a aâmiraçãó dos piauienses.
Criada a Faculdade de Medicina, e já que participava do corpo d·ocente
da congénere de Odontologia, depois do_cu_rso de_ pós-graduação que realizou, passou a integrar o corpo de professores da Fundação Universidade Federal do Piauí, encargo a que se dedicou por inteiro, com aquele aguÇado senso de responsabilidade que lhe assinalava o carâter.
Homem simples, desprendido, às vezes tímido, mas de uma timidez que
não era apenas o oposto da arrogância, e sim companheira intima da afabilidade, inteligente, com o pensamento sempre voltado para as grandes causas,
Dirceu Mendes Arcoverde tinha a medida exata da coragem e chegava mesmo, muita vez, ao perfeccionisri:w no cumprimento dos deveres que a forCerto é, de outra parte, que em obediência à legislação vigente, Dirceu
mação moral e profissional lhe impunham.
Arcoverde teria que se desincompatibilizar do Governo para concorrer a uma
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4~) Exames e aprovação das contas relativas ao exercício de 1979;
das duas vagas da representação do Piauí rio Senado Federal. E o fez no pra59) tomada de conhecimento e apreciação dos planos, da programação e
zo prescrito em lei.
Lançou-se, então, com todo o empenho, com a determinação de sempre, dos projetes especiais da Fundação para o cort~nte exercício;
6~) Exposição do atual Presidente, o Professor Hilton Rocha, fascinante
mesmo com obstinação, à campanha.
·
Percorreu praticamente o Piau1 inteiro e em TeteSiiia visitou, em vãrias personalidade de médico, de cientista e filantropo, cujo nome já transpôs as
oportunidades, todos os bairros. Tarefa ãrdua, às vezes mortificante, mas fronteiras do nosso País, considerado como um dos mais completos oftalmosem nenhuma dúvida reveladora do desejo de alcançar a correspondente par- logistas de nos-sa êpoca.
ticipação popular no pleito eleitoral.
A Clínica do magno Instituto converge para a problemãtica geral da
Desencadearam-lhe então, afrontando as previsões mais pessimistas e as pesquisa oftalmológica, do ensino especializado, do tratamento e da assistênnormas éticas, ataques, oriundos de duas fontes, com violência há muito des- cia doas deficientes visuaiS, n"o amplo contexto da prevenção da cegueira e da
conhecida no Piauí. Campanha impiedosa, demolidora, que não lhe poupou recuperação, reabilitação e bem-estar dos cegos, em virtude de sua excepcional importância científica, técnica e filantrópica, no concernente à sua missão
insultos os mais soezes.
Vi-o algumas vezes, num ãtimo, angustiado e aflito, tantas as injúrias polivalente, aos fecundos e benéficos resultados de suas múltiplas atividades
que lhe eram atiradas. Logo, porém, reagia a sua inesgotável estrutura moral. - em que avulta, sobremaneira, a assistência prestada aos indigentes e aos
E então com mais forças, com mais ardor, com redobrada energia lançava-se pobres - atravessa uma fase de grande dinamismo.
à luta, sempre em linguagem elevada, limpa, esclarecedora e convincente.
Efetivamente, o Instituto Hilton Rocha, com urna ãrea construída de deFizeram-lhe justiça as urnas.
zesseis mil metros quadrados, dotado de vários tipos de modernas instalações
Eleito e proclamado Senador da República, Dirceu Arcoverde, que se e equipamentos hospitalares, adquiriu prestígio incontrastável, com o maior
excedia, no cumprimento das responsabilidades que lhe delegavam, entregou- centro oftalmológico da América do Sul.
Construído com o máximo requinte, dispõe de um complexo aparelhase à. preparação para o exercício pleno, responsável e eficiente do mandato.
Leu e estudou, Coligiu subsídios. E ao receber a primeira missão que a li- mento, com o"s mais modernos equipamentos adequados às suas múltiplas
derança lhe confiou, esmerou-se na produção do seu primeiro discurso, que atividades, centralizadas na sua preocupação fundamental de tratamento dos
doentes de olhos; da pesquisa do ensino e da tecnologia, em geral, no campo
os Anais da Casa abrigaram com especial e comovido cuidado.
Na tribuna, postura retilínea, gestos largvs, palavra fluente, o Senador oftalmológico; da permanente assistência aos deficientes visuais que ocorrem,
Dirceu Arcoverde desempenhava-se da tarefa que lhe foi entregue quando, ao de toda a parte, em busca de cura, tratamento ou alívio.
final da leitura, sentiu os primeiros sintomas do insulto cardiovascular ..
Dispondo de pessoal médico especializado cm córnea, retina, estrabisCambaleou, mas como era próprio da fortaleza do seu espírito, braço es- mo, glaucoma, uveítes, visão subnormal, leÓtes de contacto, órbita, genética,
querdo levantado, repeliu os primeiros socorros. Mas a difusão do derrame neuro-oftalmologia, oltalmopediatria, tumores, ultra-som, eletrofisiologia,
cerebral não lhe permitiu continuar. E ele que enfrentou tantas lutas, que ven- angiografia e ''Laser", além de um permanente pronto-Socorro ocular, o Insceu tantas batalhas e que ganhou a última guerra em que se empenhou, havia tituto Hilton Rocha idealizado e realizado pelos médicos Hilton Rocha, Pausido, infelizmente, de modo inexorável golpeado pelo destino.
lo Gaivão, Chistiano Barsante e Emyr Soares - bem merece a excepcional
reputação granjeada, i:nantendo, no momento vãrios convênios empresariais.
Hospitalizado, ainda resistiu durante sete dias, vindo a falecer, finalmenEnquanto isso, vem a Fundação Hilton Rocha consolidando a sua estru~
te, na manhã de dezesseis do corrente. Ironia da sorte, colheu-o a morte pretura e o seu patrimônio. aluando, principalmente, no campo do atendimento
maturamente, aos cinqüenta e três anos de idade, quando se lhe abriam promissoras e grandes oportunidades na vida pública; colheu-o a morte, repito, aos carentes e aos indigentes e utilizando, em beneficio dos menos favorecidos, as mais sofisticadas instalações e equipamentos especializados do Instiexatamente a ele que, ao longo do exercício da profissão médica, enfrentou a
tuto, como, por exemplo, a microscopia eletrônica.
morte e salvou centenas de vidas de seus semelhantes.
Contudo, apesar de reconhecida pelos Governos do Estado de Minas
Acompanhado pela esposa amantissima- dona Maria José Ferraz Arcoverde, os filhos Júlio, Antônio e Dirceu Júnior, irrilãos, cunhados e amigos, Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte, aguarda idêntica declaração de uti~
o corpo do pranteado extinto foi conduzido a Teresina, onde foi sepultado às lidade pública pelo Governo Federal, através do Ministério da Justiça, o que
possibilitará à Fundação atingir a plenitude dos objetivos assistenciais proprimeiras horas da noite.
gramados, relativamente à ampliação do atendimento aos indigentes.
O povo piauiense, em uníssono, lotou o aeroporto de Teresina, encheu as
No momento, encontra-se a Fundação Hilton Rocha plenamente engaruas da cidade e chorou copiosamente a perda irreparável.
jada nos trabalhos de planejaniento e organização do IV Congresso BrasileiE igualmente ao povo quê o queria e anlava, também lamento e choro, ro de Prevenção da cegueira, que se realizará em Belo Horizonte, de 28 a 30
pessoalmente e como intérprete, neste instante, da representação da AJ.iança de julho de 1980. Aliãs, coincide a realização desse conclave, de cunho predoRenovadora Nacional no Senado _da República, o infausto desaparecimento minantemente têcnico e científico, com o ano comemorativo do centenário de
do Senador Dirceu Arcõverde, em cuja tumba deposito nesta tarde, simboli- Helen Keller e do sesquicentenãrio da consolidação da leitura tãctil (Louis
camente, lãgrimas de saudade. (Muito bem!)
Braille).
Neste ensejo, haverã o lançamento de um selo comemorativo, com a
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Com a palavra o nobre Sena- efingie de Helen Keller e de sua preceptora Anne Sullivan e nessa mesma ocador Louríval Baptista.
sião, serão lançados as bases de um- Banco de Olhos Nacional, velha aspiO SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- ração do emêrito Professor Hilton Rocha que tem o apoio de todos aqueles
que, no Brasil, se preocupam com a matêria.
..
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Inúmeros outros aspectos poderiam ser apreciados no que tange aos traNa último sãbado, 15 do corrente, tive a satisfação de participar. em
Belo Horizon_te, da programação destinada a comemorar o 1~ aniversãrio das balhos que a Fundação Hilton Rocha vem dinamizando, como, entre tantos,
atividades desenvolvidas pela Fundação Hilton Rocha, cuja matriz- O Ins- a necessidade de aquisição de um micrótomo (indispensâvel à utilização do
tituto Hilton Rocha - é considerado como, possivelmente, a melhor, mais microscópio eletrônico já adquirido) a instalação de um biotério (para ostracompleta e bem aparelhada entidade especializada da América do Sul pela so- balhos e_xperimentais) e condições para assistência aos cegos e amblíopes
fisticação, Tecnologia e alta qualidade dos serviços oftalmológicos, que pres- (biblioteca Braille, escola para amblíopes)
NCsta oportunidade, cumpro o dever de destacar, como é de inteira justa aos que o procuram, de toda a parte, em busca de cu ..a, tratamento, alívio
tiça, a singular personalidade do oftalmologista Hilton Rocha, internacionalou prevenção da cegueira.
Participei, na qualidade de membro do Conselh_o Curador, dessa presti- mente conhecido pelos seus trabalhos, notãvel abnegação e operosidade.
Toda a sua existência tem sido modelar comO-pesquisador, médico altruísta,
giosa instituição, na sede do [ns~ituto.
Realizou-se uma reuniãO de Assembléia Geral, que destinou-se especifi- Professor e filantropo. Sua cap·acidà.de empreendedora se concretizou na imperecível realização que consagrou o seu nome. Exemplo vivo para as n<:vas
camente a:
l~) escolha do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretãrio d_o Conse- gerações como homem de bem e padrão de dignidade. Desejo encerrar estas
minhas breves considerações, transcrevendo recentemente declarações desse
lho de Curadores;
2~) homologação e posse de dois novos Conselheiros para as vagas decorM
Mestre impoluto e realizador, ao Estado de Minas, do Ultimo dia 15 de
rentes dos saudosos Conselheiros Alberto Deodato e Vicente Araújo, haven- marça:
"Ao ser interrogado por um jornalista, bem humorado e espirituoso,
do a escolha recaído nas pessoas dos Srs. Aquiles Diniz e Oswaldo Araújo;
3•) eleição do Conselho Diretor, do Conselho Fiscal e de Suplentes do afirmou o Professor Hilton Rocha:_- Aquela máxima latina que traduzida
dâ "Úcio com dignidade", e no Brasil é conhecida como .. sombra e água fresCons_elbo;
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ca", não é o meu caso. Pelo contrário, todo ócio ê: vil. Discordo, inclusive, de
Hipócrates, o pai da Medicina, o maior mê:dico de todos os tempos, que, há
400 anos antes de CristO, conceituou a velhice corno doença. Velho para mim,
é o indivíduo que tem 10 anos mais do que nós. Portanto, existirá sempre alguém na minha frente". Depois, lembrou um pensamento célebre do Padre
Vieira, referindo à sua especialidade com oftalmologista: .. Os olhos são os únicos órgãos humanos que têm dois ofícios, duas funções distintas, para ver e,
para chorar". E completou, lembrando outra Máxima: -Tem só dois oficias, não. Alêm de ver e chorar, têm de sorrir também. Nós choramos com
coração. E os olhos só merejam quando o coração transborda.
Concluindo Sr. Presidente, solicito que faça parte deste meu pronunciamento o Relatório do Professor Hilton Rocha, apresentado na sessão da
Assembléia-Gerã.1 realizada no dia 15 do corrente e o artigo ..Obra de Ciência
e amor", do consagrado jornalista Vivaldi Moreíra, Publicado no Estado de
Minas, a respeito da Fundação e do Professor Hilton Rocha. (Muito bem.
Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Março de 1980

que se consigne em Ata o nosso profundo pesar, submeteremos à sua homolgação, para preencher suas vagas, os nomes dos Drs. Oswaldo Araujo e Aquiles Diniz,
9 - Submeto à consideração do Conselho a necessidade de se convida·
rem outros nomes para constituírem comissõeS específicas, à medida de sua
oportunidade, de certo modo atentando para os objetivos programados para
a Fundação:
·
- Comissão de Ensino e de Publicações
- Comissão de Pesquisa e Atividades Científicas
-Comissão Dedicada à Problemática da Cegueira
-Comissão de Obras
-Comissão Especial para o Banco de Olhos
10- Pedimos ainda a aprovação pelo Conselho de algumas demarches
jã bem avançadas, junto ao Funrural e à Municipalidade, no sentido de serem
atendidos pela Fundação (em Convênio com o Instituto de Olhos), um número diário de doentes de baixo nível económico, o que nos permitirá cumprir o
objetivo assistencial da Fundação, bem como oferecendo material para melhor desenvolvimento das atividades docentes.
Srs. Conselheiros, bem compreendemos o que está significando de esforço por parte de cada um aqui estarem hoje reunidos.
Compreendemos e agradecemos.
Mas é que, também o sabemos, o ideal que nos impulsiona ê comum.
Quando os atuais membros da Diretoria, os quatro que assinam este relatório, partimos para a criação de um Instituto de olhos, nunca tivemos realmente outro objetivo maior do que o idealista propósito de um programa social, científico e assistencial.
Foi assim que o F AS nos comPrei:iildeu, e certamente nos compreenderá
em reivindincações vü1doixras.
Foi assim que o Instituto planejou uma obra, que não fosse um mero
consultório ou um mero Hospital, mas que na realidade traduzisse o objetivo
superior de bem servir.
Foi assim pensando que, nos Estatutos do Instituto, deixamos consignada a doação de 5.000 m 2 de terret.o (para embasar esta fundação), e obrigatoriedade de nós assistirmos cientificamente de maneira absolutamente gratuita, e mesmo a de, em futuro, podermos drenar para a Fundação a renda líquida do nosso Hospital.
Desde o momento que {esperamos próximo) podermos reunir maiores
recursos, oriundas de doações e subvenções (maxime depois do reconhecimento como de Utilidade Pública Federal), não tenhamos dúvidas sobre o
muito que poderemos realizar em proveito do doente de olhos, da pesquisa
oftalmológica, do ensino da Oftalmologia, e muito destacadamente em prol
do Bem-Estar dos Cegos.
~com estas palavras que eu deixo consignado o meu agradecimento pessoal, e de meus companheiros de Diretoria - Paulo Gaivão, Christiano Barsante e Emyr Soares. - Prof. Hilton Rocha, Diretor Presidente.

Prezados Conselheiros e Amigos,
Em nome da Diretoria, cujo mandato hoje expira, quero dizer que a nossa Fundação Hilton Rocha, se ainda não pôde realmente deslanchar em toda
sua amplitude, pelas restrições materiais compreensíveis, elajâ fez bastante, e
principalmente jã planejou muito, para que possamos doravante transformar
em realidade nossos ideais.
Vou tentar relacionar em estilo sintético os pontos que mais nos preocu~
pam ou mais nos empolgam, como também aqueles que justificam um certo
represamento.
I - Jã temos mais de três anos de atividades. Jâ fomos reconhecidos
como de Utilidade Pública pelo Estado (Lei n• 6.141) e pelo Município de Belo
Horizonte (Lei n9 2.879). Mas ainda não conseguimos o reconhecimento de Utilidade Pública Federal, apesar de nossas tentativas. Ainda agora, na
próxima semana, voltaremos a faze-lo pessoalmente, ante o nosso ilustre
Minístro de Justiça Dr. Ibrahim Abi-Ackel Esse reconhecimento Federal é
muito importante, para facilitar a concessão de doações e de subvenções;
2- Anexo um plano preliminar e esquemático do que pretendemos fazer na Fundação. Esse plano será convenientemente viabilizado graças ao
oferecimento do nosso conselheiro e amigo Dr. R. Hardy, a quem agradecemos a valiosa ajuda.
Por esse croquis, verificam-se os objetivos básicos que nos vêm governando: pesquisa, ensino, assistência aos pobres_ e_ muito destacadamente a
preocupação de recuperar e reabilitar os cegos;
3 -Neste último sentido- Assistência aos deficientes visuais- a Fundação integrou-se de corpo inteiro nas atiVidades preparatórias do IV Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira (Belo Horizonte, 28-30 de julho
de 1980);
Por coincidência, o Congresso realizar-se--á em ano comemorativo do
OBRA DE CIBNCIA E AMOR
Centenário de Helen Keller, e do sesquicentenário da consolidação da leitura
Vivaldi More ira
tâtil (Louis Braille).
Graças à eficiente ajuda do nosso co~elheiro e amigo, br. Lourival
Ao terminar a leitura do livro clãssico de Werner Jaeger sobre os ideais
Baptista, será lançado durante o Congresso um selo comemorativo com a efi- da cultura grega, no final da última página do terceiro volume, lancei estas
palavras: - A leitura desta obra, que fiz paulatinamente, em quase quatro
gie de Helen Keller e sua preceptora Anne Sullivan.
4- Submetemos à aprovação do Conselho o nosso balancete, já com a meses, verdadeiro estudo do livro, alêm dos ensinamentos usuais, pelo acúmulo de erudição, proporcionou~mi:f á-Convicção de que a sorte, a tyche de
aprovação da Comissão respectiva.
5 - Por ele podeis verificar, além das dificuldades; o início das realizações e cada povo, se encontra predeterminada. Homens extraordinârios, como, por
de algumas conquistas. Assim é que, no Governo de Aureliano Cha- exemplo, Epaminondas ou Demóstenes, que viam a realidade, não conseguives pudemos obter uma doação, que nos propiciou a aquisição de um micras~ ram deter a decadência. A Grécia jamais conseguiu ser um grande pafs, uma
cópio eletrônico, que de certo modo constitui o cerne do Centro de Pesquisas. potência muridial, a não ser fugazmente, com Alexandre, um bárbaro, para
Para que ele entre em plena atividade, haveremos de obter uma doação que cair logo no letargo ... Não obstante tudo isso, o lugar dos gregos está assegu·
faculte a aquisição do respectivo microtomo. Enquanto a Fundação não_dis- rado como um dos primeiros educadores no gênero humano. A paideia helê-põe de recurSos, o Instituto de Olhos Ltda., vem atendendo suas mais imedia- nica é viva até hoje. Tudo o que eles pensaram tem ainda vigência. O milagre
tas programações: biotério, curso de pós~graduação, assistência a doentes ne- grego merece nossa meditação permanente. Aquele fugaz momento da vida
universal marcou a mente humana pelo esplendor da inteligência. O pensacessitados, etc, etc.
6- Além da doação do Governador Aureliano Chaves, pedimos que se mento grego é a sinopse do mundo: panorama e caleidoscópio; extensão e
registre um especial agradecimento, não só a ele, mas a outras menores não profundidade num hausto de beleza.
menos significativas doações, especialmente a da Sra. Lucia Penido, que oferEscrevi o trecho em 30 de janeiro de 1973, às 18 horas, como se acha da·
tou à Fundação uma máquina datilogrâfica para cegos.
tado e a ele me reporto para fixar aqui a impressão sentida constantemente ao
7- Aos nossos conselheiros e amigos Drs. Mareio Garcia Villela e Ma- percorrer as dependências do Instituto Hilton Rocha, materialização granruene Ubirajara da Silva, pedimos também um especial agradecimento por diosa do ideal de um sâbio, com o concurso ativo de seus eminentes colaborasua inestimável ajuda relacionada com a doação feita pelo Governo Aurelia- dores Paulo Gaivão, Christiano Barsante Filho e Emyr Soares, agora acomno Chaves.
panhados pela mais brilhante equipe médico-cirúrgica de Minas Gerais. Sen·
8- Um ponto importante e triste as~ registrar, foi a perda de dois gran~ timos, na extensa construção, que não estamos dentro de um hospital, um no*
des amigos deste Conselho: Vicente Araujo e Alberto Deodato. Ao pedir socômio, um sanatório, uma casa destinada à cura ou repouso de doentes,
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mido a 15 de março de 1979 foi apenas Osímbolo e a promessa. Testa ainda a existência ou não de uma ruptura no tempo histórico nacional, com a abolição do Al-5 - a ruptura a que aludia, faz uma
semana, o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, dizendo que se instituiu
no Brasil, a partir de 19 de janeiro de 1979, novo tempo, em que devemos acostumar-nos a viver.
Ela foi subscrita por mais de dois terÇos da representação no
Senado e de quase 89% da representação na Câmara, constituindo,
assim, expressão de vontade de esmagadora maioria do Congresso
Nacional. E, ao contrário do que disse o Ministro da Justiça (sem a
ter lido udetidamente" ... ), não importa em implosão alguma, mesmo do combalido texto constitucional vigente; e é bastante equilibrada e harmônica para que se possa vê-la como um todo. Um
todo essencial à realidade das funções que a Constituição atribui ao
Congresso Nacional. Posta essa emenda, saberemos se ao Presidente da República interessa ou não um Congresso como instituição,
isto é, como atuação permanente e pacífica da soberania popular no
processo legislativo e na elaboração de políticas. Está em jogo o ser
ou não ser da democracia no Brasil; da democracia de que o mandato do presidente Figueiredo prometeu fazer-se o vir-a-ser.
A proposta concentra-se sobre a competência do Poder Legislativo federal para autoconvocar-se e auto-reger-se, natural num po~
der constituído, e não outorgado; e sobre a função que o denomina,
gravemente mutilada a partir do primeiro ato institucional (que
criou a aprovação de projetas do Executivo por decurso de prazo).
O que ela postula é, pois, um mínimo de dignidade restituída.
É humilhante para a instituição, com efeito, assim como danoso para a prátiCa democrática, que o Congresso Nacional possa sef
convocado extraordinariamente pelo Presidente da República,
quando este assim entender necessário (art. 29, § 19, b), e que se exclua de um tal juízo, recusando-lhe igual poder, o próprio Congresso. Humilhante ainda que normas de regimento interno das Câmaras continuem pautadas pela emenda baixada pela Junta Militar de
1969 (número de sessões ordinárias por dia, censura a pronunciamentos no Congresso, restrição aos pedidos de informação). Humilhante, enfim, que não caiba ao Congresso uma palavra sequer
sobre denúncia de crimes ·contra a segurança nacional de seus
membros, quando a suspensão dos respectivos mandatos é automática, se requerida pelo Procurador-Geral da República.
Quanto à- fUnção de legiSlar, se ela existe na realidade e não
apenas no papel, implica uma restrição aos decretos-leis (só admissíveis '"em casos de urgência, ou de interesse público relevante"), que
se tornaram entre nós um expediente para obstar as iniciativas do
Congresso Nacional (qual foi, por exemplo, a urgência, ou o interesse público que levou o presidente da República a baixar, durante o
último recesso do Congresso, nada menos que 53 decretos-leis?);
bem como ao ••privilégio" que assiste aos projetas de lei emanados
do Executivo, de ter o calendário gregoriano como um poder sucedâneo do poder constituído - o privilégio de serem "aprovados"
por decurso de prazo.
A emenda Flávio Marcílio tira toda substância ~s racionalizações que o Ministro Ibiahim Abi-Ackel conseguiu elaborar em favor desse dispositivo abusivo e do que nele se revela: a tendência do
Executivo brasileiro a se tomar pelo único criterioso, pela única
autoridade provida na organização do Estado, pela única vontade a poder exigir um cumpra~Se. A emenda reduz a obstrução, tão
esconjurada pelo Ministro da Justiça e tão vigorosamente identificada com o comportamento constante do Congresso, a uma veleidade
ineficaz, quando o Executivo necessitar de tramitação rápida para
seus projetas de lei. Depois dela, o que o ministro fustigoU como
espírito Oe chicana e espírito procrastinador fica apenas no que foi:
uma ofensa gratuita que a dignidade do Congresso não pode a·bsorver.

mas dentro de um templo de ciência e amor à humanidade, edificado com
esse fim, destinado a esse mister, para dar prosseguimento à parcela imperecível que só o futuro sabe avaliar. Tudo ali respira sabedoria que emana de seu
idealizador, o sábio Hilton Rocha, cuja vida tem sido inteiramente consagrada à pesquisa, ao culto da ciência médica, numa das mais belas especializações, a mais próxima do autêntico humanismo. Não é a feição moderna do
edificio, situado no alto da Serra do Curral, como uffi monumento erguido ao
mais nobre dos cinco sentidos com que a Providência Divina nos dotou; não é
a sofisticação dos aparelhos mais precisos que a técnica oferece para triagem
e verificação do mal terrível que assola o bicho homem, e retira-lhe o espetâculo do mundo. Nada disto. O que nos impressiona e toma conta logo- de nossa imaginação naqueles dezesseis mil metros quadrados de construção, que se
enxerga, cá de baixo, como um alvo navio ancorado no sopé da Serra, na base
da montanha ferrífica que cerca a parte sul de nossa Capital, é o clima de
ciência, amor e beleza que ali reina, que ali se respira, comandado pela plácida, lúcida, harmoniosa figura de Hilton Rocha. Dele nunca se diz tudo, porque temos sempre algo mais a dizer. É um eminente profissional? b. pouco. É
um grande cientista? ~ pouco ainda. É um pesquisador de fama internacional? Não reduzamos, pois, o diâmetro dessa figura de porte helênico e daí a
lembrança das palavras do início. Um país que tem a felicidade de contar entre seus filhos uma plêiade de homens da estatura moral, científica, intelectual
de Hilton Rocha tem seu futuro garantido na históriá do mundo. Ele é tudo
isso. Ele é um sábio da categoria de Charles Richet, por exeniplo, cujo mara~
vilhoso volume sobre esse assunto acabamos nós ambos de ler. Hilton Rocha
é sobretudo um sacerdote da ciência, tendo acumulado nele um esteta. Não
foi sem razão~ com certeza, que sua curiosíd3.de iritelectual e científica se voltou para os olhos, órgão que nos faculta tornar conhecimento das formas do
mundo, segundo a concepção de Ernest Cassirer. Sabe retirar, reter e propagar a comunicabilidade da obra de arte, a fim de torná-la universal.
Rememoro, sempre ufano, a honra de lhe haver dado as boas vindas nos
umbrais da Casa de Alphonsus de Guimarãens, relatando, na oportunidade,
episódio ocorrido em 1950, quando, na Argentina, um seu colega oftalmologista me distinguiu, unicamente, por ser eu um "pãisano" do Prof. Hilton
Rocha. Essa individualidade múltipla de cientista, pesquisador, artista, sâbio,
em suma, foi quem ergueu, com o fervor de sua obstinação, nas fraldas da
Serra do Curral, um monumento que hâ de ficar para atestar e espalhar pelo
mundo a fama desta cidade. O Instituto que traz seu nome é o retrato visível
de sua alma e vai difundir pelo Brasil, pelo continente, pelo mundo o nome de
Minas Gerais, a glória de ser berço de um filho dileto. Dileto, como nos ensinou São João da Cruz, é aquele que é amado com preferência por suas virtudes. Obra de ciência, de amor, de dedicação, fruto de um esforço cujo desenvolvimento acompanho emocionado e eJJternecido no meu grato entusiasmo.
E grato, digo bem, porque tenho a honra de ser não só cdntemporâneo desse
homem verdadeiramente notâvel, mas seu confrade na Academia Mineira de
Letras. E todos nos sentimos engrandecidos quando vivemos no mesmo tempo histórico de um vulto singular. Meus netos poderão dizer: "Meu avô conviveu com ele".
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Jornal O Estado de S. Paulo, edição do dia 13 do corrente publica um
magistral artigo intitulado "O teste da lealdade à democracia;'. No referido
artigo o articulista coloca com muita felicidade a posição do Poder Executivo, diante da nova realidade nacional, enfocando com felicidade, o posicionamento do Poder Legislativo, perante a conjuntura atual, bem como diante do
fato concreto da emenda Flávio Marcnio que expressa a vontade de praticamente, noventa por cento do Legislativo.
Mais uma vez Sr. Presidente, Srs. Senadores, vai se por à prova a sinceridade e já célebre promessa de fazer deste País um:i democracia, embora pes.soalmente considere que tal democracia tão apregoada é a moda da casa e
não a democracia pura simplesmente que se aspira a ter no Brasil.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, portanto o artigo uo teste da lealdade à democracia'\ publicado no jOrnal O Estado de S. Paulo, do dia 13 do
corrente para que conste dos Anais desta Casa do Congresso Nacional:

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nilo há mais oradores inseritos.

O TESTE DA LEALDADE À DEMOCRACIA
A proposta de emenda constitucional lida anteontem na Câmara - emenda Flávio Marcílio - testa a lealdade do Presidente da
República às instituições democrãticas, de que o compromisso assu-

Nada mais havendo que tratar, vou enCerrar a sessão, lembrando aos
Srs. Senadores que o Congresso Nacional estâ convocado para uma sessão a
realizar-se hoje, às 18:30 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à discussão das Propostas de Emenda à Constituição n9s. 37, 41,48 e 45
de 1979.
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Designo para a próxima sessão ordinãria de amanhã, a seguinte:

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 396, de 1979, do Senador
Nelson Carneiro, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei
do Senado n• 14, de 1979, que revoga dispositivo da Lei n• 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos-lei números 672 e 1.273, respectivamente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências.

-2Votação, em turno único, do Requerimento no? 2, de 1980, do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da
Ordem do Dia do Ministro do Exército, General Walter Pires de Carvalho e
Albuquerque, lida no dia 21 de fevereiro de 1980, por ocasião das comemorações do 359 aniversãrio da Tomada de Monte Castelo.
-3Votação, em turno único, do Requerimento nl? 6, de 1980, do Senador
Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto
de Lei da Câmara n• 68, de 1979 (n' 2.248/76, na Casa de origem), definindo
o comportamento exigível às empresas que operam no território nacional sob
o controle de capi ~al estrangeiro e o Projeto de Lei do Senado nO? 262, de 1979,
do Senador Humberto Lucena, que estabelece condições para a transferência
do controle do capital de empresas nacionais para pessoas jurídicas estrangeiras.

-4Votação, em turno único, do Requerimento nl? 8, de 1980, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado uLembranças de Castello Branco", publicado
no Jornal do Brasil, de 23 de fevereiro de 1980.

-5Discussão, ettr turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Resolução n9 124, de 1979, do Senador Gilvan Rocha, que resguarda direitos
adquiridos por antigos funcionários do Senado quanto à percepção de adicionais por qüinqüênios em níveis vigentes antes da Reforma Administrativa,
implantada pela Resolução n9 18, de 1973, tendo
PARECER, sob n' 1.208, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

Março de 1980

-6Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei do Senado i1.9 208, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos Engenheiros, Arquítetos e Engenheiros agrônomos, e dá
outras providências, tendo
PARECERS, sob n•s 918 a 920, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável ao Projeto com a Emenda n9 l~CLS,
que apresenta; e
- de Finanças, favorãvel ao Projeto e à Emenda da Comissão de Legislação Social.

-7Discussão, em prímeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 244, de
1979, do Senado Amaral Furlan, que inclui dispositivo no Decreto-lei n9
2.848, de 7 de dezembro de 1940,- Código Penal- renumerando os dispositiVOS -subseqUentes, tendo
PARECER, sob n• 1.131, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos de substitutivo que
apresenta.
-8DiscUssão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje..
to de Lei do Senado n9 301, de 1978, do Senador Orestes Quêrcia, dispondo
sobre a conce_ssão de anistia ã.os cidadãos que sofreram sanções determinadas
pelos A tos Institucionais e Complementares e dã outras providências, tendo
PARECER, sob n• 1.237, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

-9Discussão, em primeiro turno (apreciaçãO preliminar da constitucionalidade ejuridicidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n9 57, de 1979, do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públicas manterem o controle das respectivas su bsidiãrias, nas condições que espe-cifica, tendo
PARECER, sob n' 977, de 1979, da Comissão:
- de ConStituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade,
com voto vencido do Senador Tancredo Neves, e voto vencido, em separado,
do Senador Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.)

Março de 1980
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FRANCISCO
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QUARTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 1980

,--------~--CONGRESSO

BRASlLIA- DF

NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1980
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.698, de 3 de outubro de 1979, que "altera o limite percentual fixado no Anexo do Decreto-lei n' 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.698, de 3 de outubro de 1979, que "altera o limite percentual fixado
no Anexo do Decreto-lei n• 1.574, de 19 de setembro de 1977, e dá outras providências".~
Senado Federal, 18 de março de 1980.- Senador_Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 14• SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1980

1.2.5- Leitura de projetos

!.l-ABERTURA

-Projeto de Lei do Senado n• 16/80, de autoria do Sr. Senador Mu-

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio

tilo Badaró, que permite às empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas com o emprego de estudantes universitãrios.

-Projeto de Lei do Senado n• 17j80,de autoria do Sr. Senador Nel-

- Do Sr. Presidente da Câmara dos DepUtados, encaminhando reM son Carneiro_, que altera dispositivo da Consolidação das Leis do
querimento do Sr. Deputado Edison Lobão, em que solicita seja realizada lho.
sessão do Congresso Nacional destinada a homenagear a memória do ex- 1.3 - ORDEM DO DIA

Deputado Federal Pedro Aleixo.

Traba~

- Requerimento n• 396/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Car-

neiro, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Se~
_nado n9 14, de 1979, que revoga dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de junho
-Convocação de sessão conjunta, solene, a realizar-se no próximo de 1968, os Decretos-leis números 672 e 1.273, respectivamente, de 3 deju~
lho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências. Aprovado.
dia 27, às 15 horas, em atendimento ao oficio _anteriormente _lido.
1.2.2- Comunicação da Presidência

1.2.3- Requerimento

-Requerimento n• Z/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos ADais do Senado Federal, da Ordem do

- N• 21/80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n' 15/80, Dia do Miriistro do Exércíto, General Walter Pires de Carvalho e Albuque altera a Lei n9 6.516, de 13 de março de 1978, que dispõe sobre o rea- querque, lida no dia 21 de fevereiro de 1980, por ocasiãO das comemojustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa- da Força Aérea Brasilei- rações do 359 aniversário da Tomada de Monte Castelo. Aprovado.
-Requerimento n9 6(80, de autoria do Sr. Senador Henrique de La
ra, ~m tempo de paz.
Rocque, solicitando tenham tramitação conjunta o Projeto s;ie Lei da Câ1.2.4- Discursos do Expediente

mara n' 68/79 (n• 2.248/76, na Casa de origem), definindo o comportaSENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Centenário denasci- mento exigível às empresas que operam no territõrio ·nacional sob o conmento do ex~Senador Clodomir Cardoso.
trole de capital estrangeiro e o Projeto de Lei do Senado n• 262/79, do Sr.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Posição de S. Ex• em relação Senador Hufl].berto Lucena, que estabelece Condições para a·transferência
à possível apresentação, por membro desta Casa, de projéto de lei insti- do controle do capital de empresas nacionais para pessoas jurídicas es~
trangeiras.- Retirado pelo autor, após usar da palavra no encaminhamento
tuindo a sublegenda nas eleições de Governadores.
de sua votação o Sr. Humberto Lucena.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Reivindicações salariais da
- Requerimento n' 8/80, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magaclasse trabalhadora do País. Posição de S. Ex~ com relação ao veto Presi~ lhães, solicitando a transcrição, nos Anais- do S_enado Federal, do artigo
d.encial aposto ao Projeto de Lei n• 26/79-CN, que modifica a política sa- intitulado "Lembranças de Castello Branco", publicado no Jornal doBralarial, e dá outras providências.
sil, ~de 23 de fevereiro de 1980. Aprovado.
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-Projeto de Resolução nO? 124(79, de autoria do Sr. Senador Gilvan
Rocha, que resguarda direitos adquiridos por antigos funcionários do Senado quanto à percepção de adiciQnais por qüinqüênios em níveis vigentes
antes da Reforma Administrativa, implantada pela Resolução n.., 18/73.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado, após usarem
da palavra em sua discussão os Srs. Nelson Carnc;iro_~e Dirceu Cardoso.
Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n'? 208/7_9, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro. que dispõe sobre a_reoiiineração profissional mínima
dos Engenheiros, Arquitetos e Engenheirus Agrônomos, e dá outras providências. Aprovado, com emenda. À Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n'? 244/79, de autoria do Sr. Senador
Amaral Furlan, que inclui dispositivo no Decreto-lei n.., 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penal- renumerando os dispositivos subseqUentes. Aprovado, nos termos do substitutivo da ComissãO de Constituição e Justiça. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n'? 301/7~, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quérda, dispondo sobre a conces~ão de anistia aOs cidã.dãos que
sofreram sanções determinadas pelos A tos Institucionais e Complementares e dá outras providências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n' 57/79, de autoria do Sr. ~Senador
Henrique SaotillQ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedadeS d6
economia mista e empresas públicas manterem o çontrole das respectivas
subsidiárias, nas condições que especifica. {Apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade.) Discussão adiada para a sessão do dia
9 de abril próximo vindouro, nos termos do Requerimento n'? 23 (80~ após
usarem da palavra os Srs. Henrique Santillo,Leite Chaves e Dirceu Cardoso.
1.4-MATÉRIA EM REGIME DE URGf:NCIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 15/80 (n' 2.572/80, na Casa de origem), em regime de urgência, nos termos do _Requerimento n.., 21 (8_0, lido
no Expediente da Presente sessão. Aprovado, após pareceres das comissões
competentes. Ã sanção.
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lei, que encaminha à Mesa, dispondo sobre os depósitos feitos por brasileiros em estabelecimentos bancários no exterior, em contas numeradas ou
secretas.
SENADOR ALMIR PINTO- I• aniversário do Governo João Figueiredo.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Extensão aos funcionários
públicos das-vantageJ!s concedidas p~a os assalariados r_e~idos pela CL T.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Atuação desenvolvida pelo
SI, Eduardo Portella à frente do Miriistério da EducaÇão- e Cultura.
SENADOR GASTÃO MULLER- Carta do empresário f:nio Pepi~
no, reivindicando providências em favor da rodovia Cuiabá-Santarém.
SENADOR JOÃO CALMON- 25• aniversário de fundação da Faculdade de-Odontologia de Pernambuco.
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- Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de
Resolução n•_l, de 1980.
- Referente à sessão de amanhã, destinada a reverenciar a memória
do Senador Petrônio Portella.
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2-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Aderbal Jurema, proferido na sessão de 17-3-80.
3- RETIFICAÇOES

- Ata da 4• Sessão, realizada em 6-3-80.
4- COMISSÃO DIRETORA
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSúES PERMANENTES

SESSÃO, EM 18 DE MARÇO DE 1980

2' Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GABRIEL HERMES
Estando esta Presidência: de acordo, consulto Vossa Excelência a respeiÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. ~
to, pedindo-lhe, caso concorde, a designação _de dia e hora para a realização
SENADORES:
da homenagem.
Adalberto Sena~ Raimundo Parente- Jarbas Passarinho- AlexanAproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
dre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Ber- apreço. _-_Flávio Marcílio, Presidente da Câmara dos_ Deputados.
nardino Viana-.;,_ Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Cunha
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o expediente que
Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho -_Luiz Cavalcante - Lo_urival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lo- acaba de ser lido, a Presidência, concOrdandO Cóm a solicitação, convoca sesmanto Júnior- Luiz Viana-- Dirceu Cardoso- João Calmon -_Hugo são conjunta, solene, a realizar-se no próXimo dia 27, às quinze horas, destiRamos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Murilo Bad-ai-ó- Tao- nada a homenagear a memória do ex-Deputado Federal Pedro Aleixo.
credo Neves- Orestes Quércia- Henrique Santillo- Lázaro BarbozaO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
Benedito Canelas -Gastão Müller- Vicente Vuolo ~- Mendes Canale- será lido pelo Sr. !~?-Secretário.
Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi - AffonSO Camargo _;JOsé Richa E
lido
o
seguinte
Leite Chaves - Paulo Brossard - Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 21, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coc::lho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento,
aberta a sessão.para o Projeto de Lei da Câmara n' 15, de 1980 (n' 2.572/80, na Casa de oriSobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. !'?-Secretário.
gem), alterando a Lei n' 6.516, de 13 de março de 1978, que "dispõe sobre o
reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea BrasileiE lido o seguinte
ra, em tempo de paz".
GP-O- 118
Sala das Sessões, 18 de mãrçO-de 1980. -Jarbas Passarinho~ Nilo CoeBrasília, 13 de março de 1980. lho- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - Roberto Saturnino - Franco
Senhor Presidente,
Montoro- Orestes Quércia- Benedito Canelas- Gastão Müller- SaldaTenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência requerimento do Se- nha Derzi- Leite Chaves- Benedito Ferreira- Paulo Brossard- Luiz Vianhor Deputado Edison Lobão, em que solicita seja realizada sessão do _Con- na_- _H~lv!dio Nune-? 7 Jfenrique Santillo-.fl:lt~:rilo .Badaró- Josê Guiomard
gresso Nacional, destinada a homenagear a memória do ex-Deputado Fede- -Raimundo Parente.:..._ Gabriel Hermes~ AdalbertO Sena- Jorge Kalume
-Eunice Michiles- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Alberto
ral Pedro Aleixo.
~
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Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Maúro Benevides- nado Federal, pois V. Ex• nesta Casa ê daqueles que podem falar pela CâlilaAgenor Maria- CUnha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- A der- ra Alta do País.
bal Jurema- Lázaro Barboza- AffonSi:i Camargo- José Sarney- Nelson
Os seus discursos, os seus pareceres refletem essa concepção de Direito
Carneiro - José Richa - Vicente Vuolo.
como o valor supremo da vida coletiva.

O SR. PRESIDENTE (Nilo- COelho)- O requerimento que vem de ser
Esse amor ao Direito e à Justiça, aliado ao seu gosto pela forma literária,
lido pelo Sr. 19-Secretârio scrâ objeto de deliberação após a Ordem do Dia o levou a escrever um dos mais imp9_rtantes livros sobre Rui Barbosa, o grannos termos regimentais.
de patrono da nossa consciência jurídica. E é pena que a tradução que ClodoHâ oradores inscritos.
mir Cardoso fez da Imitação de Cristo até hoje permaneça inédita. O livro
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique de La Rocque.
fundamental de Thomas Kempis, patrimônio da espiritualidade cristã, en~
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA. Pronuncia o seguinte dis- centrou no insigne maranhense quem o transplantasse para o nosso idioma,
com verdadeiro fervor místic_o,
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O recesso do CongrCssO ii.riPediu-me de assinalar no dia preciso - 29 de
E aqui, nos ouvindo, vislumbro Lino Machado Filho, o seu pai, veterano
dezembro próximo pasSado - a data do centenário de nascimento de uma representante do Estado do Maranhão, no Congresso Nacional. l::ramos bem
das mais egrêgias figuras desta Casa: o Senador maranhense Clodomir Car~ jovens, e assistíamos à fúria do povo maranhense quando lá chegava o pai de
doso, glória das mais altas da cultura de minha terra e meu inesquecível ami· quem nos dâ a honra de nesse momento nos ouvir, e carregado era numa cago.
deira, do nosso distante aeroporto até aquele sobrado que, na praça da liberM
Clodomir Cardoso, nascido em São Luís, formou o seu espírito num cli~ dade, a Praça João Lisboa, significava realmente a bastilha da democracia
ma de ardente e luminosa inquietação intelectual. A aura de criatividade cul- maranhense. Lã, Lino Machado falou centenas de vezes; lã, Clodomir Cardo~
tural que dera à nossa terra, desde os tempos de Gonçalves Dias, Odorico so discursou centenas de vezes; lã, tivemos a ventura de ouvir os maiores oraMendes e João Francisco Lisboa, incomparável prestígio nacional, e Que por dores de nossa terra pregarem as suas crenças, as suas idéias, as suas con·
um momento parecia extinguir~se, voltara a fulgurar com extraordinária in- vicções; lá, tivemos nós outros, também, o prazer de dizer algo à gente mara·
tensidade. Funda-se em São Luís a Faculdade de Direito, Fundam-se jornais, nhense, naqueles instantes em que o povo tantas vezes rebelado não se coorevistas e associações culturais. Editam-se em impressionante seqUência li- formava com certas atitudes do Governo. E era cxatamente defronte à estãvros, multiplicam-se as conferências e Os concursos literários. Junto à BibJio- tua de João Lisboa, aquele rebelde que, através da pena e da oratória, fez da
teca Pública do Estado, funda·se uma Universidade Popular. A ânsia de sa~ sua personalidade um marco histórico representativo da rebeldia da gente da
ber, que singularizava o espírito maranhcnse, expande-se com vigoroso fmpe- minha terra.
Muito obrigado, nobre Dr. Lino Machado Filho, V. Ext que já foi reto. Tão belo movimento chegou a ser designado como uo último verão de
Atenas". Ele é sustentado, na sua explosão de inteligência, por Antônio Lo- presentante do Maranhão na Câmara dos Deputados, por ter vindo nos oubo, Maranhão Sobrinho, Domingos Barbosa, Godofredo Viana, Viriato Cor- vir, prestando uma homenagem à famfiia de Clodomir Cardoso, que aqui não
reia, Vespasiano Ramos, Correia de Araújo, Nascimento Moraes, Luso Tor- pôde estar. Esse discurso serã ouvido, à noite, pelas suas filhas e pelos seus
res, Raymundo Lopes e Antônio Lopes. A essa geração pertenceu Humberto genros, que nos alertaram que o seu pai, tendo servido tanto ao Maranhão,
de Campos. Ela é a geração de Clodomir Cardoso.
merecia essa homenagem por parte de alguém nesta Casa. E, neste instante,
Na Faculdade de Direito do Recife, que vive dias de glória como grande tenho certeza de que falo pelas Bancadas do Maranhão na Câmara dos Depucentro da renovação cultural brasileira, inaugurada por Tobias Barreto, Cio- lados e no Senado da República- tenho certeza disto - que falo para a sadomir faz o curso Jurídico. Formado, regressa a São Lufs, cujos destinos con- tisfação dos seus, a respeito desse homem extraordinário que foi Clodomir
duz como prefeito, dando carâter progressista à velha cidade colonial. Na Fa- Cardoso.
Quando o Brasil retoma os valores democráticos, para viver sob a sua éculdade de Direito recém-criada, leciona Direito Constitucional e Direito Civil. O fenômeno jurídico, entendido como fato cultural, ê a sua segunda pai- gide, a vida e a ação cívica de Clodomir Cardoso, que tanto exaltou com o seu
xão de cientista social. Em 1925 os seus conterrâneos o elegem deputado fede- saber as tradições desta Casa, São indiscutivelmente, um exemplo e um nor~
ral. Com a Revolução de 30 perde o mandato. Em 1935 o Maranhão, numa teio para todos nós brasileiros.
E, agora, Sr. Presidente, duas palavras que desejamos comentar, sem tarjusta homenagem às suas virtudes de cidadão e de inteiectual, o elege Senadar da República. Mas, eis que em 1937 surge o Estado Novo, e o seu manda- dança, a respeito de uma nota que lemos, hoje, no Jornal de Brasflia. Através
to lhe ê novamente arrebatado. Mas o Presidente Getúlio Vargas o escolhe do Jornal de Brasz1ia, um amigo nosso, parlamentar nosso amigo, das figuras
para governar o Estado, como Interventor Federal. Em 1945, com a reconsti- mais fidalgas que conhecemos na Câmara dos Deputados, representante das
tucionalização, Clodomir Cardoso ê novamente eleitO parit. o Senado da Re- Minas Gerais, dos mais vigilantes, dos mais atuantes, o nobre Deputado Carpública. Em 1953 extingue-se a sua vida gloriosa.
, los Cotta, inve-Ste, de uma maneira realmente veemente, contra o Sr. Ministro
Orador político impecável, pela clareza da exposição e a segurança das da Justiça, dizendo que S. Ex• se tornou o arauto de uma nova política do
idéias, Clodomir Cardoso foi sempre o jurisconsulto, o homem de alta cons~ Governo, a cinicocracia, a democracia dos cínicos, e o diz, afirmando que o
ciência jurídica, para quem mais importante do que a Lei era a Justiça. A Lei Sr. Ministro da Justiça jâ estava comprometido com o Partido Popular,
só se tornava eficaz corno instrumento regulador da vida social na medida em quando, convidado para o Ministêrio da Justiça, traindo os seus compromis. que se inspirasse no Direito e na Justiça.
sos jã assumidos, resolveu integrar as hostes do Partido Democrático Social.
o Sr. Nelson Carneiro (RJ) _ Permite-me v. Ex• um aparte?
Sr. Presidente, a reformulação partidária exigiu de cada um de nós instantes de meditação, c quem medita --todos nós o sabemos- tem instantes
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA)- Com muita satisfação. de vacilação; nós temos os momentos de dúvida e não podemos, de maneira
nenhuma, tomar uma atitude decisiva sem que realmente possamos pesar os
O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- Nobre Senador Henrique de La Rocque, prós e os contra para tomarmos um caminho que seja a soma da nossa maior
faz bem V. Ext em evocar a memória do saudoso Senador Clodomir Cardoso, crença, da nossa maior convicção. E, como respeito, como considero meu
cujo centenário de nascimento ocorreu durante o recesso parlamentar. Tive a amigo, meu caro amigo, meu dileto amigo, 0 Deputado Carlos Cotta, é que
oportunidade de ser seu companheiro de representação no Congresso N acional e testemunha dos altos títulos e do alto valor que caracterizaram a sua eu peço a S. Ex• que, nesse extravasamento que teve quanto ao Ministro da
passagem por esta Casa. A sua brilhante inteligência, a sua lúcida cultura, a Justiça, não lhe negue o direito de que ele, também, tenha tido o seu período
sua modelar probidade são atributos que ressaltam a sua presença na vida de meditação, de reflexão, antes de adotar a linha partidária que adotou, pspública brasileira. Evocando a Clodomir Cardoso, V. Extlembra aos jovens ra, servindo ao Brasil na Pasta da Justiça, procurar dentro das suas possibilide hoje um grande exemplo a seguir.
dades e das suas forças, não desonrando o Estado de Minas Gerais e seguindo
o exemplo de Petrônio Portella, se enaltecer no conceito da gente brasileira.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA)- Imensamente gratos so- (Muito bem!)
mos, nobre Senador Nelson Carneiro, nós os da banda do Maranhão, por
0 SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_ Com a palavra 0 nobre Senador
termos a ventura de, em nossa manifestação de hoje, receber um aparte auto- Nelson Carneiro, por cessão do nobre Senador Paulo Brossard.
rizado. porque, partindo de V. Ex•, não só traz o significado moral e a cultura
que marcam a personalidade do grande representante do Estado do Rio de
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
Janeiro nesta Casa, como, mais do que isso, permite àqUeles que hão, no futu~ revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ro, de examinar o nosso pronunciamento de hoje, o depoimento, o testemuOs jornais de hoje trazem uma notícia aterradora para os interessados na
nho de quem, conhecendo Clodomir Cardoso, traz com sua palavra a cansa- ordem democrática. Anuncia~se que um ilustre Senador irâ apresentar à Casa
. $'ração não só da Bahia, não só do Rio de Janeiro, mas a consagração do Se- um projeto instituindo a sublegenda para Governadores de Estado. A Nação
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O SR. HENRIQUE SANTlLLO (GO) - Agradeço a colaboração do
ilustre Senador Nelson Carneiro. Talvez pudesse fazer desfilar aqui uma série
de outras intervenções sindicais neste País, mas gostaria de me ater, sobretudo agora, ao processo de ameaça, de repressão violenta que se tem feito não
apenas contra o operariado nacional, os trabalhadores organizados deste
País, mas, também, contra setores assalariados da própria classe média, como
é o caso, por exemplo, dos professores do meu estado, em greve há 15 dias
por reivindicações ju.stíssimas e ameaçados da aplicação da Lei de Segurança
Nacional, bem co_mo de demissão coletiva pelas autoridades governamentais
do País e do meu Estado.
Este, Sr. PreSidente, ao que me parece, deverã ser um ano, nesta Casa, de
discussões profundas quanto ao problema de salários, jâ que este COngresso
aprovou, em fins do ano próximo passado, a chamada Lei Salarial, que pretende normar legalffiente os aumentos de salários neste País. Estabelece que
toda a discussão será feita em torno apenas do chamado aumento de produtividade do trabalho. Tinha o Ministério ·do Trabalho um prazo, até início de
janeiro, para a regulamentação desta mesma lei, definindo; por assim dizer, o
que poderia entender por aumento de pfodutividade, ou como se poderia medir, no processo da economia nacional, esse mesmo aumento de produtividade. Acabou fazendo-o bastante tardiamente, agora hã poucos dias. E na regulamentação, na verdade, apenas repetiu o conceito geral expresso na própria
lei, porque tanto quanto nos setores especializados da sociedade brasileira,
também dentro do Governo, o próprio conceito de produtividade ê discutível
e para o aumento, _quanto ao~ :earâmetros de sua medida, também não há
consenso.
Sabe-se que o Governo pretende, pelo texto da lei, que o aumento de
produtividade precisaria ser medido por categoria profissional, mas que, na
verdade, está apresentando, desde jã, uma série de dificuldades impedientes
desse mesmo processo. Não se permite, e não se poderia permitir mesmo, na
minha opinião, que este aumento de produtividade estivesse apenas relacionado com o percentual do aumento do PIB. Mas, na verdade mesmo,
esqfiOCem-se as autOridades g-overnameritaiS de dizer que o único modo válido
de medir essa mesma produtividade relaciona~se com o valor, em cruzeiro,
adicionado ao valor da produção, em cada ano, relação ao ano anterior, e
Cf!Xe, p-Ortanto, por justiça; os acordos de aumentos salariais só poderiam ser
feitos· de empresa por empresa, em negociações diretas dos trabalhadores com
os empresários. Mais- que isso, nO entanto, e mais justO ainda, seria relacionálo com o lucro das empresas. Isto sim. E agora quando os trabalhadores brasileiros começam a discutir o aumento de produtividade em relação ao lucro
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Concedo a palavra ao nobre Se- empresarial, não faltam setores nesta Nação a afirmarem, ridiculamente, que
nador Henrique Santillo.
são os trabalhadores os responsáveis pelo aumento do desemprego neste País.

jã foi surpreendida com a manutenção de veto do Senhor Presidente da República, que impediu se tornasse texto de Lei o aprovado pelo Congresso, extinguindo a legenda no âmbito municipal. Agora, em face deste veto que certamente serã mantido, também os Senadores terão sublegenda, e para um
cargo majoritário de Senador concorrerão dois ou três para disputar a mesma
cadeira, o que é de todo um absurdo.
Aliás, Sr. Presidente, diga-se de passagem que um dos momentos maiow
res do CongrCSSõ- Nacional é aquele cm que ele reexamina o seu projeto, depois de vetado pelo Senhor Presidente da República. Mas, em 1934 e em 1946
se manteve o voto secreto para o veto. Em 1967, o projeto do Governo excluía a votação secreta para o veto. O Govemó queria fiscalizar Deputados e
Senadores, se respeitavam ou não a vontade governamental.
Fui eu, Sr. Presidente, o autor da emenda ao texto de 1967, para restabelecer o voto secreto na apreciação do veto. Mas, em 1969, os três constitucionalistas que se reuniram para dotar este Pafs desta emenda constitucional,
que af vai aos trancas e barrancos, restab.eleceram de novo a obrigatoriedade
do voto descoberto para o exame do veto.
De modo que ê: fácil prever que o veto do Senhor Presidente da República serâ mantido, no que diz respeito à sublegenda. Então, nãO bastarão apenas as sublegendas para Senador, para prefeitos. Jâ vamos nós, no Senado,
oferecer projeto para instituir sublegenda para governador. Então, para que
se fez o pluripartidarismo? A desculpa é que havia apenas dois partidos e, havendo dois partidos, era necessário que ãs várias correntes se representassem
nos pleitos. Mas, para Governador, num regime pluripartidário, realmente é
contrário a tudo que se aprendeu até hoje no Direito Público -ou no Direito
Constitucional.
Eu aproveito esta oportunidade para fazer um apelo a esse nobre colega,
para que não apresente este projeto, que estabelece, pela primeira vez, a
sublegenda para Governador numa eleição direta. O eleitor se verá na contingência de escolher, em vez de um candidato de um partido, três candidatos de
cada partido; em vez de cinco ou seis candidatos ao GovCtno,' sérão quinze ou
dezoito candidatos ao Governo.
Evidentemente, Sr. Presidente, esta notícia hoje me chocou. E aproveito
a oportunidade que me dá o ilustre Líder da Minorfá -p-ara f.ãzei' -um apelo a
esse eminente colega para que medite, e, antes de oferecer este projeto, ouça -o
Senado Federal, recolha a opinião dos seus colegas, para que não seja frustrada a sua tentativa. De qualquer forma, esse projeto, se existir, será contrãrio a
tudo quanto se possa imaginar na Ordem democrática. (Muito bem! Palmas.)

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Inicialmente, apenas para situar o problema a que vou me referir nesta
Casa, gostaria de afirmar que, sem dúvida, não se pode analisar simplisticamente a evolução do processo poUtico brasileiro. Tem se desenrolado uma
série de conquistas no campo político, que vão desde a extinção do Al-5 atê a
extinção dos Decretos-leis 477 e 228. Mas, Sr. Presidente, também não se poderia deixar de dizer que o que se pretende, óbvia e claramente, é a instauração de um processo democrático tutelado, neste País, através de uma abertura relativa, que, se atingiu os setorcs da intelectualidade nacional, de certo
modo, e se, de certo modo também, acabou por atingir os setores polfticos,
deste Pais, nem de leve, nem de raspão atingiu a classe trabalhadora brasileira, porque ainda prevalecem as intervenções sindicais, ainda prevalecem as
ameaças de repressão, ainda prevalecem todos os mecanismos e todos os instrumentos utilizados, durante estes 16 anos, pelo estado autoritário neste
País.
O Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, por exemplo,
encontra-se sob intervenção do Ministério do Trabalho há um ano, com o seu
Presidente, o líder sindical Olívio Outra, afastado de sua presidência. Sob intervenção, também, permanecem outros sindicatos, sobretudo intervenções
decretadas durante os movimentos sociais c grevistas do ano de 1979, como
por exemplo o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. O do Rio de Ja·
neiro ainda continua sob intervenção.
O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- V. Ex• me permita, neste passo, dizer que
esta ê uma situação realmente inexplicável. O Ministro do Trabalho fez a intervenção declarando que assim agia a pedido do Governador do Estado; E o
Governo chegou até a publicar a solicitação do Governador do Estado. Mas,
até hoje, nem o GoVernador recuou da sua atitude nem o_ Ministro. E o Sindicato continua sob intervenção, o que constitui, realmente, uma injustificável
atitude, tanto do Governo do Estado do Rio de Janeiro como do Ministro
respectivo.

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Do mesmo modo, no início do
ano passado não faltavam vozes a imputarem aos trabalhadores a responsabilidade pelo aumento da inflação.
Concedo o aparte ao ilustre Senador Leite Chaves, com muito prazer.
O Sr. Leite Chaves (PR)- Nobre Senador, embora sejamos 67 Senadores, apenas nós dois, nesta Casa, optamos por este caminho de defesa dos trabalhadores, dos assalariados. De maneira que a nossa luta vai ser muito grande, e jã a começar de hoje temos de trabalhar em parceria, nossas tarefas são
enormes. V. Ex" suscita, já agora, com grande propriedade, um problema que
vai surgir nó País este ano, que são as greves. A greve é um direito que surgiu
do fato e não da lei. As greves foram um direito que surgiu em Chicago, sob a
morte e o sangue de operários. Então, não se podem exaurir recursos legais
para que se reconheça a legitimidade da greve. A greve surge diretamente do
fato. E, veja V. Ex•, os trabalhadores no País, embora sejam milhões, embora
existam sindicatos, eles jamais conseguem uma mesa-redonda com os MinistrOs. Agora, os empresários conseguem, a qualquer momento_ Aliás, eles telefõnari1 parã os Ministros, e estes vão aonde os banqueiros querem, aonde os
donos das grandes indústrias de automóveis querem, e tudo isso debaixo de
subalternidade jam~is vista. Aliâs, também não é estranho dizer que muitos
desses Ministros, como no passado, pertencem a multinacionaiS, são empregados de multinacionais. Então, eles são muito _solrcitos. Veja V. Ex• que às
firmas de automóveis obtêm, num ano, três a quatro aumentos, com uma facilidade enorme. Eles telefonam apenas, nem vêm mais aqui falar com os Ministros. Os trabalhadores não conseguem isso jamais. Fazem reuniões,
divulgam-nas pelos jornais, mostram a inexpressividade de seus salários.
Quando exaurem todos esses esforços ameaçam com greve, que é um direito
exi_stente hã dêcadas. Basta isso para que o Governo ameace com represálias.
De forma que V. Ex• já está despertando as atenções do Senado para um
problema de extrema importância, que são os reajustamentos salariais deste
ano.

Marco de 1980

Quarta~feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO) -Agradeço a V. Ex•
Sem dlÍvida, do ponto de vista político-social, uma das mais importantes
ocorrências novas dos últimos 15 anos neste País foi o surgimento de um sindicalismo independente, autônomo, desatrelado, livre dos pelegos, coisa nova
neste País. Isso surgiu no ABC paulista, região deste País da mais alta concentração operária, espalhando-se pelo Brasil inteiro por todas as categorias
profissionais.
Acreditamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que um dos modos efetivos
da conquista democrática e do próprio aperfeiçoamento do regime demo~rã
tico seja a necessidade absoluta de um sindicalismo forte, autônomo, independente, desatrelado ele mesmo do Estado, dos patrões e dos partidos politicas. O exemplo do sindicalismo autêntico neste País, que não ê da "greve pela
greve", como muitos dizem, que não tem sido "do quanto pior, melhor",
como outros querem afirmar, mas que tem sido sobretudo responsável quanto aos interesses dos sindicalizados e dos trabalhadores brasileiros como um
todo, que não é, volto a dizer, "da greve pela greve", mas considerando-a
como o mais válido e legítimo instrumento democrático da luta dos trabalhadores, que têm demonstrado à Nação uma maturidade invejável, de respeitabilidade, hoje, internacional no mundo trabalhista.
Agora, neste ano de 1980, volta o ABC, nOvamente, a iniciar o processo
de discussão em torno de como negociar o salário, um direito inalienável dos
trabalhadores; e não rC:ivindicam apenas um aumento de 15% sobre o INPC,
como determina a Lei, mas lutam por uma sêrie de outras reivindicações to~
das, relacionadas com o fator aumento de emprego, neste País. Lutam pela
abolição das horas extras e, sobretudo, lutam também pelo direito que têm os
trabalhadores de ingerirem na própria contabilidade das empresas, já que o
problema da verdade contâbil, JJ.este País, ê também um dos maiores problemas que vivemos. Lutam pel~dmissão do delegado sindical, homem capaz,
em nome dos trabalhadores, de, diante e na presença da contabilidade da empresa, auferir o quanto foi realmente o aumento da produtividade, de empresa por empresa, neste País. Mas, não faltam os que, diante disso, começam a
afirmar, ridiculamente, que lutar por uma melhor distribuição de renda, neste
País, significa criar desemprego. São editoriais, são declarações de autoridades governamentais, são afirmações de líderes empresariais a encherem as páginas dos grandes jornais brasileiros.
Isso não pode ser aceito, Sr. Presidente! A bem da verdade não se pode
pretender, como se pretendeu no passado, responsabilizar, agora, a classe trabalhadora organizada a vanguarda dos trabalhadores, porque não luta apenas pelos 10% de trabalhadores organizados, mas luta, isto sim, pelos 100%
de trabalhadores brasileiros, não se pode admitir que seja agora responsabilizada, como foi no passado, pelo aumento da taxa de desemprego deste Pafs,
sob pena de se admitir que é preciso distribuir a miséria para criar novos empregos, colocando esta criação apenas sob a -responsabilidade dos trabalhadores todo o ônus dela -segundo o Governo afirma -sobre os ombros da
classe trabalhadora brasileira.
Na verdade, mais que isso, o que se precisa fazer é dar condições aos trabalhadores que conquistem uma menor jornada de trabalho e que tenham salários que lhes permitam viver com dignidade, sem se sacrificarem ou morrerem fazendo horas extras diárias. Aí sim, estaríamos colaborando para que,
ao lado do aumento de produtividade de nossas empresas, tivéssemos um aumento da taxa de empregos neste País, capaz de dar a todos os brasileiros
uma vida digna.
Não se pode, porém, querer imputar aos trabalhadores a pecha de agitadores, sobretudo às suas lideranças mais autênticas, porque na verdade
dispõem-se a discutir o problema, antes da decretação de uma greve. E quando se diz agora que os port1~i:iv;; C: Santos decretaram greve, precipitadamente, isso tambéJP :.. faltar com a verdadt, porque hã mais de trinta dias estão tentando ~c:gociar os seus salários, tentanclv negociar o aumento de produtividade estabelecido no texto da própria lei. Também não se poderá, no
futuro, imputar aos metalúrgicos do ABC se no Próxii:'IO dia 30 deste mês decretarem, com a presença de milhares de trabalhadores daquela área, U.e São
Paulo, se eles, democraticamente, no dia 30 decretarem uma greve. Porque jâ
estão hã quase sessenta dias dispostos às discussões em torno de suas reivindicações básicas.
Além disso, Sr. Presidente, gostaria de colocar também em discussão,
nesta Casa, o ã.specto da lei salarial que, de certo modo, realmente asfixia o
movimento de conquista dos trabalhadores brasileiros. Se se pretende realmente um processo de redistribuição de rendas neste País paulatinamente; se
se pretende, realmente, que os brasileiros mais pobres deixem de continuar
miseráveis e que os brasileiros assala"riados possam conquistar uma vida digna; se se admite isso, Sr. Presidente, a lei salarial, põr si só o que ela determina
é taxativa: é no sentido de manter um status quo, é no sentido de manter a
mesma distribuição atualmente existente, obviamente, não para os estamen-
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tos mais privilegiados dos assalariados brasileiros, os chamados "menino de
ouro" do modelo econômico nacional. Este sim, bastante privilegiado nestes
últimos 10 a 15 anos de éxistência nacional. Mas para os trabalhadores como
um todo, o próprio mecanismo de aumento salarial estabelC:cido na lei é de estabilizar a distribuição de rendas atualmente existente neste País. Na verdade,
os trabalhadores têm direito ao aumento superior ao aumento de produtividade das empresas, porque só através disso é que eles poderiam estar participando, paulatinamente, com mais intensidade, da riqueza nacional, portanto,
do bolo, como gosta de dizer e afirmar o ilustre Ministro do Planejamento, o
Sr. Delfim Netto.
O Sr. Leite Chaves (PR) -

V. Ex• me permite mais uma vez?

O SR. HENRIQUE SANTILW (GO) -

Pois não, com prazer.

O Sr. Leite Chaves (PR) - Posso assegurar que a ocorrência de greve
aqui no Brasil haveria de ser reduzida a proporções mínimas, se fizessem
como na Inglaterra, por exemplo, onde o menor salário não pode ser objeto
de ganho por outra pessoa mais de quinze vezes, isto é, ni~guém pode ganhar
no País, quinze vezes mais do que o salário mínimo. E aqui hâ quem aufira
mil vez~s o menor salário. Então, essa concentração ê enorme. Só conseguiremos normalizar essé exagero da concentração de rendas, através da estipulação também dos salários máximos. Mas isto é o que muita gente não deseja
neste País.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Agradeço, mais uma vez, a V.
Ex•
Agora, gostaria de abordar com oS" Senadores apenas dois pontos, também relacionados com o problema salarial, pontos sobre os quais já estão
sendo iniciadas discussões. O primeiro é o problema do salário mínimo, o
problema da necessidade de uniformizar o salário mínimo neste País.
O Congresso-Nacional está começando a apreciar um veto do Presidente
da República à Lei Salarial. Este Congresso estabeleceu, através de uma
emenda, a Lei Salarial, e a uniformizaÇão do salário mínimo se iniciaria em
1980 e se encerraria no ano seguinte,· quer dizer, seria conseguida em 1981. E
foi vetada. Pelo veto, a lei apenas vai estabelecer, como visão para o futuro,
como necessidade para um futuro ainda não determinado, essa uniformização do salário mínimo. E iss9 é uma injustiça clamorosa por um motivo
muito simples: o aumento do custo de vida tem sido superior, neste País, nas
áreas menos desenvolvidas, o aumento do custo de vida tem sido maior em
Belém, em Natal, em Recife, em Brasília mesmo, do que em São Paulo, Rio
de Janeiro e Belo Horizonte. Portanto, se o salário mínimo deveria ser um salário capaz de garantir a subsistência digna do trabalhador e sua família, seria
preciso até mesmo que ele fosse maior nos Estados onde o aumento do custo
de vida é também maior. Ocorre o contrário neste País; e mais, as estatísticas
do próprio IBGE estão aí a nos demonstrar que, nos Estados menos desenvolvidos é: que a população trabalhadora, na verdade, estâ submetida a um
salário igual ao salário mínimo, ou menor, na sua esmagadora maioria. O que
não ocorre, ou pelo meqos mais reduzidamente ocorre nos Estados mais de~
senvolvidos no País. Portanto, o salário mínimo é mais importante para o
Rio Grande do Norte, paia a Parafba, para o Piauí, para Goiás e para o
Espírito Santo, do que para 'São Paulo, Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Ele é muito mais importante para esses Estados menos desenvolvi~
dos.
Aqui fica a nossa posição, o nosso clamor aos Cõngressistas, no sentido
de que com a independência que este Poder precisa adquirir, readquirindo as
suas prerrogativas de poderes, votemos contra o veto presidencial.
Outro aspecto, Sr. Presidente refere-se aos servidores plÍblicos, também
quanto aos salários. De todos os trabalhadores brasileiros, sem sombra de
dúvida, foram os servidores públicos os mais prejudicados nestes últimos 15
anos. E vejam bem, muitos poderão me opor argumentos que à primeira vista
parecem válidos, mas na verdade estariam a ancorá-los apenas setores minoritários do funcionalismo público federal e estadual. ~lógico que, nestes últimos 15 anos, sob o regime de contratação pela CLT, não foram poucos os
técnicos de nível superior que acabaram galgando posições e postos que lhes
permitiram uma remuneração até além, e muito além da desejada. Mas são
testemunhos minoritários dos servidores públicos, porque a esmagadora
maioria, a quase totalidade, tem sofrido violenta erosão no poder aquisitivo
de seus salários, e não é justo que continuem até agora submetidos a uma legislação diferente da legislação que norma os contratados pela CLT. Do mesmo modo que têm direito os contratãdos pela CLT, de um salário móvel, verdadeiramente móv~l, se pudesse ser reajustado automaticamente de 5 em 5%
do aumento inflacionário, por exemplo, também têm direito os servidores
públicos deste País, sobretudo a esmagadora maioria sacrificada e de baixos
vencimentos.
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O Sr. Humberto Lucena (PB) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Com muito prazer, nobre Se·
nadar Humberto Lucena. Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena (PB) - Nobre Senador Henrique Santillo,
aplaudo o discurSo de V. Ex• que é da maior oportunidade e que bem reflete a
sua combatividade e do seu Partido, o Partido dos Trabalhadores, em favor
das nossas massas assalariadas, que constituem a imensa maioria do povo
brasileiro. Quanto aos servidores públicos, V. Ex• tem sobrada razão e quero
lembrar a V. Ex• que esta numerosa classe de assalariados ficou fora da nova
lei de política salarial, mesmO após uma entrevista do Líder da Maioria, o
nobre Senador Jarbas Passarinho que, ao elogiar a Mensagem que o Senhor
Presidente da República encaminhou sobre o assunto ao Congress_o Nacional, estranhou que ela não se estendesse, também, aos servidores públicos.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Agradeço ao aparte de V. Ex•,
ilustre Senador Humberto Lucena, combativo parlamentar nesta Casa, ao
lado da causa dos oprirriidos, dos explorados, da imensa maioria submetida a
salãrio de fome, salário de misêria.
Para finalizar, neste mesmo assunto, Sr. Presidente, quero deixar bem
claro nesta Casa. que, submetidos a salários de miséria nem estão apenas os
milhões de brasileiros no interior desta Pãtria. Então, também, submetidos a
este mesmo salário faixas extensas dos trabalhadores do ABC paulista, onde,
em pouco mais de cinco anos, aumentaram as favelas de seis para 186 nas três
cidades que constituem as maiores desta região de São Paulo.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica aí registrada esta afir·
mação, esta declaração, este pronunciamento que tenho certeza há de ser e se~
rã sempre o pronunciamento de todas as oposiÇões brasileiras comprometidas com as causas populares e, sobretudo, respaldadas nos· movimentos po·
pulares de massa deste País, os únicos efetivamente capazes de conquistarem
uma democracia verdadeira e uma sociedade justa e igualitária.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas de lei que
serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO No 16, DE 1980
P~-~mite às- empresas c~~t;~e~- ;~- dObfõ-iiS-d~pesaS-tfibiitáveis
efetuadas com o emprego de estudantes universitários.

O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 As pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fios do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas, no período-base, com a admissão de estudantes universitários em seu quadro de trabalho na qualidade de estagiários.
Art. 29 O beneficio ficarã limitado a 30% do valor total dos
salários pagos pela empresa.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO
Ref.: Projeto de Lei no
/1979.
Ementa: Permite às empresas contarem em dobro as
despesas tributáveis efetuadas com o emprego de estudantes universitários.
Exemplo prático da aplicaç!lo de incentivo fiscal
de Imposto de Renda
Hipótese
Firma: 200 empregados.
Lucro da Firma: CrS 18.000.000,00 (18 milhões de cruzeiros).
Imposto de Renda devido: 30% sobre 18.000.000 = 5.400.000
Admitindo-se 30_% de estudantes nas condições previstas no projeto e
considerando seus salários médios-mensal - de _Cr$1.800.00, teriamos:
60 estudantes, cada um a Cr$ 21.600,00 anuais = Cr$ 1.296.000,00 (hum mi·
lhão e duzentos e n_oven'(a e seis mil cruzeiros)
Tal importância, considerada em dobro, para efeito do Imposto de Renda, de acordo com o projeto, reduziria o lucro de Cr$ 18.000.000.000,00 para
·
Cr$ 16.704.000,00, ou seja.
18.000.000,00 1.296.000,00
16.704.000,00
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e o IR viria a ser 30% s/ 16.704.000 = 5.011.200
IR anterior - 30% s/ 18.000.000 = 5.400.000
IR atual - 30% sj 16.704.000 = 5.011.200
Diferença...
388.800
Sobre 5.400.000 a pagar anteriormente, com o emprego dos estudantes, a
firma se beneficia com a quantia de Cr$ 388.800,00, agora pagarã
5.400.000
388.800
IR devido ......... 5.011.200
Nota- Dependendo da conveniência, poder-se-ia considerar o benefício em
triplo, ao invés de em dobro, o que seria, no exemplo acima- CrS 777.600,00
Justificação
O Radicalismo Político Estudantil

I - Chamou-nos a atenção uma tese de mestrado no Departamento de
Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, de autoria de
Magda Prates Coelho, sobre o problema do uRadicalismo Politico Estudantil
em Quatro Escolas Superiores", da mesma Universidade. Afastadas as demasias contidas em algumas observações da autora, que não conhecemos e nem
sabemos de suas posições políticas ou ideológicas, a tese merece ser analisada
com maior profundidade, pois oferece elementos extraídos de pesquisa de
campo que permitem encaminhar uma tentativa de solução para o problema
ainda desafiador do radicalismo político-estudantil.
II - São abundantes os trabalhos existentes na literatura especializada
sobre o problema da juventude e a necessidade de explicar seu comportamento político nas sociedades tradicionais ou naquelas submetidas a processos de
mudança muito dinâmicos. O fenômeno do radicalismo poHtico estudantil
tem sido exaustivamente examinado e as chamadas "teorias da juventude" se
multiplicam confusamente, via de regra perdidas na abstração ou na· especulação descompromissada com a realidade.
lll - A partir das observações de Karl Mannhein em "O Diagnóstico
de nosso Tempo",desencadeou-se uma avalanche de obras destinadas à explicação do fenômeno do "conflito de gerações", sem que se tenha construído
uma teoria aceitável sobre a qual se fOrmulassem hipóteses válidas para trabalho de sistematização. De qualquer forma, não reside dúvida na afirmação
do sociólogo alemão de que "a mocidade pertence aos recursos latentes de
que toda sociedade dispõe e de cuja mobilização depende sua vitalidade" (op.

crc pãg. 38).
IV - O tema estudante, que apresenta fases eminentemente polêmicas,
estã constantemente à baila em todos os países do mundo e o conflito estudantil é matéria constante de pesquisa social e política, que busca conciliar a
participação do estudante na vida política do país e, ao mesmo tempo, disciplinar tal participação, o que é tarefa das mais ãrduas. Afinal, este é um
problema capital em todas as sociedades que buscam sofridamente indagar
qual a envergadura e a competência de suas futuras elites.
..
V - Analisando a tese sobre o uRadicalismo Político Estudantil", chamamos a atenção para a observação da autora de que as expressões radical e
radicalismo, em seu trabalho, serão sempre usadas para definir uma posição
de esquerda. Nas observações de nossa lavra adotamos o mesmo ponto de vis~
ta para efeito de melhor entendimento político da questão.
VI - A primeífa variável encontrada de forma consensual em quase todos os autores que tfatam do assunto é a de que ..o statussócio-econômicode-

termina as atitudes e comportamento político dos estudantes universitários". Hã

os que identificam uma relação entre as categorias "intelectual" e "profissioN
nal", com status sócio-económico alto e baixo, respectivamente, parecendo,
contudo, que tal teoria decorre de observações e pesquisas feitas em países ai·
tamente desenvolvidos. I:: também quase unânime a observação de que o staw
rus sócio-económico explica a escolha do "curso" a ser seguido pelo universitário e muitos anotarri tendências de maior radicalismo quando seguem os
cursos de "humanidades" e "ciências Sociais", verificando-se menor índice de
radicalismo nos cursos inseridos na categoria de "técnicos".
VII - Quantos estudam o comportamento de classes sociais, inseridas
nas categorias de "média" e "baixa", encontram uma escala de crenças e valores determinadas por algumas razões de natureza económica, onde se destaca _a "intensa insegurança emocional", com manifestações de ansiedade e
frustração. Pessoas pertencentes _a essas categorias buscam empregos que
oferecem maior segurança econômica, pois, pelo receio de não terem o suficiente para viver, procuram a satisfação imediata de suas necessidades, limiN
tando, assim, suas aspirações. Considerando a influência modeladora da
família na formação do jovem, é forçoso concluir que estas pressões fazem
parte do processo de socialização a que se submete o indivíduo no seio da
família, o que faz inferir que o jovem carregará pela vida afora ..intensa inse·
gurança emocional'' gerada pelo seu desconforto económico, o que poderã
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conduzi·lo a uma posição de uradicalismo político" na universidade, mesmo
buscando os cursos .,técnicos" que certamente servem melhor para realização
e continuidade do projeto familiar.
VIII - Note-se qu~ hâ certa constância nas observações dos autores
com relação à tendência de se encontrar elevado grau de radicalismo político
entre universitários provindos de camadas mais altas da sociedade. Isto leva~
ria muitos analistas a identificarem a hipótese de que um elevado status sócio~
económico, gerador de maior taxa de participação política, ê responsável por
ano grau de radicalismo político entre universitários que buscam os cursos de
"humanidades" e "'ciências sociais" como exigência de seu desconforto político. Seymour Lipset, em artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências
Sociais, tenta explicar este fenômeno nos países em desenvolvimento afirmando que "'os estudantes constituem um grupo de oposição potencial, cujos
componentes são muitas vezes uma geração mais jovem das famílias cujos
membros são as elites dirigentes destas nações". Segundo Lipset, a proteção
contra as possíveis repressões das autoridades contra este grupo, por força
dos laços de parentesco com as atuais elites, seria um elemento estimulador
do comportamento radical desse~ grupos universitários.
XI - Mesmo nas camadas de elevado status sócio·econômico é fundamental analisar o problema da pressão modeladora da famfiia, que se toma
tanto mais eficaz, quanto é homogêneo o ambiente em que entrevistas com
jovens radicais ou mesmos terroris'tas, incidam a existência de ruptura de
laços familiares e a quebra da homogeneidade do ambiente do grupo social
familiar, reduzindo a pressão modeladora tendente a consolidar o projeto de
continuação famiiiar e aumentando a insegurança emocional, que acabará
por se transformar numa "exigência" que levarâ o jovem à busca de posições
radicais corno compensadoras do desequilfbrio em que foi lançado.
X - Segundo a tese em análise, as "ideologias de conteúdo radical" podem exercer forte atração sobre indivíduos para os quais se apresentam reduzidas as chances de realização de seu projeto de carreira, não tendo maior influência sobre aqueles que encontram melhor difinição de seu projeto específico de melhoria sócio-econômici,- representada pelo êxito econômico ousocial. Partindo desta constatação, formula~se uma hipótese bastante razoável
para entendimento do tema, segundo a qual "quanto maior a percepção de
chances baixas para a realização do projeto de carreira, maior a probabilidade
de ocorrência de radicalismo; inversamente, quanto maior a percepção de chances altas. menor a probabilidade de que os indivfduos sejam radicais".
XI- Pesquisas feitas pela autora da tese nas Faculdades de Direito, Medicina, Engenharia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas
Gerais, provaram sobejamente a hipótese lev'antãda de que o grau de radicalismo político estâ na razão direta da maior ou menor chance de realização do
projeto de carreira definida pelo universitário. A pesquisa comprovou a íntima correlação entre "status sócio-económico" dos universitários e "graus de
radicalismo político''.
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XIV - Da pesquisa, pode-se concluir que à medida em que o emprego
faz desaparecer do universitário a insegurança emocional gerada pela não satisfação de suas necessidades bâsicas, a melhoria de status sócio-econômico
que aumenta o grau de participação não conduz ao radicalismo, pois o indivíduo ao buscar instintivamente a segurança, adquire um comportamento conservador que o leva a rejeitar uinovações" ou "experiências" que podem resultar em futuras dificuldades. Seria oportuno lembrar a advertência de Mannheim (op. cit. pág. 41) de que "a juventude não é progressista nem conservadora por índole, porém é urna potencialidade pronta para qualquer nova
oportunidade".
XV- Valendo-nos das informações de Lipset (op. cit.) verificamos terem sido feitas constatações de que "quanto maior a pressão feita sobre os estudantes para trabalhar arduamente com objetivos de alcançar boa posição
após a formatura, menor a possibilidade de participação política de qualquer
espécie". Pesquisas feitas entre estudantes indianos mostraram que o maior
número de radicais foi identificado naquelas escolas de baixa reputação profissional, e procuradas por egressos de classes mais baixas da sociedade. E
acrescenta que "talvez seja importante o fato de que as ciências sociais e as ·
humanidades tendem muito menos a oferecer oportunidades seguras de emprego do que as profissões especializadas e os campos científicos e, assim, a
propensão para o esquerdismo, inerente ao conteúdo intelectual destes campos, é combinada com considerações de ordem econômica". Na lndia e na Birmânia, o "alto custo de vida citadina e a falta de auxflio financeiro ou de
oportunidade de emprego geram insatisfação e inquietação estudantis". (Lip·
set. op. cit,).
XVl - Baseado nestas considerações, calcadas na realidade dos fatos, é
que propomos um mecanismo de incentivo às empresas para que admitam
como seus empregados universitários provenientes de todas as escolas. O projeto prevê a possibilidade de as empresas contarem em dobro as despesas tributáveis efetuadas com o emprego de estudantes universitários em seus qua·
dros de trabalho, em percentual que não ultrapasse cerca de trinta por cento
do valor total dos salários pagos a essa categoria de pessoas, para efeito de
pagamento de imposto de renda. O projeto visa dois objetivos: o primeiro, o
de canalizar a energia criadora e a necessidade de auto-afirmação do jovem
para funções de real interesse da Nação. Segundo, o de proporcionar permuta
de experiência universidade-empresa, ensejaildo aO estudante familiarizar-se
com as autênticas necessidades de nosso mercado de trabalho, levando, por
outro lado, a esse mercado, informações valiosas obtidas nos bancos universitários. Por certo, o caudal de experiências adquiridas na prática ocupacional,
será trazido à Universidade e contribuirá para reformular a educação tradi~
cional, evitando-se tanto quanto possfvel, a tendência à rejeição que a sociedade vem conferindo à educação institucionalizada.

XVII - Outro aspecto a ser considerado no exame do projeto; é o fato
de que ele proporciona ao universitârio perspectivas mais seguras com relação
ao emprego após a formatura. Dados da realidade brasileira mostram que o
XII - Admitidos no contexto universitário, os estudantes vivem uma problema do mercado de trabalho ·para os egressos das universidades não é
fase de transição para a existência adulta e independente, momento onde se certamente alentador. O excessivo número de escolas, que proliferam em
configura o ..projeto de carreira" do jovem. A situação transicionalleva mui- todo o país de forma indiscriminada e sem atendimento às exigências do mertas vezes o universitário a atitudes divergentes, notando-se em seu comporta- cado, estâ criando uma pressão insuportável sobre o setor. Pesquisas publicamento nítidos sinais de insegurança e instabilidade. Isto decorre, em grande das recentemente pela Assessoria de Planejamento da Universidade Federal
parte, do fato de que se encontrando biologicamente adulto, o jovem não tem da Bahia, indicam que 42% dos 1.300 economistas formados naquele Estado
status social ideal e completo quando está ainda na "fase" de estudante. Os trabalham fora de sua profissão. Em Brasília, os cursos de comunicação preque não ingressaram na universidade já estão em atividades adultas e são tra- param por ano um grande número de comunicadores, que não encontram fa~
tados como tal, enquanto a sociedade ainda trata os universitários como "a- cilidade de emprego em mercado jã saturado. Tal fenômeno está se verifican- ·
dolescentes irresponsáveis" e permitindo mesmo um certo grau de '~licencio do em quase todo o espectro das profissões jâ regulamentadas no Brasil. ~
possível que exista mâ distribuição geográfica e setorial dos profissionais, o
sidade" (Lipset, op. cit.).
que não invalida a afirmação de que o problema do emprego após a formatuXlll - Surge neste período o problema da insegurança gerado pelas dificuldades que gravitam em torno do "casamento" e da "profissão". Esta ra é fator de inquietação e de instabilidade entre os universitários.
XVIII - A legislação brasileira que permite incentivos fiscais referentes
perspectiva se agrava pela incerteza do futuro que aguarda o jovem que definiu seu projeto de carreira, principalmente com referência ao mercado de tra- a programas de preparação de mão-de--obra não se aplica à espêcie nem conbalho que poderá ou não absorver sua disponibilidade para o emprego ou flitam com o proposto no projeto. A Lei n• 6.297, de 15 de dezembro de
profissão. O desemprego ou o baixo emprego que espera por muitos dos for- 1975, estabelece incentivos para projetos de formação profissional previamados, é um fator de grande inquietação. Lipset, no artigo citado, diz que mente aprovados pelo Ministério do Trabalho (anexo). A outra disposição
uos estudantes provavelmente são mais inseguros do que aqueles com empre- estabelecida na Lei n• 6.821, de 14 de abril de 1976, prevê a possibilidade de
go regular", e entre a população estudantil aqueles que freqitentam cursos dedução do lucro tributável, para efeitos de imposto de renda, das despesas
que não levam prontamente a uma carreira segura, deveriam estar mais dis- realizadas com programas de alimentação do trabalhador (anexo). Ambas as
poníveis para a rebelião, do que aqueles em campo de estudo que se asseme- leis, do acervo notável de realizações do Governo Geisel no campo social, são
lha ao aprendizado para uma posição definida" (idem). Tal assertiva ficou da maior significação mas não colidem com a proposição e os objetivos con~
patenteada de forma inquestionável na pesquisa assinalada na tese em exame, substanciados no projeto ora proposto.
onde se verificou urna baixa taxa de radicalismo político na escola de enge-XIX- A criação do incentivo pouco ou nada representaria no peso tonharia, motivada pela segurança com relação à realização do "projeto de car- tal da arrecadação do Imposto de Renda. O exemplo trabalhado sobre uma
reira".
hipótese (anexo) demonstra perfeitamente a viabilidade da medida.
Tentativa de Solução do Problema
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LEGISLAÇÃO CITADA

Conclusões
XX- Esta é uma tentativa para resolver um problema que tem desafia~
do os tempos atuais. f: possível que de seu exame resultem várias objeções,
dentre as quais poderia avul~ar a afirmação de que se estaria transformando
os universitários em privilegfada casta. Á tal objeção se poderia opor a unânime certeza de que nenhuma tarefa serâ mais gratificante a uma comunidade
do que canalizar as energias de suas camadas mais jovens, orientando-as no
sentido da criação de uma sociedade próspera, moderna e feliz, sem antagonismos e pressões de qualquer natureza, especialmente aquelas geradas pelo
radicalismo político. Acreditamos que o esboço de solução contido no projeto é um itinerário válido a ser seguido. É a sugestão que fazemos, ditada pelo
sincero desejo de colaborar.
Sala das Sessões, 18 de março de 1980.- Murilo Badaró.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6297, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1975
Dispõe sobre a dedução do lucro tributável, para fins de imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas
em projetos de formação profissional, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 5.452. DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

Título III
Das normas especiais de tutela do trabalho
Capítulo I
Das disposições especiais sobre duração e condições de trabalho
Seção I
Dos bancários
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 trabalho 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.
§ 2'1 As dispoSições deste artigo não se aplicam aos que exercem
funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

LEI N• 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976
Dispõe sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas
em programas de alimentação do trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 17, DE 1980

Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro- Carreira- Gabriel Hermes- Mauro Benvides- Àgenor Maria- Dinarte Mariz
- Milton Cabral - Marcos Freire- Teotônio Vilela- Gilvan RochaMoacyr Dalla- Amaral Peixoto - Itamar Franco- Franco Montoro·Benedito Ferreira-- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir VargasTarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a Hora do Expedien-

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:

te.
Passa-se à

Art. I• O§ 2• do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nfil 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar com a
seguinte redação:

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n'1 396, de 1979, do
Senador Nelson Carneiro, solicitando a inclusão, em Ordem do
Dia,-do Projeto de Lei do Senado nO? 14, de 1979, que revoga dispositivo da Lei il9 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos-leis números
672 e 1.273, respectivamente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de
1973, e dã outras providências.

u§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos que exercem,
em carâter permanente, funções de direção, gf"crência, fiscalização,
chefia e equivalentes, desde que o valor da gr3tificação não seja inferior a 50% __(cinqüenta pOr cento) do salário do cargo efetivo."
Art. 29
Art. 3_9

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

Em votação o requeriniento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.

Justificação
Em decorrência da imprecisa redação do§ 29 do art. 224 da CLT, a jornada normal de trabalho de seis horas diárias, dos empregados em estabelecimentos bancários e similares, vem sendo burlada pelos empregadores, atravês
de comissionamentOs irregulares e eventuais em fuÍl-çõeS-muita vez exclusivamente burocrâticas~-classificadas como "de confiança", sem quaisquer atri~
butos de mando ou de gestão.
Esse procedimento de certos empregadores vem prejudicando sensivelmente os bancários, que são compelidos a cumprir jornada de trabalho superior a seis horas diárias, com gratificação correspoftdente a apenas um terço
do salário efetivo.
Por outro lado, muitos bancârios são colocados em funções qücfensejá.m
a prorrogação da jornada de trabalho, apenas cm caráter excepcional e por
alguns dias, com o objetivo único de que passem a cumprir horário diário- su~
perior às ditas seis horas.
Impõe-se, por tais razões, seja alterado o texto do referido dispositivo,
para o efeito de-ficar consignado expressamente na lei trabalhista que as dis~
posiÇões do art. 224 não se aplicam aoS que exercem, em caráter permanente,
funções de direção, chefia e outras, que farão jus a gratificação correspondente a cinqüenta por cento do salário relativo ao cargo efetivo.
Sala das Sessões, 18 de março de 1980. - Nelson Carneiro.

(Pau~

sa.)
Aprovado.
A Presidência farã cumprir a deliberação do Plenário.
O Sr. Nelson Carneiro (RJ) -Sr. Presidente, peço a palavra para uma
declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

A palavra estã com V. Exa.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apenas duas pal3vras. Quero significar a satisfação com que vejo o Se~
nado aprovar a volta deste projeto que restaura a autonomia dos Municípios
de Duque de Caxias, Angra dos Reis, e Volta Redonda, no Estado do Rio.
Este projeto foi apresentado em 13 de março de 1979, hã um ano. Vejo
que o Senhor Presidente da República, ao receber ontem.o vigilante e zeloso
Deputado Peixoto Filho, encaminhou idêntica sugestão ao exame dos órgãos
de segurança competentes.
Estou certo de que_ o 'Senado se antecipará à decisão governamental e
aprovará este projeto que restaura a autonomia a estes três Municípios fluminenses.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único;· do Requerimento n'1 2, de 1980, do
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, da Ordem do Dia do Ministro do Exército, General Walter Pires de Carvalho e Albuquerque, lida no dia 21 de fevereiro de 1980, por ocasião das come.morações do 359 aniversârio da
Tomada de Monte Castelo.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Serã feita a tranScrição.

:S a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada
ORDEM DO DIA
uA Nação inteira, reconhecida, relerÜbra, no dia de hoje, com orgulho e
espírito cívico, a denodada e histórica campanha da Força Expedícionãria
Brasileira, na 2' Guerra Mundial.
As virtudes do nosso bravo soldado, iluminadas pela glória, nos embates
travados na longínqua e montanhosa Península Italiana, contra as forças
naz:-fascistas, em defesa dos mais caros e sadios prirlcípios da humanidade,
jamais serão esquecidas ao passar dos anos. Ficarão, §Ím, perpetuadas no reconhecimento nacional, corno penhor de fé e confiança no seguro e gr3.-ndioso
destino do Brasil.
Há cerca de três décadas e meia, a agressão nazista à Pátria Brasileira, incompreensível e traumática, afundando, traiçoeiramente, em nossas próprias
águas territoriãis, pacíficos navios da Marinha Mercante Nacional, conduziu
o Governo, apOiado na repulsa da opinião pública, a reconhecer a situação de
beligerância, iniciai" a mobilização geral e organizar a Força Expedicionária.
Decisão que não só representou uma resposta à afrontosa violação da soberania nacional, mas exprimiu o estado de espírito e a legítima manifestação da
consciência democrática de nossa gente".
Em setembro de 1944, as forças nacionais, realizando uma marcha para
o combate, deslocam-se na direção do VALE DO RIO SERCHIO, para rece·
ber o batismo-de·fogo. Tombam em ação. no MONTE RONDINAJA, os
primeirOs heróis. Seguem-se as porfiadas e arrojadas operações no VALE DO
RENO, com as destemidas tentativas iriiciais de submeter MONTE CASTELO e a prolongada e desgastante Defensiva de Inverno para, finalmente, na tarde
memorável de 21 de fevereiro de 1945, coberto pelo indispensável e eficiente
apoio das aguerridas esquadrilhas do l 'i' Grupo de Caça, o soldado brasileiro
alcançar para a Pátria, com -iriCOffipafáVel e destacada participação, na gélida
e áspera regrão, a mais significativa vitória da Campanha da Itãlia. A tomada
de Monte Castelo foi a primeira grande conquista da l'- Divisão de Infantaria
Expedicionária, contra um inimigo experimentado, bem armado e situado em
posição favorável, que lhe permitia vistas e comandamento de fogos, sobre as
posições aliadas. Caia, asSim; ante a ti'opa de um Exército cuja bandeira não
conhece derrota, o baluarte, quase intransponível, abrindo-se o caminho para
o VALE DO PÓ.
Esse incontestável êxito representou para a FEB, como bem o disse seu
pranteado Comandante, a preliminar gloriosa das nossas vitórias no VALE
DO RENO e exaltou a honra e a dignidade das armas brasileiras, para a conquista de outros triunfos."
E mais adiante dizia a Ordem do Dia:
usituada já está na História e perenemente gravada na consciência da
Nação e do mundo a contribuição de bravura e sangue do combatente brasileiro, no teatro de operações italiano, em defesa dos ideais democráticos, da
liberdade e da dignidade humana.
Meus Comandados!
Os episódios heróicos vividos na Campanha da Itália, pelas unidades e pequenos destacamentos, a valentia dos "pracinhas" e de seus comandantes imediatos, a dedicação e abnegação das organizações de apoio - "os heróis sem
armas"- e a intrépida atuação dos mais destacados chefes militares refletem
para sempre, como exemplo à posteridade, o valor, disciplina, coragem e decisão do homem brasileiro e explicam as épicas vitórias alcançadas, que se inserem na evolução honrosa da nacionalidade.
A Pátria não é apenas o solo que palmilhamos: são as tradições legadas
pelas gerações passadas; são os exemplos daqueles que, como os da feb, souberam lutar pela manutenção da integridade nacional e por um Estado livre e
soberano; são as esperanças e aspirações da juventude, pela qual todos lutaram; é saber viver em liberdade, comungar dos mesmos ideais, falar a mesma
língua e preservar e amar a sua própria cultura. E o império da lei, da ordem
e da justiça.
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O Brasil de hoje, Brasil potência emergente, tem o destino traçado pela
história e forjado na luta de ~eus heróiS; transfo~ma-se, livre e democraticamente, em uma grande Nação que assumirã, inexotãvelmente, seu devido lugar entre as maiores potências do mundo. É um País forte e independente,
que procura desenvolver-se em harmonia e conviver em paz com todos os povos do mundo. esta é a herança recebida e a imensa responsabilidade que temos em ralação ao futuro.
Reverenciemos, pois num indeclinável dever da justiça e respeito,• a memória daqueles que, em holocausto à Pátria, tombaram nos campos de batalha. O nosso preito inesquecível aos que retornaram cobertos de glórias, muitos dos quais marcados pelas cicatrizes e multilações da guerra.
Perante seus heróis, a Nação engrandecida e agradecida, perfila-se e rende, neste dia, a sua mais sincera e legítima homenagem. A Pâtria saberâ cultuar, para sempre, as páginas esplendorosas de sua história, porque dignos
dela, foram os bravos da FEB, que a exemplo dos brilhantes e impetuosos
soldados dos períodos colonial e imperial, artífices da nacionalidade, souberam nos ensinar uma nobre lição".
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:
Votação, em turno únicO, do Requerimento nt;t 6, de 1980, do
Senador Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação
conjunta o Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1979 (n• 2.248/76, na
Casa de origem), definindo o comportamento exigível às empresas
que operam no território nacional sob o controle de capital estrangeiro e o Projeto de Lei do Senado n• 262, de 1979, do Senador
Huinberto Lucena, que estabelece condições para a transferência do
controle do capital de empresas nacionais para pessoas jurídicas estrangeiras.
Em votação o requerimento.
O Sr. Humberto Lucena (PB)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Tem a palavra V. Ex•.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Para encaminhar a votação.- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O presente requerimento solicita a anexação do Projeto de Lei nt;t
2.248/76, oriundo da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre um código de
ética para ·as multinacionais, a um projeto de minha autoria de n9 262/79, que
estabelece condições para transferência do contrOle do capital de empresas
naciOnais para grupos estrangeiroS.
São duas proposiçõeS, Si~ Presidente, que nada têm a ver uma com a outra, de objetivos inteiramente- diferentes. Ambos dizem respeito ao capital estrangeiro, mas enquanto uma é o resultado dos trabalhos da CPI das multinacionais da Câmara e procura estabelecer normas gerais sobre as atividades
dessas empresas no Brasil, a outra pretende exclusivamente fixar alguns limites às multinacionais na sua ação predatória centrá as empresas brasileiras,
fixando pressupostos para efeito de transferência do seu controle acionário a
grupos estrangeiros.
Fiz um apelo ao nobre Senador Henrique de La Rocque, autor do requerimento, no sentido de que S. Ex• retiras-se a proposição, e espero que S. Ex•
venha ao meu encontro, atento, como sempre, aos altos interesses nacionais.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 22, DE 1980
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada do Requerimento n'1 6, de 1980, de minha autoria.
Saladas Sessões, 18 de março de 1980. -Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência defere o requerimento que vem de ser lido; em consonância com a letra d, item I, do art. 238
do Regimento Interno,
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 8, de 1980, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do artigo intítulado .. Lembranças de
Castello Branco", publicado no Jornal do Brasil, de 23 de fevereiro
de 1980.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
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(Pausa.)
Aprovado.
Será feita- a transcrição.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

:\hm;o dt• l9NO

Certa noite explodiu urna bomba bem junto à minha janela e vários estilhaços se encravaram na madeira dos postigos (as vidraças jã estavam de hú
muíto quebradas). A força da explosão quase me atirou fora da cama de campanha onde eu me deitara, dentro do saco de dormir. Na manhã seguinte.
E a seguinte a matéria Cf4a transcrição é sOlicitada
quando tomávamos cafê, o Coronel Castello Branco comentou a explüs~w.
LEMBRANÇAS DE CASTELLO BRANCO
dizendo que ela deveria ter sido muito forte no lado da edifício em que eu meConheci Humberto de Alencar Castello Branco em Fort Leavenworth, encontrava. Respondi que realmente fora assirõ, que havia estilhaços nos posKansas, no verão de 1943, quando ambos cursávamos a Escola de Comando tigos e que talvez devêssemos mudar-nos para outro edifício da cidade. Ek
riu e comentOu que, muitas vezes, tentando_ fugir do perigo-. corremos para
e Estado-Maior ali sediada.
Eu acabara de aprender português, tendo então inciado com aquele ofi- ele. A propósito, contou a seguinte história.
"Era uma vez um sultão do Egito, que tinha um ministro- ou vizircial, que cursara a Escola de Guerra da França_e f~lava francês correntemente, uma amizade íntima, mais tarde cimentada na Itãlia e se prolongando até muito sagaz. Um dia, o ministro entrou apressadamente na saia do sultão c.
muito agitado, exclamou:
-sua morte, em 1967.
- Meu sultão! Devo sair da cidade imediatamente. Em troca da fideliSeu espírito ágil e ampla compreensão dos principais problemas despertaram desde logo minha atenção. Dotado de sardônico senso de humor, in- dade com que o tenho servido, dê-me algum dinheiro para que eu possa fugir.
O sultão, surpreso com a agitação de seu ministro, perguntou:
clusive em relação a si mesmo, era uma personalidade singular. À medida que
- Por que razão você quer fugir?
o fui conhecendo melhor, o que talvez me tenha mais impressionado foi sua
O ministro explicou que, estando de visita um bazar, encontrou o Anjo
brilhante inteHgência, seu interesse por tudo e, principalmente, sua extraordida Morte. Este o olhou de maneira tão estranha que ele sentiu que deveria runária integridade pessoal.
gir imediatamente.
- --Nossos caminhos se separaram depois de Leavenworth e se cruzaram no0 sultão, percebendo que não poderia demover o vizir, deu-lhe um puvamente, quando estive de passagem no Rio de Janeiro, no fim daquele ano,
encontrando-o coma E-3 (oficial de operações) do General Mascarenhas de nhado de ouro e disse:
-Você tem sido um bom ministro. Quando tiver recuperado a calma.
Moraes, que deveria comandar a Força Expedicionâria Brasileira, então em
fase de organização, a fim de seguir para o teatro de operações da Europa. volte para o seu posto.
A seguir, perguntou-lhe para onde pretendia ir, tendo o vizir respondido
Ainda uma vez, seu agudo espírito analítico, sua capacidade para ignorar o acessório e atacar a fundo o essencial impressionaram-me profunda- que para bem longe, para a lendária cidade de Samarkand, na Ásia Central.
Algumas semanas depois, o sultão, passeando nos jardins do palãcia, enmente. Nessa ocasião conheci sua esposa e filhos, constatando OS sólidos
controu o- Anjo da Morte.
laços de amor e carinho que os uniam.
- Anjo! Por que você assustou tanto o meu ministro?
A seguir, retornei à Itâlia e estava servindo no V Exêrcito, quando a
- Eu não ·queria assustá-Ia - replicou o Anjo - mas não pode ocultar
Força Expedicionária Brasileira lâ che&ou, no verão di 1944. Logo depois, o
General Mark Clark, Coma_ndante do V ExérCitO, transferiu-~e para a 1• minha surpresa ao vê-lo ainda no Egito, pois eu tinha um encontro com ele,
Divisão de Infantaria brasileira, como seu representante pessoal e oficial de naquela noite, em Samarkand".
Com um frio na espinha, percebi a insinuação. Não me mudei e nenhuligação. A partir de então comecei a trabalhar em cantata diário com Castello, tendo ocasião _de observar sua cond~:~ta sob toda a sorte de pressões, in- ma outra bomba explodiu novamente perto de minha janela.
Apesar dos bombardeios, do insucesso das primeiras operações dos braclusive a inveja de outros oficiais menos datados.
Presenciei a·-cõbinação de vigor, firmCza e _tato que ele demonstrou du- sileiros, da pressão dos comandantes norte-americanos e da inveja de alguns
rante o período em que a Força Expedicionâria Brasileira completava sua oficiais - ressentidos pela imensa confiança que o Comandante da Divisão,
preparação e recebia o equipamento com que deveria combater. No relacio- General Mascarenhas, nele depositava- Castelo continuou imperturbável c
namento como __o Exército norte-americano ele não hesitava em reclamar resoluto.
Após o-ms-acesso do ataque brasileiro ao_ Monte Castelo, o Coronel Cas~
aquilo que, a seu ver, deveria ser fornecido, mas sempre em termos corteses e
nunca subservientes. Sua habilidade em inserir uma nota humorística em tello Branco iniciou imediatamente o planÕ de um novo ataque, Para isso,
qualquer discussão que tendesse a se tornar azeda, juntamente com seu com~ deslocou-se até a_ linha de frei! te, avistam~ o-se com oficiais, sargentos e soldapleto domínio do problema em foco, granjeou o respeito de todos os oficiais dos, a fim de determinar as causas do insuCCSso, que falhas teriam ocorrido
norte-americanos que com ele trataram, reconhecendo-o com_o alquém que no treinamentÕ e o que poderia ser feito para que o ataque seguinte fosse conão pedia mais do que merecia, mas que jamais Se conformava em receber roado de êxito.
menos, salvo se houvesse uma razoável justificativa, ainda assim com a proMuitas vezes, à meia-noite ou à uma ou duas horas da madrugada, senmessa de que os brasileiros teriam oportunamente o que lhes era devido.
távamos ele. e eu, com outros oficiais de sua 3• Seção, discutindo a guerra e o
Tendo percebido as enormes dificuldades de um conjunto complexo mundo. Sem ser ostensivamente religioso, havia em Castello uma profunda
como era o V Exército- integrado por tropas de várias nacionalidades e va- dose de crença espiritual. Durante mais de um ano de conta to diârio com ele,
riado equipamento- ele observou a norma de que a_ I' Divisão brasileira re- sob a tensão dos combates, ou nos poucos dias d~ licença em Roma, ou nas
ceberia sua parte e cumpriria sua: missão.
entrevistas com norte-americanos, ingleses ou "italianos, nunca vi Castello faTive oportunidade de acompanhá-lo nas inúmeras reuniões com oficiais zer qualquer cofsa rrienos digna ou pronunciar uma palavra chuta. A integrinorte-americanos mais graduados - General ClarK~ General Crittemberg dade moral desse homem pairava acima de qualquer provocação. Em meio
(Comandante do IV Corpo, que a Divisão brasileira irfa integrar) e outros. ao perigo, ele demonstrava claramente que como todos, sentia medo, mas a
Todos estes oficiais ficaram impressionados com Sua inteligênCia, coragem e fê_r(ea autodisciplina que sempre manCinha assegurava sua calma impertubáponderação.
vel e a exigia dos demais.
No fim de outubro, a divisão foi colocada em linha, para combater nos
Um exemplo disso ocorreu em uma gelada noite de dezembro. Acordei
escarpados Montes Apeninos, primeiro Com um regimento, depois com todos cerca das duas horasJ notando que o fogo de apoio da artilharia brasileira es~
os três, à medida que os brasileiros iam ocupando o setor de 20 quilômetros tava muito próximo de nosso posto de comando. Preocupado, continuei em
da frente Sul de Bolonha. A divisão estabeleceu seu quartel-general no hotel meu saco de dormir, relutando em levantar,_ ainda que consciente de que dede uma pequena cidade hidromineral chamada Porretta. O Coronel Castello veria fazê-lo. Finalmente, saltei da cama, vesti~me e fui bater à porta do quar~
Branco e eu dormíamos no último andar do_ hotel. Pou~o depois de termo"s - ta de Castello, mas ele não estava lá. Desd até a 3' Seção e o enc.ontrei (os
chl(:gado à cidade, os alemães começaram a bombaráeâ--la -intensamente com brasileiros nordestinos estãO acosturriados com o calor) vestindo pesado caartilharia média e pesada (l70mm). FreqUentemente O&- bombardeios conti- pote e visivelmente se preparando para sair. Pergunteí-lhe o que estava aconnuavam noite a dentro. Relembro que mais de uma vez próximo, eu telefona- ~ecendo. Respondeu que não sabia, mas algo peculiar provavelmente ocorreva para o Coronel Castello Branco (~m_bç~a _se~ quartO fosse no mesmo andar ra cm Ponte Silla, cerca de três Ciuilômetros ao Norte. A seguir, convidou-me
do meu), perguntando-lhe se não julgava que deveríãffios descer para o abri- a ir com ele, pois o IV Cõrpo certamente não demoraria em me chamar, para
go no porão. Em resposta, ele geralrnefite argumentava Ci_Ue os brasileiros gos~ saber o que havia. Nessa altura, eu não tinha mais dúvidas de que os alemãc.s
tam de calor e, como estava bem agasalhado em seu· saco de dormir, não ti- estavam em Ponte Silla e lá seríarrióS ·recebidos por eles. Entretanto, como o
nha intenção de apanhar frio, houvesse ou não bombardeios. Eu poderia des- convite fora feito na presença de vários ofici_ais brasileiros, não havia uma
cer, se quisesse, mas ele não deixaria suas cobertas. ê desnecessário dizer que desculpa decente para recusá-lo. Assim, pensando esconder meus 1 90 m
1
seria um intolerável vexame se eu resolvesse ir para o porão, par mais que o atrás de Seus 1,67 m, embarquei no jipe com ele e rumarr.os para Por1te Silla,
desejasse.
·
e~quânfo O·b6nlb:ifâeio coti.tfriUava. Chegando à ponte. encontramos um
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grupo de soldados brasileiros. Castello procurou o tenente que comandava a
patrulha e perguntou asperamente quem era ele e o qu_e estava fazendo ali. O
oficral, em posição de sentido, informou que ele e seu pelotão haviam chegado no local naquela noite, vindos do centro de recompletamento de pessoal,
para substituir outrOpelotão brasileiro; cerca das duas horas da madrugada,
tinham sido atacados pelos alemães. Muito excitado, o tenente informou que
..milhões de homens louros e enormes" irromperam em nossas posições, gritando "Heíl Hitler". Castello encarou o oficial friamente e disse que não havia milhares de alemães naquela frente e que, desde a Tunísia, nin'guém mais
gritava .. Heil Hitler". O tenente, ainda muito excitado, insistiu em sua versão, tendo Castello replicado asperamente:
-O Sr. tem ordens para abandonar a posição?

-Não, Senhor.
-Então volte imediatamente para seu posto.
-Coronel - disse o tenente- estou disposto a morrer pelo Brasil, mas
não quero que meu filho seja órfão em virtude de uma causa perdida.
Castello o olhou fixamente, desabotoou o coldre do revólver e ordenou:
-Tenente, ocupe iiiiediatamente sua posição ou seu filho será de fato
um órfão antes qUe amanheça.
O oficial percebeu que a ameaça não era em vão e, visivelmente impres·
si o nado pela frieza- da atitude de Castello, bateu os calcanhares, fez a continência e, seguido de seus homens, desapareceu em silêncio dentro da noite,
em direção a seu posto. Seis semanas depois, esse mesmo tenente era condecorado por bravura. A calma e a energia de Castello fizeram com que o oficial
e seus homens compreendessem que deveriam comportar-se como soldados
do Brasil.
Nem sempre se tem oportunidade de observar um homem sob tais _pressões. A verdadeira grandeza da coragem e da calma de Castello havia sido
claramente demonstrada para mim. Em nenhuma ocasião o vi perder o humor e a sagacidade. Sempre tinha um gracejo irônico ou Um comentário mordaz. Dotado de inteligência brilhante, era impaderüe ante a incompetência e
pouco tolerante com a fraqueza e a mentira. De baixa estatura, seu vulto se
tornou legendário na divisão, enquanto percorria as linhas em seu jipe, aproveitando o percurso para ligeiros cochilos. Nunca hesitou em expressar seus
pontos de vista, quer aos superiOres hierárquicos, qLre_r_ aõs: oficiais norteamericanos, sem subterfúgios," mas também sem arrogância nem subserviência.
O último grande feito da divisão foi a captura de Monte Castelo, em
duro combate de um dia inteiro. Assisti, corri O·uenerãl Mascarenhas e o Coronel Castello, o avanço do ll"' Regimento de Infantaria na direção de Mootese, apoiado pelo 7519 Batalhão Anticarro norte-americano. À medida que
os brasileiros avançavam, os alemães reagiam violentamente com pesado
fogo de artilharia. Nos arredores de Montese, perto do cemitério, vimos a infantaria brasileira e os canhões anticarro norte-americanos serem detidos,
percebendo-se alguma hesitação por parte de ambos. A noite cairia dentro em
pouco e o General Mascarenhas estava decJdido a ocupar Montese antes que
escurecesse. Voltando-se para Castello, ordenou:
-Vã até lá e faça com que os soldados e os c_anhões avancem.
Castello bateu a continência e me fez S1riaL Deixamos o posto de observação, tornamos o jipe que Se encontraVa -na enCOSta-da c-olina e nos dirigimos
para um ponto a meio caminho do cemitérío, Onde tivemos de deixar o carro,
por ser um alvo visível. Caminhamos cautelosamente, passando pelos sapadores do Coronel José Machado Lopes, que estavam limpando o campo minado, e corremos de um abrigo para outro, até alcançarmos o cemitério, na
orla Oeste de Montesc. Aí deparamos com um evidente desentendimento entre os dois comandantes. Rapidamente Castello explicou (eu servindo de intérprete) o que eles deveriam fazer: deslocar-se para Montese imediatamente,
ocupar a cidade antes que anoitecesse e cobrir-se ao Norte e a Oeste. Depois
de responder algumas perguntas, disse-lhes que retomassem o avanço. Os infantes brasileiros se encarapitarB.r.õ. hoS eõ.Oimes veículos do batalhão anticarro e as duas unidades ocuparam Montese, a despeito do pesado fogo de artilharia, dentro da cidade e em seus arredores. Depois de constatar a progres~
são do ataque, voltamos ao posto de observação do General Mascarenhas,
em Sassomolene. Por esta ação, Castello Branco foi Condecorado com a única
Cruz de Combate de 1' CJass_e concedida a um integrante do Estado-Maior
da divisão. Terminada a guerra, regresseí com a Divisão ao Brasil, nas
funções de adjunto do adido do Exército dos Estados Unidos. Após o falecimento de meu pai, em 1946, minha mãe veio morar comigo no Brasil.
Os Anos de Paz
Ao longo dos anos que se seguiram a 19~5- quando a Força Expedido~
nâria Brasileira regressou da Itália - enco!ltfei~ffie freqUentemente com o
Coronel Castello Branco e sua família. A esposa de Castello- Pona Argen-
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tina - e minha mãe se tornaram íntimas amigas. Ambas falavam francês e
guardavam gratas recordações de Patis.
Dona Argentina Castello Branco era uma bela e culta mulher. O casal,
muito unido, representava um exemplo de participação de uma vida do ou~
tro. Enquanto Castello era muitas vezes reservado e formal, ela alardeava calor humano e afabilidade. Entr!! ambos não ha_via apenas amor e carinho,
mas também um real entendimento. Costumávamos nos visitar freqUentemente, ora em minha casa, ora na deles. Conheci tambêm seus filhos- Paulo, então aspirante na Escola Naval, e Antonieta- na casa em que moravam,
na Rua Nascimento Silva, 394, Ipanema. Falãvamos muitas vezes a respeito
da guerra, da França, do Brasil- mas nunca ouvi de Castello uma palavra
que revelasse seu interesse em participar da vida política.
Em 1948, fuí transferido do Brasil para ser assistente do Embaixador
Averell Harriman, então designado para montar o Plano Marshall. Embora
eu fosse apenas major, o General Zenóbio da Costa- que comandara o primeiro escalão da FEB na Itália - destacou uma guarda de honra para mim
no aeroporto e Dona Argentina compareceu a meu bota-fora. Transcorreriam 14 anos antes que eu voltasse ao Brasil e encontrasse Castello Branco
outra vez.
Nessa ocasião -outubro de 1962- minhas funções eram de adido militar. Tive numerosos amigos me esperando no aeroporto, mas se passaram
vários meses antes que IDe avistasse com Castello. t que ele fora promovido a
general e estava no comando do IV Exército, em Recife, no Nordeste brasileiro. Durante 14 anos, trocamos talvez uma dúzia de cartas, além dos clássicos
cartões de Natal.
Por duas vezes, antes que Castello voltasse ao Rio como Chefe do
Estado-Maior do ExércitO, tive-op-ortunidade de ver o casal. Ele não havia
mudado muito; ela estava um pouco grisalha, mas ainda uma mulher bonita e
graciosa como sempre - ambos talvez mais unidos, agora que os filhos haViam casado e constituído -'ª-s própriaS- TB.iilílias.
Os Anos da Presidência

Meu primeiro conta to com o General Castello Branco, depois de sua
eleição e posse- na qual estive presente, acompanhando nosso embaixador
em Brasília -ocorreu às 6 horas do dia seguirife. O telefone em meu quarto
na embaixada arrancou-me de um sono profundo. Uma voz muito conhecida
soou no outro_ lado da linha:
- Walters, você estâ dormindo?
-Não, senhor - repliquei.
Ele gracejou, dizer1do que eu provavelmente estava, uma vez que meconhecia bem. E acrescentou:
- Você tem algum compromisso inadiáVel para o almoço hoje?
Realmente, eu tinha, mas respondi sem hesitar:
- Não, Senhor Presidente.
Recebi erliliQ convite para almoçar no Palácio da Alvorada, É claro que
aceitei e, quando o Embaixador acordou, dei-lhe ciência do ocorrido. A única
recomendação que recebi foi no Sentido de a visita ser feita discretamente.
Ãs I3 horas, pontualmente, cheguei ao Palácio e fui conduzido ao salão
do andar superior, que o Presidente usava como sala de estar e de refeições. O
mobiliáriO tinha sido doado pelos Estados Unidos, quando se fundou a nova
Capital do Brasil, alguns anos antes. O Presidente indicou-me uma cadeira e
comentou:
-Aqui estoU eu, onde nunca pensei estar, em uma cadeira que nunca
julguei ocupar.
Citei-lhe, então, uma frase do Sr. Truman:
-Quando se é Presidente, a única coisa a que se pode aspirar é o reco~
nhecimento do povo.
Ele concordou pensativa01ente e eu relembrei uma inscrição que se en~
centrava na mesa de Trabalho do Presidente Truman: "The buck stops
here", significando que, a partir dali, os problemas não podem mais ser encami~
nhados para cima (em português, a expressão seria: "Aqui se descascam os
abacaxis", em alusão a urna fruta que, tão éspinhosa, fere os dedos de quem
tenta apanhã-la). Ofereci-lhe, então, um abacaxi de madeira em tamanho natural, devidamente pintado. O Presidente sorriu e perguntou qual a razão da·
quele gesto, ao que lhe respondi que ele teria agora, a meu ver, de descascar o
maior e mais espinhento abacaxi do Brasil. A resposta foi motivo de riSO, com
o reconhecimento da justeza da observação.
O Presidente referiu sua ínfenção de manter o Governo constitucional e
a democracia no Brasil, expressando o propósito de empenhar o melhor de
seus esforços para servir ao País, em uma difícil conjuntura ecOnômica e política. Conhecendo sua sensibilidade quanto à soberania brasileira, guardei-me
de formular quaisquer perguntas de ordem política ou de tantar descobrir
quais as suas intenções nessa área. Em todos os nossos ençontros- e foram
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muitos, durante os três anos subseqüentes- mantive esta norma e deixei que
dente do Brasil. Compreendo que nossa amizade poderia ser explorada contra
ele conduzisse a conversa sobre temas que julgasse convenientes. Sempre fiz
ele e preocupei-me em jamais dar ensejo a semelhante acusação. O almoço,
questão de evitar qualquer pergunta sobre assuntos políticos ou militares.
naquele dia seguinte ao de sua posse, tornou»se conhecido e foi usado por
Ocasionalmente, tais assuntos vinham à baila, mas sempre de uma maneira
seus detratores, corno prova de que ele estava sob influência norte-americana.
geral.
Em seu último dia como Presidente, convidou~me para jantar, Ponderei-lhe
que isso poderia ser explorado contra ele. Com um sorriso replícou:
Cito um exemplo dessa orientação. Aproximando-se o fim do mandato
presidencial, quando o Marechal Costa e Silva anunciou sua candidatura
- Eles me acusaram por ter tido você no meu primeiro almoço. Agora
para Presidente e renunciou ao cargo de MiniStro da Guerra, Castello Branco
tudo o que podem dizer é que você foi o último a jantar comigo.
veio a minha casa- como muitas vezes fazia, para tomar um sorvete ou um
Acertei. Depois que ele deixou a presidência, passei a visitã-lo mais fre~
café --e, em meio à conversa, subitamente me perguntou:
qilentemente. Ele estava arrumando seu apartamento e pondo em ordem seus
-Quem você pensa que vou nomear para Ministro'da Guerra? Diga-me papéis. O assunto a que ele se referia mais vezes era sobre o fato de não haver
apenas qual o seu palpite e eu não lhe direi sequer se o palpite é certo.
hesitado em tomar medidas impopulares, particularmente no campo econô- Senhor Presidente - repliquei - não sou forte nesse tipo de jogo, mas mico, a fim de assegurar a--estabilidade e a prosperidade do Brasil, nos anos do
descarto o General Lyra Tavares, porque o Sr. jUlga que ele s6râ um bom Mifuturo. Quando dos ataques ao !Ylinistro Roberto_ Campos, assumít.i inteira
nistro para Costa e Silva. Também excluo o General Geisel (Orlando) porque
responsabilidade, deixando claro que Campos não seguia orientação própría, sendo apenas um executante do que ele, Castello, decidia.
acho que o Sr. lhe reserva outro posto no futuro~ Creio que deseja um homem
no qual deposite a mais absoluta confiança e que afine com seu propósito de
Costumava gracejar a respeito dâs críticas de que era alvo, como o fazia
ver o Brasil atravessar, sem maiores danos, o difícil período eleitoraL Por esta
quanto às relativas a seu ffsico. Julgava-se capaz de suportar umas e outras e
razãO, me parece que o novo Ministro da Guerra serão Marechal Ademar de o vazia com bom humor.
Na nOite que deixei o Brasíl, alguns~_ meses de_pois do término do mandaQueiroz.
Sem mover um músculo do rostO ele disse simplesmente:
to do Presidente, ele foi ao cais, acompanhado do filho, para me dizer adeus,
- Bem, você saberã dentro de um dia ou__ dois.
prometendo-me visitar cm Paris. Foi a última vez em que o vi. Meses mais
Mais tarde, fiquei certo de que elejã havia conVidado Ademar, mas, natarde, no Vietnã, tive notícias de sua morte trágica. Pedi ao capelão militar
quela ocasião, não deixou transpirar qualquer indício, apenas acresentando
que rezasse uma. missa pela alma_d~le, sabendo que_ gostaria de ser lembrado
com um sorriso:
como -soldado. Telegrafei-a se_t_ls -filhos, acrescentando que o mundo havia
- Queria apenã.S" saber o que você pensavã.
perdido um grande estadista; o Brasil, um grande líder, e eu, um querido amiAo cair da noite següinte, logo depois da Hora do Brasil, fui chamado ao
go. Senti-me mais realizado, porque Humberto de Alencar Castello Branco, a
telefone. Era o Presidente Castello, perguntando~ni.ê: se eu tinha ouvido no râdespeito das diferenças de nossas idades e origens, honrou-111e com sua amizade. E
dio a notícia da designação no novo Ministro. R6sporldi ciue-- não.
mais: porque ele não a dispensava a qualquer um.
- Designei, para o cargo o Presidente da PETROBRÁS, Ademar de
O SR. PRESIDENTE \Nilo Coelho) - Item 5:
Queiroz. O palpite eStava certo,
Castello Branco me visitava freqUentemente e creio que tais visitas repreDiscussão, em turno único (preciação preliminar da constitusentavam para ele uma espécie de repouso. Falávamos sobre a II Guerra
cionalidade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento InMundial, sobre vârios pafses, sobre pessoas de nossas famílias. Minha imterno), do Projeto de Resolução n~" 124, de 1979, do Senador Gilvan
pressão era de que ele vinha para conversar com um velho amigo que não iria
Rocha, que resguarda direitos adquiridos por antigos funcionários
pedir-lhe coisa alguma nem tentar colher qualquer informação. Muitas vezes
do Senado quanto à percepção de adicionais por qüinqilênios em
discutíamos filosofia e sua profunda crença religiosa transparecia claramente, a
níveis vigentes antes da Reforma Administrativa, implantada pela
par de sua inquabrantâvel integridade. Os boatos de que ele casaria outra vez
Resolução n• 18, de 1973, tendo
ou estaria interesSado nesta ou naquela viúva o feriam profundamente. Um
PARECER, sob n• !.208, de 1979, da Comissão:
dia, desabafou:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri-Minha esposa era um bela e graciosa mulher, descendente de uma disdicidade.
tinta família. Ela contribuiu para o nosso casamento com tudo isso, mais seu
Em discussão o projeto, ein turno único, quanto à constitucionalidade e
bom humor e inteligência, enquanto eu - tim pobre segundo-tenente - pouco tinha a oferecer no plano material. Agora, que chC:guei 3. esta posição juridicidade.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
quando a única coiSa a que aspiro é salvar minha alma e ser lembrado como
um bom Presidente - não é irónico que ela não esteja mais a meu lado?
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Para discutir. Sem revisão do oraO fato de minha mãe ter sido amiga íntima de Dona Argentina e de eu dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
havê-la também conhecido reforçava os laços que nos ligavam.
Não estava presente à reunião da douta Comissão de Constituição e Jus~
Muita gente tem-me perguntado se alguma vez tentei influenciá-lo em tiça que unanimente opinou pela inconstitucionalidade desse projeto de resosuas decisões. Jamais o fiz. Se me arriscasse a fazê-lo, nossa amizade teria lução. E se estivesse teria dado, tambêm, o meu voto contrário à aprovação
chegado ao fim. Ele nunca aceharia discutir com qualquer estrangeiro assun- dessa medida através de um projeto de resolução. Mas, nem por isso posso
tos que diziam respeito unicamente ao Brasil. Costumávamos falar sobre a deixar de encarecer a justiça do que propunha o projeto de autoria do nobre
China, a União Soviêtica, alguns pafses americanOs - mas sempre de uma Senador Gilvan Rocha. Era o respeito- aoS direitos adquiridos por antigos
maneira geral. Algumas vezes me perguntava como os norte-americanos en- funcionários do Senado, quanto à percepção de adicionais por qüinqilênios,
caravam determinad_Q_ problema então em foco no mundo e sempre lhe dei em níveis vigentes antes da Reforma Admiriistrativa implantada pela Resorespostas francas.
lução n' !8/73.
Quando o Brasil enviou um contingente para República Dominicana,
Tivesse sido outro o instrumento parlamentar usado, um projeto de lei,
por ocasião da crise lâ ocorrida, ele me disse que tomara tal providência não certamente a Comissão de Constituição e Justiça o examinaria sob um outro
para agradar os Estados Unidos, mas porque a liberdade de um país irmão (a ângulo. Apresentado como um projeto de resolução, teria que sofrer, evidenRepública Dominicana) estava arrieaçada pelo comunismo. O Brasil- que temente, a rejeição daquele órgão técnico.
tambêm o estivera - não poderia fiCar indiferente, apenas assistindo à
Mas, estou certo de que essa idéia pode ser revista pela Comissão, se for
ameaça concretizar-se.
apresentada através de um meio idôneo de justificar a sua aprovação. (Muito
O Brasil estã crescendo no mundo e deve assumir sua parcela de respon- bem!)
sabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Co.efho) - Continua a discussão.
Os anos como pres-idente não afetaram muito a personalidade de CasO Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Sr. Presidente, peço a palavra.
tello. Talvez que esse fardo e, principalmente, a perda da esposa o tenham
tornado mais solitário, erribora sempre muito dedicado aos filhos e netos. Seu
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador
senso de humor jamais o abandonou. Era irônico e, muitas vezes-, sar~ástico
DirceU -Cardoso.
consigo mesmo, mas sempre um homem de grande presença, com uma digniO SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Para discutir. Sem revisão do ora·
dade sem ostentação. Jamais me dirigi a ele sem empregar a expressão ..Senhor Presidente". NUnca o abracei em público, depois que assumiu o cargo. dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Comissão de Constituição e Justiça in-quinou de inconstitucional e inNas cerimônias oficfais, mantinha-me à distância e conduzia~me como se o
Adido Militar dos Estados Unidos não tivesse relações pessoais com o Presi- jurídica o projeto do nobre Senador Gilvan Rocha, Líder do futuro PP, sob a

a

Março de 1980

Quarta-feira 19 409

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

alegação de que é matéria que refoge à competência do Senador, na sua capacidade legiferante.
Sr. Presidente, os grandes da Casa não precisam ter padrinhos, eles têm
apoio através da amizade que mantêm conosco - e todos nós, Senadores de
todos os partidos, de todas as agremiações, de todas as bandeiras, de todos os
Estados, futuros em perspecitiva também, apoiamos as pretensões dos grandes- mas dos pequenos, pouco são os Senadores qu~ eujã ouvi aqui na CaSa
defendendo os interes$_~$ dos pequenos.
Hoje remeti à mesa, Sr. Presidente, um requerimento que vai ser lido no
Expediente, pedindo o nível do mais alto salãrio pago aqUi nO Senado e o
nível do mais baixo salãrio. Ao que estou informadO, o desnivelamento entre
o mais alto e o mais baixo é gritante.
Quando vemos na literatura mundial que o ideal do Pais seria que o desnivelamento fosse em nív"el de 15 atê 20 ou 25 salários, _isto ê, o mínimo fos~e
de 10, 12, 15 ou 20 -vezes inferior ao mais alto salârio, para que houvesse a justiça social, para que houvesse o equilíbrio social, aqui no Senado Federal que
monta a 50 o desnível, nesta Casa que faz leis para o País, faz lei de salãrió,
reajusta salãrios, majora salãrio, porque -··quando a pólvora é do rei, Sr. Presidente, o tiro é -graride". Só quando a pólvora é do rei, porque quando a pólvora é nossa o reajuste já é mais moderado, mais calmo, mais pensado e equilibrado.
Portanto, desejo convocar a Casa para iSso.
Hâ Senadores - não estou fazendo críticás ao autor do projeto, à Casa
inteira:=---- que defendem os grandes da Casa, os grandes funcionários q·ue fazem falta à Casa, ajudam a Casa a caminhar, sobre cujos ombros a Casaca~
minha - aquilo que falei certa vez aqui, Sr. Presidente, "o- rio misterioso,
oculto, que corre debaixo do Senado e faz o Senado cumprir as suas missões,
a sua determinação e a sua vocação legislativa. Esses altos funcionários têm
seus direitos defendidos quase todo mês; ora é qíiinqüênio, ora é reajuste, ora
é aumento, ora é isso ou aquilo.
Mas, Sr. Presidente, dos Senadores que entram pela frente ou que entram pela retaguarda do Senado, subindo todos os dias nas cabinas dos elevadores, poucos são os que jã se lembraram desses funcionários que trabalham
o dia inteiro num ambiente infecto, como é o-elevador do Senado, com catinga
de éleo queimado, fazendo mal àquele funcionário humilde que trabalha ali o
dia inteirç, e quase ninguém se lembra dos seus direitos. Nós n_ão nos l~mbra
mos, nós os grandes, os poderosos, não nos lembramos desses pequeninos.
Ninguém, sem exceção de ninguém 1 homens e mulheres, ninguém se recorda
daquele pessoal, Sr. Presidente, que trabalha naquele ambiente infecto o dia
inteiro, cheirando mal o dia inteiro, respirando mal o dia inteiro, respirando
um cheiro que revolve o nosso estômago, que nos incomoda. Até hoje não vi
ninguém reClamar por eles ou para eles.
Então, Sr. Presidente, desejo saber- o Senado não nos informa, vou re~
querer uma fotocópia da folha de pagamento do Senado- os que ganham o
maior e os que ganham o menor, porque há um desnivelaménto imenso aqui no Senado. V. Ex• imagine nas grandes empresas. na PE~
TROBRÃS, onde o sujeito incorpora os vencimentos da PETROBRÃS ao
vencimento que jã ganhava. Por exenfplo, um General que passa pela PE~
TROBR:ÃS ganha os vencimentos de General e a esses vencimentoS são incorporados os vencimentos de Diretor da PETRQBRÁS, até o último dia.
Hã um desnivelamento entre o menor e o maior salãrio em cerca de 50,
60 níveis salários. Portanto, ninguém pode falar em justiça social quando nós
nos permitimos essa injustiça aqui no Senado Federal. O que ganha salário de
fome, e o que ganha mais salário de marajá. Não sou contra os que ganham o
máximo, mas sou contra que se pague o mínimo a esses que também vivem
aqui, que têm filhos como nós, têm casas, têm que educar os filhos, têm as
mesmas necessidades nossas.
Assim, Sr. Presidente, hã dias fiz uma reclamação sobre os funcionârios
da Confederal; uma barbaridade! Li os contra~cheques dessas senhoras que
tnibalham aqui: ganham CrS 2.800,00 de salãrio; têm Cr$ 280,00 de desconto
de lN PS e Cr$ 600,00 de transporte. Em alguns casos é até de Cr$ 800,00. Ficam com Cr$ 2.000,00.
Sr. Presidente, ouvi 15 senhoras hoje de manhã. Disseram-me: Dr., nós
passamos um mês inteiro sem carne para os nossos filhos.
É preciso que o Senado Federal ouça isto. Aqueles que comeram a carne
gordurosa, hoje, a Mesa, Sr. Presidente, que se banqueteou hoje, a prateleira
de cima da Casa que se banqueteou hoje, num salão especial junto ao auditório do Senado, regado a vinho generoso, que transtorna as mais sólidas cabeças, vinho generoso com um churrasco gordo, com a gordura correndo no
canto da boca, esta Mesa que está à nossa frente, que almoçou como os marajás almoçam aí por este mundo de meu Deus, é preciso que eles não esqueçain
as pobres, as humildes funcionárias da Confederal, cujas famílias passam um
mês sem comer carne, passam meses sem comer carne, e q-uando comem é o

osso que levam para casa para fazer aquela sopinha para seus filhos. Isto ê de
arrepiar, Sr. Presidente! Hoje, que a Mesa se banqueteou, saboreou um generoso vinho da safra de 1920, hoje, que a Mesa saboreop uma carne gorda vinda de Mato Grosso especialmente para a Mesa comer, um crurrasco gordo,
Sr. Presidente, e comeu uma sobremesa generosa, a Mesa não se esqueça, que
lO palmos abaixo da mesa do Senado, hoje, ao meio-dia, havia uma subumanidade, havia senhoras cujos filhos passam meses sem comer carne, cujos filhos bebem leite que, de um litro que elas compram, jogam água dentro para
fazer dois litros.
Isso não é no Vietnã, Sr. Presidente, não é nos teatros da miséria humana
da cubata africana. É aqui, nos meandros e subterrâneos do Senado!
O Sr. Nelson Carneiro (RJ) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- T~m o aparte o nobre Senador Nelson Car_neiro.
O Sr: Nelson Carneiro (RJ)- Nobre Senador Dirceu Cardoso, V. Ex•
focaliza um aspecto muito importante, o pagamento que a Confederal dâ aos
empregados que prestam serviço ao Senado Federal. Seria interessante que V.
Ex• também obtivesse da Mesa os ordenados que paga à Confederal para que
ela empregue essas senhoras no serviço de limpeza do Senado Federal. Então,
V. Ex• veria a grande diferença que hã entre o que o Senado paga à Confede~
ral e o que esta paga às escravas que mantém.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Agradeço o aparte de V. Ex•, que
corrobora a linha do nosso pensamento.
Sr. Presidente, V. Ex• que saboreou e pôde atestar a gordura da carne de
Mato Grosso que hoje comeu no almoço - foi um almoço só da Mesa, só da
prateleira de cima, nem os líderes foram convidados, só a autêntica prateleira
de cima do Senado sabor~ou esse banquete- V. Ex• deve saber que passavam lá por baixo, como formigas anônilnas, no subterrâneo do Senado, as
mulheres da Confederal, cheirando aquela comida gorda, porque a fumaça
da comida gorda é diferente da fumaça da comida magra: a fumaça enche o
peito da pessoa, faz ela ter sonhos bonitos, gostosos. A comida gorda é um ópio, Sr. Presidente. Faz a pessoa ter fantasias douradas. Mas aqueles que não
comem, rangem oS dentes lâ embaixo, de revolta, porque os que comeram lá
em cima, os que saborearam os gostosos acepipes esquecem de que há uma
humanidade cuja família não come carne hã meses, não bebe leite comum du~
rante meses, porque tem que batizar o leite com um litro de água, para transformar um litro em dois litros de leite e dar ao filho. Isto é uma barbaridade!
Não é gente que vive na Ceilãnd_ia, não é gente que vive nos seringais da Ama~
zônia, não é gente que vive "atolada nas florestas erva-mate de Mato Grosso.
b gente que vive a lO passos debaixo dos nossos pés, e nos encontramos com
essa gente aqui, cruzamos com ela, e às vezes muitos até têm a descaridade de
nem cumprimentá-la, muitos daqui do Senado, muitos senadores, mas, no dia
do voto, cortejam a opinião pública e, no palanque, se derramam da tribuna,
falando do povo e de suas reivindicações.
O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- V. Ex• me permite outro aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) -

Com prazer.

O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- V. Ex• falou~no problema do leite, do leite
que sempre foi um problema na nutrição das crianças, que é responsável pela
desnutrição de muitas crianças no Brasil e por uma grande taxa de natimorta~
lidade. V. Ex• lerá nos jornais de hoje que o leite vai passar a 18 cruzeiros o li~
tro. V. Ex' imaginará essas senhoras, algumas com filhos, como poderão ali~
mentar suas crianças com leite de 18 cruzeiros o litro!
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Nobre Senador Nelson Carneiro,
se o leite a 7 ou a 8 cruzeiros as famflias que têm necessidade de dois compram
um e batizam, transformando~o em dois ... fazem a mutiplicação do leite.
Cristo fez a mutiplicação dos pães, mas as mulheres da Confederal fazem a
mutiplicação do leite. Também é um milagre. f: uma nova Madona, uma
nova figura de Madona que temos aqui debaixo de nossos pés - debaixo de
nossos pés é a rriinha simbologia, pois creio que elas estejam acima de nós até.
São o povo. O povo está acima de nós.
A concepção desta Casa, Sr. Presidente, na cabeça do arquiteto que aso~
nhou e a realizou é esta: pôs a Casa debaixo do nível da rua, porque a Casa do
Povo está abaixo do povo. Os que não entendem vão entender. O Senado e a
Câmara estão abaixo do nível da rua porque esta é a concepção do arquiteto
comunista que ideou este Congresso, e é uma bela idéia.
A Casa é do Povo - tem que estar abaixo do pé do povo. O povo está
em cima. Por isso que estamos no nível abaixo. Quem não sabe e nunca interpretou isso, o saiba aqui hoje e interprete daqui para a frente: a entrada da
Câmara e do Senado teve que ser feita abaixo do nível da rua, porque, na canA
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cepção de Niemeyer, esta é a Casa do Povo e tem que estar abaixo do nível do
povo. O povo é o soberano, nós somos os mandatários.
Poi!i bem, Sr. Presidente, há uma subumanidade aí, que repete o milagre
de Cristo - faz a multiplicação do leite.
Como bem acentuou o nobre Senador Nelson Carneiro, dia virá em que
não poderão comprar mais leite. Então, a criança, o menino vai beber água
mesmo,- será água mesmo, não há outro jeito-, até o dia em que puderem
fazer justiça com as próprias mãos. Aí muita gerite qUe come carne vai fre-qacntar o pomar de D. Luís. Muita gente não sabe o que foi o pomar de D.
Luís. O~ que não sabem e nunca leram vão sabê-lo agora. Na Revolução
Francesa, quando o povo não tinha comida e o rei mandou que se lhe desse
capim, o povo passou pela guilhotina aqueles que saboreavam os banquetes
de então. Em um _lugar foi feito o pomar de D. Luís: Nas árvores foram dependurados os nobres e os magnatas daquele temPo. Erri vez de dar frutos, as
árvores davam corpos dos magnatas, e dos barões, e dos viscondes, e das viscondessas dependuradas nas árvores. Era o pomar de D. Luís. Para quem não
conhece o episódio histórico, é uma advertência.
Então, essas senhoras humildes estão aí, vendo que estamos insensíveis a
essa desigualdade, de um salário de 80 vezes o que elas ganham, quando o
ideal seria de 20, 22. Vinte e cinco é uma coisa insuportável.
Sr. Presidente, aqueles que visitam a Suécia, Noruega, Holanda, Dinamarca, onde há uma sociedade jâ cristalizada em moldes estáveis, o desnível
salarial vai a 20, 22. Por isso é uma sociedade ideal. t! como a sociedade dos
senadores com os funcionários~ até, mais ou menos, os penúltimos níveis. Esses funcionários têm carro como nós, casa boa, sítio, casa na praia, passam o
fim de semana na praia, porque hoje a família brasileira que não tem casa na
praia, é uma família infeliz. Tem que ter casa na praia ou na montanha, senão
é infeliz. Aqui, nós pOdemos fazer isso, mas quando o cidadão vence oitenta
salários menos, o desgraçado não tem nem leite, nem carne para comer.
-Assume a Presidência o Sr. Luiz Viana.
Volto, outra vez, à missa seca, que estava fazendo.
Sr. Preside_nte, é o apelo que venho fazer a V. Ex•, que hoje presidiu, com
muita justiça, à inauguraÇão da biblioteca que levou o seu nome, o ilustre
nome de um acadêmico.
Pela primeira-- veZ,- ó- Senado tem na sua Presidência um acadêmico,
membro da imortal Academia Brasileira de Letras.
Hoje, pela manhã, nobre Senador, em homenagem a V. Ex•, eu que iria
apenas ser assistente-ouvinte dos discursos da hora e da solenidade, na minha
madrugada, lia o discurso de V. Ex•, proferido na Academia Brasileira de Letras, quando V. Ex.• o abriu com a citação de Renan e fez a exaltação de Bonifácio, moço, o grande orador que encheu sua época, com os tópicos da sua
efoqüência extraordinária. Depois, o elogio que fez a Miguel Osório de Almeida, o grande cientista. Apôs, V. Ex.•, com a Mesa, foi saborear o almoço
que lhe foi oferecido, o opíparo almoço, gorduroso_, cheiroso, regado a vinho
generoso.
Sr. Presidente, disse-me o nobre Senador Nelson Carneiro que foi um
gorduroso almoço, onde a carne mato-grossense, vinda das grandes pastagens de Mato Grosso, foi ponto dominant~ desse opíparo repasto da Mesa do
Senado.
Mas, Sr. Presidente, desejava dizer a V. Ex•- permitam-me os ilustres
Senadores que já estãõ cansados- que vou lutar até o fim, e convoco V. Ex•
para isso, até o dia em que essa injustiça seja extirpada desta Casa.
Sr. Presidente, há uma subumanidade nesta Casa que ganha salârio
mínimo; é o pessoal da Confederal, que percebe 2 mil e 800 cruzeiros. Na sessão passada, quando V. _Ex• ilustrava os forais do Senado com conferencistas
da Academia de Guerra Naval, li para a Casa os contra-cheques dessas senhoras:- salários,-2 mil e 800 cruzeiros; 28U de rNPS, 600 a 800 de transporte;
então, ficam Cr$ 1.800,00. E elas me disseram, hoje: ••senador, os meus filhos não comem carne há um mês; de 1.800 cru_~eiros, vamos comprar 1.100
de carne; sobra o quê?"
Sr. Presidente, compram l litro de leite, jogam água e a famflia tem 2 li~
tros.
É um apelo que eu faço a V, Ex•, de um coração de brasileiro para um
coração de baiano e de imortal. V. Ex• jâ tem até uma transubstanciação,
pode pensar nessa situação, Sr. Presidente, da Confederal. Ela paga um salário de miséria a essa ·geri te, mulheres que trabalham na limpeza da Casa, se
esforçam o dia inteiro e não ganham um salário mínimo.
Hoje, nós estamos votando aqui mais 5% aos grandes funcionârios da
Casa. A comissão negou; Se isto não houvesse acontecido, por unanimidade,
nós daríamos; é de lei, tem que dar.
O Sr. Nelson Carneiro (RJ) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Com todo o prazer, nobre Senador.
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O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- É um esclarecimento: não era aos grandes, era aos antigos, grandes ou pequenos. Não havia uma distinção para alcançar somente os grandes; gs adicionais eram para todos os antigos funcionários. A comissão negou a todos, aos antigos, aos grandes e aos pequenos.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Então, Sr. Presidente, eu pediria a

V. Ex.• que mandasse estudar essa situação, porque enquanto um ganha salário mínimo e outro ganha às vezes 50 ou 6{), hã um desnivelamento que é
uma coisa atê absurda, ou melhor, é imoral; Ou, até, Sr. Presidente- desculpe o atrevimento - ê até amoral esse tratamento. MaS; são brasiieiros que
têm família, têm filhos que não comem carne há meses, e quando comem é
niúsculo ou osso que levam para fazer uma sopinha.
Isto é uma coisa bárbara, são mães de 4, 5 ou 6 filhos. Que a Confederal
não possa pagar, mas que o Senado pague um adenda, um adicional a esse
pessoal, porque não pode haver injustiça praticada numa Casa que reforma, e
que estabelece as leis e os parâmetros e os níveis de salário mfnimo. Pois nós,
aqui, estamos cometendo essa injustiça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa, tomando conhecimento
do apelo do nobre Senador, irâ estudar a matéria com o devido cuidado.
Também, faria um apelo ao nobre Senador, para que, quando fosse oportuno, não lesse apenas os discursos; lesse, também, o cardápio, e saberia que o
que ele disse sobre o almoço - carne de Mato Grosso - não é exato.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto.
(Pausa.)
Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon ..
tram. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria serâ arquivada.

E o seguinte o projeto rejeitado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 124, DE 1979
Resguarda direitos adquiridos por antigos funcionários do Senado
quanto à percepção de adicionais por qüinqüênlos em níveis vigentes
antes da Reforma Administrativa, Implantada pela Resolução n9 18,
de 1973.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 São ass_egurados aos funcionários do Senado Federal os adicionais por qOinqüênios, outorgadoif'pela: Resolução n9 06, de 1946, desde que
nomeados para integrar os quadros de sua Secretária, tenham entrado em
exercício de cargo ou função antes da vigência da Resolução n9 18, de 1973.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de 'Lei do Senado n9
208, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e
c:ngenhei~o~s~agrônomos e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 918 a 920, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade;
- de Legislação Social, favorável ao Projeto com a Emenda n9
1-CLS, que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão
de Legislação Social.
Em discussão o projeto e ·a emenda da Comissão de Legislação Social,
em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto-, sem prejuízo da emenda a ele oferecida.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se corno estão.
(Pausa.)
Aprovado.
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DO SENADO No 208, DE 1979
Dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l~' A remuneração mensal mínima dos profissio·nais em engenhari_a, arquitetura e agronomia, diplomados em cursos regulares superiores e su-
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bordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, obedecerá à seguinte tabela:

_

I - Para os profissionais habilitados em cursos com menos de 4 (quatro)
anos de duração:
a) por uma jornada diária de até (seis) horas, 8 (oito) salários mínimos;
b) por uma jornada de trabalho de mais de 6 (seis) horas e no máximo de
8 (oito), 10 (dez) salários mínimos.
II- Para os profissionais habilitados em cursos com 4 (quatro) anos ou
mais:
a) por uma jornada diãria de até 6 (seis) horas, lO (dez) salãrios minimos;
b) por uma jornada diária de mais de 6 (seis) horas e no máximo de 8 (oito) horas, 12 (doze) salários mínimoS;
§ l 'l O salário míriiino básico, de que trata _este artigo, corresponde ao
maior salário mínimo vigente no País.
§ 29 Todo profissional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia que
contar 2 (dois) ou mais anos de exercício da profissão na execução de obras
vinculadas à sua especialidade ou que contar mais de 10 (dez) anos de atuação
profissional, terá direito a um acréscimo mínimo de 20% (vinte por cento) em
seus salários.
§ J9 A comprovação das condições indicadas no parágrafo anterior será feita mediante adequada anotação nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 2'l ~permitido aos profissionais abrangidos por esta lei possuírem
dois vínculos empregatícios, cujo total mínimo de salário é fixado em 13 (treze) a 16 (dezesseis) saláiios mínimos, para os cursos de menos de quatro anos
ou mais, respectivamente, de acordo com a tabela abaixo e jornada de trabalho que totaliza 8 (oito) horas;
I - Para os cursos com menos de 4 (quatro) anos:
a) jornada de 1 (uma) hora, 4 (quatro) salários mínimos;
b) jornada de 2 (duas) horas, 4,5 (quatro e meio) salârios mínimos;
c) jornada de 3 (três) horas, 5,5 (cinco e meio) salários mínimos;
d) jornada de 4 (quatro) horas, 6,5 (seis e meio) salários mínimos;
e) jornada de 5 (cinco) horas, 7,5 (sete e meio) salários mínimos;
O jornada de 6 (seis) horas, 8,5 (oitO e meio) salários mínimos;
g) jornada de 7 (sete) horas, 9 (nove) salários mínimos;
h) jornada de 8 (oito) horas, lO (dez) salãrios mínimos.
II - Para os cursos com 4 (quatro) anos ou mais:
a) jornada de I (uma) hora, 5 (cinco) salários mínimos;
b) jornada de 2 (duas) horas, 6 (seis) salários mínimos;
c) jornada de 3 (três) horas, 7 (sete) salárioS nlínimos;
d) jornada de 4 (quatro) horas, 8 (oito) salários mínimos;
3) jornada de 5 (cinco) horas, 9 (nove) salários mínimQs;
f) jornada de 6 (seis) horas, 10 (dez) salários mínimos;
g) jornada de 7 (sete) horas, II (onze) salãrios mínimos;
h) jornada de 8 (oito) horas, 12 (doze) salários mínimos.
Art. 3'l O profissional que exerce atividade autônoma terá os seus honorários mínimos pot•serviço em geral e na elaboração e execução de projetes
fixados pelas tabelas de suas respectivas entidades sindicais.
Art. 4'l Toda atividade referente à Engenharia, Arquitetura e Agronomia, deverá ter a participação real e cfetiva de profissional legalmente habilitado em suas fases de estudos, projeto, execução ou outros serviços concernentes.
Parágrafo único. A inobservância do dispÓsto neste artigo sujeitará os
responsáveis às penalidades cabíveis, pela prática de acobertamento, pelos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 5'l Todos os casos de ati vida de no exercício das profissões abrangidas por esta lei, quer autonomamente ou com vínculo empregatício, inclusive atividades no campo da engenharia legal e avaliações, devem ser anotadas nos respectivOs Conselhos Regionais.
Art. 6'l Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis
n•s 4.950-A, de 22 de abril de 1966 e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas
partes em que forem conflitantes com esta lei.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai a COmissão de Redação a fim de ser redigido o vencido
para o segundo turno regimental.
E a seguinte a emenda aprovada.
Emenda 1-CLS - Imprima-se ao caput do art. }9 a redação infra:

"A remuneração mensal mínima dos profissionais em engenharia, arquitetura e agronomia, diplomados em cursos regulares ou su-
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periores, quando subordinados ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho-~- obedecerá à seguinte tabela:"
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 7:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'l
244, de 1979, do Senador Amaral Furlan, que inclui dispositivo no
Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -Código Penalrenumerando os dispositivos subseqüentes, tendo
PARECER, sob n• U31, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justh;a, favorável,-nos termos de substitutivo que apresenta:
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitandO a palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o segundo turno regimental.
E o seguinte o substitutivo aprovado.

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Altera o título da Seção IV do Título I da parte especial e acrescenta parágrafo ao art. 154 do Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I 9 A Seção IV do Capitulo VI do Título I da parte especial do código Penal (Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com as alterações
posteriores), passa a ter o seguinte título: ••o os Crimes contra a inviolabilidade dos segredos e do direito à int_hTiidade".
Art. 2'l O art. !54 é acrescido dos seguintes parágrafos, passando o
atual parágrafo único a § 3'l:
"Art. 154.
§ 1'l Violar, mediante processo tecnológico, o direito à intimidade da vida privada, ou o resguardo do que não for dito rublicamente. pena: detenção de três meses a um ano ou multa de cinqUenta a cem mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00 a Cr$ 100.000,000), atualizada na época de sua imposição.
§ 29 Em igual pena incorrerã quem:
a) importUnar, de forma reiterada e sem justa causa, o recolhimento ou a intimidade de qualquer pessoa, ainda que em local
público;
b) divulgar fatos íntimos, mesmo legitimamente captados.
§ J9 A ação penal depende de queixa."

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 411 São revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 8:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 301, de 1978, do Senador
Orestes Quércia, dispondo sobre a concessão de anistia aos cidadãos
que sofreram sanções determinadas pelos Ates Institucionais e
Complementares, e dã outras providências, tendo
PARECER, sob n' 1.237, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionalidade e juridicidade. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovani queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.
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E o seguinte o projeto rejeitado.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 301, DE 1978

Dispõe sobre a concessão de anistia aos cidadãos que sofreram
sanc;;-ões determinadas pelos Atos lnstftucionais e Complementares, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"'
punidos com
res, inclusive
Art. 2"'
Art. 39

Ê concedida anistia, ampla e total, a todos os civis e militares
fundamento nos A tos Institucionais e nos Atas Complementa~
com suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em cóntrãrio.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 9:
Discussão, em primeiro turno (apréciação preliminar da consti~
tucionalidade e juridicidade nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 57, de 1979, do Senador
Henrique Santillo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as sociedades de economia mista e empresas públicas manterem o controle
das respectivas subsidiárias, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n' 977, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade, com voto vencido do Senador Tancredo Neves e voto vencido, em separado, do Senador Cunha Lima.
Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionalidade e juridicidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO: Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este projeto trata, segundo o meu modo de ver, de um dos assuntos mais
importantes da atualidade brasileira. A legislação brasileira atual permite que
as empresas estatais, ou empresas de economia mista, criem as suas subsidiárias através da decisão apenas de seus Concelhos. 1:. óbvio que na esmagadora maioria das vezes, essas empresas subsidiárias constituem, na quase totalidade do seu patrimônío público e, portanto, pelos termos gerais da própria Constituição, deveriam estar sob a responsabilidade do Congresso Nacional. Não é bem assim o que ocorre com_ a_ legislação brasileira atual,jâ que
as empresas estatais, empresas públicas ou de economia mista, podem
desfazer-se de suas subsidiãfiãS~ e a·té desnacionalizã-las, sem a anuência prévia do Congresso Nacional. Por exemplo, a PETROBRÃS- Petróleo Brasileiro S. A., empresa estatal de economia mista, majoritariamente da União,
tem várias subsidiárias. Uma delas, a PETROBRÁS Fertilizantes, de que a
esmagadora maiod.a das ações são patrimônio da própria PETROBRÁS,
que, por sua vez, constitui um patrimônio da UrliãÕ, PortantO, é fácil de se
ver que o patrimônio da __ PETROBRÃS Fertilizantes uma subsidiária da PETROBRÁS constitui, também, um patrimõniõ público, um patrimõnio da
União, úm patrimõnio que· deveria ser popular e, pelos termos gerais da própria Constituição; para ·ser-alienado, a qualquer pretexto, precisaria da concordância prévia do Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo. Não ê
bem assim o que ocorre.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Nobre Senador, um aparte, só para escla~
recer o assunto?

O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Pois não, com prazer.
O Sr. Bernardino Viana (PI) - As ações da PETROBRÁS e das suas
subsidiárias são inalienáveis, de acordo com o art. 60 da Lei n9 4.728, de 14 de
julho de 1965, a Lei de Mercado de Capitais. Todas as ações de sociedades de
economia mista podem ser negociadas, com exceção das ações da PETROBRÁS e das suas subsidiárias, de acordo com o art. 60 da Lei 4.728.

O SR. HF.NR!QtrE SANTILLO (GO)- V. Ex• me acudiu a propósito,
e muito bem.
Veja bem como esta legislação vem confirmar a regra que estou expondo: só da PETROSRAS não podem ser alienadas. Pode da Campanhia Vale
do Rio Doce. pode das subsidiárias da Companhia Vale do Rio Doce, quando assim o desejar o Governo, o Executivo, sem anuência do Congresso Nacional, sem anuência prévia do Congresso Nacional.
O Sr. B('rnardino Viana (PI}- Com sua permissão, outro esclarecirnento.

O SR. HF.NRIQtrE SANTILLO (GO) -

Pois nilo.
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O Sr. Bernardino Viana (PI) - O Governo Federai não pode vender,
sem autorização do Congresso Nacional, o controle, mais de 51%; pode vender atê 49% das ações. Está lá tarnbêm escrito no art. 60 da Lei n~' 4.728. Então, eu creio que esta lei seria inóqua, porque, vamos dizer, se nós tivéssemos
uma empresa de mineração e desejássemos um capital de fora, ou mesmo um
capital nacional, para ajudá-la, então poderíamos convocar esse capital para
ajudar na exploração desse empreendimento, porque nem sempre o Governo
Federal tem os recursos necessários para explorá-lo. São os meus esclarecimentos, nobre Senador por Goiás.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Os argumentos de V. Ex•, com
os quais não concordo, na verdade podem ser rebatidos simplesmente.
Aprovado este projeto, o Governo poderia se desfazer de suas ações para
convocar, quando quisesse ou achasse conveniente, quer o capital nacional
quer o estrangeiro, para colaborar com suas iniciativas econõmicas, desde
que submetido, através de processo normal, ao Congresso Nacional. É o que
pretende o presente projeto.
O que não é justo é o Governo possa se desfazer do seu patrimônio, que é
um patrimônio público e, portanto, deveria ser um patrimônio popular; sem
a anuência prévia do Congresso Nacional.
Por outro lado, o que se estranha muito, Sr. Presidente, é que, justamente na Comissão onde este projeto não poderia ter recebido a reprovação, foi
onde a recebeu. Ele não é inconstitucional e não é injurídica. Quanto ao mérito, teria esta Casa todo o direito, através de suas comissões apropriadas, de
colocar~se, pela sua maioria, se quisesse, contra ele. Quanto ao mérito, sim, êindiscutível. Mas não quanto à constitucionalidade e juridicidade do que se
propõe.
Portanto, que fique aqui registrado o meu apelo aos Srs. Senadores para
que, de certo modo, corriJam uma decisão da Comissão de Constituição e
Justiça, que não é bem a melhor neste caso, porque o projeto não é inconstitucional e nem injurídica. Quanto ao mérito, sim, é preciso concordar. Isso
depende da vontade da maioria desta Casa, aprová~lo ou não. Muito obrigado. (Mui to bem!)
O Sr. Leite Chaves (PR)- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PR. Para discutir. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Este projeto do Senador Henrique Santillo, que vem com voto contrârio
da Comissão- de Constituição e Justiça, ê de elevado alcance, porque se relaciona com a defesa de grandes interesses nacionais no setor econômico. Ele
não visa impedir a venda do controle acionârio ou de parte de ações de subsidiárias por firmas estatais ou empresas públicas, mas apenas condiciona essa
Venda ao pronunciamento do Congresso Nacional. É o caso, também, da
venda de terras públicas, que podem ser alienadas, com área superior a três
mil hectares, concjuanto o Senado se pronuncie acerca de cada caso isoladamente.
Recentemente, fiz um pronunciamento contra a posição de um Ministro,
cujo nome não me recordo, na venda de uma quantidade enorme de grandes
empresas, hoje nacionais, que foram recebidas em dação em pagamento, porque elas não puderam pagar, ou não- pagaram, seus débitos aos bancos oficiais. Então, firmas que estavam falidas por incapacidade, muitas vezes por
desonestidade de empresários privados, foram recebidas pela Uniãó que as
organizou passando elas a oferecer margem apreciável de lucro. Ao chegarem
a recuperação passam a ser objeto de venda a grupos particulares.
A Casa deve ter conhecimento de um fato muito comprometedor dessa
defendida honorabilidade do empresariado nacional. Depois de 1964, quando o capital estrangeiro entrou aqui, no Brasil, em grandes doses, milhares de
firmas foram vendidas, a preço aliás Vil, em muitos casos. Esses empresários
não tiveram neilhiJ.m pudor em vendê-las. Então, depois, com esse di
nheiro, que passou a ser objeto de especulação em atividades financeiras, hoje
pretendem comprar firmas nacionais Somente rentáveis. Quando atingem estado de falência, como é o caso da W ALLIG agora, que recebeu subsídios va·
liosos e que está falida, aí o Governo tem que comprar. Resultado: a União
teria essa finalidade, adquirir empresas falidas, ser obrigada a recebê-las, para
depois que elas se tornam rentáveis vender. A quem? A grupos mancom~na
dos com esse Governo. Isso não está certo, Sr. Presidente!
Esse parecer do nobre Senador Bernardino Viana, em que pese o grande
respeito que S. Ex• merece de nossa parte, de uma certa forma merece reconsideração. Tanto ê que S. Ex' não -invocou ás fontes da injuridicidade e nem
da inconstitucionalidac:ie. S. Ex• se referiu ao TI PND, à orientação do Gover-
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no, orientação transitória, para taxar de injurídica um projeto dessa natureza.
Sr. Presidente, se hâ matéria que merece um exame mais aprofundado é
esta, sem qualquer desdouro para a Comissão de Constituição e Justiça, onde, por sinal, houve um voto vencido, em separado, do Senador Cunha Lima,
que é Presidente da Comissão de Finanças, configurando que esta orientação,
esta opinião da ComiSsão não foi aCeita lúiã:ri.ifnefu.ente.
A minha sugestão à própria Liderança é que concorde com a volta do
parecer a exame, a fim de que, numa anâlise mais aprofundada, já agora
quando o Congresso Nacional reabre com novas roupagens, com partidos diferenciados, representando tendências diferenciadas, que matéria seja então
reexaminada.
O Sr. Humberto Lucena (PB) -V. Ex• permite um aparte?
O SR. LEITE CHAVES (PR) -

Com todo o prazer.

O Sr. Humberto Lucena (PB) - Em nome do PMDB, solicitei o adiamento da votação para que se pudesse chegar a uma conclusão melhor em
torno da matéria, que é da maior importância.
·

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Acho-o muito pertinente, opinião da
qual participo, da qual partilho e também o nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, que passamos a representar nesta Casa.
Sr. Presidente, não haverá desdouro algum em se fazer o adiamento da
discussão, para um estudo melhor: mas que a matéria não venha sob essa forma; que ela venha até com emenda, mas que ela trate deste assunto que estâ
sendo objeto, inclusive, de preocupação nacional.
O Sr. Henrique Santillo (GO)- V. Ex• permite um aparte?

O SR. LEITE CHAVES (PR) -

Pois não.

O Sr. Henrique Santillo (GO) - Queria apenas, para reforçar o pedido
do Senador Humberto Lucena, dizer que o assunto merece discussão. Estou
certo de que, se o Senado debruçar-se sobre esse assunto, ele chegará a uma
fórmula capaz de impedir que vícios como esses, citados por V. Ex•, não
ocorram mais. Realmente, são vícios terríveis para a economia nacional.
São empresas que estão sendo encampadas pelo Estado, estão sendo recuperadas economicamente pelo Estado, e depois alienadas sem anuência do
Congresso Nacional.
O SR. LEITE CHAVES (PR) -Outro argumento que não pode prevalecer é o que está reproduzido no parecer do ilustre Senador. Diz ele que o Estado somente deve ter interferência econômica em matéria onde não haja interesse para a empresa privada. Esse argumento não pode prevalecer no Brasil hoje. Pelo contrário, .num país capitalista ou subcapitalista é dever do Estado, aliás é da livre autonomia do Estado participar diretamente. Ele tem autonomia e dever de participã.r, sobretudo, quando sabemos que não há empresa privada nacional; o que existe hoje é a grande multinacional e a firma
estatal, e por sinal são as firmas estatais- e as empresas públicas as responsáveis por alguma coisa_ do progresso deste País.
De maneira que este argumento nós não aceitamos. Este é um argumento concessivo, é um argumento de quem, de certa forma, quer colocar em
mãos de setores que se têm mostrado incapazes, assuntos de relevância e de
alto interesse nacional.
O Estado tem o dever de participar. Agora, não pode usar medidas escorchantes, que impliquem em esmagamento de outras empresas. Neste caso,
firmas que receberam financiamentos do Banco do Brasil, financiamentos externos, desviaram para outros setores faliram, por incompetência, por desonestidade, a União, os bancos, são obrigados a receber estas empresas, darlhe uma direção mais adequada, e depois que elas passam a ter lucros e rentabilidade, aparecem grupos ligados a Ministros, e oferecem proposta de compra, sob a alegação que se deve devolver à inicíativa privada. Assim, vendemse firmas prósperas, que estão em boas mãos, a grupos, por meras conveniência. O País não pode aceitar isso 1 De maneira que reputo de alto alcance este
projeto.
Já não digo que ele venha sob esta forma, mas que outra forma jurídica
possa revestir a idéia. Mas que em todo o caso tem que haver uma ampla discussão acerca desta matéria, (Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador
Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Manifestaram-se aqui favoravelmente à volta do projeto para o seu reestudo as Bancadas do PT, autora da matéria- Bancada que só tem um Sena-

-
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dor, mas que vale por uma Bancada inteira. Corroborou para reestudo do
projeto na ComiSsão outro Senador de si próprio, Senador .. do bloco eu sozinho", Senador cuja voz a Casa ouve com acatamento e reljjpeito, que é o Senador Leite Chaves, Líder do PTB, nome grande, mas que só tem um Seitador
na Casa, do qual ele é Líder, e integrante.
Falou, apoiando também, o nobre Senador, membro do PMDB e, agora, falo, em nome do bloco dos autônomos, que a Mesa quer tirar da vida
parlamentar mas vai custar a tirar; eu em carne e osso, n'alma e coraç~o, em
pessoa e sangue, em nome de três. Somos três, é a trindade indestrutível de
três Senadores. O Maranhão, com o 19-Secretário da Mesa, o nobre Senador
Alexandre Costa; o Senador Hugo Ramos, do Estado do Rio de Janeiro; e o
humilde Senador que ocupa a atenção de V. Ex• e da Casa, neste instante. Em
nome de três também, vimos prestar a nossa solidariedade a este projeto e a
sua volta ao reexame das Comissões técnicas da Casa. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento cuja
leitura será feita pelo Sr. 111-Secretãrio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 23, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 57, de 1979, a fim de
ser feita na sessão de 9 de abril próximo.
Sala das Sessões, 18 de março de 1980.- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do
Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar no dia 9 de abril
próximo vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9 21/80, lido no
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 IS, de 1980, de
iniciativa do Senhor Presidente da República.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 15,
de 1980 (n' 2.572/80, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, alterando a Lei n9 6.516, de 13 de março de
1978, que dispõe sobre o reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz. (Dependendo de pareceres das Comissões de Segurança Nacional e de Finanças)
Solicito ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume o parecer da COI?J.issão de
Segurança Nacional.
O SR. JORGE KALUME (AC. Para emitir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
Com a Mensagem n~' 048, de 1980, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da
Constituição, acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Aeronáutica, projeto de Lei que que ••altera a Lei n~' 6.516, de 13 de
março de 1978, que dispõe sobre o reajustamento do efetivo de Pessoal da Ativa
da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz".
O projeto prescreve o acréscimo de um Tenente-Brigadeiro-do-Ar no
Quadro de Oficiais Aviadores, a que se refere a Lei n~' 6.516, de 1978; a alteração da denominação do Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda, previsto no art. }9 Ie_tra, um" da retrocitada lei, para .. Quadro de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica"; a aplicação das disposições Iegais a partir do processamento das promoções do primeiro trimestre de 1980; e a decorrência das
despesas à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Justificando a proposição, a ExposiçãO de Motivos Ministerial salienta
que, na estrutura básica do Ministério da Aeronáutica, existem órgãos e Comandos privativos do posto de Tenente-Brigadeiro-do-Ar, em número de seis, e que a Lei n9 6.516, de 1978, fixou, no Quadro de Oficiais Aviadores, um efetivo de apenas cinco Tenentes-Brigadeiros-do-Ar, fato que vem
obrigando o provimento permanente desse alto posto por um Major~
Brigadeiro-do-Ar, embora percebendo a remuneração do escalão superior.
Assim, para que não se perpetue tal situação irregular, impõe-se a
criação, no Quadro de Oficiais Aviadores, de mais um Tenente-Brigadeirodo-Ar, conforme previsto no projeto sob eXame.
Trata-se, como se vê, de medida que se justifica, à. vista de exigência defluente da execução de preceito legal, que criou situação irregular na estrutura do Quadro de Oficiais da Aeronáutica.
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A proposição, além do mais, não aumenta a despesa pública, uma vez
que, como antes salientado, o atual ocupante, embora sendo de nível hierárquico mais baixo, jâ percebe a retribuição do posto superior.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com a palavra o nobre Senador
Saldanha Derzi paTa proferir o parecer da: Comissão de Finanças.

Março de 1980

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vianna)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza, orador inscrito pai'a esta oportunidade.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Corria o ano de 1975 quando tive, pela vez primeira, a atenção despertada para um fato da maior gravidade. E esse fato, Sr. Presidente, chegou a ser
discutido por alguns órgãos de imprensa e Jogo depois sobre ele se fez silêncio
tumular. As dificuldades para buscar dados a respeito são quase incalculáveis.
Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a um dos fatos mais escabrosos que acontecem não apenas no Brasil, é verdade, mas em outros pafses
tambêm. O nosso País, entretanto, dificuldades, pelo sofrimento do povo brasileiro, pela marginalização de milhões e milhões de irmãos nossos, pela existência de cerca de 17 milhões de menores jogados na sarjeta, pelas desigualdades sociais gritantes, o nosso País está a merecer a atenção e a preocupações
de todos nós.
Em urri aparte que tive ocasião de oferecer ao discurso que proferia o
saudoso ex-Senador pela Paraíba, Ruy Carneiro, muito bem vivo na memória
de todos nós, fiz uma condenação veemente ao prosseguimento de tantos brasileiros desprovidos de civismo e que segUiam pelos caminhos tortuosos de la~
pidação das riquezas do País.
Já agora, no ano passado, foi a voz do Senador Dirceu Cardoso que se
levantou nesta Casa, ferindo com muita propriedade a matéria, inclusive
anunciando sua disposição de apresentar proje;tos de lei sobre a mesma, discurso do eminente Senador pelo Espírito Santo, produzido numa tarde em
que a Casa estava praticamente vazia, não teve, pela hora também avançada
do expediente, a merecida acolhida por parte dos órgãos da grande imprensa
do País.

O SR. SALDANHA DERZI (MS. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O projeto sob exame é originârio do Poder Executivo, e foi encaminhado
ao exame do Congresso Nacional,. na forma do art. 51 da Constituição,
acompanhado de Exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica.
Visa ele a alterar a Lei n9 6.516, de 13 de março de 1978- que dispõe
sobre o reajustamento do efetivo do Pessoal da Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz- a fim de acrescer, de um Tenente-Brigadeiro-do-Ar,
o Quadro de Oficiais Aviadores.
Recomenda, ainda, a proposição a modificação da nomenclatura atual
do Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda para .. Quadro de Oficiais de
Infantaria da Aeronáutica"; e a execução dessas disposições legais a partir do
processamento das promoções do primeiro trimestre de 1980.
As despesas deocrrentes da aplicação da lei serão atendidas, conforme
estabelece o projeto, pelas dotações próprias do Orçamento da União.
A razão justificadora do projeto, segundo esclarece a respectiva Exposição ministerial, estã no fato de a Lei nll 6.516, de 1978, ter fixado um efetivo
de apenas cinco Tenentes-Brigadeiros-do-Ar, quando os órgãos e Comandos
relativos a esse alto posto são em número de seis, o que vem obrigando o pro.:.
vimento de um deles por um Major~Brigadeiro~do~Ar, embora percebendo a
retribuição do poSto superior.
Apontada, assim, a irregularidade que cumpre ser reparada, justifica-se a
Mas, S. Ex" não falou aos ventos, pois decorridos vãrios meses, eis que
criação de mais um posto de Tenente-Brigadeiro-do-Ar, o qual, como já de~ uma das vozes mais respeitadas da Imprensa deste País, num dos órgãos de
monstrado, nenhum ânus acrescentará ao orçamento ·em execução.
maior importância dentre todas as revistas que aqui são editadas, a Revista
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Manchete, David Nasser dedica duas páginas ao trato desse problema esO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os pareceres são favoráveis.
cabroso, que não ê outro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, senão os depósitos
êompletada a instrução da maté!ria, passa-se à sua apreciação.
em contas secretas, numeradas ou codificadas em vários países estrangeiros,
l!l~s_-_pri'lc!Rªlm~n_1~_l!<!_ Sy.íçª}_ _:ç _Q__ Pllrtit;iQ _SgQ.iªli~J~_H_çJ y_~ti_çQ_ ye_mjª _hl~-~l~
ero çiis~~sªº- _Q prQj~1_ç, --~1!1- _t~mS?_(!f!i~º~
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso.
gum tempo exercendo tanta pressão sobre o governo daquele país, alegando
que a bandeira daquela nação não pode continuar encobrindo o dinheiro sujo
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente:
Em nome dos três Senadores autónomos, dou a nossa aprovação à Men~ do saque, do furto e do roubo praticado contra nações miseráveis, que o Governo Suíço viu-se obrigado a legislar sobre a matéria, criando o imposto insagem do Senhor Presidente da República, João FigUeiredo.
cidente sobre os chamados depósitos secretos.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto.
David Nasse dá conta em seu artigo de que o Brasil brilha em quarto lu~
(Pausa.)
gar no mundo em volume de depósitos em contas numeradas ou secretas na
Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão.
Suíça. E faz referência a uma cifra que é de estontear, Sr. Presidente e Srs. SeEm votaçãO.
nadores ...
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permite V. Ex'- um aparte?
(Pausa.)
Aprovado.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- ... 37 bilhões de dólares. EntretanA matéria vai à sanção.
to, buscando outros dados e outras fontes, pUde verificar, Sr. Presidente, que
em verdade, apesar de oscilarem muito estas apreciações, os depósitos de braE o seguinte o projeto aprovado
sileiros na Suíça, somente em moeda corrente, ultrapassam jã a casa dos 38
bilhões de dólares.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 15, DE 1980
Mas nas Bahamas, no Panamá e, também, na Suíça, encontra-se deposi(N• 2.572-B/80, na Casa de origem)
tada uma quantidade de ouro que salvaria este País do caos económico e financeiro em que ele se encontra. Mais de 80% do ouro arrancado do terriDe iniciativa do Senhor Presidente da República
tório nacional, quer por empresas multinacionais ou até mesmo o ouro arranAltera a Lei nll6,516, de 13 de março de 1978, que ''dispõe sobre cado pelos garimpeiros anónimos, acaba caindo nas mãos de grupos que o
o reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Atlva da Força Aérea contrabandeiam para o exterior e lá o depositam. Porque o depósito em ouro,
Brasileira, em tempo de paz".
em diamantes ou outras gemas não é alcançado pelos impostos jã de 9% fixados pelo Governo do País helvêtico.
O Congresso Naciona_l__d_ecreta:
Art. 19 O Quadro de Oficiais Aviadores, a que se refere a Lei n9 6.516,
de 13 de março de 1978, fica acrescido de um Tenente-Brigadeiro-do-Ar.
Art. 2' 0 Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda, previsto no art.
1'?, letra m, da Lei nll 6.516, de 13 de março de 1978, passa a denominar-se
:;.i ~
Quadro de Oficiais de Infantaria da Aer,onáutica.
Art. 39 0 disposto nesta lei terã aplicação a partir do processamento'"'!
das promoções do primeiro trimestre de 1980.
Art. 49 As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à
conta das dotações constantes do Orçamento Geral da União.
Art. 511 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposíções em cOntrário.

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Permita-me, Senador Leite Chaves, que eu ouç~~primeiro o ~parte do nobre Senador ~irceu Cardoso, que
sob:e. esse tema Ja se pronun_ciOu n~t~ ~asa. ,ouço o em mente Senador pelo
-Espmto Santo e, logo depois, ouvrre1 . Ex com prazer.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ex' estã dando muita satisfação ao
Líder do PTB. Primeiro fui eu quem pediu o aparte. (Risos-.) Nobre Senador
Lázaro Barboza, de fato fiz um discurso aqui dizendo que ia apresentar, na
abertura da Sessão Legislativa, um projeto considerando incurso na Lei de
Segurança Nacional todos os brasileiros que mantiverem depósitos clandesti-
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nos em países estrangeiros. Era minha intenção apresentá-lo esta semana e
aguardo até sexta-feira;-pois o projeto estâ em mãos de uma alta autoridade
bancária brasileira porque, corno não sou um homem entendido nas relações
bancárias de país para país, quero acrescentar o que já foi elaborado, essa parte bancária, para vermos como poderemos apanhar essa clandestinidade, esse
depósito clandestino. Pois bem, se me for apresentado até amanhã, depois de
amanhã entrarei com o projeto porque acho que, como bem salientou V. Ex•,
num País pobre como o nosso, em que brasileiros esquecidos dos seus deveres
para com este País fazem depósitos clandestinos, vultosos, como diz V. Ex• de
bilhões de dólares, lá fora, precisam responder por crimes contra a segurança
nacional. Portanto, fique certo V. Ex• de que dentro de oito ou dez dias, se a
fonte não me der o elemento de que necessito, entrarei com o projeto como
elaborado, declarando incurso na Lei de Segurança Nacional todo brasileiro
que fizer depósito clandestino em qualquer pafs estrangeiro. Agradeço as referências Que V. Ex• fez; de fato as coisas que nós Senadores humildes aqui falamos às vezes à Imprensa passa despercebida sobre elas, quero crer que nã.o
seja pelo assunto, seja pelo Senador.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) ....:. Não apoiado!
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - E outros Senadores, quando falam que
caiu umajaca podre no fundo do quintal, a Imprensa abre manchete: '"Declara o Senador fulano de tal que a vida em tal lugar está apertada porque caiu
uma jaca apodrecida lá no estado tal". E esse ê: um assunto -·como disse V.
Ex•- que mereceu um artigo de David Nasser na revista Manchete. Mas vou
retribuir a gentileza de David Nasser e vou também confirmar a gentileza de
V. Ex•, trazendo a pregão um projeto humilde do obscuro Senador que fala
nos fins de sessão para esta Casa vazia. Mas que não falarâ mais, porque não
vou deixar esta Casa ficar vazia.
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O Sr. Leite Chaves (PR)-. Há menos de dois meses, um amigo meu, do
mundo financeiro, esteve na Alemanha fazendo um curso em bancos. E dado
o grau de intimidade, banqueiro também, ele se deparou com esse fato, e disse
que ficou impressionado com o volume de dep-ósitos feitos, em contas numeradas, por pessoas brasileiras ou aqui residentes. Isso na Alemanha. E para
informar o projeto de V. Ex•, digoMlhe que tomei conhecimento, recentemente
no Paraguai, que muitos bancos brasileiros estão disputando a criação de
agências no Exterior, com a seguinte finalidade: possibilitar o que eles chamam de exugamento, quer dizer, a limpeza desses depósitos. E esses bancos,
já não digo todos, mas uma grande quantidade de agências se estão fixando
no Exterior para possibilitar, mesmo clandestinamente, a volta para o País
desses depósitos, porque de forma contrária eles não conseguiriam o retorno,
não só desses, como de volumosos depósitos, resultantes, inclusive, de negócios ilícitos, como o contrabando de café que está sendo feito no País. Veja
V. Ex• até onde essa Revolução de 1964 nos levou!
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) Rocha.

Ouço o nobre Senador Gilvan

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Nobre Senador Lãzaro Barboza, sabe V. Ex•
que, apesar dessa "lisongeira" colocação do Brasil entre os cinco primeiros
depositantes secretos na Suíça, ao mesmo tempo exibimos a vergonhosíssima
e baixíssima classificação em mortalidade infantil ...
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Perdoe-me V. Ex•, não o quinto, é
o quarto e está disputando o terceiro lugar.

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Veja V. Ex• É esse mesmo País que exibe
uma vergonhosíssima colocação, por exemplo, em mortalidade infantil; em
saneamento básico e, em consumo, per capita, de proteínas em todo o Nordeste. Está mais do que evidenciado que este é o País dos contrastes, l: o País
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Agradeço o aparte de V. Ex• emi·
da concentração de renda, comprovada mais uma vez por esse insólito que
nente Senador Dirceu Cardoso, que nesta Casa tem sabido honrar e dignifiV. Ex• está comentando. Vê V. Ex• que temos razão, nós da Oposição, quancar a gente do seu Estado, tratando de assuntos da maior significação. V. Ex•
do pregamos melhor distribuição de renda e, que é absolutamente injusto que
tem razão em entender que descobrir um meio para alcançar nas malhas da
este País perca o imposto sobre esta fabulosíssima renda, enquanto que o leão
lei esses marginais que valem o seu peso em ouro, nãoê--fácil, e acho que V.
- segundo a propaganda oficial -está solto para pegar a renda dos assala~
Ex• deve, efetivamente, preparar o seu projeto. Peço, apenas, a sua permis·
riados brasileiros.
são, eminente Senador Dirceu Cardoso, para que juntamente com V. Ex• e
'o SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Pois bem, V. Ex•, enquanto nós
com outros eminentes pares desta Casa eu possa, também, oferecer a minha
contribuição modesta, no sentido de que, com esta união de esforços, possa- assistimos, pela TV, à entrada do leão todos os dias, todas as noites, effi todas
mos criar um instrumento legal capaz não apenas de reprimir esses abusos, as casas, criando até para as crianças uma certa familiaridade com o chamado
mas de fazer retornar ao solo pátrio a fortuna nababesca que se encontra no rei das selvas, enquanto isto, os marajás, estes, estão a .salvo do leão.
Mas, é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem dúvida alguma, dentre todas
exterior. (Muito bem!)
Houve a anistia, milhares de brasileiros que estavam fora regressaram. as dificuldades que assolam o País, é na ordem econômica desigual e injusta
Vamos fazer, também, com que o dinheiro brasileiro que foi furtado e que lá onde reside o ponto mais crítico da triste realidade nacional.
Já não se canta mais o desempenho da nossa economia, e o crescimento
se encontra, que o ouro brasileiro que continua sendo contrabandeado diariado PIB, que até 1975 ainda servia para justificar tudo (ou encobrir tudo), chemente, e depositado no exterior, possa tambêm retornar ao País.
gando a ser mesmo a sigla de maior circulação nacional, de lá para cá foi es~
É por isso, nobre Senador Dirceu Cardoso, que buscando oferecer modeSta contribuição, apresento hoje à consideração da Casa tambêm um proje- quecida e até mesmo demitida do quadro de servidores do regime.
Do falso milagre brasileiro nos resta o travo das decepções e das dificulto que não vai, seguramente, colidir com o de V. Ex•. Serão os dois, com mais
outros projetes que pofventura venham a ser apresentados, corre~ão juntos e dades que dia a dia mais se exasperam. É a inflação devoradora das energias
analisados nas Comissões, discutidos e, seguramente, havéremos de encon- do País, que não se detém, é a dívida externa que já ronda os sessenta bilhões
trar o caminho seguro para proteger os interesses de milhões de patrícios nosw de dólares, de par com a nossa incapacidade de gerar recursos, que possibilitem atenuar o quadr_o social dantesco, que ameaça comprometer o futuro da
SOS.
Nação, sem falar na dependência externa que compromete a própria soberaO Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Só pediria a V. Ex• que esperasse, então, nia nacional.
mais uns quatro ou cinco dias para que pudéssemos apresentar juntos o proE a classe operária sofre, e os homens que lavram a terra ou nela criam,
jeto, porque estou aguardando, ainda hoje, a informação dessa autoridade se desesperam pelo suor derramado em vão, enquanto o empresário nacional
bancária, sobre os meios de apanharmos numa rede forte esses maus brasilei- de boa fé se descapitaliza e empobrece.
ros, que fazem tão vultosos depósitos no estrangeiro, deixando o País vazio,
Com todo esse rosário de dificuldades que nos emperra e amordaça, não
exangue desses recursos, que poderiam tanto auxiliar e estimular a riqueza é justo culpar Deus que, para muitos, já deixou de ser brasileiro. A quem denacional. Então, faço um apelo a V. Ex•: aguarde uns dois ou três dias mais e vemos culpar então? Será que apenas a conjuntura internacional? Não creio.
apresentaremos juntos os nossos projetes.
h verdade que vivemos em um mundo em crise. Mas, no caso brasileiro, não
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Eminente Senador Dirceu Cardo- há dúvida de que a maior crise é a do carâter, pois aqui acontecem coisas que
so, já fiz distribuição à Imprensa, na manhã de hoje, de cópias do projeto. seriam inconcebíveis até mesmo nas mais atrasadas cubatas africanas.
Em recente publicação, feita na revista Manchete, o jornalista David.
V. Ex• pretende dar ao tema um tratamento à luz da Lei da Segurança Nacional. O projeto que apresento à consideraçã.o do Senado visa enquadrar esses Nasser abordou o escabroso tema dos depósitos de brasileiros no Exterior,
especialmente nas chamadas contas numeradas ou secretas.
criminosos, pura e simplesmente, no Código Periai Brasileiro.
Revela ele que o Partido Socialista da Suíça se insurgiu contra tais depóCreio eu, nobre Senador, que encontrei uma saída, uma maneit·a para
apanhá-los e se ela não for tão eficiente quanto o nobre Senador de Goiás sitos, que acoberta ates desonestos praticados por pessoas altamente coloca~
considera, as luzes de V. Ex•, com o projeto que vai oferecer à consideração das na administração direta ou indireta, ou no Comêrcio internacional.
E, aqui, repito o que já disse antes; segundo David Nasser, o Partido Soda Casa, e a inteligência de nosSos nobres pares, seguramente haverão de re~
cialista suíço teria declara~o:
forçar estas malhas.
Ouço o nobre Senador Leite Chaves, que já anteriormente me havia soli~
"A bandeira desta terra não pode ocultar o dinheiro do saque,
citado o aparte, e, em seguida, ouvirei o eminente Líder do PP, Senador Gilda corrupção, do roubo, do furto, a moeda suja que busca a provan Rocha.
teção do anonimato."
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Para isto, introduz ele modificações no Decreto-lei n9 1.060, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre a declaração de bens, dinheiros ou valores
existentes no estrangeiro.
Esse diploma legal já estabelece a obrigação da declaração de bens existentes no exterior. Mas o faz de maneira tímida, incompleta.
Mas, em verdade, Sr. Presidente, o Brasil jâ estâ disputando o terceiro
Esta proposição que ora é submetida ao estudo do Congresso Nacional,
lugar.
com fundamento na própria Constituição Federal (arts. 149 e 153, § li), define os depósitos como ilícitos penais, punidos com pena de reclusão atê oito
As cifras em torno dos volumes brasileiros nessas contas numeradas os- anos, além da perda dos valores e da interdição de direitos prevista pelo art.
cilam muito. Os socialistas helvéticos falam effi trinta e sete bilhões de dólares, 69 do Código Penal.
o que é estonteante''.
A fim de estimular a volta dos valores mantidos no exterior, concede aos
Pergunta o conhecido jornalista:
depositailtes o prazo de noventa dias para que comuniquem ao Ministério da
..Não temos imperadores, nossos ex-tiranos não saem daqui, Fazenda a existência de depósitos no exterior, atribuindo a tal comunicação o
como se explica esse dinheiro todo de brasileiro nas contas secretas valor de verdadeira anistia, a fim de estimular o retorno ao País dos imensos
depósitos mantidos no estrangeiro, fato que consideramos da maior impordos bancos suíços?"
tância em face do vertiginosO crescimento do nosso endividamento externo.
Observe-se que tais contas existem tambérn em outros países, onde são
O projeto vai além, a fim de coibir a prática e a utilização das contas sedepositados não apenas dinheiro, mas principalmente pedras preciosas e ouro
cretas, que estimulam a corrupção na administração pública e no comércio
contrabandeado.
exterior: impõe a obrigação a todos quantos assumam cargos, seja na admiApós várias considerações, explica David Nasser de onde vem tanto di- nistração direta ou indireta, bem como ao-s administradores das empresas
vinculadas ao comércio exterior a obrigação, para assumir os cargos, de firnheiro:
mar documento que autorize o Governo Brasjleiro a requisitar de qualquer
.. Do overprice de nossas importações, pago no exterior a título
estabelecimento bancário estrangeiro informações a respeito das contas nude comissão ou corretagem. RepreSenta gratificações ou remune- meradas ou secretas. Diante de tal autorização, firmadas pelos próprios interações na compra de equipamentos e de um mundo de produtos que ressados e suas mulheres, não poderão os Bancos negar as informações, sob
precisamos adquirir no exterior. Essas gorjetas internacionais são de alegação de sigilo bancário, jâ que são os donos das contas que autorizam em
rotina. E velhacamente ficam escondidas na Suíça ou em outros país
procuração o fornecimento dessas informações. Igual autorização será dada
que adote o sigilo".
por todas as pessoas físicas ou jurídicas, nas respectivas declarações do imposto de renda.
Mas, o overprice não é a única fOrite 'dos ganhos criminosos:
Se, mesma=assim, os Bancos recusarem a informação, sofrerão eles as
"Não é apenas a diferença do subfaturamento de nossas exporsanções constantes do § 6~" do projeto·: ilão poderão operar no Brasil e as restações (o café, o cacau, o açúcar, a soja, a ·madeira, os manufaturapectivas agências ou filiais, se aqui existirem, terão cassadas as respectivas audos, os minérios e os etcéteras da malandragem) que vai para a contorizações ou licenças de funcionamento.
ta secreta na Suíça. Há ainda a comissão ou corretagem de negócios
Espero que os nobres colegas do Congresso compreendam o alcance desinternacionais. Os agentes dessas operações não cambiam esse dinheiro, não são bestas, pois, se o ftzessem, deixariam o rastro de ta iniciativa e como já disse, Sr. Presidente e Srs. Senadores, contribuam com
seus negócios. O dinheiro vai repousar na conta secreta da Suíça, suas luzes para o seu aprimoramento, certos de que, ·assim fazendo, estarão
para depois alimentar o mercado negro do câmbio, o incentivador servindo aos mais legítimos interesses da nossa Pátria.
do contrabando de mercadoria e de tóxico, o negócio dos entorpePROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1980
centes comandados por uma rede quase perfeita, a teia de arame do
Dispõe sobre os depósitos feit_os por brasileiros em estabelecimencrime".
tos bancários no exterior, em contas mJ.merÇidas ou se_cretas.
Mais ainda: quando o negócio é feito no Brasil, os banco~ estrangeiros
(Do Senhor Lázaro Barboza.)
das contas secretas mantêm agentes bem treinados nos hotéis de luxo das
O
Congresso
Nacional decreta:
maiores cidades, que se encarregam de tudo. Os cruzeiros viram dólares ou
Art. 1~' o·art. J9 do Decreto-lei n~" 1.060, de 21 de outubro de 1969, que
francos suíços-e o· interessado tem assegurada a sua conta secreta no exterior.
dispõe sobre a declaração de bens, dinheiros ou valores existentes no estranAinda há mais, nessa escabrosa r_e_de de traficantes e ladrões da economia geiro, é acrescído dos seguintes parágrafos, transformado_ em 1~'o a tua] paránacional:
grafo único;
.. As fraudes tributárias e a comissão espúria também alimen"Art. }~'
..........•................ ~· ....... .
tam o câmbio negro e os depósitos secretos. A Polícia Federal, em
§ 2~' É vedado aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
São Paulo, apurou, em 1978, ilícitos fiscais, someilte n-os incentivos
País depositar, em contas numeradas ou secretas, dinheiro, bens ou
à exportação, que alcançaram centenas de milhões de dólares. A
valores em estabelecimentos bancários ou similares situados no exSuíça é, portanto, o coVil dos piratas. Segundo David Nasser. Ela
terior, por si ou por interposta pessoa, atingindo esta proibição tamnão tem culpa; a Sufça precisa viver, agora que o Japão fabrica relóbém às pessoas jurídicas.
gios".
§ J9 A infração do disposto no parágrafo anterior constitui
- E, logo, em seguida, faz estarrecedora revelação:

"Na lista dos maiores depositantes das contas secretas, dos
bancos suíços, o Brasil brilha em quarto lugar, à frente da Argentina ... "

Entretanto, começaram a surgir dificuldades. A Suíça criou imposto de

9% sobre tais depósitos. Então, o depositante compreendeu que teria de movimentar seu dinheiro e fazê-lo fender, para que ele simplesmente não desaparecesse. Que fizeram, então, Os magnatas das contas secretas? Responde o artigo da Manchete:
..Aí sucedeu o fenômeno. o-Brasil começou a _emprestar ao
Brasii, internacionalmente. Ou seja, os brasileiros, donos de contas
secretas na Suíça, entre a fatalidade de seu dinheiro aguar, decidiram aplicar no Brasil, camuflando essa torrente de francos suíços ou
dólares sob a forma de empréstimos internacionais. Assim, no Brasil, indústrias e bancos mUdaram de mãos, através de compras feitas
com os empréstimos oriundos das contas secretas de brasileiros na
Suíça ou praças de iguais sistemas. Foi a época das ruidosas fusões e
absorções ... "
Dessa exposição, vê-se que o País se enc_Qntra diante de problema gravíssimo, que tem de ser obviado mediante lei expressa. É o que procura fazer
.este projeto.

delito punido com pena de reclusão de três (3) a oito (8) anos, além
da perda dos valores ou bens para a União (Constituição Federal,
art. 153, § 11) e na interdição de direitos prevista pelo artigo 69 do
Código Penal (Constituição Federal, artigo 149).
§ 49 E concedido às pessoas que tiverem tais depósitos no exterior o prazo de noventa (90) dias, a contar da publicação desta lei,
para que façam comunicação _à Recebedoria Federal do Ministério
da Fazenda, indicando todos os bens, valores e depósitos que possuem no exterior. Essa comunicação, acompanhada da trazida para
o Brasil dos referidos bens, valores e depósitos, isentará o interessado de qualquer punição fiscal ou penal, na qual porventura estejam
incursos.
§ 5~' Para assumir qualquer cargo, seja eletivo, seja de nomeação, da administração direta federal, estadual, municipal, dos
Territórios e do Distrito Federal, bem como para ser designado,
eleito ou nomeado superintendente, gerente, diretor, ou membro
dos conselhos das entidades da administração indireta das pessoas
jurídicas de direito público e dos territórios federais, os respectivos
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titulares e suas mulheres deverão, previamente, assinar documento · caracterizado pelo fulgor patriótico dos noss-os ancestrais, que nos legaram
endereçado ao Ministêrio da Fazenda em que afirmem, sob as penas uma Pátria livre e crístã.
Não se há de negar, que o Movimento desencadeado a 31 di!_ março de
da lei, não possuírem os bens a que se refere o § 29 e, ainda, autorizando, a qualquei tempo, os estabelecimentos bancãrios e entidades 1964, pela sua própria inspiração, ditou aO povo brasileiro normas que impli~
cariam
na expedição de ates de exceção, e que de certo influiriam no animus de
congêneres situadas no exterior a fornecer ao Governo Brasileiro todas as informações por este requisitadas a respeito de depósitos por determinados conspiradores que persistiam em não reconhecer e atê: mesmo
eles feitos de dinheiro, hC:ns ou valores, inclusive nas chamadas con- em dificultar a nova política de saneamento moral e político posta em prática
tas numeradas ou secretas. A mesma. obrigação atinge todas as em- p_ela R_evolução.
Infelizmente, o Presidente Costa e Silva, quandO marchava para atingir o
presas importadoras ou exportadoras, de bens e de serviços, e seus
terceiro ano de seu governo, foi surpreendido por mal súbito, havendo sido
administradores, gerentes ou diretores.
§ 69 Toda pessoa física ou jurídica, ao fazer a declãi-àção do então, fa.ce ao seu desaparecimento, substituído por uma Junta Militar que,
imposto de renda, deverá assinar documento de outorga de poderes posteriormente, passaria a faixa presidencial ao General-de-Exército Emílio
à Faze!ldaNacionalpa~a verificação e levantamento de qua~sq_uer Garastazu Médid, até então Ministro do Serviço Nacional de InformaçõesdepósitOs porventura eXisf6rltes no exterior, em contas secretas, nu- SNI.
meradas ou codificadas.
-Configurava-se o terceiro Governo da Revolução na pessoa de um militar de índole moderada e de espírito esportivo, dando mostras de que agiria,
Eram, Sr. Presidente, as conSiderações que queria fazer antes de passar na Presidência da República, como um estadista.
às mãos de V. Ex•, esse nosso projeto que reputo da maior significação para a
Enérgico no cumprimento do dever, portou-se como um disciplinado deeconomia e a justiça social" neSte P8.ís. {Muito bem!)
legado do Movimento Revolucionário de_ março de 1964.
A sua figura austera imPregnava-se de um certo messianismo, esteriotiO SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se- pado na bondade e na_cativante maneira de se comunicar.
nador Alrnir Pinto.
Sucedeu-lhe na Presidência da República o seu colega da farda, o
O SR. ALMIR PINTO (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre· General-de-Exército Ernesto Geisel, que exercia antes as elevadas funções de
Presidente da PETROBRÁS.
sidente, Srs. Senadores:
Inquestionavelmente, foi um governo que, à maneira dos que lhe anteceHã 15 de março de 1979 assumiã o Governo da RePúbHCa: Fec:]ef"ativa do
Brasil o General-de-Exército J0-3o Baptista de Oliveira Figueiredo, em substi- deram, em muito concorreu para a consolidação do ideal revolucionário; e já
ao
final
do seu profíqUo mandato, passou a acenar com a idéia que de hã muituição ao seu colega General-de-Exército Ernesto Geisel.
Decorridos, eram pois, 15 anos da vitória do MoVimento Revolucio- to lhe povoava a mente, a de uma possível .. Abertura Democrãtica".
Acreditava o eminente homem público chegada a hora de devolver aos
nário de 1964, quando se instalou, em abril daquele ano, o primeiro Governo
da Revolução, tendo recaído a escolha na pessoa do General-de-Exército brasileiros as franquias democráticas, isto porque já lhe parecia assegurado
ao
País
um regime que poderia merecer a plena confiabilidade do povo.
Humberto de Alencar Castello Branco.
Governou o País em iegime de exceção, sem, no C:ntanto, configurar a
Não ignorava- o Presidente- a existência dos descrentes, porque semimagem do Ditador porque - de logo -demonstrou pelos seus a tos e atitu- pre os há, em qualquer circunstância, mormente quando se procure encarar o
problema. político atual, mas acreditava o mandatário da Nação em que se
des, tratar-se de um verdadeiro estadista.
Fiel à filosofia. revoluncionária, procurou sentir o desejo do povo brasi- poderia tentar a conciliação, para que possível se tornasse a condução da Páleiro que não era outro senão livrar a Pátria do avanço comunista que preten- tria aos seus verdadeiros destinos.
. dia escravisá-la.
o que necessitava, e estâ necessitando que exista, é a compreensão e urna
alentada dose de sentimento patriótico, para que atinjamos o maior anseio do
Este é um fato inconteste.
Nascido nas plagas nordestinas, filho que era do Ceará, descendia de tra- povo brasileiro: Liberdade sem libertinagem}
dicionais famílias - cearense e piauiense: Alencar e Castello Branco.
O ex-presidente Ernesto Geisel acompanhou de perto, como os seus anDe vocação democrática, revelou-se um civilista de ânimo inquebrantá- tececessores, o desenrolar das ações políticas, por que a elas não poderia ficar
vel, tal a sua fortaleza de caráter que lhe emprestava tranqUilidade na manei- indiferente, como um dos artífices da obra política, social e económica que a
Revolução de Março de 64 delineou para o País.
ra de agir.
Coube-lhe, como primeiro Magistrado da Nação, a execução da parte
A idêia da Abertura Democrática acenada_ pelo Presidente Ernesto Geisel
mais difícil do programa revoluncionário, não se deixando, no entanto, germinaria e teria continuidade na gestão do seu sucessor, o eminente brasienvolver-se no torvelhinho de paixões violentas, agindo com cautela e come- leiro João Batista Figueiredo, General-de-Exército, até então, como acondimento, quando mister se fazia tomar decisões punitivas alvitradas pelo siste- tecera com o General Médici, exercendo as funções de Ministro do Serviço de
ma ao qual estava integrado sem, no entanto, deixar que lhe fugissem do co- Informações - SNI.
ração os sentimentos de respeito à pessoa humana.
A 15 de março de 1979, hã precisainente um ano, assumia a Presidência
É certo que as punições eram aconselhadas pelo regime revolucionário, ' cf:a República Federativa do Brasil o General João Batista de Oliveira Figueivisando corrigir o curso dC uma polítiCa· ãnárquiCa que se pretendia implantar redo, trazendo na mente e no coração os melhores propósitos de bem governar sua Pátria.
em Terras de Santa Cruz.
E não demorou a dar provas do que desejaria executar no plano político,
Conhecia o General Humberto de Alencar Castelo Branco a fndole e a
formação moral e cristã do povo brasileiro, que jamais se mancumunaria com acionando de logo a idéia de eliminar os atos institucionaiS e complementares
ditados
pelos governos anteriores, por estes entendidos como necessários à
regimes absolutistas.
Integrou-se na luta procurando buscar e resguardar a integridade da Pá- ação revolucionária, e assim dar cobro à subversão e à corrupção, esta mais do
tria, daí haver sido- na opinião da sua gente- o homem certo para o lugar que aquela, por virem pondo em cheque a segurança e o decoro nacional.
Iniciou o Presidente da República o seu inaudito trabalhO na esfera
certo, no momento certo!
Substituiu-o na PreSídência da República, o seu Ministro do Exército, político-adminisüatíva, por estender a mão às oposições, pa·ra que compreenGeneral Costa e Silva, companheiros desde a infância, e que guardavam na dessem seu pensamento da união de esforços, visando ao ideal comum, que
memória oS saudosos dias convividos no Colégio Militar de Porto Alegre; daí não seria outro, senão o de batalhar firme e corajosamente pelo nosso desena identificação de pensamento e de ideal que os tornariam os principais chefes volvimento.
do Movimento Revolucionário de 31 de março de 1964.
Não sei se bem compreendido no seu desejo, o fato é que o primeiro
O Presidente Costa e Silva encontrou um terreno já trabalhado, o que lhe mandatário da Nação deparou-se com dois graves problemas: o Político e o
facilitaria a tarefa de conduzrr o Brasil ao seu verdadeiro destino de Nação Económico, este talvez mais grave do que aquele.
Se é verdade que nos 10 (dez) primeiros anos de governos revolucioDemocrática.
Inegavelmente, por força das circunstâncias do momento porque atra- nários o País cresceu vertiginosamente na sua economia, é preciso reconheçamos
tambêm que, a partir do ano de 1_974 a esta parte, os acontecimentos se
vessava o País, teve que assumir atitudes enérgicas, para que não se frustrasse
o ideário revolucionário, do qual se constituiu em um dos seus principaiS-van- modificaram com o surgimento de galopante inflação, trazendo ao Governo
dificuldades quase incontornáveis, a"meaçando de verdadeiro caos a política
guardeiros.
É preciso que, por juStiça, se ressalte, não se utilizou o Presidente das financeira do País.
prerrogativas revolucionárias para ímpingir aos seus coes(aduanos o abastarA luta para contrabalançar a evasão de dÍvisas com a compra de pedamento de suas convicções libertárias, o que se"ria a negação de um passado, tróleo, tem sido sem tréguas, estando a equipe governamental toda ela, empe-
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nhada na debelªç_ão do processo inflacionário domin-ante, embora ainda num
percentual crescente, menos atemorizador, permitindo~nos constatar a animadora "performance" posta em prãtica pelos órgãos responsáveis pelo in~
centivo à produção, remédio heróico para deter a avassaladora inflação.
Os dados de produtividade para o ano de 1980 são bem alentadores, o
que permitirá uma exportação que em muito diminuirã os nossos gastos com
a importação.
Não resta a menor dúvida de que o quadro económico aind-a. sC nOs apre~
senta sombrio, mas nem por isto o Governo sedesencorajaria;peto contrário,
procura munir-se dos meios e recursos advindes da nossa maior produção
agrícola, para tornar mai_s agradãvel a existência dos brasil~iros.
Elogiável o desempenho político do Presidente Figueiredo que, por isto,
vem merecendo o apoio das forças vivas da Nação, sedentas que estavam que
chegasse ao fim o governo de exceção e se restituísse ao povo braSile-iro o reg'i~
me condizente com a sua índole libertária.
Fiel à sua vocação democrática, ó Chefe do Poder Executivo Federal não
tergiversou ern dar início à caminhada para a "Abertura Democrática", que
teve o seu primeiro desfecho com a eliminação dos atos revolucionârios que
cerceavam a livre manifestação popular, para em seguida conceder a almejada "Anistia" ampla e total aos presos e exilados políticos.
A seguir voltou-se o Governo para a segunda etapa do que se traçara fa~
zer, definindo~se pela "Reforma Política", banindo o bipartidarismo e implantando t.ma \ emocracia pluralista, com a adoção do pluripartidarismo.
Estamo::. Y· na fase de organização dos novos partidos politicas, o que
nos leva a crer possam eles concorrer com seus candidatos às eleições municipais do corrente ano, e participarem da Compel1Ção eleitoral pãra os governos
dos Estados no an"o de 1982.
Este o quadro político que ora vive a -nãção. ·
O País atravessando uma fase de tranqUilidade, sem aquela conturbação
que se esboçara no inicio do atual governo, quando greves "cronometradas"
desencandcavam~se em diferentes pontos do Territóric Pátrio, mas sem que,
em nenhum momento, chegassem a pertubar a serenidade do governante que,
buscando o diâlogo, conseguiu o harmónico entendimento entre patrões e
empregados.
Hoje a Nação respira o ar puro da democracia, embora padecendo dos
maléficos efeitOs de uma indesejada inflação.
Confiamos na ação patriótica do eminente Presidente João Baptista F'igueiredo que, com a ajuda de Deus, dará aos brasileiros, neste segundo ano
de governo, além da paz que deverá reinar em nossos corações, um maior desafogo à Economia Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermeü- Concedo apalavra ao nobre
Senador ~lson Carneiro.
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Justiça é que esperam os funcionários públicos federais, estaduais e mu~
nicipais, e que as medidas adotadas pelo Governo atinjam aos aposentados e
pensionistas, que sofrem as conseqüências de uma longa e injusta discrimi~
nação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente e Srs. Senadores:
A convicção predominante, nas nações rilais civilizadas e progressistas
do mundo moderno, é _a de que o desenvolvimento e o bem~estar dependem,
fundamentalmente, da formação e capacitação de recursos humanos,- em
termos de quantidade e qualidade, - à altura das necessidades do Paí_s, em
condições, portanto, de atenderem às necessidades nacionais, e simultânea~
mente, enfrentarem os desafios_ das crises conjunturais.
E., precisamente, no reduzido grupo desses países que os gastos c.om a
educação e a cultura são, desde _longa data, considerados como investimentos
altamente prioritários e rentáveis, em virtude daquele generalizado consenso,
em razão do que as despesas realizadas, ness_a ârea, absorvem e constituem
ponderáveis parcelas do Produto Interno Bruto (PIB) de cada uma dessas
nações, em particular.
Também no Brasil, mercê de Deus, ninguém mais ousa questionar a essencia\idade e a natureza prioritária das despesas com os programas educati~
vos e culturais - ou seja, do ponto de vista prãtico, uma maior participação
do Ministén·o da Educação e Cultura no Orçamento Geral da União, a qual, se
ainda não evoluiu, como seria de desejar, para quantitativos maiores, atinge o
nível de 4,8%, repreSeritando, aproximadamente, 3,4% do nosso PIB.
Uma percentagem correspondente a 108 do PIB, representaria uma participação razoãvel, como não se cansa de acentU;_ar o Ministro da Educação e
Cultura, Eduardo Portella, ao considerar as extraordinárias proporções das
necessidades brasileiras no concernente às macrofunções bãsicas do seu Mi~
nistério, consubstanciadas no desenvolvimento educativo, cultural e técnico
de uma nação·continente de 130 milhões de habitantes que, jâ ao ensejo do
Censo de 1970, emergia como País preponderantemente jovem, com 52,93%
de suq população na faixa etâria de O a 19 anos de idade.
Para que se tenha uma idéia das dimensões dos problemas e desafios que
o MinistrO Eduardo Portella tem de resolver, basta acentuar que, no corrente
ano, as estrutura-s bãsicas do ensino de 19 e 29 Graus, abrangem 32 milhões de
brasileiros, encontrando-se, à margem, aguardando vagas nas escolas, cerca
de 7 milhões.
Acrescente-se a estes impressionantes dados, um exército de aproximadamente_ 1.400.000 brasileiros, na esfera do ensino superior, já povoando as
riossas U nTversídades.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr. PresiTais f!Úmeros, equivalentes à população de vários países importantes, cadente c SrS~- Sen-,-adofes:
racterizam a missão atribuída ao_ MiniStério da Educação e C1,1itura, como
Os funtionãriOs- pliblicos anunciam o início de uina campanha no sentipossivelmente, a mais complexa e difi'cii que se poderia conceber porquanto,
do de tornar realidade a unidade de tratamento entre os_ empregados das emao inveS de usinas hidrelétricas e nucleares, pontes, estradas, portos e assim
presas privadas e os do Estado. Assim, reclamam o pagamento do }39 salário,
por diante, - no plano dos empreendimentos mensuráveis e das realizações
a correção salarial semestral e a produfividade decretada pelo Governo para
materiais concretas,- cabe ao_Ministérios da Educação e Cultura, cuidar de
as empresas onde é majoritário-.
milhões de sêres humanos que devem ser preparados para a vida e para o tra~
Conhecemos a boa vontade e o interesse do atual Diretor-Geral do
balho, em suma dos encargos de construção de uma Nação, sendo por conseDASP em- perseguir melhorias para os funcionários públicos, manifestada
guinte, a poderosa força modeladora da nossa Civilização e da nossa His~
através de ações que merecem aplausos de todos nós.
tória.
Assim tem agido na correçào de injustiça<; praticadas com a implantação
No desempenho dessa decisiva missão, a Ministro Eduardo Portella vem
do Plano de C::lassifica:ção de Cargos,-além de outras providências que vem
proporcionando à classe de funcionãrioS"públicos, com revisões de atos con- atuando com eficiêricia, nestes 12 meses de profícua gestão, rigorosamente
trãrios a setis interesses e que até então não recebiam sequer uma explicação. adstrito às diretrizes estabelecidas pelo Presidente João Figueiredo, cujos de~
Estas providências do DASP têm melhorado a !magem do Governo pe~ lineamentos bãsiCOs se poderiam resumir assim.
rante seus assalariados e justo seria que o Executivo se antecipasse ao movi~
- Ensino de primeiro Grau público e gratuito, ministrado pelo
menta reivindicatório estendendo aos funcionários públicos aquilo que decreMunicípio, com a cooperação do Estado e supervisão federal, o
tou como obrigatório para os assalariados regidos pela Consolidação das
qual poderá ser implementado pelo setor privado.
Leis do Trabalho.
- Erisino de segundo Grau profissionalizante e cada vez mais
Este, o apelo que nesta oportunidade voltamos a dirigir ao Sr. Presidente
gratuito, com o aumento da participação da União nos dispêndios.
da República, solidários com. os funclõnãrios públ!cos ati vos, aposentados e
pensionistas, na esperança de que Sua Excelência, sensível aos problemas so~
-Critério justiça ri"o que toca ao cUsteio do ensino superior,
ciais, ponha fim a descapitalização que vem sufocando, ano a ano, a bolsa
proporcionando-se às famílias de menos renda, sua grattlidade,
dos seus servidores, obrigando~os a dedicar~se a outras atividades, muitas veampliando-se o sistema de bolsas de estudo.
zes em prejuízo do prôprio serviço público.
Determinou, ainda, o Presidente João Figueiredo:
Muito se tem falado em profissionalizar o funcionário público, mas além
"A educação a serviço da democratização do sistema político,
dos baixos salários, se comparados com a iniciatiVa privada, aqueles servidoformação do homem produtivo, de conformidade com as peculiari~
res não recebem, sequer, as vantagens asseguradas àqueles e a seus colegas
servidOJ:cs públicos, regidos pela CLT.
dades regionais e inspirado nos desníveis sociais e econômicos,
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como o principal objetivo da política edUCa.Cioltal do Governo; a to) da renda resultante dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do
União continuará ministrando 6 ensino de Moral e Cívica e a Edu- ensino."
cação Física; a oferta de matr!culas, a todos os níveis, fc::itos de acorAssegurada, em termos definitivos e no montante adequado às necessido com as necessidades do mercado de trabalho; cursos de pós-gradades do País, uma substancial alocação de recursos financeiros, evitar-seduação seletivos, que deverão ser iguais aos melhores do mundo;.
atrativa remuneração para os professores, a fim de que a e"ducação iam as oscilações características da participação do MEC no Orçamento Geral da União que, em 1965, por exemplo numa exemplar demonstração da
absorva pessoal mais qualificado".
clarividência do Presidente Castello Branco, atingiu a percentagem de
11,07%, decrescendo em 1975 para 4,31%.
Dentro da filosofia delineada pelo Chefe da Nação, nas diretrizes traçaSomente agora percebe-se uma tendência no sentido de recuperação,
das desde o início do Governo, o Ministro Eduardo Portelta vem desenvol- com uma participação da ordem de 4,8%, evidentemente insuficiente para o
vendo urna estratégia progressiva;· Visando a consecução desses objetivos volume dos encargos educativos, tecnológicos e culturais, intimamente vincuu
através de cinco Linhas de A ção básicas.
lados ao êxito de construção de uma Nação viâvel, com uma população fisiA preocupação absorvente da ação governamental se~á sempre no senti- camente sadia, educacionalmente desenvolvida, cultural e tecnológicamente
do de proporcionar crescente assistência às populaçõ~ de baixa renda, mate- capacitada, desfrutando os brasileiros, em todas as regiões, melhores conrializada em realizações de projetos educativo-culturaiS, no meio rural e nas dições existenciais de prosperidade e bem-estar.
periferias urbanas.
Ao instituir, em fevereiro do corrente, entre oUtros, o Programa de
A ·ampliação das opoftu"nidaáes de educação no meio rural- é, talvez, o
desafio maior, porque nas zonas rurais se encontram aS menores taXas de es- Ações Sócio-Educativas e Culturais para o Meio.Rural, a ser efetivado em
colarização, bem como os mais elevados índices de repetência e evasão, além conjunto com vários outros Ministérios, nas âreas niais problemáticas e sofridas dificuldades adicionais de se adequar a educação às pecularidades regio- das do País, a começar pelo Nordeste, ampliando-se em 1981, para o Centronais, dentre as quais avultam as conseqüências das rriigraçõeS intern~s que es- . Oeste e Norte, o Ministério ,da Educação e Cultura se integrará na política de
desenvolvimento agropecuârio, oferecendo oportunidade de educação básica,
vaziam o interior.
São regiões carentes· de recursos. materiais e humanos, nas quais a políti- ensino profissional, e pre-paração da juventude rural para o trabalho.
ca educacional tem de ser redimensionada e reformulada, principalmente no
tocante ao conteúdo dos planos curriculares, à descentralização dos programas e ao ajustamento da oferta de serviços edUcativos às necessidades e possibilidades locais.
A 2f!. grande linha prioritária de ação é a educação nas periferias urbanas
onde se congestionam as populações de baixa renda já atingidas pela marginalizaçãç_ social. São as zonas densas de tensões sociais nas quais á educação
tem de ser levada a efeito em consonância com urna rigorosa seletividade dos
serviços educativos e culturais oferecidos.
Aqui ê que deverão ser intensíficados projetas especiais de educação préescolar e supletiva, capazes de assegurar o acesso a maior número de alunos
ao I., e 2., Graus.
A importância decisiva da educação pré-escolar consiste em que ela ê a
principal força modeladora da formação da personalidade. A quantidade e
qualidade dos programas pré-escolares, dentre os quais se destaca uma rede
nacional de creches e parques infantis, compreenderri serviçOs que são prérequisitos para a formaÇãO da personalidade sadia, a cidadania responsâvel, o
ajustamento à _vida, ao trabalho, à família e à sociedade.
Quanto ao ensino supletivo não deve ser apenas encarado como uma renovada oportunidade de escolarização, - mas em face das necessidades dos
jovens e adolescentes a que se destinam.
O desenvolvimento cultural é a jf!. linha prioritária da açdo do Ministro

Eduardo Portel/a, visando a estimular as manifestações artísticas do povo,
tanto no plano espiritual, como no tecnológico e material. A finalidade colimada é a preservação e "incentivo d3.s manlfi:sta.çõeS culturais em todas as suas
formas, estimulando-se a car)acldad·e Crlâtiva dos brasileiros e
desenvolvendo-se ações que favoreçam a democratização da cultura.

A modernização técnico-administrativa do MEC é a 4P Linha Prioritária,
que, a partir de um planejamento objetivo e descentralizado, possa capacitar
as complexas estruturas ministeriais a executar os seus programas com eficiência, utilizando as melhores tecnologias disponíveis e visando sempre ao
atendimento preferencial das camadas mais carentes da população.
Impõe-se a radical desburocratização e a ul~rapassagem dos controles
excessivos~

Nesse contexto, avulta a prioridade da ampla utilização de recursos humanos devidamente qualificados, nas proporções exigidas pelos desafios a serem enfrentados.
Finalmente, a captação e alocação de recursosflna_ncefro_s no montante
adequado é a condição "sine-qua" para o desenvolvimento educacional, cultural e técnico do Pais.
Acredito que, a este respeito, lucraríamos bastante çom a orientação da
Constituição de 1934 (art. !56) e de 1946 (art. 169): a primeira instituindo a
obrigação- extensiva à União e aos Municípios, de aplicarem 10%, e os Es"Na
tados e o Distrito Federal, 20%, da renda resllltãnte dos impostos,
manutenção e no desenvolvimento dos Sistemas Educativos", enquanto a Constituição de 1946, pela redação dada ao art. 169, estabeleceu:
Anualmente, a LI nião aplicarã nunca menos de dez por ceiiiC), os Estados, o Distrito Federal e os Munidpios, nunca menos -de 20% (vinte por cen~

e

Atendendo aos objetivos da política-social do Presidente João Figueiredo, o Ministr~ Eduardo Portella píOilJ.Ç>Ve, destarte, a integração do MEC
com os Ministérios 'da Agricultura, do Interior, do Trabalho e da Indústria e do
Comércio, num esforço inédito, visando à erradica-ção do pauperismo e ao
desenvolvimento do interior brasileiro.
Díversos outros programas estão sendo implantados pelo Ministro
Eduardo Portella, para apoio e fortalecimento dos projetas prioritários mencionados, cabendo destacar o relativo à coordenação e assistência técnica ao
ensino municipal, que visa articular as administrações estaduais e municipais
para a expansão do ensino municipal de lO? Grau; os projetes para a clientela
do 29 Grau, atendendo grande segmento da população, como a .Canlpanha
Nacio'nal de Alimeíliaçã.o Escolar que beneficia alunos de até 14 anos e préescolares carentes. Neste área, prepara o MEC uma ofensiva de envergadura
a fim de atender às crianças carentes dentre 4 e 6 anos de idade,
proporcionando-lhes educação, saúde e nutrição.
Como se vê, a ação governamental está se exercendo em vários planos,
simultaneamente, todos orientados no sentido da ampliação e fortalecimento
das estruturas básicas e da interiorização do desenvolvimento educativo, técnico e cultural do País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presiente e Srs. Senadores:
Recebi, com muito prazer, uma carta do colonizador Enio Pepino, datada de 26 de janeiro próximo passado, na qual sugere e pleiteia a recuperação e
manutenção da Rodovia Cuiabâ-Santarém (~R-163), bem como a construção de urna ponte sobre o rio Telles Pires. Também sugere e solicita outrossim a pavimentação asjáltica da grande Rodovia BR-163, CuiabáSantarém.
Transformei as sugestões e solicitações do Senhor :Snio Pepino em minhas também, e por que não dizer do povo mato-grossense, pois, Santarém é
a saída mais à vista de Mato Grosso para o mar, através do Porto Fluvial daquela cidade.
Este ano, mais uma vez, a Rodõviã ficou e se não me engano, ainda está
~~terro_mpi_c!! pelas chuvas.
Em abri! de 1979, uma Comissão de Deputados Estaduais esteve com o
Senhor Ministro dos Transportes, com o Senhor Ministro da Agricultura da
época, alertaJ;ldoMos para o problemas das ocasião das chuvas e nada foi feito.
Só depois que as mesmas impediram a ·passagem dos caminhões, ou qualquer
outro veículo, foi que o Governo liberou verba para a reconstrução da Rodovia, mas n~o está providimc1a:ndo, salvo engano, verba para o asfaltamento
· ·
da Rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163).
Transcrevendo a carta do cidadão acima citado, e aproveito o ensejo
para fazer um apelo ao Governo. no sertido de colocar também em primeira
prioridade o asfaltamento da BR~l63, Cuiabá-Santarém, bem como BR-070,
no trecho Cuiabá-Barra do Garças.
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Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a carta do Sr. ~nio Pepino:
SAQ-029/80
Excelentíssimo Senhor
Senador Gastão de Matos MUller
Senado Federal
Praça dos três Poderes
Brasília- DF
Maringá, 26 de janeiro de 1980
Eminente Senhor Senador:
Pedimos vênia para vir à presença de_ Vossa Excelência para
aprofundar nossas preocupações quanto à situação da BR-163, ligação de Cuiabã a Santarém, que se constitui no grande segmento
rodoviário federal entre a parte setentrional do Mato Grosso e a Capital. Vossa Excelência sabe, corno ninguêm, quantos-são os multiplicados empreendimentos do Governo do Estado e da iniciativa
particular, nessa parte mato-grossense, que se encontra submetidos
a urna realidade rodoviária aquém dos reclamos das crescentes populações brasileiras, que se têm fixado na parte norte do Estado.
Temos procurado, na dimensão de nossas possibilidades, sensibilizar as autoridades ministeriais para o problema. Ainda no dia
12-6-79 encaminhamos ao Ministro Mário Andreazza, do Interior,
expediente (SAQ-129 /79), pelo qual pedimos a S. Excelência que
intercedesse junto ao M!nistêriõ-dos Transportes, na pessoa do Ministro Elizeu Rezend_e, em favor da recuperação e manutenção do
trecho Cuiabá-Santarém, da BR·l63 e construção de ponte sobre
o rio Telles Pires. No documento, sublinhávamos; então, a nêcessidade de:
~- "~
~~
I. Restauração do revestimento primário corri .. cascalhamento", cujo custo se estimél: em Çr$ 300.000,00 por km,_ numa extensão
de 650 km;
2. a pavimentação, composta de base, imprimação e tratamento superfidãl, com custo aproximado de CrS 70.000,00 por km;
2.1. Tomamos a oportunidade para sugerir que a alternativa
de realização desse tipó de pavimentação se faça, numa primeira
fase urgente, em pontos mais críticos dessa via,__ np_ma extensão de
300 km, descontínuos;
3. Salientamos a extrema necessidade da construção, urgente~
mente, de ponte sobre o rio Telles Pires, orçada em cerca de Cr$
40.000.000,00;
Vimos, agora, de receber o Ofício n' 860/GM, de 27-12-1979,
do Dr. Oscar Boechat Filho, Chefe de Gabinete do Sr. Ministro dos
Transportes, qUe nos_ esclarece o seguinte:
a) .. Que o segmento Cuiabá-Santarém tem sua conservação
delegada à DOCfMEx, a quem corTipete, em face~ de convênios firmados, programar e executar os serviços de recuperação e manutenção, para os quais estão previstos, no presente exercício, recursos
no valor de 43 milhões de cruzeiros.
b) Quanto à construção- da mencionada ponte, informo que
devido à escassez de recursos com que -se defronta este Ministério,
não ocorrem condições ·de incluir o r~ferido tre_cho na Programaç1io
de Estudos e Projetas, no presente eXercício, ficando, entretanto, registrada a reinvidicação para oportuno atendimento.
c) Outrossim, salientamos que esta Pasta (Ministério dos
Transportes), através de seu órgão competente, tem dado todo
apoio à programação dos serviços de conservação da_s mencionadas
rodovias, observando, porém, as limitações orçamentárias''.
As gestões que, como o empresârio, vimos desenvolvendo em
favor dessa parte do Mato Grosso, junto às autoridades de Brasília,
dão-nos - triste e infelizmente --a convicção de que a realidade
Amazônia e das novas fronteiras agrícolas, no País, ou não tem dotações orçamentárias adequadas à solução de seus problemas ou se
encontram numa linha de desatenção que, todavia, devem merecer o
melhor de nossas energias, no sentido de _que busquemos superares~
sas equações político-administrativas ainda não sensibilizadas, devidamente, para as questões de maior envergadura do interior brasileiro, como ê o caso da situação da BR-163.
Assim, eminente patrício, continuamos na posição de luta, ago.:
ra. sOlicitando ao preclaro Senador que, na medida do possível, fixemos, no Ministério dos Transportes, o nosso ponto de vista em relação à realidade dessa rodovia federal, cuja precariedade e falta de
obrl:l.S de arte, como a ponte sobre o rio Telles Pires, estão criando
um hiato de separação entre C)Jiabâ e o norte mato-grossense, além
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de ser- como é o caso, atualmente- um parcalço às ligações·entre
Cuiabá e Santarém, como se pretendeu na idealização da BR-163.
As reiVindic.ições que venham a ser feitas em Brasflia, em favor
do segmento rodoviário entre a- Capital do Mato Grosso e Santarém, poderão encontrar, inclusive, um eco internacional de apoio,
como sucedeu com a Cuiabã-Porto Velho, que passou a ter recursos financeiros mundiais.
O interesse que Vossa Excelência possa desenvolver nesse terreno de lutas será, mais uma vez, a demonstração da compreensão de
problemas que atingem a todos os que, na fronteira nova da parte
setentrional do Estado, abrem caminhos para um Brasil dos tempos
futuros, que não deve jazei rio fenômeno de sua interiorização com
a construção de Brasília, mas que precisa penetrar fundo na Amazônia, que se constitui no maior desafio desta para as gerações que nos
seguirão.
Com respeitoso apreço e permanente consideração, somos~
Atenciosamente. - ~io Pepino, Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
Senador João Caimon.
·
O SR. JOÃO CALMON (ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
Há 25 anos, no dia 18 de março de 1955, um grupo idealista e inovador,
integrado por 18 jovens professores de Qdontologia e cirurgiões-dentistas,
fundou no Recife a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, que representava na êpoca um movímento reformista em ~elação às estruturas universitárias vigentes.
O grUPO fundador era composto pelos professores Alfredo de Aquino
Gaspar Neto, Antonio Bamboa Varela, Antonio de Miranda Rosado, Arnaldo de Franca Caldas, Clovis Lacerda Leite, Edrizio Barbosa Pinto, Francisco
Pires Ferreira Júnior, Geraldo José .Viegas de Lima, Gerson Barbalho Macedo Cavalcanti, João Baptista Brasileiro Viana, Jo~_o Suassuna de Melo Sobrinho, José Eduardo da Silva Brito, Mário de MelO Lopes, Nelson de Albuquerque Melo, Orlando da Cunha Parahym, Reginaldo Regis de Melo Silva,
Romildo Torres e Silva e Ulyssea Vfanna.
Após anos de lutas, as mais árduas, a Faculdade foi autorizada a funcio~
nar por decreto do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, no dia 24 de
dezembro de f957, tendO realizado o primeiro vestibular no ano de 1958 e diplomado a primeira tui'ma ein 1961.
Inicialmente funcionando em um pequeno prêdio da Rua do Hospício, a
Faculdade, pelo alto nível de ensino miniStrado, foi ganhando conceito e recebendo o apoio dos poderes Executivo e Legislativo de Pernambuco e da
União.
Apesar das obras realizadas no prédio da Rua do Hospício, o local
tornava-se inadequado para a Faculdade que tinha planos ambiciosos.
Em 1972, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco iniciou a audaciosa transferência para o monumental conjunto arquitetônico de Camarajibe, onde funcionou o Seminário Regional do Nordeste.
Em 1974, adquiriu o prédio implantado em um campus de 250.000 m 2 ,
sendo em todo o mundo, a Faculdade de Odontologia que possui a maior
área física.
O imóvel foi adquirido em 1974 à Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, pela importância de CrS 4.560.000,00, com auxílio concedido pela Secretaria do Planejamento da Presidência da República.
Nos últimos anos, o Governo Federal in~estiu na conclusão de mais uma
etapa do prédio e na parte desportiva Cr$ 12.000.000,00.
Cr$ 12.269.258,00 é o valor atual da sede da faculdade, segundo laudo,
que acaba de ser fornecido pelo órgão técnico do Governo de Pc::rnambuco, a
Empresa de Obras Públicas de Pernambuco - EMOPER.
Este fato atesta a visão administrativa da direção e dos colegiados da Faculdade de Odontologia de Pernambuco.
A FOP, Como é conhecida a Faculdade de Odontologia de Pernambuco,
tornou-se em 1975 o Centro Latino-Americano de Educação Odontológica.
Hoje, no curso de graduação e nos cursos de Mestrado em Odontopedia~
tria e em Dentística-Endodontia, estudam alunos de todos os países da
América Latina, como cooperação técnico-científico-cultural do Brasil aos
países irmãos.
A mística e o idealismo s1io uma constante dos professores, alunos e funcionários da faculdade que constituem a chamada família fapíana.
Na sede da Faculdade de Odontologia de Pernambuco funcionam a As~
sociação Brasileira de Ensino OdontolóSíco, a vice-presidência 'e a diretoria
executiva adjunta para o Brasil da A_~ociação Latino~ Americana de Faculda-
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de.s de Odontologia, a Fundação Odontológica Presid~nte Castello Branco e
Assodaçào Pernarnbucana de Odontopediatria.
A faculdade vem sendo dirigida desde a sua fundação pelo benemérito
Professor Edrizio Barbosa Pinto, que hoje completa também o seu Jubileu de
Prata de dirctor.
Somos testemunhas e colaboradores do trabalho que vem sendo realizado diuturnamente na FOP, inicialmente, em benefício de Pernambuco e do
Nordeste. posteriormente, em prol do Brasil e hoje dimerisfo-nado para servir
a toda a América Latina, em cujas universidades se encontram egressos dos
~..:ursos de graduaçUo e de pós-graduação da faculdade que completa neste 18
de março o seu Jubileu de Prata.
,
Ergo a minha voz do Sen~tdo da República para exaltar a obra,
congratulando-me com o seu diretor, professores e alunos e convoco o Gov~.:rno para ampliar cad<l vez mais a assistência financeira que vem sendo con~..:edida à façuldade que tornou o Brasit o Centro Latino-Americano de Educação Odontológica. (Muito bem!)
O SR. PRf.SIDE:\Tf. (Gabriel Hermes)- Na presente sessão terminou
prazo rara arresent<Lçilo de emenda_s_ao Projeto de Resolução n~' I, de 1980,
<.kl Senador Luit Cavalcante, que altera o art. 243 do Regimento Interno do
Senado Federal.
Ao projeto não foram oft:recidas emendas.
:\matéria scrú desp;1chada <h Comissões de Constituição e Justiça e Dirc-tvra.
tl

O SR. PRESIDE.-;n: (Gabriel Hermes)- De acordo com deliberação
anterior do Pleoúrin. a sessào de amanhã, dia 19 de março, será destinada, em
L'arúter especial. a reverenciar a memória do Senador Petrônio Portella, oca!'>Ítu.) em 4ue usarão da palavra os Srs. Senadores J:..ubas Passarinho, pela
M aitHia c t\L.1uro Bcnevides, pela Minoria.
0!..!:->ta f0rnHL. não s_crào designadas_ matérías paia -a Oi"'dem do Dia.
O SR.

PRf.S[DF~TE

(Gabriel Hermes) 1 Levama~se

Está encerrada a sessão.

a sessão às 17 horas e !O mínutos_.}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ADERBAL JéRE·
MA SA SESSÃO DE 17-3-80 E QUE, ENTREGUE À R-EVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ADERBAL JUREMA (PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
. ~ Lider Jarbas Passarinho já traçou, da tribuna d~ta Casa, o perfil do
pnmetro ano de Governo do Presidente João Figueiredo.
Ao ocupar esta tribuna, onde me deterei alguns minutos sobre a administra~ào do ~overn~ d~ minha terra, do Governo M.arco Maciel, desejo, antes,
asstnalar a JmportancJa de um artigo da responsabilidade de um jornalista da
C<ttegoria de Tarcísio Holanda, ontem, no Suplemento Especial do Jornal do
Brasil.
Vale destncar que Tarcísio- Holanda. conhecido no Brasil inteiro como
repórter político de um programa de televisão que;- pelo próprio nome A hertura - vem trazendo a sua contribuição para o livre debate das idéias
políticas neste Pais, vale, portanto, assinalar, repito, as suas palavras de confiaJ~ça, ~não apenas de confiança, como de registro de fatos, porquanto a primeira virtude do repórter - dizia o grande paraibano Assis Chateaubriand
- a primeira, a grande, a máscula virtude do repórter era informar fielmente
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Conclui Tarcísio Holanda:
Por ora, o Palâcio do Planalto age com grande cautela em relação ao assunto, mas seus principais ocupantes-- do Presidente da
República ao Ministro Golbery do Couto e Silva- estão dominados pela idéia do voto majOfitário, ainda que conjUgado com o voto
proporcional numa fórmula mista, constitui a única mane-ira de forIalecer o sistema eleitoral e partidãrio do País, pulverizando o debate ideológicO.
Tenho a impressão de que, Sr. Presidente, com o maior respeito pela interpretação do jornalista Tarcísio Holanda, o que preocupa o Governo, nesta
época, é, sem dúvida, a criação dos partidos dentro da lei que o Congresso
aprovou e o Presidente da República sancionou._
Ainda há poucas horas dizia eu a _uma estação de rádio de Brasília que,
como antigo Presidente da Aliança Renovadora Nacional de Pernambuco,
durante cinco anos, começava a me preocupar com a morosidade com que estão sendo criadas as Comissões Provisórias, não apenas do meu Partido,
como também dos outros Partidos em formação.
Penso que a hora é para nos dedicar integralmente à criação das Comissões Provisórias, não apenas nos Estados, mas também nos Municípios, para
que venha da periferia para o centro essa criação dos partidos políticos de
âmbito nacional.
Portanto, o incentivo do Governo, a preocupação do Governo é nessa
direção. Tenho certeza de que o problema do voto distrital é assunto, apenas,
de especulação jornalística.
Sr. Presidente, como havia anunciado no início deste discurso, desejo
deixar assinalado, nos Anais desta Casa, o trabalho diuturno, persistente,
st:rio, do jovem Governador de Pernambuco, em um Estado pobre como são
quase todos os Estados do Nordeste.
Durante um ano de administração, S. Ex• não obedeceu a nenhum relógio, Começava a trabalhar ao alvorecer e se estendia pela noite adentro, che~
gando às madrugadas recifenses, ora estudando projetas com seus Secretários, ora recebendo PrefeitOS, Deputados estaduais, Deputados federais e
Senadores. Veio S. Ex• regularmente a Brasília, não em férias, mas para assinar convênios, lutar para que a União compreenda a necessidade de dar um
tratamento, não digo especial, mas diferenciado à região nordestina.
Na área da educação, o Governo Marco Maciel, em um ano, procUrou
combater a evasão escolar, aumentando, de maneira espetacular, as refeições,
ou seja, a merenda escolar, porque estou bem lembrado dos tempos em que
fui Secretário de Educação por duas vezes, em Pernambuco- o melhor remédio para se pôr um dique à evasão escolar, sobretudo nas escolas da periferia do Recife e nas do interior, era Oferecer aos -alunos a merenda escolar,
para que eles se sentissem atraídos em freqüentar a escola.
O Sr. Almir Pinto (CE)_- V, Ex• permite um aparte?

O SR. ADERBAL JUREVIA (PE)- Pois não.

O Sr. Almir Pir::to (CE)- Como V, Ex•,-UvC tarilbém a-sorte de, no Governo Parsifal Barroso, ser o SeCretárío-de Eáu-c3ção do Estado do Ceará. O
atrativo principal- digamos assim- na periferia da Capital- Fortalezapara que as crianças freqUentassem -a escola, era essa merenda escolar, porque, na verdade, às vezes se -Constituía na única alimentação daquelas pobres
criilnças no correr daQuele ·dia. Pais pobres, talvez à noite levassem -para a
o fato.
casa uma bisnaga de pão, para se constituir no restante da alimentação, com
Tarcisio Holanda, entre outras coisas, destaca o processo de abertura um pouco de café. Como V. Ex•, dou o meu testemunho de que a merenda es~ue se~\'em dando. no Governo Figueiredo, desde a herança que recebeu das colar nào só tem essa vantagem de atrair a criança pobre para o:S estudOS,
tnt~n~oes do Presidente Ernesto Geisel até o envio de Projetas, como o da como também se torna a única alimentação Para aS crianças pobres dos su~
An1stw e o da Reformulação Partidária. Salienta o jornalista-repórter da Su- búrbios do lagamar.
~..:ursaJ do Jornal do Brasil em Brasília:
O SR. ADERBAL JUREMA (PE)- Agradeço a contribuição, o depoiAlém da formulação desse projeto de reforma constitucional- mento de V. Ex' Por isso é que o Governo Marco Maciel, em menos de um
que promete ser o fecho de todo o ptoces·so-de abertura democrática ano, distribuiu 22 milhões de refeições a 417 mil alunos do primeiro grau, um
- o. Governo já imagina uma reforma eleitoral e partidária que milhão e meio de livros da primeira à quarta sédes e 194 mil livros da quinta à
cons1ga adequar essas legislações aos novos tempos.
oitava séries, sem falar em outros materiais escolares que vêm suprir as dificuldades da pobre família brasileira que, no começo do ano, além das taxas
E se ref:re ao discutido voto distrital, com o qual não concordo- digade matrículas, além do fardamento, recebe em casa aquela nota de livros que
se entre parenteses:
ainda há pouco, em uma pesquísa no Recife, verifiquei ser impossível, mesmo
O voto distrital parece ser a pedra de toque--dess? reforma, pois
à classe média brasileira, comprar de uma vez só os livros dos filhos, porque
o Governo está convencido de que só o voto majoritário conseguirá
as notas importam em mais de dois mil cruzeiros para cada aluno.
afastar a ameaça que representaria a ascensão ao Poder das esquerSr. Presidente, na área do saneamento, 174 sistemas de abastecimento de
das.
água; na área de transportes, energia e comunicação, -6-Üõverno Marco MaEsta é uma interpretação de Tarcísio Holanda, que estou lelldO di tribu- ciel íriteressou-se pela ampliação-do Aeroporto dÕs Guararapes, e não se intena desta Casa, para que mais uma vez se confirme a absoluta liberdade de im· ressou apenas moralmente, contribuiu com ffiilhões de cruzeiros para a sua
prensa que temos neste País.
ampliação.
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ATA DA 4• SESSÃO, REALIZADA
Rodovias, implantação e pavimentação, num total de mais de cem quilôEM 6 DE MARÇO DE 1980
metros. Na área ga agricultura, mecanização, terraplenagem, dragagem, as(Publicada no DCN - Seção I! - de 8-3-80 1
sistência téCnicO-f\.lral, foi dada assistência a oitenta e· cinco mil produtores, a
quinze mil famílias, atingindo esse trabalho a cento e vinte e oito municipios.
RETIFICAÇ0ES
Ainda há poucos dias, ouvi um diãlogo entre um Diretor do Banco do
Na
relação
das
proposições
arquivadas, por determinação da PresidênBrasil e o Governador de Pernambuco. Chamava a atenção o Governador de
Pernambuco não para a falta de crédito rural, mas para a demora com que o cia, de acordo com o art. 367 do Regimento Interno, na página 149, 1• colufinanciamento de safras chega às populações rurais do Nordeste. Exportamos na, na relação das Indicações arquivadas,
aproximadamente um bilhão de dólares de açúcar quando, se o financiamenOnde se lê:
to tivesse chegado na hora própria, atingiríamos a um bilhão e duzentos milhões de dólares. Lá, o Governo se Socorre do m_odesto Banco do Estado de
INDICAÇ0ES
Pernambuco - BANDEPE, que vem se esforçando para cumprir com a sua
finalidade, enquanto que o Governo Federal, atravês do Banco do Brasil,
NQ Autor
Ementa
precisa, sem dúvida, azeitar as suas estruturas, agilizá-las, para que elas, seguindo o-conselho do Ministro Hélio Beltrão, saiam das comportas da buro03/75 Nelson Carneiro
Indica o exame, pela Comissão de Agricultura,
cracia e inaugurem, neste País, as largas avenidas da prestação de serviços na
da viabilidade de realização de estudos e deba~
hora exata, no tempo ecológico do plantio.
tes acerca da situação florestal brasileira.
Ainda no Governo Marco Maciel tivemos a assistência às organizações
exportadoras, seguindo, sem dúvida, a pOlítica do Presidente João Figueiredo
e do seu Ministro do Planejamento, para que este País se liberte não apenas
leia-se:
dos deficits dos balal'lÇOS d~ pagamento mas procure, sobretudo, desacelerar
a inflação.
IND!CAÇ0ES
Assistência ténica e promocional a 116 empresas locais exportadoras e
no complexo industrial portuário de SUAPE e execução de projetas de infra~
;\/<.>
Autor
Ementa
estrutura, troncos distribuidores de ferrovias, rodovias, execução de serviços
de barragem e investimentos que, de março a dezembro, foram efetuados no
01/73 Franco Montoro
Sugere adoção de novo procedimento no exavalor de 281 milhões.
me da Mensagem Anual do Presidente da ReO POLONORDESTE estendeu-se a mais de 13 municípios,
pública ao Congresso Nacional.
considerando-os cidades de porte médio, incluindo cidades do alto sertão,
nos lim[tes com o Piauí, como Araripina; outras do Sertão Médio, como Ar03/75 Nelson Carneiro
Indica o exame, pela Comissão de Agricultura,
coverde; outras da Zona da Mata Norte, como Goiana, e da Z_ooa_ da Mata
da viabilidade de realização de estudos e deba~
Centro, corno Limoeiro; Sertão de Serra Talhada; Zona da Mata Norte, de
tes acerca da situação florestal brasileira.
Timbaúba. Tudo isso, graças ao comando decidido, inteligente e incansável
do Governador Marco Maciel, que, politicamente, se encontra macissamente
apoiado na Assembléia do Estado, pois de quarenta e seis Deputados estaNa mesma página, 2• coluna, na relação dos Requerimentos
duais, trinta e dois estão com o PDS. Na bancada federal, dos 22 Deputados
federais, treze continuaram no PDS; e· nesta Casa, o Senado da República, de arquivados,
três Senadores, dois do PDS apóiam o Governo Marco Maciel.
Onde se lê:
Por isso, ao enviar deste Planalto a minha saudação ao Governador
Marco Maciel e à sua equipe de trabalho, quero assinalr que a sua atividade
vem contaminando também as comunas interioranas, que, das 163,155 são
N'-'
Autor
Ementa
governadas por Prefeitos do PDS. Por isso, congratulo-me coiri S. Ex•, na
certeza de que, ao demarrar um programa de trabalho durante 1979, em 1980,
086/78 Hugo Ramos
Voto de louvor
já com os balizamentos feitos nas ãreas econôr~licas e culturais, teremos um
344/78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais
ano de maiores perspectivas, porque nos anima a certeza de que o Governo
Voto de congratulações
348/78 Hugo Ramos
do Presidente Figueiredo conhece a posição não apenas geográfica de Pernambuco, mas, sobretudo, a sua posição histórica na vida política nacionaL
Não irá, pois, esquecer Pernambuco, o Recife, que no Império foi a capital da
Leia-se:
cultura do Nordeste e que, na República, certa vez o Presidente Getúlio Vargas, ao visitar a sua Faculdade de Direlfõ,-disse: "Aqui é a matriz do pensamento jurídico da Nação".
N<~
Autor
Ementa
Pois- bem, matriz do pensamento jurídico da Nação, capital da cultura
do Nordeste, Recife só poderá manter essa tradição, se todos nós, pernambucanos e brasileiros unidos, compreendermos que o Nordeste precisa ter de 344/78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais
Voto de congratulações
fato um tratamento diferencíado para que possamos acompanhar, integrados 348/78 Hugo Ramos
no processo do desenvolvimento nacional, o ritmo de crescimento deste País.
(Muito bem!)
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MESA
Presidente

2t-5ecretárlo

Luiz Viana

Gabriel Hermes

1•-VIce-Presldente

39'-Secretárfo

Nilo Coelho

Lourival Baptista

2•-VIce-Presldente

4•-Secretárlo

Dinarte Mariz

Gastão Müller

1 •-Secretário

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSÓES
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
locak Anexo 11 - Terreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Remoi~ 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMlSSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

"

Titulares

Suplentes

l. Mendes Canele
2. José Lins

l. Raimundo Parente
2. Alberto Silva
3. Almir Pinto

3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuo[o

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jesse Freire
Vice-Presidente: lciz:aro Barboza
l. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

(CA)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de la Rocque
1~'-Vic~Presidente: Aloysio Chaves
2~'-Vice-Pre$idente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1. Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
4. José Uns

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Comargo
3. Jo!So Calmon

1. Evelósio Vieira
2. Leite Choves
3. José Richa

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

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

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente:- Mendes Canele
Vice-Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

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

Henrique de La Rocque
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Choves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moacyr OaUa
Amoral Furlon
Raimundo Parente

L lenoir Vergas
2. João Calmon
3 Almir Pinto
4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

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

Hugo Ramos
leite Chaves
lcizaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montare

1. Cunha lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

1. Jesse Freire
2. Jose Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Oerzi
5. Affonso Camorgo
6. Murilo Badaró
7. Benedito ferreiro

1. José Guiomard
2. Tarso Outra

3. Benedito Canelas
4. Moacyr Doi la

(CCJ)

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves

Suplentes

Titulares

A$sistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, c!Js 10:0.0 horas
local: Solo "Clóvis Bovilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(7 membros)

(COF)

1. Itamar Franco
2. lcizaro Barbozo
3. Adalberto Seno
4. Mouro Benevides

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

Assistente: Fronci~o Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, c!Js 10:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo [[ - Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartos-feiras, c!Js 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

{11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônio Vilela
Vito-Presidente: Roberto Soturnino
Titulares

Suplentes

i.
2.
3.
4.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jesse Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. Luiz CaValcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. José Richo
2. Orestes Quércia
3. Tancredo NeVes

Roberto Saturninb
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon.

Helvídio Nunes
Alberto Silva'\
Benedito Ferreiro
Vicente Vu~lo
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

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

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

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

1. José lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossion

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montara

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local, Solo "Clóvis Bovilócqua" - Ane~;~~;o 11 - Rar.-~ol 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

(17 membros)

Preside~nte: Cunha Lima
Vice·Presidente: Tancredo Ne~ves

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.

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

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlon
Jorge Kalume
Jutahy Magalhães
Mendes Canele

1.
2.
3.
4.

1. Cunho lima
2. Tancredo Neves
3. Roberto SaturninO
4. Amoral Peixoto
5. Pedro Simon
6. Mauro Benevides
7. Teotônio Vilela

{CME)

COMISSÃO DE SAÚDE

COMPOSIÇÃO

(7 me~mbros)

Presidente: Arnan de Me!lo
Vice·Presidente: Alberto Silva

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes

1.
2.
3,
4.

1. Affonso Comargo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães

luiz Cavalcante
Milton Cabra[
Alberto Silva
Arnon de Mello

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

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Santillo

1. Gilvan Rocha
2. Roborto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Suplentes

1. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. le~ite Chaves

Pa.ula Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
Amaral Peixoto
Tanc:redo Neves

Titulares

Suplentes

1. Lamento Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomord

1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume~
3. Benedito Canelas

1. Gílvon Rocha
1. José Richa
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
2. Adalberto Sena
Reuniõe~s: Quartos-feiras, às 11:00 horas
3. Jaison Barreto
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assiste~nte: lêda Ferreira da Rocha Ramal 312
João Basco - Ramal .484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

Assistente: Càndido Hippe~rtt - Ramais 301 e 313
Reuniõe~s: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H -Ramais 62le 716

Presidente: João Colman
Vice-Presidente: Jutohy Magolhées

Joào Colmon
Tarso Outro
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderhol Juremo
Eunice Michiles
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(CR)

(5 membros)

Saldanha Oerz:i
Henrique de la Rocque
Je~ssê Freire
José Sarney
Milton Cabral
José Guiomord

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presidente: Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente~: Mauro Benevides

Suplente~s

1. Tarso Outra
2. Saldanha De~rzi
3. Mendes Canele

1. Joao Calmon
2. Murilo Badaró
3~ _José Sorney

Titulares

Suplentes

1. Hugo Ramos

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomard

Assistente~:

Mario There~zo Magalhões Mo Ha Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horm
local: Sola. "Clóvis Bevílócquo" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li - Ramal 623

{CSN)

Titulares

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

Paulo Brossard
Marcos Freire
Lázaro Barboz:o
José Richa

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES ( 15 me~mbros)

Jorge Kolume
luiz Cavalcante~
Murilo Badoró
Benedito Ferreira

Ramal 13.4
Ramal 623

(C:RE)

1. Mauro Benevides
2. Agenor Mo rio
3. Hugo Ramos

1. Cunho limo
2. Jaison Barreto

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha - Ramo! 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Ane~xo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÀO DE lEGISLAÇÃO SOCIAl -

(ClS)

Presidente: Torso Outra
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
29·Yice·Presidente: Lamento Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldlo Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

1. le~noir Vergas
2. Helvidio Nunes
3. Jessé Freire
4. Moocyr Dalla
S. Henrique de la Roc:que
6. Aloysio Chave~s

1, Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente~
3. Eunice Mithiles
4 .. Benedito Canelas

Titulore~s

Suplentes

1. Tarso Outra
2. Bernardino Viana
3. Saldanha De~rzi
4. Lomanto Júnior
5. Mendes Cana/e
6. Aderbal Juremo
7. AlmirPinto
8. Lenoir Vergas
9. Josb Sarney

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

Aloysio Chove~s
Pedro Pedrossian
Henrique de la Rocuque
José Guiomard
luiz Cavalcante

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPC)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evandro Carreira
Vke·Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes.

1. Raimundo Parente
2. Henrique d!' La Rócque
3. Bernardino Viana
4. Alberto Silva

1. Affonso Ca"'argo
2. Pedro Pedrossion
3. Aderbal Juremo
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l. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. Lcizaro Barboza

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUl:RJTO

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Passos Pôrto
2. lamento Júnior
3. Albl!lrto Silva

1, Orestes Qu6rda
2. Eveldsio Vieira

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

Benedito ferreiro
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Camargo
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Comissões Temporórias
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporórias parO ProjetOs do Congresso Naciooal

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)

1. Evandro Carreira
2. lózaro Borboza
3. Orestes Quárda

1. leite Chaves
2. Agenor Mario

Assistente: leito Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Ãnexo JlRamois621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: VIcente Vuolo

2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Espe<:iais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentórla (art. 90 do
Regimento Comum)
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra·
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes
de Só - Ramal 310 - Helena lsnord Accauhy Serres dos
Santos- Ramal 314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

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

HORAS

TERÇA
C.T.

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA

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

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

C.CJ.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal -623

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal -623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

FRANCISCO

10,30

C. S.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

LÊDA

11.00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal -623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

C.A.

10,30

LEI LA

HELENA
SÉRGIO

c. E.

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais-621e716

CÂNDIDO

11,00
ANEXO"B"
Ramal- 484

10,00

MARIA

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

HORAS

FRANCISCO
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QUINTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1980

BRASILIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 15• SESSÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1980

1.1-- ABERTURA
1.2 - Comunicação da Presidência
- Finalidade da presente sessão, destinada a reverenciar a memória
do Senador Petrônio Portella.

Oradores
SENADOR JARBAS PASSARINHO. .
SENADOR PAULO BROSSARD.
SENADOR BERNARDINO VIANA.
SENADOR HELVIDIO NUNES.
FALA DA PRESIDtNCIA
1.3- COMUNICAÇÃO DA PRESID!õNCIA
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

1.4- ENCERRAMENTO.
2- ATA DA 16' SESSÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1980
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado n9 18/80, de autoria do Sr. Senador Itamar
Franco, que dispõe sobre a aposentadoria especial do Músico.
Projeto de Lei do Senado n• 19/80, de autoria do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que determina que as instituições de ensino superior vinculadas
à União mantenham cursos rioturno.s.
Projeto de Lei do Senado n9 20/80, de autoria do Sr. Senador_Orestes.
Quérciã~ que revoga á legislação que declarou municípios brasileiros como
áreas de interesse da segurança nacional.
Projeto de Lei do Senado n• 21/80, de autoria do Sr. Senador Lãzaro
Barboza, que dispõe sobre os depósitos feitos por brasileiros em estabelecimentos bancários no exterior, em contas numeradas ou secretas.
2.2.2 - Requerimento
N9 24/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, referentes a informações sobre_salários de funcionários da Casa. Deferido.
2.2.3 - Comunicações da Presidência
Rec~bimento da Mensagem n• 49/80 (n• 87/80, na o)'igem), pela qual
o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que a Prefeitura Municipal de
Manaus-AM, seja autorizada a realizar operação de crédito para.os fins
que especifica.

Reconhecimento, pela Mesa Diretora do Senado, da constituição de
blocos parlamentares que especifica.

2.2.4 - Comunicações
Dos membros dos Blocos Parlamentares do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, do Partido Popular, do Partido Democrá.tico S9cial, do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido dos Trabalhadores, referentes à indicação de seus Líderes.
2.2.5 - Questões de ordem
SENADORES DIRCEU CARDOSO E HUGO RAMOS- Referentes a Ato da Mesa Diretora, vedando a participação de Senadores não filiados a bloco parlamentar nos trabalhos das comissões técnicas da Casa.
O SR. PRESIDENTE- Resposta às questões de ordem formuladas.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Inclusão de matéria que menciona em Ordem do Dia.
2.3-0RDEM DO DIA
Parecer da ComissãO de RelaÇões Exteriores sobre a Mensagem n9
30/80, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Sr. Fernando Abbott Gaivão, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de El Salvador. Apreciado em sessão secreta.

2.4-DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo aos membros das Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura da Câmara dos Deputados, em favor da rejeição de emenda oferecida a projeto de lei de sua autoria, em tramitação naquela Casa, que proíbe a pesca da baleia no mar
territorial brasileiro.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3-MESA DO SENADO FEDERAL
- Atas de reuniões

4-INSTITUTO DE PREV!Dfl:NCIA DOS CONGRESSISTAS
- Resoluções n•s 69 e 70, de 1980
- Atas de reuniões do Conselho Deliberativo
- Parecer do Conselho Deliberativo
- Balancete Patrimonial em 31 de janeiro de 1980
-Demonstração da conta ·~Receita e Despesa" do mês de janeiro cie
1980.
5-ATAS DE COMISSÃO
6- COMISSÃO DIRETORA
7- LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMA!"ENTEs
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ATA DA 15• SESSÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDI!:NCIA DO SR. LUIZ VIANA
ÃS 15 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: ·em favor dos interesses col.etivos e das aspirações populares. No fundo, ê uma
forma de civilizar, o que não exclui as decepções, as amarguras e as tristezas,
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles mas que traz em contrapartida, muitas vezes, a alegria insuperável de alguém
- Evandro Carreira -:- Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel saber-se útil aos seus semelhantes e, mais do que isto, de fazer seguidores.
Hermes - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque
Aqui, neste instante, rendemos o nosso tributo à memória de um homem
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino YiaÕa- I-ielvídfo Nunes- que foi útil e que deixou seguidores. Alguns políticos projetam-se naturalAlmir Pinto -José Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte mente, porque aliam o seu talento à força das suas bases originais. Não foi o
Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Ju- Caso de Petrônio; ele fez o próprio caminho, ele traçou o próprio destino, porrema- Ma~~s-Freire- Nilo Coelho- Luiz_Cavalcante·- Teotônio Vilela que não tinha por trás de si a força de uma bancada, de uma expressão geo·
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães gráfica e política no Brasil, que, até a despeito do próprio esforço de alguns
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -João Calmon políticos, os projeiãm, natUralmente, no cenário nacional.
Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - ~~~on Carneiro .
Um caminho qUe ele abriu duramente e que, em 1961, quando Salazar e
Roberto Saturnino -Itamar Franco - Murilo Badaró- Tancredo ~eves Fidel Castro diziam esses "mimos" a respeito da política e dos poHticos, elejâ
- Franco Montoro - Orestes Quérc~a- Benedito Ferreira ---:: Henriq~e S~ tinha vindo de Valença, menino de origem pobre, para a capital do seu Estatillo - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Gastão Müller ~ Vieente
do, já provara, inclusive, um ingrediente necessário à formação do político, o
Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrqssian -Saldanha Derzi - Affonso malogro inicial, quando foi candidato a Deputado Estadual, jovem estudante
Camafgo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto
da Faculdade Nacional de Direito. Depois, Deputado Estadual, Prefeito de
- Lenoir Varg~s - Paulo Brossard - Pedro Simon -Tarso Dutra.
Teresina. Esse homem, posteriormente, seria o Governador do seu Estado pelas oposições, e aqui chegava, em 1967, Senador da República. Por duas veO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Havendo número regimental, decláro aberta a sessão que se destina a reverenciar a memória do saudoso e zes, Líder da Maioria, por duas vezes, Presidente do Senado e, eventualmente, do Congresso; Ministro de Estado; e mais longe fora se mais vida tivera.
eminente Senador Petrônio Portella.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, que falará em
nome da Maioria.

Vocação oposicionista, causou-se no Governo. Foi buscar a filha do
honrado Governador a quem ele fazia oposição política, naquele lar virtuoso,
a mulher que haveria de ser a sua mais bela e pura das paixões: dona Iracema
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA. Em nome da maioria, pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Ministros Almendra Freitas, depois Portella, de quem Petrônio tantas vezes me falou,
de Estado, Srs. Ministros de Tribunal Superior, Srs. Senadores, Srs. Deputa- eu que não lhe frequentava a intimidade, mas que aqui nesta Casa tantas vezes com ele troquei até confidências. Um dos seus traços mais belos para mim
dos, D. Iracema Portella e familiares, minhas Senhoras e meus Senhores:
era, exatamente, esse devotamento à sua mulher, que ele só permitia parti.. Detesto política do fundo do meu coração. Todas essas barulhar com o amor que dividia com seus filhos.
lhentas e incoerentes promessas, os pedidos impossfveis, essa misceTemperamento polêmico, era, entretanto, um homem voltado para a
lânea de idéias e planos impraticáveis, o oportunismo que não leva conciliação. Quantas vezes o vi, neste Plenârio, naquela cadeira que agora eu
em consideração nem a verdade, nem a justiça, a inglória busca obscUramente ocupo, seguindo-me a ele, quantas vezes o vi, veemente, como
atrás da fama imerecida, a liberação das paixões incontrolâveis, a
Líder cumprindo, sabe Deus, às vezes, com que sacrifício pessoal, as mais duexploração dos mais baixos instintos, a distorção dos fatos, toda ras tarefas que o GOverno lhe dava.
essa febril e estéril azáfama, eu detesto".
Rápido no raciocínio, duro na resposta, ora irónica, ora sarcâstico, verOliveira Salazar - The Times, 16_ No v 1961.
gastava e era vergastado, mas a voz não silenciava, a voz que eu me pergun"Não somos políticos. Fizemos nossa revolução para enxotar
tava por que mistério, com a tintura de uma cultura universal, permanecia
os políticos. Somos povo social. Esta é uma revolução social".
provinciana? Por que os verbos de segunda conjugação nunca tinham final.
Fide/ Castro, a um repórter, citado por Bernard Crick.
Crescia na argumentação que fazia, devolvia o ataque prontamente, não
Disraeli: .. Política, mal-entendida, tem sido· definida como a
era dos que amadureciam o pensamento para responder depois.
arte de governar a humanidade, iludindo-a".
Vi-o, também, na cadeira que V. Ex• ocupa hoje, nobre Senador Luiz
Nos longes tempos do ginasiano que fui, na minha cidade de Belém do Viana. Vi-o aí já diferente, já. não mãis o polêmico Líder do Governo, mas o
Parâ, Sr. Presidente, meus Senhores e Senhoras, aprendi uma lição da qual ja~ Magistrado, a conduzir com isenção as sessões do Congresso e do Senado e a
mais se separei. Ela vinha, exatamente, pela palavra de Olavo Bilac, que dizia manter incólume o respeito à ordem. Parecia atê que ele havia abeberado
que o culto a um homem deve ser adequado ao que ele foi, à sua personalida- em Byantey aquela expressão de que a ordem e a segUrança decerto não são
de, nem além, nem aquê:m. Além, seria eivado de insinceridade; aquém, deno~ direitos humanos, mas se tornaram imprescindíveis necessidades do homem.
Seu mais duro momento, nos deveres de uma liderança, creio que o fla~
taria mesquinharia.
Com esta lição, assomo à tribuna para falar de um homem que ao longo grei no ano de 1977, quando este Congresso foi posto em recesso, e Petrônio
de toda a sua vida foi, basilarmente, medularmente, politico. E por se dedicar recebia, no seu Gabinete de Presidente do Senado, o emissário do Palácio do
à política, e por fázer da sua vida a própria política, nesse viver, matou-se.
Planalto que lhe trazia o decreto que punha em recesso as duas Casas do ConEsta política, que é uma atividade tão mal-afamada pela direita e pela es~ gresso. Não traiu em nenhum momento pela fisionomia o seu constrangimen~
querda, esta política, que exige dos honielts muito mais do que aquilo que eles to. Conseguiu esse milagre de, num ato daquela natureza, conviver, com ele, a
podem dar em recompensa, entretanto, educa-lhes a vontade, pois os submete humilhação que o Congresso sofria e a altivez daquele que era o seu Presi~
à provação contínua da inveja, do despeito e da ingratidão. Nessa atividade dente. E o fez como na sabedoria asiática, em vez do carvalho, fez o junco,
onde os homens revelam o seu carâter por inteiro, Petrônio pode ser analisa- voltou-se, dobrou-se ao vendaval, para retornar em seguida à posição reta e o
do aqui, hoje, neste instante, de forma lisonjeifi e justamente elogiosa. Essa mais depressa possível contribuir, junto ao Presidente Ernesto Geisel, que o
política que não dã descanso ·e às vezes tirânica é, que nos toma tod?.S as ho- ' ouvia constantemente como seu conselheiro político para que as duas Casas
ras do dia e todos os dias dos anos, que depois de nos assoberbar no.s nossos do Congresso fossem reabertas e a atividade parlamentar brasil~ira prosselocais de trabalho, nega-nos o direito à privacidade, invade-nos o lar, ocupa- guisse.
nos, cada vez mais exigente, sem ela, entretanto, que vale por uma prova de liSeu alto senso de autoridade, poucas vezes vi em outras pessoas.
berdade, sem ela não existe a sociedade livre. Acusada de ser a arte de engaChegava eu para o fim do meu primeiro mandato nesta Casa, quando as·
nar a humanidade e acusada de ser, ao mesmo tempo, um instrumento do fa- sisti às primeiras reuniões da Aliança Renovadora Nacional, por ele presidivorecimento pessoal, ela se exercita, cada vez mais, contra o imediatismo, da. Era ainda aqui, no Auditório Milton Campos. Faziam parte do Diretório
porque as vitórias fugazes não constroem carreiras políticas. E longe dos inte- Nacional- como sabemos- Ministros de Estado e Governadores, mas, à
resses pessoais em torno dos politicos, o que existe é uma tessitura Contínua hora em que Petrônio subia àquela cadeira da Presidência, não havia Minis-
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tros, não havia GoVernadores, não havia Senadores e não havia Deputados. deixei de encontrar o Presidente do Senado Federal, que sempre foi rigorosamente correto para com o Líder da Oposição.
Não havia senão políticos, todos como ele, por ele presididos.
Este é o depoimento por excelência que posso dar, que não se compara
De outra feita, já MiniStro, reunindo o Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, tive outro exemplo dessa defesa agressiva da autoridade. em riqueza com o que aqueles que privaram de sua amizade e com ele conviAlguém com assento naquele Conselho, tomando a palavra, foi _profunda- veram mais estreitamente ao longo da vida podem dar. O meu depoimento,!:
mente impertinente. Petrônio a ouviu a custo até o fim. Em seguida, dedo em pobre e escasso. Mas, é este. Nunca deixei de encontrar no Senador Petrônio
riste, deu-lhe uma resposta fulminante e instantânea, fazendo-o calar-se e res- Portella o Presidente do S~nado, toda vez que, como Líder da Oposição, o
peitar a figura do Ministro, que ali estava não para uma farsa e uma mistifi- procurei para tratar de questões que diziam respeito à Oposição ou ao Senado como instituição.
cação, mas para um trabalho da mais alta significação nacional.
Depois veio a ser Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, meus Companheiros de Congresso, Srs. Ministros de EsMas registro, e registro com prazer, que quando o Senador Portella deitado, minhas Senhoras, meus Senhores, D. Iracema e Familiares de Petrônio,
xava
o Senado em díreção ao Ministério da Justiça, fez questão de despedirdevo encerrar esta saudação, que há de ser breve, mas quero dizer nesse encerramento que faço questão de recolher de Petrônio a imagem que desejo se dos líderes parlamentares e do Presidente da Casa, e teve a delicadeza de
que em mim fique para o sempre, a imagem do homem que ria com os olhos, começar as suas visitas_ visitando o Líder da Oposição. Sinal de que aqueles
que ironizava com finura e que na sua paisagem humana tinha sempre aquele contatos nos tinham feito conhecermo-nos melhor um ao outro. E cu guardo
indefectível cigarro, ou pendente dos lábios ou preso elegantemente às mãos . comigo essa lembrança amâvel, de que, saindo daqui, levava uma amável imem gesticulação abundante. Troçador, muito troçador diante do niau gosto pressão dos seus colegas da Minoria, dos seus companheiros da Oposição.
Ministro de Estado, Ministro da Justiça, também lhe não faço fayor, seque ele atribuía a alguns dos companheiros que se vestiam, segundo ele, mal,
e mais troçador ainda quando admitia que se vestiam bem, porque o elogio não estrita justiça, ao dizer, como digo, que voltou a dar altitude e relevo àquele Ministério,· que foi, ao longo da nossa história de País independente, o
era cheio de insinuaÇões malévolas.
Vaidoso, vaidoso como todos nós. Vaidoso de fazer bem aquilo que lhe centro de ação e de atuação de alguns dos grandes brasileiros, em todos os
era cometido, vaidoso de se sentir vitorioso no debate, vaidoso até diante de tempos, desde Bernardo, desde Feijó, passando por Nabuco de Araújo ou
certas circunstâncias que, muitas vezes, nessas convérsas que tínhamos, eu a por Ferreira Viana, por Campos Salles ou por Maximiliano, por Maurício
elas tinha acesso. Certa feita ele me disse: uNão entendo você. Imagine que Cardoso ou por Oswaldo Aranha, por Milton Campos, por aquele Ministério
ontem uma das minhas filhas, vendo-o na televisão, voltou-se para mim edis- que tinha diminuído, inclusive, pela atuação muito pouco fiel ao gênio da
se- Papai, quantos anos você é mais velho que o Jarbas Passarinho?"_E dis~ nação brasileira, de alguns que lã passaram. Sem favor, posso dizer que o Mise ele: .. Fiquei profundamente oTC::ndido. Sou mais novo que você 4 anos:' nistro Petrônio Portella voltou a fazer do Ministério da Justiça um grande
Apenas me defendi dizendo: ..Não pinto os cabelos, e talvez, no momento, a Ministério. Sua atuação nele foi breve, não chegou a um ano.
Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, sabe a Casa, sabe o País, que não terei aplautelevisão me tenha favorecido um pouco mais do que a voeê. Mas não se
preocupe, não se preocupe porque você, que se sente tão jovem, deve dido todos os seus a tos, mas, também, devo dizer, por ser de estrita justiça,
lembrar-se daquela velha malícia de um homem entrado em anos, que dizia que como Líder da Oposição tive de entender-me várias vezes com o titular
daquela Pasta, e sempre encontrei no Ministro da Justiça a compreensão
que a juventude é um mal que passa com· o tempo."
Quero Iembrar~_me dele na sua última quint~~feira de vida. Eu, no Palá- pronta e a ação imediata. Para não tirar o seu tempo, nos comunicâvamos
cio do Ministério da Justiça, visitando-o. Ele, -feliz,-alegre, pacificado consigo pelo telefone todaS as vezes em que precisávamos conversar: um dia, eram os
_próprio, regozijado pelo fato de que o Presidente da República, naquele &no estudantes presos em Juiz de Fora, por uma greve, ou coisa parecida, e ao Mique se findava, o havia transformado no seu conselheiro político, em cuja pa~· nistro transmitia o apelo que de lã daquela cidade fazia o Senador Itamar
lavra o Presidente acreditava sem reservas. Despedimo-nos, e quero guardar Franco; outro dia, era assunto relacionado com a censura de obras teatrais, e
a lembrança última à porta do elevador privativo, depois do nosso abraço, eu transmitia ao Ministro da Justiça o apelo que me chegava de homens do
que não suspeitávamos fosse o último das nossas vidas. Ele, sorrindo, não mais t~~~ro; outro dia, eram estrangeiros presos no Rio Grande do Sul que pediam
agora o sorriso da ironia, mas-o sorriso do 3.fet0, -despediu~se de mim. E ainda asilo ao Brasil, e eu fazia chegar ao Ministro da Justiça os seus apelos.
Nunca escamoteou a verdade ou ocultou o seu pensamento íntimo, às
o vejo assim, e assim quero vê-lÕ e dele &uarda~ essa imagem final e definitiva
- sorrindo aquele sorriso de afeto a que me reportei ainda hã pouco, pois, vezes sob reserva, tal a confiança que se estabelecera e entre nós c que é necescomo sentenciou Ruy, ..a morte não extingue, transfo-rma; não aniquila, reM sário existir entre homens públicos, sejam do Governo, sejam da Oposição.
nova; não divorcia, aproxima". Talvez seja por isso que, quanto mais o busco Pois o Ministro da Justiça, por vezes, adiantou a mim o seu pensamento aresmorto, mais o encontro vivo. Aqui, agora e sempre. (Palmas prolongadas. O peito de determinadas questões, ainda quando eram contrárias à postulação
feita.
orador é cumprimentado.)
De modo, Sr. Presidente, que são estes os testemunhos que posso dar a
respeito
deste homem que hoje o Senado homenageia, porque tendo falecido
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador
como Ministro da Justiça não deixa de ser o Senador pelo Estado do Piauí
Paulo Brossard.
que hoje é homenageado pelo Senado. Não deixa de ser, digo mal, era o SenaO SR. PAULO BROSSARD (RS. Em nome da Minoria, pronuncia o so- dor, hOJe. homenageado pelo Senado, que se sente hàDrado, com a prt?,Sençá de'
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Ministros de magistradoS e àaqueles que foram os seus colegas de Ministêrio e daquele que
Estado, Srs. Magistrados, Srs. Senadores, Srs. Deputados, Excelentíssima
veio a ser o seu sucessor, ocupando o lugar que S. Ex• ocupava quando a
Famflia Petrônio Portella:
morte o afastou de nós.
Este é um momento, Sr. Presidente, em que eu não desejaria estar na triMais tarde, Sr. Presidente, daqui a pouco, quatro livros serão distribuíbuna do Senado, ainda quando seja para dizer algumas breves palavras em
dos. São volumes novos da Coleção Bernardo Pereira de Vasconcelos. Essa
homenagem a quem foi um dos ornamentos desta Casa. Nem deveria ser eu o
coleção foj uma das realizações do Senador Petrônio Portclla como Presidenorador desta cerimônia, e só por circunstâncias é que aqui agora me enconte. Rec~rdo-me quando, no fim da legislatura, me coube dizer algumas palatro.
vras à Mesa, como Líder da Oposição, segundo os seus estilos parlamentares,
Procurarei ser breve, Sr. Presidente:.
realcei as realizações da Mesa no tocante a publicações de determinadas
_Acompanhei com emoção o retrato, pinturescamente desenhado, com
obras históricas. E eu pude sentir que tinha chegado ao coração do Senador
graça, com arte, com finura, com afeto e com exímia felicidade pelo eminente Petrônio Portella, que, no seu discurso de encerramento, por duas vezes decliLíder do Governo; o retrato de Petrónio Portel!a. E ele me foi fazendo
nou o nome do Líder da Oposição que não constava nO texto escrito. Creio
lembrar cenas passadas aqui, passadas fora daqui.
que era uma das suas vaidades a que aludiu o. eminente: Líder Jarbas Passarinho. Justa vaidade, porque a Coleção Bernardo de Vasconcelos é, hoje, algo
Eu o conheci nesta Casa. A ela chegando, vim encontrá-lo Líder da
Maioria e Líder do Governo. Eu o encontrei depois na cadeira que hoje V. que honra o Senado, que tirou da categoria ~s raridades bibliográficas algumas obras de caráter politico que, há dezenas e dezenas de anos, se encontraEx• ocupa e abrilhanta.
Foi como Presidente do Senado Federal que maiores contatos pude ter vam esgotadas. Eu direi a V. Ex•, Sr. Presidente, e ao Senado, que toda vez
com o Senador Petrónio Portella, porque ao mesmo tempo em que o prantea- que sair um livro da Coleção Bernardo Pereira de Vasconcelos será uma homenagem renovada à memória de Petrônio Portella.
do extinto ascendia pela segunda vez à Presidência do Senado Federal, a mim
Mas não foi apenas a Coleção Bernardo Pereira de Vasconcelos, valiosa
era conferida a honra de liderar a Oposição. E, como Líder da Oposição, tive
de tratar muitas vezes, em variadas ocasiões e nas circunstâncias mais diver- coleção de livros políticos, de História Política, de: Ciência Política, de Direito
sas, com o Presidente do Senado. E devo dizer, por estrit~ justiça, que nunca Público. Foram também os vários volumes, mais de dez volumes, de "Parla-
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menta e Evolução Nacional", que ele, através de historiadores da mais alta
Como administrador público, sua filosofia assentava-se no primado do
qualificação, fez desentranhar deste monumental cemitêrio que são .os Anais ·direito, como ele rriesmo afirmou cm pensamento lapidar: " ... a magnitude
do Parlamento brasileiro, onde tanta coisa útil, tanta coisa sábia e tanta çoisa da missão: por sobre o Poder, por mais que ele se afirme incontrastãvel, estA o
bela existe, como jóias perdidas e desconhecidas exatamente porque não é fá- ·primado do Direito, profundamente integrado no seu sentido social."
cil percorrer as centenas de volumes, de grossos volumes, que formam os
Filho~do Estado da federação dos mais carentes de recursos financeiros,
Anais do Parlamento, e que representam, também, um fio contínuo da evo- era parcimonioso nos gastos públicos e só autorizava a realização-de obras
lução da sociedade brasileira e um registro, dos melhores, de nossa História, quando já dispunha dos recursos suficientes à sua conclusão .
. depois da Independência. Através de um grupo de historiadores da melhor
o seu Governo levou ao Piauí, dentre outras grandes realizações, a Uniqualificação, e bastaria mencionar o nome de José Honório Rodrigues, o Se- versidade Federal do Pia ui, o Banco dO Estado e a solução do problema de
nador Petrônio Pçrtella fez como que uma seleção, mas uma seleção ordena- energia elétrica de-Teresina.
da em torno dos grandes problemas nacionais, ao longo da nossa vida, fez ex·
Sua atuação como Preifeito de Teresina, valeu-lhe a eleição para.Govertrair dos Anais aquilo que é uma versão parlamentar da História do Brasil. nador e o exercício desse cargo garantiu-lhe a eleição ao Senado FederaL
Parece que, pressentindo que a sua vida não seria longa, ele ainda presComo Presidente do Senado e do Congresso Nacional, realizou administou outro serviço relevantíssimo que custa a crer como até então não fora rea- tração fecunda e inovadora ..
lizado por nenhum hOmem público. Ele fez desentranhar do pó dos arquivos
Nos debates parlamentares, era franco, sincero, leal e sobretudo, corajoe revelar aos olhos dos estudiosos desta terra as Atas do Conselho de Estado. so. Tratava o interlocutor, mesmo sendo seu adversário, com finura e lhaneAquela instituição tão malsinada ao longo do Segundo Reinado e aquela ins- za, daí o respeito e a amizade que granjeou durante suas atividades.
tituição que assegurou ao nosso País, então um jovem Pais, um Pafs de calças
Sua vida parlamentar iniciara-se nos idos de 1954 na Assemblêia Legiscurtas, a realização de uma política coerente, de uma poUtica sábia, durante lativa do Piauí e estendeu-se até 58, período em que, como Líder do Opaaquele período da história da nossa terra. Pois também este serviço se deve a sição, fez daquela Casa um dos pontos de grande atração.
Petrônio Poftella, à Mesa por ele presidida.
Para o Senado Federal, veio em 1966, firmando~se no Colégio dos LídeSr. Presidente, eu disse que ia ser muito breve e começo a ser longo. E res com tá.Iento e equilíbrio. Era elemento de ligação entre a pressão do Coonão saí apenas de um pequeno período da vida do extinto Senador pelo gresso e a resistência das forças representativas do Poder Revolucionário.
Piauí. Tudo aconselha que eu encerre, encerre logo. Mas diria ainda que talReeleito, de 1974 a 1978, ê novamente Presidente do Senado e do Con~
ves ele gostasse de ouvir o que a seu respeito, no dia seguinte ao de sua morte, gresso Naciomil e Líder do Governo e da Maioria. Em 1979, assumiu o Miescreveu Carlos Castelo Branco, jã por ser, como ele, do Piauí, Estado que nistérío da JustiÇa a convite do Presidente Figueiredo.
ele tanto elevou no cenário nacional; jã por ser -0 primoroso jornalista que
Das lides políticas, deixa traços marcantes que o consagraram na admi~
todo País admira. Pois eu vou recorier ao juízo de C3.rlos Castelo Branco, ração dos brasileiros e que o levarão à imortalidade pelo bem que semeou.
para dizer que "Petrônió Portella era 0 político·mais bem dotado de sua ge-As lutas que empreendeu como coordenador político, a princípio no Geração e aquele a quem as circunstâncias reservaraitl 0 papel de maior relevo verno Geisel e depois no Governo atual~ valCram-lhe o título de .. artífice da
nesta difícil tarefa de articular a transiçãO~dé um regime ditatorial para um re~ abertura democrática."
gime democrático."
Numa fase difícil de nossa história, exerceu tanta influência em tomada
Repetindo as palavras do eminente jornalista creio que emito um juízo de decisões que o presente e o futUro hão de lhe consagrar o merecido título.
comum, uma idéia geral de quantos têm vivido os acidentados e agitados
Nessas decisões, tais como a revogação dos a tos- de exceção, a anistia e a
anos que marcaram a ascensão de Petrônio Portella ao plano nacional, ao reformulação partidária, estiveram presentes sua habilidade política e seu
espírito público.
plano federal até o instante do seu desaparecimento.
As circunstâncias em que a morte 0 levou sensibilizaram a nação. Creio
Com a revogação dos ates excepcionais, a Nação reioma o caminho da
que o País parou por um instante, emocionado diante do fato de sua morte. democracia.
Quanto não houvesse outros motivos, Sr. Presidente, é que ele despertara es~
A anistia, como foi planejada e concedida, não causou constrangimento
peranças e eram muitos os que esperavam do seu talento de politico alguma à grande maioria dos punidos e nem reações às forças representativas do Siscoisa a mais em favor do Brasil.
tema.
São estas as pobres palavras que pude dizer, improvisadamente, nesta
Com a reformulação partidária, extinguíu~se o bipartidarismo e as diYer~
tarde. (Palmas prolongadas. 0 orador é cumprimentado.)
sas correntes políticas encontraram opção- para associar-se em partidos políticos de idéias homc;>gêneas.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
I:: evidente que essa tarefa não foi só sua, companheiros seus, entidades de
Senador Bernardino Viana.
classe, organizações religiosas o ajudaram em sua missão, mas em tudo que
foi feito pela abertura democrática e pacificação da família brasileira há a
O SR. BERNARDINO VIANA (PJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- marca de sua genialidade política.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dele disse o ex-Senador José Lindoso, hoje Governador do Amazonas,
Esta- a homenagem pé-stllma- é a melhor das homenagens que não se em discurso que pronunciou nesta Casa pot ocasião de sua eleição para Presi~
detém em mesuras, diante de poder, mas reverente, consagra um homem, dente da Arena, em Substituição ao saudoso Senador Filinto Müller, a respeiuma vida, um exemplo ..
to da suposta solidariedade que teria dado a João Goulart no dia 31 de março
Com estas palavras do homenageado, inicio .eSte trabalho.
de 1964:
Sem dúvida, o nosso companheiro desaparecido merece toda nossa con"Por ter sido vítima de equívoco na trama da História, mas,
sagração por ser exemplo de uma vida honrada, de parlamentar dos mais cionão é da subespécie dos que ficam agachados ao muro; nenhum gessos de seus deveres, de companheiro dos mais queridos.
to brotou-lhe da alma que não fosse ditado pela boa fé, que não fos·
Realmente, no Senador Petrônio Portella, pela facilidade de
se movido pelo _superior ânimo de servir à naç-ão. que não fosse imcomunicar-se, pelo desejo ardente de alçar bem alto o nome da instituição
pulsionado pela reta consciência na busca infatigável do bem públiqu,e, com desvelo e entusiasmo, tão bem serviu; pelo espírito de luta com que
co."
defendia, às vezes com p-róprio sacrifício, a integridade e o prestígio do ConPetrônio, udenista por convicção, fOi ·eleito Governador do Estado do
gresso Nacional, contornando os desentendimentos nas horas amargas e tensas, há, com justiça, que se lhe reconhecer a grandeza que atingiu como políti- Piauí, em 1962, numa coligação UDN-PTB. E, como coligado, se comportou
co e parlamentar.
sem, no entanto, fugir aos seus ideais ou à filosofia do Partido a que perten~
Sobre o amor que dedicou ao CongressO, o iluStre Deputado Thales Ra- cia. O fato de haver ele afirmado a jornalistas, quando irrompeu a Revolução
malho, Secretário~Geral do Partido Popular, assim se expressou: "Era o ho- de 31 de março de 1964, que estava com a legalidade não representava opomem do Congresso que presidiu por duas vezes, ~m homem, _portanto, de sição às Forças Revolucionãrias, cujã a razão de ser do levante grande parte
nossa Casa, sem inimigos, Um político prOfisSional qUC honrou a class·e políti- da Nação desconhecia e até ficou atónita com o movimento. A ordem de
vários Chefes do Alto Comando que depois aderiram à Revolução; era a de
ca. Honrado, sério, leal e competente."
Estas palavras, proferidas por personalidade da Oposição, verdade, tr~ que se conservassem com a legalidade. Daí a pergunta do grande Líder quanduzem não só a afeição que seus pares por eÍe nutifãiD. independentemente de do jorravam as cartas anónimas sobre suas repetidas ascensões: .. E os milita~es que aderiram no dia 19, .eram fieis a quem"?
cor partidária, como o amor que devotava à instituição .a que pcrten_cia.
Esse episódio, como se vê, não obsCurece a firmezã de carãter do grande
Neste evento, não venho fazer sua biogr~fia maS.descrever lances de urna
vida agitada e tormentosa que a dedicou por .in-teiro à administração "'púhlica, homem público qUe foi Petrônio Portella. Pelo bem que fizera a seus seme~
aos debates do Parlamento e às lides da polltica.
1hantes, o seu nome, por certo, será imortalizado pelos historiad.ofes.
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Já aos dezoito anos, conhecia as diversas escolas literárias luso-·
brasileiras e era ledor assíduo dos clássicos da literatura e da história do mundo ocidental. Nessa condição, ihgressou no magist6rio nas cadeiras de português e história. Os trabalhos que, em vida, publicou, resumem-se a discursoS,
conferências e pareceres. É que, desde o curso ginasial, quando professor e
inspetor de alunos, ao universitários, como. funcionário dos Correios e Telégrafos, dividia a atiVidade profissional com a estudantil, sem falar na política
para a qual tinha argúcia e peridor. Mas, ainda aSSim, deixou peças literárias
primorosas como a conferência que pronunciou em 24 de novembro de 1979,
lem Ouro Preto, quando da chegada ali dos restos mortais de Bernardo Pereitra de Vasconcelos.
Ele abre o seu trabalho assim:
uNada mais edificante que o espetãculo desta noite.
Bernardo Pereira de Vasconcelos não volta à ~erra berço. Não
se regressa à terra de onde jamais se saiu, porque quando o espírito
permanece ligado pelas inspirações mais caras, pelos vínculos mais
profundos, que importam as distâncias, o passar do tempo ou a própria morte?"
E continua o prólogo:
~·oe Bernardo Pereira de Vasconcelos vêm os restos mortais,
símbolo material de uma vida que fixou em nós, e estA na história,
no nicho entre os grandes da Pátria, pelas mensagens e instituições
que ele soube legar, pelas lutas que lhe valeram os titulos entre os
construtores e consolidadores do Império."

E continua nesse estilo sublime a sua fala utilizando termos apropriados
em frases que empolgam e deleitam os ouvintes. E o seu pensamento vai num
crescendo atê atingir o vôo condoreiro de que estão marcadas as composições
literârias clássicas.
Mas o curioso é que falando de Bernardo ê como se estivesse falando de
si próprio, tal a identidade entre os dois homens públicos.
Quando diz que "Vasconcelos conciliou, sempre, as preocupações locais
com as responsabilidades que a representação polrtica e a incoercível vocação
de luta que lhe impuseram no plano nacional", ê como se estivesse relatando
a sua própria atividade política porque, como ê: sabido por todos, as lutas que
lhe foram impostas no plano nacional não arrefeceram seu ânimo nas lides
políticas de sua terra berço.
O amor que dedicou à terra-berço esteve sempre ligado por vínculos profundos a toda iniciativa·que objetivasse o progresSo e o bem-estar social de
seus conterrâneos.
Família bem constituída e organizada, tinha ele em D. Iracema, sua dileta esposa, conselheira e colaboradora admiráv~l. Esteve sempre a seu lado
nas campanhas políticas, acompanhando-o aos mais distantes rincões da terra piauiense, nos comícios, nas praças públicas e nas- reuniões domiciliares.
Compreensível, quando Petrõnio, como Líder da Oposição ria Assembléia Legislativa, combatia vigorosamente· o governo de seu pai, o Cel.
Pedro Freitas, ela procurou pôr cada coisa em seu lugar, separando muito
bem as ternuras do amor com as lutas da política.
No di~ 6 de janeiro, deixOu o nosso convívio o dileto amigo, ·o companheiro de toQos os momentos. Petrônio Portella, materialmente, silenciou a
sua voz, mas espiritualmente ouvi-la-emos, sempre, prenhe de conceitos, de
ternura, de altas sabedoria.
Homens hã que passam a história por sua tirania, poi seus feitos gUerreirOs, ou, num reverso da medalha~ pela maneira elogiâvel e digna com que se
conduziram durante a sua existência, na vida pública e privada, semeando o
bem entre os seus semelhantes, objetivando à grandeza da Pátria.
Assim, foi Petrônio que, apesar de haver se projetado na vida pública,
num dos momentos políticos mais difíceis. de nossa história, quando os conceitos as di:vergências entre as duas correntes antagônicas então existentes se
acirravam, emerge o notâvel homem público, representando um Estado que
·viveu sempre na obscuridade, e projeta-se como mediador e coordenador
político dos Governos Geisel e Figueredo, como Parlamentar, emérito, Presidente do !\enado Federal e do Congresso Nacional, Presidente da ARENA e
como Ministro da Justiça.

e

Nós os seus amigos não o esqueceremos, tê-lo-emos na memória em boa
conta e o citaremos 'sempre como exemplo a· Ser seguido peta posteridade,
pela sua coragem, tenacidade e civismo. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador HelvídiO Nunes.
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O SR. HELVIDIO NUNES (PI. Pronuncia o seguinte discurso)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Conhecemo-nos no Rio de Janeiro, na segunda metade da dêcada de
quarenta, quando, após os exames de praxe, a então Faculdade Nacional de
Direito da Universidade do Brasil também o acolheu.
Filhos de cidades vizinhas, de municlpios lindeiros - Picos e Valençanos primeiros anos de vida estudantil seguimos caminhos diferentes. Procurei
o tradicional Ginâsio d9 Cr~to. no Ceará, enquanto ele, por outras motivações, transferiu-se para Teresina, à procura de trabalho que lhe possibilitasse a continuação dos estudos.
Cumpria um destino. Filho de Inhazinha e de Eustáquio Portella, que foi
por vârios anos Prefeito daquela Cidade, polltico ao qual sobrava honradez
mas escasseavam bens materiais, no deslocamento para a capital do Estado
seguia o exemplo dos irmãos mais idosos, ao mesmo tempo em que servia de
modelo aos mais moços.
Sabíamos da existência comum, dos laços avunculares que nos uniam,
que jamais exerceram influência no nosso relacionamento, particular ou
público, mas sem aproximação, sem o conta to, sem o relacionamento pessoal
direto.
Identificamo·-nos sem intermediários e assini prosseguiu a nossa convivência durante mais de trinta anos. A mútua afinidade, inclusive política, Começou, verdadeiramente, nos bancos universitârios, pois que na Faculdade
Naciorlal de Direito militamos na mesma organização partidária, que o elegeu, em 1949, meu substituto no pomposo cargo de diretor-redator-chefe do
jornal A Crftica, combativo e temido periódico do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira.
A vida universitária transcorreu no período imediato ao da redemocratização do País, marcada, de um ladÓ, por estudos e trabalho intensos e, de outro, por greves e manifestações reivindicatórias., após quase três lustros de
desvios legais e de marginalização política.
Retornamos, concluídas as tarefas do curso superior, ao Piauí. Fixei residência em Picos enquanto ele, cheio de justificadaS esperanças, dois anos depois, em Teresina, vez que o exercício da Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados dos Transportes e Cargas obrigou-o à dilatação de um ano no têrmino do curso superior.
Meteórica foi a passagem de Petrônio Portella Nunes, por~m, no exercício da advocacia. Entretanto, apesar de meteórica, deixou o brilho de sua inteligência em todos os atos que praticou, a marca do seu saber juddico nas
peças que produziu, inteligência e lastro jurídico aliados a diferentes provas
de destemor, pois que tanto exigiu, tnuita vez, o patrocínio dos direitos que
lhe foram confiados.
Logõ adquiriu concé:ito, fama e clientela. A rCmUlietaÇã-o material jamais _
o empolgou.
Aos poucos, porém, a advocacia politica, como era de esperar, passou a
consumir, progressivamente, todas as suas disponibilidades de tempo.
Entregou-se, cedo a atividade que o empolgaria em definitivo, e atrav~ da
qual, com o passar dos tempOs, iria subir quase todos os degraus da vida
pública do Pa!s.
Petrônio Portella não teve tempo, assim, de ser um jurista de escol, sequer um per~ancnte militante da advocacia. Graríde conhecedor do vernáculo, com um cabedal incomum de conhecimento da Ciência Jurídica, que cultivou vida em fora, com a palavra fluente e os gestos largos, não tenho dúvidas
de que cedo viria a sê-lo. Os desvios e os encantos da luta político-partidária,
entretanto, se o re~raram do convívio da profissão eleita, deram-lhe, cm contrapartida, a intimidade do conhecimento e da prática da Pol!tica em geral,
sua verdad~ira, natural e autêntica vocação:
Certo ê que, envolvido nas malhas das campanhas eleitorais, o seu escritóriO; como que passou a funcionar nos plenários da Assembl~ia Legislativa c
do Tribunal Regional Eleitoral, na defesa dos interesses do Partido e dos Correligionários, da Capital e do interior.
A campanha de 1950 ainda o apanhou sem o indispensâvellastro pol!tico e profissiorial. Concluiria o curso jurídico no ano seguinte e não dispunha
da densidade eleitoral capaz de levá-lo, à conquista de uma cadeira na Assembléia Legislativa. A suplência, todavia, serviu-lhe do mandato. Os Deputados
transformaram, na prldica, uma expectativa em direito, de tal sorte que, permanentemente convocado, pôde desempenhar, naquele quatriênio, com inexcedível
competência, vigorosa, combativa e destoniida ação parlamentar.
Nas eleições de 19S4 ·éonquistou, ··dêrmitivamente, a representação nn
Assernblêia Legislativa, que continuou a .empolgar com os seus discursos, o
seu exemplo e a sua invulgar capacidade de trabalho, inclusive nas comissões
têcnicas. E a partir de então, no exercício da liderança, começou a dirigir os
d~tinos políticos do Estado, embora o comando de direito virtualmente per·
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manecesse com ·terceiros; o poder de fato, entretanto, começava a consolidarse em suas hábeis e diHgentes mãos.
Vitorioso no Legislativo, os fados políticos determinaram que, em 1958,
Petrônio Portella tentasse incursão no Executivo. Fê-lo para a Prefeitura de
Teresina, tarefa empolgante e, ao mesmo tempo, plena de promissoras recompensas. É que necessitava, de um lado, afirmar-se definitivam_C?Dte no
campo administrativo, convocando para si as atenções de todo o Estado, e,
de outro; alcançar contingente próprio e expressivo que lhe proporcionasse a
sustentação eleitoral que a sua justa ambição política reclamava.
Eleito Prefeito em pleito memorãvel, Petrônio Portella entregou-se, de
corpo e alma, à administraç~o. Sem recursos, enfrentarido, de princípio, a mã
vontade e, mais tarde, a beligerância do próprio Governo do Estado, o jovem
Prefeito multiplicou presença e lançou os fundamentos da ação planificada de
seu governo. Ao lado dos problemas que reclamavam prontas soluções de ordem material, elegeu também os encargos sociais como prioritários de sua administração, no que recebeu a colaboração e a ajuda notáveis de sua esposa
-dona Iracema Freitas Portella Nunes, filha do ex-Governador que combatera ao tempo de sua passagem pela Assembléia Estadual. Da ~oca destaco,
apenas, o fato de que, no combate às casas de palha, flagelo que enodoava a
capital do Piauí, criou e manteve uma Fundação, com a finalidade de, h uma·
na e corajosamente, enfrentar o magno problema, responsãvel, no passado,
pela consumação de verdadeiras catástrofes.
Rompido o acordo UDN-PTB, em meio à administraçilo Chagas Rodrigues, o prefeito Petrônio Portella passou a despontar como candidato da
União Democrática Nacional ao Governo do Piauí. 1:: que soube conquistar o
eleitorado de Teresina e ganhar a preferência dos correligionários do interior,
mercê da segurança de sua ação, da obra administrativa realizada, da confia.
bilidade de sua palavra e da sua inquestioná~lliderança, que atraiu, inclusive, expressiva parcela do tradicional adversário Partido Social Democrâtico.
Eis que, em plena campanha, a terrível doença bate-lhe à porta. Petrônio
Portella, porém, a tudo enfrenta. Todos sentiram, então, o tamanho e o vigor
da sua Ie, que sublimou a própria fraqueza física. Operado, contrariando as
prescrições médicas e superando, até mesmo, as expectativas otimistas dos
companheiros mais chegados, enfrentou as agruras da luta política no interior do Piauí, em clima adverso e em condições lastimáveis das estradas, montado em carro desconfortável, lotado por companheiros de jornada. Comícios nas mais diferentes e incômodas horas, às vezes sob o sol escaldante do
meio dia, outras vezes eri:t plena madrugada, a dezenas de quilômetros de dis·
tância.
Quanto sofrimento, mas também quanta determinação. Era o candidato
que desconhecia obstãculos e que Clesprezavã canseiras, o homem a quem o
destino tinha confiado, paradoxalmente, espinhosa e gratificante missão.
A vitória eleitoral foi a decorrência da pregação- que eíettiou, o prêmio
ao inenarrável esforço despendido.
No Governo, Petrônio Portella desdobrou-se, atirou-se com inigualâvel
amor ao trabalho. Fui, como Deputado Estadual, reeleito, seu Secretário de
Obras Públicas, Agricultura, Indústria e Coni~cio, secretaria de nome tão
comprido mas, até então, inteiramente vazia de significação em termos de desenvolvimento do Estado.
O novo Governador trazia novas idéias, novos métodos de ação, nova
orientação político-administrativa. Assim ê que, pela primeira vez em sua his·
tória? o Piauí teve uma administração planejada, consubstanciada no I Plano
de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. Antes de pô-lo, rcalmeitte, em execução, eis que surge a segunda grande provação por que passou Petrônio Portella, traduzida na rebelião da Politica Militar, gerada por diferentes fatores mas com a motivação declarada de insuficiêrtcia de vencimCRtos.
A crise, entretanto, tinha origem mais remota. Lembro-me de que, Uder
da UDN na Assembléia Legislativa, no quatriênio anterior, compareci, a
convite, a uma reunião promovida por um grupo de Oficiais. Explodiram reivindicações de toda sorte, numa demonstração evidente da derrogação do
princípio hierárquico e de inquestionável posicionamento polftico-partidârio.
Para dominar a insurreição, o Governo federal, embora não tivesse um
correligionário na chefia da administração estadual, mas reco~hecendo-lhe a
firmeza de atitudes e a correção de propósitos, autorizou a interferência das
tropas do Exêrcito, com o que, depois de cenas patéticas, foi concluída com e..
xito a operação saneadora.
Moralmente vitorioso, fã.ltavam ao Governador os meios materiais necessários à administração que pretendia realizar. O Poder Central de adversârio passara a correligionário. Sete meses decorridos, todavia, e apenas com
o asfaltamento da pista do aeroporto de Tcresina, encerrava-se, -inelancolicamente, o Governo que a maioria dos piauienses ajudAra a escolher.
Novo Presidente. Comando politico contrário, consequentemente,. à situação dominante no Piauí. A arrecadação mal chegava para cobrir as despe-
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sas com o funcionalismo. E o Governo tinha os seus objetivos, as suas metas,
o seu Plano de Desenvolvimento.
O GoVernador Petrônio Portella não tinha outro caminho, outra alternativa, outra opção. Procurou o Presidente da República e lhe fez, sem servilismo, sem sabujice, sem o adesismo que avilta, exposição real e exata da situação estadual, ao tempo em que solicitou, por emprestimo, a transferência
de recursos para a programação que pretendia executar.
Lembro:me, ainda hoje, da satisfação, da eáforia de sua chegada, ao
anunciar a concessão dos primeiros quinhentos inil cruzeiros do <_;Joverno
Central ao-Piauí, e' que não se deStinavam .ao pagamento ele despesas de
custeio.
Estabeleceram-se preferências nas prioridades eleitas. passou·sc ao detalhamento e por fim à construção das obras programadas. A segunda ajuda,
de igual valor, não demorou a chegar e a administração marcou significativa
presença tambhl nos municípiOs intciioranos, quase dodàs desassistidos do
Governo estadual. Enquanto isso, os problemas básicos de Teresina foram
enfrentados, ao tempo em que, paralelamente, cuidados tomados com vistas
à aceleração das obras da Boa Esperança e da criação da V niversidade Federal do Piauí.
A aproximação do gov~rnador Petrônio Portella com o então Presidente
da República, portanto, foi inspirada no bem público, no desejo do governante sem meios, sem disponibilidades materiais, de servir, de construir, de
melhorar a vida do Estado, sem a mais mínima conotação de adesismo ou de
favorecimento pessoal. Foi, não resta dúvida, uma decisão realista e corajosa,
de elevação polftico-partidãria daquele que premido pelas condições desfavoráveis apelava para a autoridade que tinha, inclusive, o dever legal de assistir
à unidade federada em dificuldade.
~pesar da grandeza da causa que o motivou, Petrônio Portella pagou,
vida em fora, pesadfssimos ônus tributâ.veis à incompreensão, algumas vezes,
outras tantas à maledicência e à má fé:, pelo proveitoso relacionamento que
manteve, como Governador do Piauí, com o Poder federal. E pagaria muito
mais, ainda, por decisão personalíssima que adotou, em momento crucial da
vida das instituições e do País.
Com efeito, a partir do retorno a'o presidencialismo, já que a maioria esmagadora do povo respondeu não ao improvisado parlamentarismo,
acelerou-se o processo de agravamento da crfse econômico-social e "poUtica
que grassava no País. Não cabe, ao ensejo, falar sobre as causa~, 111as apenas
referir os efeitos.
Como é natural, nas duas Casas do Congresso, nas corporações militares, nas entidades culturais e de classe, eniun, nos mais diferentes segmentos
sociais começou a lavrar a onda de insatisfação que, em crescendo, viria a explodir nas ruas, avenidas e praças e, dias depois, no Movimento cívico-militar
de 31 de março de 1964.
Na noite de 30 de março, após ter captado a notícia numa emissora paraense, fui a Palácio e comuniquei ao Governador que a Revolução estava
prestes a eclodir, pois que o Chefe do Executivo mineiro acabava de requisitar todo o estoque de combustível existente no Estado.
Era o Piauí do início de 1964. Sem estradas, sem transportes, sem energia, sem meios de comunicaç_ão. Na manhã seguinte as emissoras locais anunciaram o início do Movimento militar que, em poucas horas, empolgaria o
Pius. No dia I• de abril, às primeiras horas, Petrônio Portella surpreendeu aos
presentes no Palácio com a declaração de que iria publicar nota de apoio à legalidade constitucional. Resistiu aos apelos de amigos, correli~ionários e de
familiares. Desprezou, inclusive, os conselhos do Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, que o procurou para desestimulá-lo da id~ia, em nome dos
interesses maiores do Piauí.
Mas ele a tudo e a todos resistiu, pois que, deixou impUcito, via no sim·
holismo daquele gesto prova de submissão à legalidade constitucional, derespeito à dignidade das funções do cargo de Governador e de desapego às honrarias proporcionadas pelo Poder. Poderia ter ficado à espreita, aguardando
o desenrolar dos acontecimentos, mas preferiu nilo ser omisso, tratou de
manifestar-Se, comprometendo, inclusive, o próprio futuro c o da famflia.
Tomou posição, é verdade, mas consciente do seu ato, certo de todas as
consequências que lhe poderiam advir, para ficar em paz com a sua formação
jurídica, com a sua consciência e com aquilo que, na oportunidade, julgou indeclinável dever.
Seus inimigoS. des81'etos jamais o perdoariam. Incontáveis tentativas fo,
ram feitas para jogá-lo contra os Governos revolucionârios. A nota que expediu no dia 1• de abril de 1964, quando já estava, diga-se de passagem, praticamente decidida a sorte da Revolução, em defesa da Constituição e das instituições, foi o látego com que pensaram, repetidas vezes, molestá-!o. Não me
cumpre, no momento, fazer a defesa de Petrônio Portella naque1e episódio.
Limito-me à narração dos fatos, vistos na época e em obediência às peculiari-
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dades locais. A tarefa de julgá·lo cabe à História, pois que os Presidentes do
período revolucionãrio deram·lhe, até o dia da morte prematura, sobejas provas de confiança e de amizade.
Poucos, talvez, tivessem a coragem e a grandeza que ele soube esbanjar,
às vezes perdulariamente. ~que os pobres de espírito não conhecem o destemor, muito menos aplaudem a virtude que não podem praticar.
Vencidos os obstãculos iniciais, e com o retorno do País à plena normalidade, o Governador do Piauí empenhou-se, com redobradas forças, às tarefas
da administração, de tal sorte que, ao renunciar ao Governo para pleitear
uma cadeira da representação do Piauí no Senado Federal, entregou aos
piauienses um acervo de obras e realizações verdadeiramente notável, na Ca·pital e no interior, de variados portes, mas todas ligadas ao desenvolvimento
estadual. Não cabe, n~ta oportunidade solene, enumerâ-las; importa, por6m,
dizer que tais empreendimentos foram levados a bom termo à custa de ingentes sacrifícios, de modelar emprego dos recursos públicos, de rigorosa disciplina nos gastos, da criação de incentivos à arrecadação, sem a tomada de
empréstimos, internoS ou externos, atê mesmo sem a injeção de recursos federais, a fundo perdido, no Estado.
Refiro o fato, que à primeira vista parecer irrelevante, porque lhe atribuo
especial significação. ~que nos dias que correm, administrar, segundo uns,
não é mais construir, edificar, muito menos, segundo OUtros, gerir com probidade e eficiência os dinheiros arrecadados. Hoje, na maioria dos casos, medese a administração pela capacidade de alcançar sucessivos e crescentes emprêstimos, com dilatados prazos de carência e longos períodos de retorno,
quase sempre prorrogados.
Petrônio Portella foi, ao contrário, o administrador capaz c diligente,
que soube transformar o pouco com que contava em maior Soma de -oeneficios para a coletividade. E as urnas eleitorais de 1966 deramRlhe esmagadora
vitória sobre o contendor, na campanha cívica que a todos envolveu e empolgou.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. Ao pedir para falar nesta sessão em ho·
m~magem à memória de Petrônio Portella, decidi que me restringiria a narrar
fatos e episódios, circunscritos às lindcs estaduais, da vida do pranteado extin·
to. As atividades que desenvolveu nas comissões técnicas e no plenáriO, na
presidência de colegiados, no exercício da liderança, na direção, por duas vezes, do Senado da República e, por força da Lei Maior, do Congresso Nacional, sem esquecer a presidência da extinta Aliança Renovadora NacionalARENA, e as funções do cargo de Ministro da Justiça, pertencem aos jornalistas, aos estudiosos, aos historiadores, aos cientistas poHticos. Cingi-me ao
Piauí e aos acontecimentos que com o Piauí se relacionaram.
Claro que nas minhas palavras, mais um depoimento do que um discurso, fácil é apontar a presença do amigo, amizade que venceu o tempo e os percalços que a própria vida oferece.
Para ser mais ex ato, a vida jamais criou situações que, ainda de leve, pu
dessem fissurar a nossa amizade. ê bem verdade que, nos últimos anos, conversávamos o indispensável. Mas sempre nos compreendemos. Os gestos, as
palavras escassas, as referências isoladas diziam mais do que longas dissertações.
---- - R

No dia vinte de setembro, quando, em busca de tratamento médico para
a saúde seriamente abalada, fui a: São Paulo, Petrônio Portella estava no ae·
reporto para a despedida. Ao abraçarRme, com a voz embargada, pois que
não conseguiu dominar inteiramente a emoção que sentia, disse-me apenas:
..Coragem! Lembre-se de mim e do que jâ sofri".
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Acompanhei-o, aqui em Brasília, ao campo da Esperança e vi, senti e
pude avaliar o impacto causado pelo seu desaparecimento.
O Brasil inteiro, especialniente o Estado do Piauí, chorou a sua morte. E
somente depois de morto é que os brasileiros vamos poder avaliar e compreender, sem provincianismos, sem sentimentalismos, sem exacerbação de
paixões, a sua incomensurãvel grandeza. (Muito bem.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Depois das tão eloqilentes e justas
palavras aqui proferidas pelos eminentes senadores Jarbas Passarinho, Paulo
Brossard, Helvídio Nunes e Bernardino Viana, é bem possível que nada tenha
eu a acrescentar. Entretanto, nilo posso deixar de assinalar que estas palavras,
que podem parecer que foram agora dirigidas a nós, dirigidas a este Plenãrio
tão ilustre e que, na sua composição, bem mostra a marca deixada por PetrôR
nio Portella na vida do País, elas não se dirigem apenas aos seus contemporâneos, aqueles que, como nós, sentem e lamentam o seu desaparecimento; elas
são sobr_etudo dirigidas para a História, elas são dirigidas para o futuro, para
a postendade. Até porque, e disso estou certo, se nós hoje muito falamos de
Petrônio Portella, dele ainda mais falarâ a História.
Realmente na sua vida de político, e de polftico integral, como tão bem
acentuou o Senador Jarbas Passarinho, ele, nessa vida, que o trouxe desde o
seu modesto Estado, o Piauí, sem qualquer outro respaldo que lhe assegurass.e, de logo, uma projeç~, ~le,.pelas suas qualidad~s, P()r aquela vocação política que tizera dele, como lembrou o Senador PauloBrossard, o polítlco mais
bem dotado da sua geração. e ele pode ascender degrau por degrau. E não 0
fez nem pelo acaso, nem pelo acaso das circunstâncias, ele o fez pelo seu me-"
recimento, ele o fez pela capacidade com que soube desempenhar todas as
funções públicas que lhe couberam. Líder da Assembléia do Piauí, Deputado,
Prefeito de Teresina, Governador do Piauí, Senador da República, Presidente
do Congresso e Ministro da Justiça, em cada uma dessas etapas da vida pública, Petrônio Portella se revelou e se desdobrou uma nova face, certamente
maior, mais alta, mais aperfeiçOada, isto pela experiência que ele soubera
acumular nesse trato que a política nos proporcioria dia a dia.
Ele não perdeu um momento da sua vida. Ele, durante toda ela, foi como
que se preparando, sempre para subir numa escalada contínua que a morte
interrompeu mas que, como bem se acentuou, não podemos saber até onde o
levaria, mas que, certamente, o teria levado a posições mais altas e duradouras.
Portanto, o Senado ~a República que, por duas vezes, teve a honra de o
ter na sua Presidência, não pode deixar de estar profundamente sensibilizãdo
e até emocionado. Acho que cada um dos seus companheiros, dos seus amigos- e foram muitos que ele aqui teve- sente neste momento- a ausência in·
substituível de Petrônio Portella. E de tal modo que acredito não exagerar di·
zendo que a cadeira que ele aqui ocupou, que aqui honrou, que aqui ilustrou,
não será uma cadeira vazia. Ele continuará., pelo tempo afora, presente não
só na lembrança dos contenporâneos, mas também na evocação do Brasil, na
evocação da posteridade que, pelo tempo afora, saberá sempre que aqui houve um homem daquela dignidade, daquela estatura, daquela capacidade que
foi Petrônio Portella. É a ele que nós, hoje, rendemos a nossa homenagem.
E quero acentuar que nós aqui que, tantas vezes temOs justamente prestado- homenag_ens, sabemos também que não é por acaso que se reúnem,
numa oportumdade como esta, em Plenário, as mais altas autoridades daRepública, não apenas do Senado, mas também os Ministros, os Tribunais, os
Deputados, os Chefes, enfim, todos aqueles que, aqui vindo, quiseram demonstrar o seu apreço, a sua solidariedade, neste momento que é para todos
nós de dor.
Como sa~emos que de dor ainda maior ê. para a sua dileta companheira,
D. Iracema, tao bem lembrada pelo nosso eminente companheiro Jarbas Passarinho. Realmente foi ela, durante toda a trajetória política de Petrônio Portella, a grande e fiel inspiradora de sua existência. A ela queremos, neste momento, não apenas em rtoss_o nome, mas certamente em--nome de todo o Senado e de quantos aqui estão, dirigir üma pãlavra de solidariedade e de pesar
por aquele luto que tanto fez o Brasil sofrer, naquele momento em que a vida
nacio?al, com~ bem o disse o Senador Paulo Brossard, parece que parou. Parou d1ant~ ~o Impacto -q~e representou para todos n6s o desaparecimento do
grande Mm1stro da Justiça que tantas e justas esperanças havia suscitado ao
País, aos brasileiros.
Quero, agora,' agradeCer a quaOtos aqui atenderam ao nosso convite o tere~- compar~ido _a esta solenidade em que rendemos o nosso preito de saudade e sobretudo a nossa homenagem, a nossa sincera homenagem, ao grande
brasileiro que foi Petrônio Portella. (Pausa)

Durante o período de internamento, diariamente telefonava para o hOsà procura de notícias. E no dia nove ~e outubro, quando do meu retor.
no, convalescente ainda do sucesso operatório, ele estava ao pé da escada do
avião e deu-me, sem palavras adicionais, o primeiro e apertado abraço de
boasRvindas.
DeSpedimoRnos em dezembro. Fui ao nosso Estado em gozo de recesso
parlamentar, depois de mais de quatro meses de ausência.
Estava no domingo, seis de janeiro, nas cercaftlãS de Picos. Desconhecia
a viagem a Santa cafarina e não sabia de suas çlerradeiras palavras à televisão.
De repente, por volta das 19,15 horas, dois amigos fraternais deram-me a
notícia terrível, airida que mascarada pela incerteza.
Corri à cidade. Logo na primeira ligação-telefónica, amigo comum, resi·
dente em Teresina, confirmava a esmagadora verdade.
-~elutei em acreditar no que me diziam. E ainda hoje. em certos instan~
tes, qualquer coisa do íntimo, inteiramente inexplicável, reacende a dúvida
inicial.
Certo é que até o inconsciente, apesar do transcorrer do tempo, ainda
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca os Srs. Senão se acostumou à brutal, à inexorável realidade. Vezes sem conta vem a im- n~dores para uma sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
pressão de que continua vivo, vibrante, a traçar planos e a comandar ações. mmutos, para apreciação da ~ensagem n'i' 30, de 1980, do Senhor President~
pit~l
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da República, pela qual submete ao Senado a escolha do Sr. Fernando Ab- f~mi~ia~es, nos dirijamos ao Auditório Petrôn_iQ Portella, que será agora inaubott Galvão, Ministro de Segunda Clas$e, da Carreira de Diplomata, para gurado, e ao qual será aposto, para a lembrança das gerações futuras, o nome
exercer a função de Embaixador_ do Brasil junto à ~epública de El SalvadOr. de Petrônio Portella. (Palmas prolongadas.)
Estâ encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de encerrar a sessão, desejo
convidar todos os presentes para que, comigo e a Sra. Petrônio Portella e seus

(Levantawse ã sessão às 16 horas e 10 mi'nutos.)

ATA DA 16• SESSÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDENCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES
Sujeitos a constante desgastes fisicos, trabalhando pela noite adentro,
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
quâse sempre em recintos fechados, os músicos exercem peculiaríssima ativiw
SENADORES:
dade, espargindo emoção e alegria.
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
Esta, a proposição que trago ao conhecimento de meus eminentes cole- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriei
gas e que, por certo, merecerá o reconhecimento e a aprovação de todos.
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
Sala das Sessões, 19 de março de 1980. - Itamar Franco.
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvidio NunesAlmir Pinto- José Lins- Mauro Benevidts ::..._ Agenor Maria- Díilarte
(Às .Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)
Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela
PROJETO DE LEI DO ,SENADO N• 19, DE 1980
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães
Determina que as instituições de ensino superior vinculadas à
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon União mantlenham rursos noturnos.Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves
O Congresso Nacional decreta:
- Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique
Art. 19 As instituições de ensino suPerior vinculadas à União deverão,
Santillo- Lâzaro Barqoza- Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente
obrigatoriamente, manter cursos em pei'todo noturno.
Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso
Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Conselho Federal de Educação,
Camargo- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira __:.-Jaison Barreto
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, definindo os cursos e
- Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon --Tarso Outra.
respectivos currículos e número de séries, que serão ministrados no período
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista do presença acusa o com- notumo pelas instituições de ensino superior vinculadas à União.
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número iegimental, declaro·
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publjcação.
aberta a sessão.
Art. 49 -~evo_gamwse as disposições em contrârio.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. !•..Secretário.
Justificação
São lidos os seguintes
As instituições de ensino superior vinculadas à União que, por propor~
cionarem ensino gratuito, deveriam destinar-se a alunos carentes de recursos
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 1980
finanCeirõS, paradoxalmente não vêm cumprindo esse importante papel, eis
Dlspõe sobre a aposentadoria especial do M~•lco.
que só mantêm cursos diurnos, que podem ser freqUentados quase que exctu..
O Congresso Nacional decreta:
sivamente por alunos de famflias abastadas, que não têm necessidade de tra..
Art. lç Ao músico, inscrito na Ordem dos M\lsicos do Brasil, é assegu~ balhar' ao menos em período integral.
rada aposentadoria especia1 1 desde que conte, no m(nimo, 60 (sessenta) anos
E que -tais instituiçõeS, por razões inexplicãveis, não mantêm cursos no..
de idade e vinte e cincos anos de serviço, e tenha, pelo menos, 5 (cinco) anos turnos, que poderiam ser freqUentadoS por alunos pobres.
de contribuição previdenciãria.
Devido a essa situação, os que trabalham durante todo o dia para sobreArt. 2? A aposentadoria especial de que trata· esta Lei consistirâ numa viver, se qu·erem estudar, são forçados a pagar elevadfssirnas importâncias a
titulo de matricula e anuidades, nos estabelecimentos privados de ensino su..
renda mensal equivalente a dois salârios mínimos regionais.
Art. 39 A presente Lei, cuja execução será atendida à conta de recursos perior. Outros -- a maioria talvez - simplesmente abandonam a idéia de es..
relativos às contribuições para a Previdência Social, serâ regulamentada pelo t\ldar à noite, por absoluta impossibilidade financeira.
Nesse contexto, afigura-se-nos de justiça que as instituições de ensino su..
Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias contados do sua publicação.
perior mantidas pela União com dinheiros públicos, proporcionem às pessoas
Art. 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
mais carentes de recursos a possibilidade de acesso à Universidade, mantendo
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
cursos em período notumo.
JusdRcaçio
Assim, o exemplo da mais importante instituição univc:rsitâria do País, a
A Lei n• 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que criou a Ordem dos Músi- Universidade de São Paulo, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo,
cos do Brasil preconiza, inegavelmente, um apreciável elenco de beneficies que há décadas dispõe de cursos notumos, dev'e ser estendido a todo o País,
atravé$ da~ instituições de ensino superior vinCuladas à U oião.
em favor do músico.
Em se tratando de providência de incentivo ao ensino superior, que be-Em consonância com a referida lei, o projeto cuida de ass~gurar aos mú~
sicos, mediante tutela especial de trabalho, idênticos beneficias jã reconheci~ neficiarâ os alunos de menor renda, esperamos venha a iniciativa a merecer a
acolhida dos ilustres membros desta Casa.
dos por lei à vârias outras classes laborais.
Sala das Sessões, 19 de março de 1980. - Nelson Çarnelro.
Com efeito, inquestionavelmente sujeito à insalubridade, o exercício da
atividade de músico estava a merecer um diploma legal que lhe desse este re(Às Comissões de Constituiçilo e Jusli'çà, de Educação e Cultura
conheciniento.
e de Finanças.)
À. verdade é que a lei não definiu o que se deva entender por trabalho pew
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1980
noso, insalubre ou perigoso, confiando esse mister ao Regulamento Geral da
Lei Orgânica da Previdência Social, revisto periodicamente por comissão es~
Revoga a legislação que declarou munlciplos brasUelros como
pecial que discrimina especificadamente as atividades profissionais assim deáreas de interesse da segurança nacional.
finidas.
'
O Congresso Nacional decreta:
Agora, se convertido em lei o presente projeto, o Poder Executivo disporá de instrumental capaz de ampai-ar a t8.bori0si classe dos músicos, fazendo~
Art. 19 São revogados a Lei n• 5.449, d~ 4 de junho de 1968, o Decretolhe a tão almejada juStiça e reconhecimento.
lei n• 435, de24 dejaneiro'<l,e 1969, o Decreto-lei n• 672, de 3 de julho do 1969,
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o Decreto-lei n• 865, de 12 de setembro de 1969, o Decreto-lei n• 866, de 12 de
setembro de 1969, o Decreto-lei n• 894, de 26 de setembro de 1969, o Decretolei n• 1.105, de 20 de maio de 1970, o Decreto-lei n• !._131, de 30 de outubro de
1970, o Decreto-lei n• 1.170, de 10 de maio de I !ln;· o Decreto-lei n• 1.183, de
22 de julho de 1971, o Decreto-lei n• 1.225, de 22 de junho de 1972, o Decretolei n• 1.229, de 5 de julho de 1972, o Decreto-lei n• 1.230, de 5 de julho de
1972, o Decreto-lei n• 1.273, de 29 de maio de 1973, o Decreto-lei n• 1.284, de
28 de agosto de·l973 e o Decreto-lei n• 1.480, de 9 de setembro de 1976.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora temos a honra de oferecer à consideração da
Casa Visa, conforme se vê de sua ementa e texto, expungir de nosso ordenamento jurídico toda a legislação concernente aos municípios de interesse da
segurança nacional, inclusive a Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968 que, nos
termos da Constituição então em vigor; est3beleCüi. a forma de administração
de tais municípioS.
Já não é sem tempo que se toma tal iniCiativa, visto que o quadfo 3tU3.1
de retomada da democracia jã não comporta, Senão de modo forçado, qualquer discreção relacionada com a. nomeação de mandatários, quer sejam prefeitos ou governadores. As populações brasileiras, passado e período de arbítrio, jâ não se conformam em ter administradore~ que não foram por elas escolhidos e ungidos pela única forma verdadeiramente válida~ a do voto direto
e secreto.
Faço-o, outrossim, como uma homenagem às sofridas cidades paulistas
que foram declaradas de interesse da segurança nacional, por motivos jamais
suficientemente esclarecidos e que, a partir de então, -viram emperrar-se o se"u
desenvolvimento. Tais são· os casos de CU.batão e São Sebastião (Lei n9 5.449,
de 1968), Santos (Decreto-lei n• 865, de 1969) e Paulínia e Castilho (Decretolei n• 1.105, de 1970).
Sala das Sessões, 19 de março de 1980. -Orestes Quércia.

DECRETO-LEI N• 894, DE 26 DE SETEMBRO DE 1969
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 16, § 19, alínea "b", da Constituição, o Município que especifi~
ca, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.105, DE 20 DE MAIO DE 1970
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § 19, alfuea ~'b'', da Constituição, (*)os Municípios que especifica e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.131, DE 30 DE OUTUBRO DE 1970
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § 19, alínea "b", da Constituição,(*) os Municípios que especifica, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.170, DE 10 DE MAIO DE 1971
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § )9, alínea "b", da Constituição, (*)'o Município de Santa
Helena, Estado Paraná, e dá outras providências.

LEG/SLAÇÀO CITADA
LEI N• 5.449, DE 4 DE JUNHO DE 1968
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 16, § 19, alínea "b", da Constituição os Municípios que especifica, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.183, DE 22 DE JULHO DE 1971
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § J9, alínea "b", da Constituição, o Município de Roque
Gonzales, do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 435, DE 24 DE JANEIRO DE 1969
Acrescenta, nos termos do art. 16, § J9, a1ínea "b", da Consti~
tuição, Municípios na alínea VII do art. )9 da Lei n9 5.449, de 4 de
junho de 1968.

DECRETO-LEI N• 1.225, DE 22 DE JUNHO DE 1972
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
· art. IS,§ 19, alínea "b", da Constituição,(*) os Municípios de Lau~
rode Freitas, Simões Filho, Candeias e Camaçari, todos do Estado da
Bahi~,. e dá outras provid~ncias.

DECRETO-LEI N• 672, DE 3 DE JULHO DE I969
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 16, § J9, alínea "b", da Constituição, o Município que especifica, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.229, DE 5 DE JULHO DE 1972
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
_art. 15, § }9, alínea ''b'', da Constituição,(*) o Município de Guara~
ciaba, do Estado de Santa Catarina, e dá outras providências•

........................................... ........................ .
_

DECRETO-LEI N• 865, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 16, § J9, alínea "b", da Constituição, o Município que especifica, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 1.230, DE 5 DE JULHO DE 1972
Declara de _interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § 19, alínea "b'', da Constituição, o Município de Tarauacá,
do Acre, e dá outras providências.

DECRETO-LEI N• 866, DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 16, § )9, alínea "b", da Constituição~ o Município que especifica, e dá outras providências.

··································································.
DECRETO-LEI N• 1.273, DE 29 DE MAIO DE 1973
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 15, § }9, alínea "b", da Constituição,(*) o Município de Volta
Redonda, do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.
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rão .ope~ar_ no Bras_!l e as respec~ivas agências ou filiais porventura
aqut extstentes terão cassadas as respectivas autorizações. ou licenças."
DECRETO-LEI N• 1.284, DE 28 DE AGOSTO DE 1973
Declara de interesse da segurança nacional, nos termos do
art. 1:5, § 19 , alí~ea "b", da Constituiçã~, ~ Município de Anápolis,
do Estado de Goiás, e dá outras providências.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
. Dentr~ ~odas as dificuldades que assolam o País, é na ordem econômica
des1gual e InJUSta onde reside o ponto mais crítico da triste realidade nacional.
~Já não se canta mais o desempenho da nossa economia e o crescimento
do PIB, que até 19?5 ainda servia para justificar tudo (ou en~obrir tudo), cheDECRETO-LEI N• 1.480, DE 9 DE SETEMBRO. DE f976
gand.o a ser mesmo a sigla de maiqr circulação nacional, de Iâ para câ foi esDeclara de interesse da segurança nacional, nos termos do pará- quecida e at~ mesmo demitida do quadro de servidores do regime.
grafo único do art. 89 e art. 15, § }9, alínea ''b" 1 da Constituição, os
Do falso milagre b~asileiro, nos resta o travo das decepções e das díficul-.
Municípios de Fronteira Rica, Mirassol do Oeste, Eldorado e Mundo dades que dia a dia maiSSe exasperam. ~a inflação devoradora das energias
Novo, no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
do País, que não se detêm, E: a dívida externa que já ronda os sessenta bilhões
.............. ~ . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . de dóla~es, de par colll a noss!l incapacjd~dc d~ gerar recursos que possibili...................•.••. ·-· ........ ~............................... tem atenuar o guadro social dantesco que ameaça comprometer o futuro da
~
Nação, s~~ falar na dependência externa que compromete a própria soberania nacional. E a classe operária sofre e os homens que lavram a terra ou nela
(As Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Nacional.) cnam
· se desesperam pe1o suor derramado em vão, enquanto o empresário na.cio~al de boa fé se descapitaliza.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 21, DE 1980
•.
.
Com todo esse rosârio de dificuldades que nos emperra e amordaça, não é.
. _
D1spoe sobre os de~osJtos feitos por brasileiros em estabelec:imen- justo culpar Deus que, para muitos, já deixou de ser brasileiro. A quem devetos bancários no exterior, em c~t~s numeradas ou secretas.
mos culpar então?- Serâ Que apenas a conjuntura internacional? Não creio.
O Congresso N acíonal decreta:
'E: verdade: que vivemos el!! ~-W mundo em crise. Mast ~o caso brasileir:o~.. não
Art. 1• O art. I• do Deereto-Lei n• 1.060, de 21 de outubro de 1969, que há dúvida de que a maior crise é a do carãter, pois aqui acontecem coisas que
dispõe sobre a declaração de bens, dinheiros ou valores existentes no estran- seriam inconcebíveis atE: mesmo nas mais atrasadas cubatas africanas.
geiro. é acrescido dos seguintes parágrafos, transformado em lO? o atual parãEm recente publicação, feita na revista Manchete, o jornalista David
grafo único:
Nasser abordou o escabroso tema dos depósitos de brasileiros no exterior, especialmente nas chamadas contas numeradas ou secretas.
"Art. i' ............................................. .
. Revela ele gue o Partido Socialista da Suica se insurgiu contra tais depó§ 29 ,I;; vedado aos ''brasileiros e aos estrangeiros residentes no
Sitos, que acoberta atos desonestos praticados por pessoas altamente colocaPaís depositar, em contas numeradas ou secretas, dinheiro, bens ou
das na administração direta ou indireta, ou no com~rcio internacional. O Parvalores em estabelecimentos bancários ou similares situados no ex~
tido Socialista suíço teria declarado:
terior, por si ou por interposta pessoa, atingindo esta proibição tamA bandeira desta terra não pode ocultar o dinheiro do saque,
bêm as pessoas jurídicas.
da corrupção, do roubo, do furto, a moeda suja que busca a pro§ 3• A infraçio do disposto no parágrafo anterior constitui
teção do anonimato".
delito punido com pena de reclusão de três (3) a oito (8) anos, além
E, logo, em seguida, faz estarreccdora revelação: "na lista dos maiores
da perda dos valores ou bens para a União (Constituição Federal,
ar!. 153, § I I) e na interdição de direitos prevista pelo artigo 69 do depositantes das C<?ntas secretas, dos bancos suíços, o Br~sil brilha em quarto
lugar, à frente da Argentina ... As cifras cm torno dos volumes brasileiros nesCódigo Penal (Constituição Federal, artigo 149).
§ 49 É concedido às pessoas que tiverem tais depósitos no ex~ sas contas numeradas oscilam muito. Os socialistas helvéticos falam cm trinta
terior o prazo de noventa (90) dias, a contar da publicação desta lei, e sete bilhões de dólares, o que é estonteante".
Pergunta o conhecido jornalista: "Não temos imperadores, nossos expara que façam comunicação à Recebedoria Federal do Ministério
da Fazenda, indicando todos os bens, valores e depósitos que pos~ tiranos não saem daqui, como se explica esse dinheiro todo de brasileiro nas
suem no exterior. Essa comunicação, acompanhada da trazida para contas secretas dos bancos suiços?"
Observe-Se que tais contas existem também em outros países, onde são
o Brasil dos referidos bens, valores e depósitos, insentará o interesdepositados não apenas dinheiro, mas principalmente pedras preciosas e ouro
sado de qualquer punição fiscal ou penal, na qual porventura estecontrabandeado.
jam incursos.
§ 59 Para assumir qualquer cargo, .seja eletivo, seja de noApós vãrfas con_siderações, explica David Nasser de onde vem tanto dimeação, da administração direta federal, estadual, municipal, dos nheiro: "Do over-price de nossas importações, pago no exterior a título de
Territórios e do Distiito Federal. be.m como para ser designado, comissão ou corretagem. Representa gratíficações ou remunerações na comeleito ou nomeado superintendente, gerente, diretor, ou membro pra de equipamentos e de um mundo de produtos que preclSàmos adquirir no
dos conselhos das entidades da administração indireta das pessoas exterior. Essas gorjetas internacionais são de rotina. E velhacamétite ficam es.
jurídicas de direito público c dos territórios federais, os respectivos condidas na Suíça ou CI!l outro país que adote o sigilo".
titulares e suas mulheres deverão, previamente, assinar documento
Mas, o over-pn'ce nãO é ·a iíD.ica fonte dos a:anhos criminosos: "Não é
endereçado ao Ministério da Fazenda em que afirmem, sob as penas apenas a diferença do subfaturamento de nossas exportações (o café, o ca'-'a.u.,
da lei, não possuírem os bens ~ que se refere o § 29 e, ainda, autori- o açúcar, a soja, a madeira, os manufaturados, os minérios e os etcéteras da
zando, ·a qualquer tempo, os· estabelecimentos bancários e entidades ·malandragem) que vai para a conta secreta na Suíça. Há ainda a comissão ou
congêneres situadas no exterior a fornecer ao Governo brasileiro to- corretagem de negócios internacionais. Os agentes dessas operações não camdas as informações por este requisitadas a respeito de depósitos por biam esse dinheiro, não· são bestas, pois se o fizessem, deixariam o rastrO de
eles feitos de dinheiro, bens ou valores, inclusive nas chamadas con- seus neg~cios. O dinheiro vai repousar na conta secreta da Suíça, para depois
tas numeradas ou secretas. A mesma obrigação atinge todas as em- alimentar o mercado negro do câmbio, o incentivador do contrabandO de
presas importadoras ou expoitadoras, de bens e dC: serviços, e seus mercadoria e de tóxico, o negócio dos entorpecentes comandados por uma
adminisfradores, gerentes ou diretores.
rede quase perfeita, a teia de arame do crime".
§ 69 Toda pessoa física ou jurídica, ao fazer a declaração do
Mais ainda:·quando o negócio ê feito no Brasil, os bancos estrangeiros
imposto de renda, devcrâ assinar documento de outorga de poderes das contas secretas mantêm agentes bem treinados nos hot6is de luxo das
à Fazenda Nacional para verificação e levantamento de quaisquer maiores cidades, que se encarregam de tudo. Os cruzeiros viram dólares ou
depósitos porventura existentes no exterior, em contas secretas, nu- marcos suíços c o interessado tem assegurada a sua conta secreta nó exterior.
meradas ou codificadas.
Ainda há mais, nessa escabrosa rede de traficantes c ladrões da economia
§ 79 Os estabelecimentos bancãrios estrangeiros que recusa- nacional: ••As fraudes tributárias e a comissão espúria tambl:m alimentam o
rem as informações solicitadas pelo Governo brasileiro· ~ão pode- câmbio negro e os d~pósitos secretos. A Polícia Federal, em São Paulo, apu••
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rou, em 1978, ilícitos fiscais, somente- nos incentivos à exportação, que alcançaram centenas de milhão de dólares. A Suíça é, portanto, o covil dos pi' ratas. Não tem culpa. A Suíça precisa viver, agora que o Japão fabrica relógios".
Entretanto, começaram a surgir dificuldades. A Suíça criou imposto de
9% sobre tais depósitos. Então, o depositante compreendeu que teria de movimentar seu dinheiro e fazê-lo render, para que ele simplesmente não desaparecesse. Que fizeram, então, os magnatas das contas secretas? Responde o artigo da Manchete: "Aí sucedeu o fenômeno. O Brasil começou a emprestar ao
Brasil, internacionalmente. Ou seja, os brasileiros, donos de contas secretas
na Suíça, entre a fatalidade de seu dinheiro aguar, decidiram aplicar no Brasil, camuflando essa torrente de marcos suíços ou dólares sob a forma de empréstimos internacióiiaiS. Assim, no Brasil, indústrias e bancos mudaram de
mãos, através de compras feitas com os emprêstimos oriundos das contas secretas de brasileiros na Suíça ou praças de iguais sistemas. Foi a i:poca das
ruidosas fusões e absorções ... "
Dessa expoSição, vê-se que o Pais se encontra: diãtite de problema gravíssimo, que tem de ser obviado mediante lei expressa. :1! o que procura fazer
este projeto.
Para isto, introduz ele modificações no Decreto-lei n~ 1.060, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre a declaração de bens, dinheiros ou valores
existentes no estrangeiro.
Esse diploma legal jâ estabelece a obrigação da declaração de bens existentes no exterior. Mas o faz de maneira tímida, incompleta.
Esta proposição que ora é submetida ao estudo do Congresso Nacional,
com fundamento na própria Constituição Federal (arts. 149 e 153, §li), define os depósitos como ilícitos penais, punidos com pena de reclusão atê oito
anos, além da perda dos valores e da interdição de direitos prevista pelo
art. 69 do Código Penal.
A fim de estimular a volta dos valores mantidos no exterior, concede aos
depositantes o prazo de noventa dias para que comuniquem ao Ministério da
Fazenda a eXistência de depósitos no exterior; atribuindo a tal comunicação o
valor de verdadeira anistia, a fim de estimular o retorno ao País dos imensos
depósitos mantidos no estrangeiro, fato que consideramos da maior importância em face do vertiginoso crescimento do nosso endividamento externo.
O projeto vai além, a fim de coibir a prâtica e a utilização das contas secretas, que estimulam a corrupção na administração pública e no comércio
exterior: impõe a obrigação a todos quantos assumam cargos, seja na administração direta ou indireta, bem como aos administ_r_a_dores das empresas
vinculadas ao Comércio exterior a obrigação para assumir os cargos, de firmar documen}o que autorize o Governo brasileiro a requisitar de qualquer
estabelecimento bancãrio estrangeiro informações a respeito das contas numeradas ou secretas. Diante de tal autorização, firmadas pelos próprios interessados e suas mulheres, não poderão os Bancos negar as informações, sob
alegação de sigilo bancário, jã que são os donos das contas que autorizam a
informação. Igual autorização serã dada por todas as pessoas flsicas ou jurídicas, nas respectivas declarações do imposto de renda.
Se, mesmo assim, os Bancos recusarem a informação, sofrerão eles as
sanções constantes do § 60 do projeto: não poderão operar no Brasil e as respectivas agências ou filiais, se aqui existirem, terão cassadas as respectivas autorizações ou licenças de funcionamento.
Espero que os nobres ·colegas do Congresso compreendam o alcance desta iniciativa e contribuam com suas luzes para o seu aprimoramento, certo de
que, assim fazendo, estarão servindo aos mais legítimos interesses da nossa
Pâtria.
Sala das Sessões, 19 de março de 1980. - Lázaro Barboza.
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mete ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que a
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) seja autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n'i' 62f15, desta Casa,
e possa realizar operação de cri:dito para os fins que especifica.
A matéria serâ despachada às Comissões de Economia e de Constituição
e Justiça.
A Presidência comunica ao Plenãrio que, em reunião realizada hoje, a
Mesa do Senado, à vista das comunicações encaminhadas pelos Srs. Senado·
res, reconheceu, para os efeitos legais e regimentais, a constituição, no Senado, dos seguintes Blocos Parlamentares:
- .. Bloco Trabalhista", do Partido Trabalhista Brasileiro, integrado
pelo Senador Leite Chaves;
- Bloco Parlamentar do Partido Democrático Social, integrado pelos
Senadores Jorge Kalume, José Guiomard, Eunice Michiles, Raimundo Parente, Aloysio Chaves, Gabriel Hermes, Jarbas Passarinho, Henrique de La
Rocque, José Sarney, Bernardino Viana, Helvídio Nunes, Almir Pinto, José
Lins, Dinarte Mariz, Milton Cabral, Aderbal Jurema, Nilo Coelho, Luiz Cavalcante, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Luiz Viana, João Calmon, Moacyr Dalla, Amaral Peixoto, Mutilo Badar6, Benedito Ferreira, Benedito Canelas, Vicente Vuolo, Pedro Pedrossian,
Saldanha Derzi e Tarso Dutra;
-BlocO Pãrlamentar do Partido dos Trabalhadores, integrado pelo Senador Henrique Santillo;
- Bloco Parlamentar do Partido Popular, integrado pelos Senadores
Tancredo Neves, Mendes Canale, Gilvan Rocha, Evelâsio Vieira, Gastão
MUller, Affonso Camargo e Alberto Silva;
--Bloco Parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, integrado pelos Senadores Paulo Brossard, Mauro Benevides, Cunha Lima, Humberto Lucena, Evandro Carreira, Adalberto Sena, José Richa, Franco Montoro, Roberto Saturnino, Teotônio Vilela, Agenor Maria, Orestes
Quércia, Jaison Barreto, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Itamar Franco,
Marcos Freire e Pedro Simon.
Recebeu, ainda, a Mesa, dos integrantes dos referidos Blocos Parlamen~
tares, as indicações Cios respectivos Líderes, e que serão lidas pelo Sr.
Primeiro-Secretário.
São lidas as seguintes

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Os Senadores infra-assinados, pertencentes ao Bloco Parlamentar do
PMDB, em formação, indicam a Vossa Excelência o nome do Senador Paulo
Brossard para Líder da referida representação partidãria no Senado FederaL
Sala das Sessões, 13 de março de 1980.- Mauro Benevides- Cunha
Lima- Humberto Lucena- Evandro Carreira- Adalberto Sena- José Ri·
cha - Franco Montoro - Roberto Saturnino - Teotônio VUela - Agenor
Maria- Orestes Quércia- Jaison Barreto- Marcos Freire- Lázaro Barboza - Nelson Carneiro - Itamar Franco.
Senador Mauro Benevides
Senado Federal
Brasfiia/DF
Comunico prezado companheiro, para todos os fins, que meu voto para
a escolha do bloco do PMDB no Senado é para o eminente Senador Paulo
Brossard+ Saudações - Senador Pedro Simon.
Senhor Presidente,

A vista do disposto no art. 3• do Ato n• I, de 1980, da Mesa do Senado

Federal, os Senadores abaixo-assinados, integrantes do "Bloco Parlamentar
do Partido Popular", para os fins do disposto no art. 64 do Regimento Interno do Senado Federal, indicam como Líder do referido Bloco o nobre SenaO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos lidos serão publica- dor Gilvan Rocha.
dos e remetidos às comissões competentes.
Sala das Sessões, 13 de março de 1980.- Tancredo Neves- Mendes CaSobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1~-Secretârio.
na/e- Evelásio Vieira- Gastão Müllef- Alfonso Camargo- Alberto Silva.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de EcOnomia e de Finançils.)

E lido e deferido o seguinte

Excelentíssimo Senhor
Senador Luiz Viana
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Exm• Sr. Presidente do Senado Federal
Teinos a· honra de indicar, em nome dos Senadores que integram o Bloco
Coin apoio no Regimento, o SenadOr infra-assinado, requer à Mesa lhe Parlamentar correspondente ao Partido Democrático Social, em formação, o
seja informado qual o nível do maior salário pago na Casa e qual o nível do Senador Jarbas Passarinho para nosso Líder.
salário mais baixo a seus funcionários.
Sala das Sessões, 13 de março de 1980. - Luiz Cavalcante- José Sarney
Sala das Sessões, 18 de março de 1980. - Dirceu Cardoso.
- Lomanto.Júnior- Aderbal Jurema- José Lins - Murilo Badaró- BerREQUERIMENTO N• 24, DE 1980

O-SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência .recebeu a Mensa- nardino Vi'ana- Raimundo Parente- Almir Pinto- Aloysio Chaves- Lougem n• 49, de 1980 (n• 87/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da rival Baptista- Nilo Coelho- Gabriel Hermes- Moacyr Dai/a- Henrique
República, nos termos do disposto no art. 42,. item VI, da Constituição, sub- de La Rocque -Amaral Peixoto - Dinarte M arlz - Lenoir Vargas - Eunice
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Michi/es- Saldanha Derzi- Helvfdio Nunes- Jutahy Magalhães- Jorge
0- apelo que quero fazer a V. Ex• é no sentido de que a Mesa Diretora
Kalume- Vicente Vuolo -José Guiomard- João Ca/mon- Passos Pôrto. mande à Comissão de Constituição e Justiça expediente para deliberar sobre
esta questão: se os independentes têm ou não o direito de participar das Co~
missões Têcnicas da Casa, jã que se constitui numa restrição e, portanto,
numa posição discriminatória que a Constituição não prevê e, antes; a própria Constituição obriga a uma posição inteiramente divergente.
O nosso mandato é igual ao mandato de qualquer um dos Srs. senado~
res. A superveniência de um fato que escapou, e é um fato revolucionãrio, escapou à Constituição e escapa às normas inclusive do próprio Direito em si
Excelentíssimo Senhor
mesmo, obrigam, a meu entendimento, o pronunciamento técnico da ComisSenador Luiz Viana Filho
são de Constituição e Justiça.
DigníssimO Presidente do Senado Federal
É o apelo que formulo a V. Ex•, com todo o respeito que me merece a
Senhor Presidente,
decisão da Mesa, e pediria a V. Ex• que, com liberalidade, pudesse colocar à
Ã vista do disposto no art. 3• do Ato n• I, de 1980, da Mesa do Senado deliberação do Plenário ou à discussão do Plenãrio, se o nosso direito, por
Federal e, para os fins do estabelecido no art. 64 do Regimento Interno do Se- sermos ainda independentes, é um direito funcional~ divergente do direito dos
nado Federal, comunico-a-Vossa Excelência que exercerei, nesta Casa, a Lide-- demais Srs. Senadores que compõem esta Casa.
rança do '"Bloco Parlamentar do Partido dos Trabalhadores".
É a preliminar que levanto, nesta questão de ordem, pedindo a V. Ex•
Senado Federal, 13 de março de 1980. - Henrique Santlllo.
que a considere com o devido respeito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- As indicações lidas vão à publiO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atendendo à solicitação do nobre
cação.
Senador, a Presidência submeterá o assunto à Comissão de Constituição e
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Justiça.
Brasflia, 13 de março de 1980
Senhor Presidente.
Ã vista do disposto no art. 3'~do Ato nl' 1, de 1980, da Mesa do Senado
Federal e para os fins do estabelecido no art. 64 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que exercerei, nesta Casa, a Liderança do "Bloco
Trabalhista".- Leite Chaves.

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) -;rem a palavra, pela ordem, o
nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente:
Como, na sessão de quinta-feira, havia eu levantado a questão de que o
Senado não poderia formar blocos enquanto os partidos não fossem registrados no colendo Superior Tribunal Eleitoral, e como, alérp. disso, defe'ndia
uma posição do Bloco dos Autónomos, dos Senadores que não se haviam filiado a bloco algum, pela sua participação nas Comissões Técnicas, c como a
Mesa, hoje, encaminhou a sua decisão sem que se referisse à questão constitu~
clonai por mim levantada, e a questão também regimental que nós suscitamos, Sr, Presidente, quero fazer o meu protesto, para efeitos regimentais e
efeitos jurídicos.
Sr. Presidente, não me conformando, data venia, coni a decisão da Mesa,
vou buscar a decisão deste caso numa instância mais alta, no colendo Supremo Tribunal Federal, pois não creio que sem partidos registrados possa haver
represe-ntantes deles nesta Casa.
Portanto, quero que se consigne em ata o meu protesto, com a certeza de
que a minha luta ou a nossa luta não terminará aqui, não se restringirA. ao Se~
nado. Nós vamos buscar a decisão final num âmbito maior, naquele que é o
supremo intérprete das leis e da Constituição deste Pais, que é o egrégio Supremo Tribunal Federal. (Muito bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para uma questão
de ordem, o nobre Senador Hugo Ramos.
O SR. HUGO RAMOS (RJ. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao lado dos nossos companheiros Dirceu Cardoso e Alexandre Costa,
ainda, por igual modo, não me defini com referência à legenda que me vai
abrigar dentro em pouco. Declaro dentro em pouco porque nós temos consciência cte que apenas um determinado período nos permite esta posição de
independência neste plenário.
A questão, data venia de V. Ex•, a meu ver, não é da competência da
Mesa Diretora do Senado, mas seria, quando muito, do Plenãrio do Senado,
porque tem uma conotação constitucional com o nosso Regimento.
Por outro lado, Sr. Presidente, a Constituição declara, de forma Hmpida,
que a representa-ção nas comissões e uma representação partidária. Os blocos
partidários se constituem numa acOritódação jurídica para enfrentar um
problema: momentâneo, que exige efetivamente do Senado Federal uma deliberação do seu Plenário.
Alêm disso, permito-me, ainda, chegar um pouco mais alêm para
lembrar que a Constituição Federal proíbe a discriminação de forma peremptória e indiscutível. Nós, os três Senadores, fomos eleitos tal qual os nossos
demais companheiros, temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Assim,
pois, se nós não temos o direito de participar das Comissões Técnicas por
simples delibetação da Mesa Diretora e não do Plenârio da Cá.sa, nos parece
aí um ato discriminatório. Estamos sendo restringido no nosso direito do
exercício idêntico dos demais companheiros desta Casa
É claro que a nossa posição é transitória e temporâria, mas estamós escorados em re&ras constitucionais e em regras legais. Obviamente tudo faremos para preservar o nosso direito.

O Sr. Nelson Carneiro (RJ) -

Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, pela ordem.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Recentemente, o Senado aprovou um requerimento, de minha autoria,
para que fosse posto na Ordem do Dia o requerimento da constituição de
1,1ma comiss~o especial para examinar os benefícios ou maleficios do Fundo
151.
Tenho acompanhado a Ordem do Dia, mas, infelizmente, apesar de
aprovado aquele requerimento, não vejo tal pedido incluído nos avulsos das
Ordens do Dia que têm sido publicadas. De modo que o meu apelo é para que
V. Ex• tome ·as necessárias providências para que, de acordo com a decisão do
Plenário, muito em breve figure na Ordem do Dia o requerimento para a
constituição dessa comissão especial, que é: da maior importância porque o
!57 recolhe 10% da contribuição de todos os brasileiros, no Imposto de Renda. (Muito bem!)

-

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 30, de 1980 (n9 50/80, na origem), de 29 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Fernando Abbott Gaivão, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República de El Salvador.
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos termos da alínea
.. h", do art. 402, do Rêgimento Interno, deverâ ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessãrias, a fim de que
seja respeitado o dispotitivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 50 minutos e volta a ser
pública às 19 horas e 5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra ao nobre
Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nossa presença nesta tribuna~ para fazer um apelo aos dignos membros
das Comissões de Justiça e de Agricultura da Câmara dos Deputados no sentido de recusar a emenda apresentada em Plenário ao Projeto de Lei de nossa
autoria, que profbe a pesca da baleia no mar territorial brasileiro.
Condenada por quase todos os países do mundo e já proibida por Porta·
ria da SUDEPE a partir de I• de janeiro do corrente, necessário se toma
transformar essa proibição cm Lei, urgentemente, para que as pressões de uns
poucos não acabem em prejufzo daquilo que a maioria esmagadora do povo
brasileiro condena.
Já que nãO- dispomos de meios para pôr fim, imediatamente, às devas·
tações florestais, à poluição ambiental e das águas, salvemos pelo menos, o
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equilíbrio ecológico, não permitindo a extinção das baleias em nossas águas,
sem que este procedimento represente alguma vantagem para o povo brasileiro.
Concluímos, manifestando a certeza de que os dignos membros da Câmara dos Deputados aprovarão o projeto e que dentro de poucos dias serã ele
sancionado pelo Sr. Presidente da República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte
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PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável; e
-de Legislação Social, contrário.

-8Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 90, de
1979, do Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos
período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n9 5.859, de 11 de
dezembro de 1972, tendo
PARECERES, sob n•s 96! e 962, de 1979, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Leglslaçio Social, favorável, com Emendas de números 1 e 2-CLS,
que apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 10, de 1980, do Senador
Bernardino Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179,
-9de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através ·
da Caixa Econômica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos auDiscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalitomotores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carbu~ dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje~
rante.
to de Lei do Senado n9 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia to~
dos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que consti-2tuíram crimes políticos definidos em lei, tendo.
Votação, em turno único, do Requerimento n9 13, de 1980, do Senador
PARECER, sob n' 1.125, de 1979, da Comissão:
Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento In-de Constituiçii.o e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
terno, a convocação do Ministro das RelaçOes Exteriores, a fim de prestares-10clarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro fB.ce a ocupação da
Embaixada da República Dominicana em Bogotá (Colômbia).
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
-3n9 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alinea r e alteranVotação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali~ do o item III do ar!. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instidado nos termos do art. 296 do Regimento Internal. do Projeto de Lei do Se- tuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
nado n9 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentado-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
ria especial aos artistas e aos técnicos em espetáculos de diversões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
- de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão.

-4Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1977
(n• 240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a jornada diãria de trabalho nos serviços de coqueria e bateria de fomos, e determina outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
-de Legislaçilo Social, favorâvel, com voto vencido do Senador Moacir
Dalla; e
-de Finanças, favorãvel.

-5DisCussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1977
(n' 1.286/75 na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiãrias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, (ouvido o Ministêrio
das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constituciorialidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transpor~
tes, com 3 subemendas que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às sut'lemendas da Comissão de Economia.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1979
(n' 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de
}9 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão de Le·
gislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidade;. e
-de Lêglslaçio Social, favorãvel.

-7Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 6, de
1978, do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria·
profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo

(Levanta--se a sessão às 19 horas e 15 minutos.)
MESA DO SENADO FEDE_RAL
I• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REAÜZADA EM 5 DE MARÇO
DE 1980.
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores Senador Nilo Coelho, Primeiro~Vice~Presidente, Senador Dinarte Mariz, Segundo-Vicc-Presidente, Senador Alexandre Costa,_ PrimeiroSecretário, Senador Gabriel HermeS, Scgundo~~ecretãrio, Senador Lourival
Baptista, Terceiro-Secretário, c Senador Gastão MUller, Quarto~Sccretãrio,
às dezesscte horas c quarenta e cinco minutos, do dia cincq de março de mil
novecentos e oitenta, reúne-se a Mesa do Senado Federal.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente usa da palavra para subme.
ter à apreciação de seus Pares esboço de Ato da Mesa do Senado Federal,
dispondo sobre a organização c funcionamento de blocos parlamentares.
A matE:ria se rege pelos poderes conferidos atrav~ o art. 39 da Lei n9
6.767, de 20 de dezembro de 1979, e trata de estabelecer normas para a integração em blocos de Senadores filiados a um mesmo partido em organização,
os quais, para efeitos regimentais, comunicarão à Mesa do Senado Federal a
sua constituição.
Versa, outrossim, a apresentação de prova de fundação do partido,
nome do bloco, prazo ao Senador para filiação, subordinação dos blocos às
normas regimentais vigentes, manutenção da composição das atuais Comis~
sões Técnicas até a organização dos blocos, e impossibilidade de participar
das Comissões Técnicas dos Senadores sem filiação a bloco parlamentar,
além de outras providências.
Em discussão o esboço de Ato da Mesa do Seilado Federal, a matéria é
amplamente debatida e considerada em seus inútimos detalhes, usando da
palavra diversos Senhores Senadores, no intuito de aperfeiçoá-la ao máximo,
visando proporcionar a melhor compatibilidade poss(vel dos partidos em organização à vida parlamentar.
Após ser anaJisado cm todos os seus aspectos, corrigido e datilografado
em sua forma definitiva, com pequenas alterações quanto ao texto original, o
esboço de Ato é aprovado, sem manifestações em contrário. sendo assinado
pelos presentes.
À vista do acordado, o Senhor Presidente determina que o mesmo vâ à
publicação.
.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Louri-
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vai Baptista, Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata que, aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
Senado Federal, 5 de março de 1980 - Luiz Viana, Presidente.
2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 10 DE MARÇO
DE 1980.

Março de 1980

INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO N• 69/80
Baixa normas para concessão
aquisição de veículo.

d'e financiamento especial para

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
os Senhores 'Senador Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente, Senador Dinar- no uso das atribuições que lhe confere a alfnea e, art. IS, da Lei n9 4.284, de
te Mariz, Segundo-Vice--Presidente, Senador Alexandre Costa, Primeiro- 20 de novembro de 1963, resolve: autorizar o Presidente a fazer, de acordo
Secretário, Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretáriot Senador Gastão com as disponibilidades frnanceiras da Instituição, operações de crédito, conMuller, Quarto-Secretário, e Senador Jorge Kalume, Suplente convocado, às forme o estabelecido nesta resolução.
Art. 19 O IPC concderâ financiamento especial para aquisição de veídoze horas e cinco minutos, do diz dez de março de mil novecentos e oitenta,
culo automotor novo ou no mâximo com 2 (dois) anos de uso, através de rereúne-se a Mesa do Senado Federal.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Terceiro- vendedor autorizado ou de firma idónea, até o limite de Cr$ 150.000,00 (cen. to e cinqUenta mil cruzeiros), na dependência da capacidade financeira do
Secretário, Senador Lourival Baptista.
O Senhor Segundo-Secretário lê a Ata da Reunião anterior, que, cm se- mutuário, aferida com base no vencimento, subsídios,. pensão ou provento.
§ 1• O limite para amortízaçi!o serâ 40% (quarenta por cento) do líquiguida, é aprovada sem debates e vai à publicação.
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente aborda problema relativo ao do percebido pelo mutuârio.
§ 29 O tempo de uso do veículo conta-se do ano de fabricação ao que
Ato da Mesa do Senado Federal, que dispõe sobre a organização dos Partiantecede o financiamento.
dos políticos, cuja forma definitiva foi aprovada na Reunião anterior.
§ 39 O valor do financiamento não poderâ ultrapassar o preço estabeleA propósitO, o Senhor Segundo-Vice-Presidente lembra a necessidade de
se reformular o Regimento Interno do Senado Federal, face à criação dos no- cido nas pesquisas de mercado para venda de veículo usado.
Ari. 2" O prazo para pagamento do financiamento será, no máximo, de
vos Partidos no atual sistema pluripartidarista.
Em manifestação unânime, a Mesa do Senado Federal aprova a redação 18 (dezoito) meses.
Parâgrafo único. Na concessão do financiamento a Senador e Deputad~
firtal do Ato discutido e aprovado na Reunião anterior, sobre a organização
o prazo de que trata este artigo ficarâ limitado ao perfodo compreendido entre
de blocos parlamentares e outras providências.
O Senhor Presidente usa da palavra para, relativamente à questão da o mês em que ocorrer o primeiro desconto e o mês de janeiro da 4• (quarta)
adaptação do Regimento Interno da Casa, quanto ao novo sistema pluripar- Sessão Legislativa, da Legislatura em curso.
Art. 39 As taxas de juro·s e os critérios de amortização serão os mesmos
tidarista, informar aos seus Pares que a matéria merecerá providências urgentes, sobre as quais todos serão informados, para ampla discussão e votação vigentes para as respectivas modalidades de empréstimos, tendo em vista o
veículo ou rião do mutuário com o IPC.
do que serâ encaminhado à consideração do Plenârio.
Art. 49 O pagamento das amortizações mensais serâ feito mediante auNada mais havendo a tratar, às doze horas e quarenta minutos, o Senhor
Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Gabriel Hermes, torização escrita irrevogável do mutuârio ao Banco do Brasil S.A., Agência
Segundo-Secretário, lavrei a presente Ata que, aprovada, ê assinada pelo Se- Parlamento, para desconto em sua conta-corrente da quantia devida, em favor do IPC, com as garantias adicionais de:
nhor Presidente e vai à publicação.
a) alienação fiduciâria do veículo;
Senado Federal, 10 de março de 1980.- Luiz Viana, Presidente.
b) assinatura de promiss6ria única no valor da dívida;
c) seguro de vida para quitação da dívida;
3• REUNIÃO, REAL17.ADA A 17 DE MARÇO DE 1980
d) endosso de alienação fiduciária em favor do Instituto de Previdência
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes dos Congressistas, no certificado de propriedade do veiculo se já houver sido
os Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidentc:; Alêxandre emitido.
Costa, Primeiro-Secretário; Gabriel Hermes, Segundo-Secretário; Lourival
Parágrafo único. O seguro de vida, para quitação do financiamento seBaptista, Terceiro-Secretârio c Gastão MtiUer, Quarto-Secretário, às onze rá pago pelo mutuário em parcelas mensais acrescidas às de amortização e juhoras do dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta, reúne-se a Mesa ros do empréstimo.
do Senado Federal.
Art. 59 Não scrã concedido a mutuário mais de um financiamento,
O Senhor Segundo-Secretário lê a Ata da Reunião anterior, que ê sem concomitantemente.
Art. 6• A liquidação antecipada serâ feita pelo total da dívida,
debates aprovada.
Com a palavra o Senhor Senador Nilo Coelho que relata aos demais computando-se capital e juros, à qual se aplicará o desconto de 5% (cinco por
membros da Mesa o ocorrido nas duas últimas sessões ordinárias do Senado cento) em favor do mutuârio.
quando, o Senhor Senador Dirceu Cardoso reclamou da disposição consArt. 79 Em caso de perda total do veículo o mutuârio ficarâ obrigado ao
tante do artigo quinto do Ato número um, de mil novecentos c oitenta, da pagamento das prestações mensais Testantes.
Mesa do Senado, que dispõe sobre a organização e funcionamento dos BloArt. 89 Enquanto perdurar o débito do financiamento concedido com
cos Parlamentares. Não se conforma o Senador Dirceu Cardoso de não terem base na presente resolução, o mutuãrio contribuinte nilo poderâ desfazer seu
participação nas Comissões Técnicas os Senadores sem filiação a Bloco Par.. vinculo associativo com o IPC.
lamentar. O Senhor Presidente esclarece ser aquela disposição decorrente de
Art. 9' Esta resolução entrará em vigor a partir desta data.
imperativo constitucional estabelecendo que .. na constituição das comissões,
Art. 10. Ficam revogadas as Resoluções de números 27 f73, 30/73,
assegurar-se-ã, tanto quanto possível, a representação proporcional dos par- 31/73, 40/75, 51/76, 60 e 64/79, e demais disposições em contrârio.
tidos nacionais que participem da respectiva Câmara" (Constituição, artigo
Brasflia, li de março de 1980.- Deputado Bento Gonçalves Filho, Presitrinta, parãgrafo único, aUnea a) e que vincula, portanto, a participação dos dente - Deputado Maurício Fruet, Conselheiro - Senador Henrique de La
Senadores nas Comissões à sua filiação partidária.
Rocque, Conselheiro- Senador Cunha Lima, Conselheiro- Deputado Fur..
Em seguida o Senhor Primeiro·Vice-Presidcnte passa às mãos do Senhor tado Leite, Tesoureiro- Deputado Dario Tavares, Conselheiro- Deputado
Presidente as comunicações de constituição de Blocos Parlamentares encamí- Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro.
nhados à Mesa no dia treze do corrente mês. O Senhor Presidente designa o
INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS
Senhor Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, para relatar a matéria.
RESOLUÇÃO N• 70/80
Tendo o Senhor Primeiro-Secretário e outros membros da Mesa levantado a
questão da participação nas Comissões dos Blocos Partidários, o Senhor PreO Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
sidente, para uma visualização mais correta do assunto, determina à no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto na Lei n"' 5.896, deSde
Secretaria-Geral da Mesa que elabore, sem carâter oficial, um quadro da pro- julho de 1973. resolve:
porcionalidade dos Blocos nas Comissões T~nicas. Nada mais havendo que
Art. I• Nos termos do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979,
tratar, o Senhor Presidente, antes de encerrar os trabalhos, convoca nova reu- que reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis do Ponião da Mesa para as nove horas c trinta minutos do próximo dia dczenove, der Executivo, do~ membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da
lavrando, eu, Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, a presente Ata, que e as- União, e dâ outras providências, aplicar às pensões concedidas pelo Instituto
sinada pelo "Senhor Presidente.
reajuste de:
Sala das Reuniões, 17 de março de 1980- Luiz VIana, Presidente.
I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir de I• de janeiro de 1980; e
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II- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de I• de março de 1980.
Parágrafo Unico. O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes do reajuste de que trata o item I.
Art. 2• Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.
Brasfiia, I I de março de 1980.- Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente - Deputado Maurício Fruet, Conselheiro - Senador Henrique de La
Rocque, Conselheiro - Senador Cunha Lima, Tesoureiro - Deputado Furtado Leite, Tesoureiro- Deputado Dario Tavares, Conselheiro- Deputado
Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleílo, Conselheiro.
INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS

Maurício Fruet, Hugo Napoleão, Furtado Leite e Senadores Henrique de La
Rocque Almeida e Jvandro Cunha Lima, sob a presidência do Deputado
Bento Gonçalves Filho, reuniu·se o Conselho Deliberativo a fim de tratar de
assuntos diversos. Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Conselho
aprecia e aprova o balancete referente ao mês de janeiro do corrente ano. A
seguir são relatadas e aprovadas, por unanimidade. as Resoluções de número
sessenta e nove, de mil novecentos e oitenta, que dispõe sobre concessão de fi.
nanciamento especial para aquisição de veiculo, e a de número setenta, de mil
novecentos e oitenta, que reajusta as pensões· concedidas pelo Instituto de
Previdência dos Congressistas, nos termos do artigo primeiro da Lei número
cinco mil oitocentos e noyenta e seis_, de cinco_ de julho de mil novecentos e setenta e três. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas é encerrada a reuATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
nião. E, para constar, cu, Nelson Santa Cruz Quirino, Secretário, lavrei apreEM 5 DE DEZEMBRO DE 1979
sente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente.
Ás dezessete horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro de mil no- Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente.
vecentos e setenta e nove, com a presença dos deputados Maurício Fruet,
Aldo Fagundes, Dario Tavares, Hugo Napoleão e Lidovino Fanton e do Senador Nelson Carneiro, sob a Presidência do Deputado Bento Gonçalves FiINSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS
lho, reuniu-se o Conselho Deliberativo a fim de tratar de assuntos diversos.
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Conselho aprecia e aprova o balancete patrimonial e o demonstrativo da r~ita e despesa referente aos meO Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas,
ses de outubro, novembro e dezembro do ano em curso. Nada mais havendo
nos termos da Competência estabelecida pelo Art. 15 item d da Lei n• 4.284
a tratar, às dezoito horas e dez minutos ~encerrada a reunião. E, para cons.
de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimotar, eu, Nelson Santa Cruz Quirino, Secretário, lavrei a presente ata que, denial e o Demonstrativo da Receita e Despesa, referente ao período de 19-l-80
pois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. Deputado Ben- a 31-1-80, ê de parecer que os mesmos se encoritram certos e cm boa ordem,
to Gonçalves FJiho, Presidente.
satisfazendo assim as exigências legais.
INSTITUTO DE PREVIDf:NCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
EM li DE MARÇO DE 1980

Brasflia, li de março de 1980.- Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente - Deputado Maurício Fruet, Conselheiro - Senador Henrique de La
Rocque, Conselheiro -Senador Cunha Ll_ma, Tesoureiro - Deputado FurÁs dezessete horas do dia onze de março de mil novecentos e oitenta, tado Leite, Teso_ureiro - Deputado Dario Tavares, Conselheiro- Deputado
com a presença dos senhores deputados Aldo Fagundes, Dario Tavares, Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleílo, Conselheiro.
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ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA
2• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 5
DE MARÇO DE 1980
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente; Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Presidente; Alexandre Costa, Primeiro~
Sccretârio; Gabriel Hermes, Segundo-Secretário; Lourival Baptista, TerceiroSecretârio; e Gastão MUller, Quarto-Secretário, às dezesseis horas e quarenta
e cinco minutos do dia cinco de março de mil novecentos e oitenta, reúne-se a
Coll1issão Diretora do Senado Federal.
O Senhor Segundo-Secretário lê a Ata da Reunião anterior, que é aprovada sell1 debates, c vai à publicação.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui os seguintes
processos: a) Processo n• 004874 79 O, em que Aluysio Leite Cesarino Filho
solicita sua readmissão no Senado Federal - ao Senhor Senador Gabriel
Hermes, Segundo-Secretário; b) expediente em que Lucia Gonçalves Leite
Cintra, Assistente Legislativo, Classe ..C", Referência 41, do Quadro Permanente, requer retificação de enquadramento para o cargo de Psicólogo - ao
Senhor Senador Gabriel Hermes, Segundo-Secretârio.
A seguir, aborda os seguintes assuntos:
19) A situação em que se encontra o Senhor Senador Jessé Freire, internado para tratamento de saúde no Memorial Hospital, de Nova Iorque. A
Comissão Dirctora discute a viabilidade de se conceder uma ajuda ao Senhor
Senador, para atender às numerosas despesas médico-hospitalares, o que foi
aprovado e fixado em dez mil dólares, devendo a Administração adotar as
providências cabíveis na esp~ie.
'
2•) Problell1a de salas para localização c funcionamento dos novos Partidos. A Comissão Diretora, após debater amplamente a matéria, resolve dar
poderes ao Senhor Primeiro-Secretário para, sem obrigatoriedade, atender os
pedidos na medida do possível e desde que existam os locais vagos.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSecretário, que submete à apreciação os seguintes casos:
I•) Minuta de Projeto de Lei concedendo aos servidores do Senado Fe',dcral reajustamento de vencimentos nas mesmas bases do deferido aos servi-

dores do Poder Executivo. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presen(es, aprova a proposição, que é assinada c enviada à Secretaria.. Qcral da Mesa, para os devidos fins.
29) Processo em que é so~icitado ressarcimento de despesas médicohospitalares havidas com o Senhor Senador Gilvan Rocha. A Comissão Ditetora incumbe o Diretor-Geral de efetuar um levantamento geral da matéria,
para posterior exariiC: pelo Senhor Primeiro-Secretârio e pela Comissão Diretora.
39) Expediente em que o Comendador Arthur Guarisse oferece à venda,
por Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros), estâtua de o '"Anjo", antigamente pertencente atl Palâcio Monroe, no Rio de Janeiro. A Comissão Ditetora, pela totalidade dos presentes, resolve agradecer a oferta c dispensá-la,
ante a inexistência de verba suficiente.
4•) Problema das instalaçÕes dos Correios em área do Senado, ao lado
da nova Agência do Banco do Brasil SjA, informando que aquele órgão não
possuía previsão orçamentária para a construção da Agência da ECT, razão
por que propõe seja a obra realizada pelo Senado Federal. A Comissão Oirotora, à unanimidade dos presentesj aprova a sugestão e autoriza a Administração do Senado a arcar com o ónus da construção da Agência da ECT nesta
Casa.
O Senhor Presidente, a seguir, aborda o problema, anteriormente formalizado pelo Senhor Senador Gastão MUller, da doação, à cidade de Cuiabá,
de um busto de bronze do ex-Senador Filinto MUller, sugerida pelo Instituto
Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova a doação, ficando a Administração incumbida de realiZar gestões no sentido de ser retirado um molde do busto de bronze
existente e de ser fundido um outro, a ser doado.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta e cinco minutos,
o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, pelo qu~ eu, Lourival
Baptista, Terceiro-SecretArio, lavrei a Presente Ata que, aprovada, é assinada
pelo Senhor Presidente e vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 5 de Jl1arço de 1980. - Lulz VIana, Presidente.
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COMISSÃO DIRETORA
3• REUNIÃO ORDINÂRIA, REALIZADA A 10 DE MARÇO DE 1980
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comunicada essa interpretação ao IPC, para os devidos

fins.

A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor PrimeiroSob a Presidência do Senhoi Senador Lu"iz Viarla, Presidente, e com a
Secretário, que relata os seguintes assuntos:
presença
dos
Senho_~~s
Senadores
Nilo
Coelho,
Primeiro-Vice
..
Presiden_te,
1
J9) Ofício em que o Senhor Senador Jessé Freire solicita ressarcimento
Dinarte Mariz, Segundo-Vice-Pêesídente, Alexandre Costa, Primeirode despesas médico-hospitalares. A matéria ~~via sido entregue ao Senhor
Secretárió, Gabriel Hermes, Segundo-Secretário, Gastão MUller, Quarto SePrimeiro-Secretário para verificar á possibilidade de o IPC arcar com parte
cretário, e Jorge Kalume, Suplente convocado, às dez horas e vinte minutos
das despesas. O IPC, segundo informaram ao Senhor Primeiro-Secretário,
do dia dez de março de mil novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Diretopoderâ pagar parte das despesas, dependendo entretanto do requerimento do
ra.
Senador, feito pessoalmente. Como Sua Excelência se encontra acamado e
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Terceiro~
impossibilitado de comparecer, o Senhor Primeiro-Secretârio propõe que o
Secretârio.
Senado efetue o pagamento total e, ao retorno do Senhor Senador, receba o
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e distribui, ao Senhor
ressarcimento da parte do IPC. A Comissão Diretora, à unanimidade dos
Senador Gastão MUller, o Processo n9 004829 794, em que a Subsecretaria de
presentes, aprova a sugestão e autoriza o pagamento total.
Pessoal efetiva consulta relativamente às aposentadorias que se fundamentam
2°) Necessidade de constar, do Quadro de Pessoal CLT, de mais um
nos dispositivos que asseguram a acumulação da-s -Vantagens do art. 405 da
claro de Arquiteto: Sua Excelência esclarece que atualmente hã uma grande
Resolução n• 58, de 1972, e 30, de 1978.
O Senhor Presidente, em seguida, aborda o problema da interpretação diferença nas matêrias curriculares das duas profissões,· o que as torna distindo Art. }9 do Decreto-Legislativo n9 96, de 1975, relativamente ao pecúlio .tas, informando, em seguida, que o Senado precisa de um claro de Arquiteto,
concedido, aos beneficiários do parlamentar "f3-lecido no exercício do man- enquanto existem dois de engenheiro. Propõe, assim, Ato da Comissão Direltora, reduzindo em um o ~úmero de claros na Categoria Funcional- Enge-:"
dato", pelo Instituto de Previdência dos Congressistas.
A Comissão Diretora, após debater exaustivamente o assunto, chega à nheiro e ampliando um claro na de Arquiteto, no Quadro de Pessoal CLT. A
conclusão de que os parlamentares investidos nas funções de Ministro de Es- Comissão Diretora, pela unani,rnidàde dos presentes, aprova a sugestão e astado, Secretário de Estado ou Prefeito de Capital, durante o período para o sina o Ato, que vai à publicação.
Nada mais havendo a tratar, às onze hofas, o Senhor Presidente declaqual foram eleitos, ante os claros termos do art. 36 da Constituição, não perdem seus mandatos, continuando, pois, em exercício. Assim, caso venha a fa- ra encerrados os trabalhos, pelo que, eu, Gabriel Hermes, Segundolecer algum parlamentar nessa situação, cabe ao IPC, de acordo com o dis- Secretário, lavrei a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à
posto no Art. l• do Decreto-Legislativo no 96, de 1975, especialmente por se publicação.
Sala da Comissão Diretora, 10 de março de 1980.- Lulz VIana, Presitratar de contribuinte do Instituto, pagar o pecúlio formado pelo desconto de
duas diárias de cada membro do Congresso Nacional. Decide, ainda, a Co- dente.
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MESA
Presidente

2•-Secretárlo

luiz Viana

Gabriel Hermes

1•-VIce-Presldenta

3•-Secretárto

Nilo Coelho

lourival Baptista

2•-VIca-Prasldanta

4•-Secratárlo

Dinarte Mariz

Gastão Müller

1 •-Secretário

Suplentes da Secretários
Jorge Kalume

Alexandre Costa

Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSOES
Diretor: Antônio _Carlos de Nogueira
Local: Anexo li - Térreo
\elefone: 223-6244 e 225-8.505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 -Ramais 301 e 313

COMISSÀO OE AGRICULTURA ,.._ (7 membros)

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canele

1, Raímundo_Porente

2. José lins

2. Alberto Silvo
3. Almir Pinto

3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jeué Freire
Vico·PresidMte: lóz:oro Barbaz:o

1. Evondro Carreiro

1, Marcos Freire

2. Agenor Maria
3. Mauro Bent~vides

2. Humberto Lucena

Assistente: Ccirlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços·feiros, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevílacquo" - Anexo 11 - R.amal 623

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

Presidente: Henrique de la Rocque
1~'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2~'-Vice-Presidento: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1. Passos P8rto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossion
4. José Uns

1. Jutohy Magalhães
2. Affonso Cciinorgo
3. Joào Calmon

1. Evelóslo Vieira
2. leite Choves
3. Josê Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Titulares

Suplentt~s

1. Henrique do 'La Rocque

1, lenoir Vergas

2. Helvidio Nunes
3. José Sornoy
Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Murilo Badaró
7. Moacyr Oallo
8. Amaral Furlan
9. Raimundo Parente

2. João Colmon
3. Almir Pinto
.4. Milton Cabral
S. Bernardino Viana
4. Arnon de Mello

1. Hugo Ramas

1. Cunho lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

2.

Lt~ite Chave~.

3. láz:oro Borboz:a
COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Prosidonter Mendes Conote
Vico·Presldento: Agenor Maria

(CAR)

Suplentes

1. Jessé Freire
2, José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Oerzi
5. Affonso Comargo
6, Murilo Bodar6
7, Benedito Ferreiro

1, José Guiamard
2. Torso Outro
3. Benedito Canelas
.4. Moacyr Dollo

1. Itamar Franco
2. Lázaro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

1, Henrique Santillo
2. Roberto Soturnino

3. Gilvan Rocha

Assistente: Francisco Guilherme Tliees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintos-feiras, às 1o,oo horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Ane;~~:o 11 - Romois 621 e 716
COMISSÀO OE ECONOMIA -

..

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy ~rboso" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

Titulares

(CCJ)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelóslo Vieira
Vic'e-Presidentt~: leite Chaves

(CDF)

4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard

(CE)

( 11 membros)
COMPOSIÇÃO
Prt~sidente:

Teot8nio Vilela
Yice·Prosidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1.
2,
3,
4,
S,
6.
7,

1.
2.
3.
.4.

Amon de Mella
Bernardino Viana
José lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

Helvídio Nunes
Alberto Silva'~
Benedito Ferreira
VIcente VuÓlo

6. Franco Montara
Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartos-feiras, Os l0100 horas
local: Sola "Clóvis Bevilócoua" - Anexo 11 - Ramal 623

1. Roberto Soturnln"!>
2. Teotõnio Vilela
3. Marcos'rreire
4. · Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes QuOrda
3. Toncredo NeVes
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
""Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
1. Franco Montoro
1. Nelson Carneiro
loi:ah Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 '2. Humberto Lucena
2. Marcos Freire
3. Joison Barreto
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA - (CEC)
Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
{9 membros)
Reuniões: Quintas.-fe"lr-cis~ ·às 11 :00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623
COMPOSIÇÃO

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

João Calmon
Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Eunice.Michiles

1. Adalberto Sena
2. Evelósio Vieira
3. Franco Montoro

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. Marcas Freire
2. Gilvon Rocha

Assistente: Sérgio do Fonseca Brógo - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Suplente:o

1. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. lamento JUnior
4. Affonso Camorgo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
i. Amoral Furlan
8. Jorge Kalume
9. JutahyMagalhàes
1 O. Mendes Canele

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

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

1.
2.
3.
4.

Cunha lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotónio Vilela

(CME)

COMISSÃO OE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silva

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvon Rocha
Vice·Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camorgo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhées

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Amon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvan Rocha
2. Roberto Saturnino

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Saldanha Ottrzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Lomanto JUnior
Almir Pinto
Alberto Silva
José Guiomard

1. Gilvan Rocha
1. José Richa
2. Adalberto Seno
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas
local: Anexo "B" - Sala ao lodo do Gab. do Sr. Senador
Assistente: Lêda Ferreira da Rocha ~ Ramal 312
João Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"-:- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

Presidente: Cunho lima
Vice·Presidente: Tancredo Neves
Titulares

4. José Richa
5. Amaral Peixoto
6. Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

José lins
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedrossian

COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Chaves

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco

Assistente: Càndido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Calmon
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães
Titulares
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COMISSÃO DE REDAÇÃO (5 membros)

Saldanha Oerzi
Henrique de La Rocque
Jessé Freire
José Sarnl!ly
Milton Cabral
José Guiomord

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares

Suplentes

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

1. João Calmon
2. Murilo Boda ró
3. José Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

Paulo BrO$Sard
Marcos Freire
Lázaro Barboza
José Rlcho

(CR)

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
R:éuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo li - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mouro Benevides

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horCis
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES ( 1S membros)

(CSN)

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomord

Jorge Kalume
luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreir.o

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

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

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Lado Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAl (9 membros)

(ClS)

Presidente: Tarso Outra
1?-Vice·Presidente: Saldanha Ottrzi
29-Vice-Presidente: lamento JUnior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vergas
Titulares
1.
2.
3.
4.
5.
- 6.

Lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Oalla
Henrique de la Rocque
Aloysio Chaves

Suplentes
1.
2.
3.
.4.

Jutahy Magalhães
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Titulares
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Oerzi
lomonto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Samey

COMISSÃO DE SERVIÇO Pil8liCO CML (7 membros)
COMPOSIÇÃO

Suplentes
1.
2.
3,
4.
S.

6.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrc;mian
Henrique de la Rocuque
José Guiomard
Luiz Cavalcante

(CSPC)

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

Raimundo Parente
Henrique d~ la Rck:que
Bernardino Viana
Alberto Silva

Suplentes.
1. AffonsoCa"'argo
• 2. Pecj:ro Pedrossian
3. Ad,erbalJurema
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Titulares
1. · Evandro Carreira
2. Humberto Lvçona
3. Lázaro Barboza

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

:lúplentos

1. Ore5fes Quércia

E DE INQU!RITO

2. Eveló5io Vieira

Assistente: Leila Leivos Ferro Costa - Ramal i/~7
Reuniões: Quintas·feiras, às 9J30 horas
loCal: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)
f1 ml!lmbros)

1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pildro Pedrossian
Affonso Comargo

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Orestes Quérda

1 . Possas P6rto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Comissões Temporárias

l. leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, à5 lO:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Alfeu de Oliveira
k,Cak Anexo' 11- Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Profetas do Congresso Nado·
oai
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
.4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do
Regimento Comum)
Assistentes de cOminõl!ls: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal674; Cleide Maria B.f. Cruz- Ramal598; Mauro Lopes
de Só - Ramal 310- Helena lsnard Accouhy Serres dos
Santos- Ramal 31.4; Elizabeth Gil Barbosa Vianno- Ramal
314; ~adir Ferrl!lira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

10o00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

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

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

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais -621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

FRANCISCO

10o30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

L@DA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQL)A
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

QUINTA

09o30.

LEI LA

10oÓO

MARIA
HELENA

10,00

10,30

HORAS

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 17• SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1980

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
Resliruindo auróf:rafo de projeto de lei sancionado:

Cecília. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua voR
tação os Srs. Senadores Henrique Santillo e Lázaro Barboza.
1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO.
2-ATA DA 18' SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1980

2.1 -ABERTURA

- N• 50/80 (ri' 88/80 na origém), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 15/80 (n•-2:3/2780, na. Casa de origem), alterando a Lei
n• 6.516, de 13 de março de 1978, que dispõe sobre o reajustamento do
efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo
de paz. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.769, de 19-3-80).

2.2- EXPEDIENTE

ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.

2.2.4 - Comunicação

2.2.1- Oficio do Sr.

l9~Secretário

da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

- Projeto de Decreto Legislativo n\0 3/80 (n9 37/80, na Câmara dos
1.2.2- A viso do Ministro da Previdência e Assistência Social
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
- Nll 128/80, encaminhando informações daquele Ministério ares- do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.
peito do Projeto de Lei do Senado nll 43/79, que assegura aos assalariados
2..2.2 - Pareceres
a contagem do tempo de serviço prestado no meio rural.
Referentes às seguintes matérias:
1.2.3 - Parecer
-Projeto de Decreto Legislativo nv 23/79 (n9 20RB, de 1979, na CâReferente à seguinte matéria:
mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
Cultural, concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e
-Projeto de Lei da Câmara n' 86/79 (n' 180-D/75, na Casa de origem), que extingue a punibilidade de infrações ao Códig-O Eleitoral, meR o Governo da República de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de fevereiro de
1979.
diante condições e nos casos que especifica.
- Projeto de Resolução n9 53/79, que modifica o inciso II do
1.2.4 - Comunicações da Presidência
art. 339 da Resolução nç 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do
-Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n•s 98 e 118/79, por Senado Federal).
- Projeto de Lei do Senado n9 225/78, que altera a redação dos artiterem recebidos pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a
gos 99 e 69 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da
que foram distribuídOs.
Previdência Social.
- Referente ao pedido de esclarecimentos à Mesã feito pelo Sr. Sena R
2.2.3 - Comunicação da Presidência
dor Nelson Carneiro, sobre a inclusão em Ordem do Dia do RequerimenR
to n9 72/79, de sua autoria.
- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo nv 3/80, lido no Ex- Convocação de sessão extraordinária a realizarRse hofe, às 18 hoR pediente.
I .2.5- Comunicação

-

-

2.2.5 - Leitura de projeto

Do Sr. Senador Gabriel Hermes, que se ausentará do País.

1.2.6 - Requerimentos
- N9 25/80, de autoria do Sr. Senador João Calmon, de transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do documento final da XXX Reunião PieM
nária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.
- N9 26/80, de autoria dos Srs. Senadores Jarbas Passarinho e LázaR
ro Barboza, de homenagens de pesar pelo falecimento do Deputado Jamel

Do Sr: Roberto Saturnino, que se ausentará do País.

-Projeto de Lei do Senado n' 22/80 de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVo à Consolidação das Leis do Trabalho.
2.2.6- Requerimentos
- N9s 27 e 28/80, de autoria do Sr. Senador Franco, solicitando aretirada dos Projetas de Lei do Senado n•s 101/78 e 282/79, de sua autoria.
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2.2.7- Comunicação da Presidência
-Designação do Sr. Senador José Richa para representar o Senado
Federal na IV Festa da Maçã, a realizar~se na cidade de Guarapuava-PR.
2.3- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão da ComiS.s,ão de Relações Exteriores sobre a
Mensagem n' 29/80 (n' 35/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo
Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti. Apreciação adiada por falta de quornm.

Março de 1980

SENADOR NELSON CARNEIRO- Cessação definitiva e total do
uso, no País, de defensivos à base de mercúrio.
SENADOR FRANCO MONTORO- Aluais movimentos de reivindicação salarial dos trabalhadores brasileiros.
2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-

Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de 20-3-80.

4- RETIFICAÇÃO

2.4- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA

-

SENADOR MAURO BENEV!DES.- Considerações sobre a apreciação pelo Congresso Nacional da Proposta de Emenda à Constituição
n9 37 de 1979, que restabelece a eleição direta para Governador e ViceGovernador dos Estados brasileiros.

Ata da 12• Sessão, realizada em 14-3-80.

5- MESA oiRETORA
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 17' SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1980

2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDltNCIA DO SR. LOURIVAL BAPTISTA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysío Chaves - Gabriel
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio NunesAlmir Pinto -José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte
Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr DallaAmaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro
-Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Salda_nha_ Derzi- Affonso Camargo -José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira .....:..- Jaison Barreto- Lenoir VargasPaulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.
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 -procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N' 50/80 (n' 88/80;-naórigem), de 19 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n' 15, de 1980 (n' 2.572/80, na Casa de origem), alterando
a Lei n9 6.516~ de 13 de março de 1978, que Hdispõe sobre o reajustamento do
efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de
paz".(Projeto que se transformou na Lei n' 6.769, de 19 de março de 1980.)

AVISO DO MINISTRO DA PREVID"NCIA E
ASSIST€NCIA SOCIAL
N9 128, de 12 de março de 1980, encaminhando informações daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 43, de 1979, do Senador
Franco Montara, "que assegurà aos assalariados a contagem do tempo de
serviço prestado no meio rural".
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PARECER
PARECER No 53, DE 1980

Da Comissão de Cc;mstituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 86, de 1979 (n9 180-D, de 1975, na Casa de origem),
que "extingue a punibilidade de infrações ao Código Eleitoral, mediante condições e nos casos que especifica''.
Relator: Senador Murilo Dada ró.
O Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1979, formalizado em 1975 pelo
nobre Deputado Luiz Braz, propõe -já incorporadas, na proposição, duas
emendas de redação patrocinadas pela ilustre Comissão de ConstitUição e
Justiça da outra Casa do Congresso- que se reabra, por sessenta dias, o prazo de justificação concedido ao eleitor que não votou nas eleições a partir de
15 de novembro de 1966 (art. 19), bem como, no mesmo prazo, a oportunidade de opção para o eleitor de dupla inscrição eleitoral.
Na primeira hipótese, o justificando terâ cancelada a multa proveniente
da sua omissão e, na segunda, se extinguirá a punibilidade do seu crime de
inscrição fraudulenta (art. 289 do Código Eleitoral), desde que, "neste período, se tenha limitado a votar na nova circunscrição eleitoral".
O parágrafo único do art. 39 do Projeto estabelece a processualística do
procedimento a ser exercitado pelo eleitor interessado.
Em rdaçãO à segunda hipótese abrigada no Projeto - sobre o crime de
insáição fraudulenta -, a idéia parece-me muito justa e oportuna, notadamente quando se vincula a extinção da punibilidade à certidão comproba~
tória de que o eleitor não votou mais de uma vez na mesma eleição. Em tais
casos, não se pode negar a evidência de que a dupla inscrição se fez de boa-fé,
sem qualquer ânimo delituoso, legitimando-se, assim, o direito de se exigir do
Poder Público sensibilidade política e jurídica para situações peculiares motivadas por fgnorância do agente ativo de uma infração.
A reabertura de prazo para o eleitor que, desde 1966, não cumpre o seu
elementar dever de voto, contudo, parece-me urna inconveniência pela completa inutilidade da medida.
fre -

Recorde-se que esse eleitor, por força do art. 79 do Código Eleitoral, sodesde 1966, segundo o Projeto - as seguintes cominações:
"Art. 79 O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até sessenta dias após a realização da eleição, incorrerá na multa de três a dez por cento sobre o salário mínimo da
região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no
art. 367 da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965.
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§ 19 Sem a prova de que votou na última eleição, pagou arespectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o
eleitor:
I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função
pública, investii-iiõ Oii etifpossar-se neles;
II- receber vencimentos, remuneração, ·salário ou proventos
de função ou emprego público, autárquicõ ou parãestatal, bem
como fundaçõ_es governamentais, empresas, institutos e sociedades
de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo Governo
ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao seM
gundo mês subseqUente ao da eleição;
III - participar de concorrência pública ou administrativa da
União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal ou dos
Municípios, ou- das respectivas autarquias;
IV- obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, Cãixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e
caixas de Previdência Social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo Governo, ou de cuja administração este
participe, e com essas entidades celebrar contratos;
V - obter passaporte ou carteira de identidade;
VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial
ou fiscalizado_ pelo Governo;
VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do
serviço militar ou Imposto de Renda."
A legislação eleitol"al brasileira, portanto, alcança um universo de cominações, contra aquele que deixou de votar injustificadamente, que atinge indiscriminadamente qualquer cidadão economicamente ativo, numa preceituação provavelmente a mais rigorosa de todo o mundo ocidental democrático.
Torna-se assim inviável, em termos práticos, a existência de algum cidadão que, desde 1966, seja devedor de multa à Justiça Eleitoral por não haver
votado. Primeiro, por-que essa multa, pela própria lei, presume-se jâ tenha
sido cobrada executivamente; segundo, porque o infrator, nesses anos todos,
estaria socialmente paralisado, sofrendo - em função de uma quantia irrisória - os efeitos das cominações supratranscritas.
E, para atender às exceções, o próprio Código Eleitoral estabeleceu, no
§ 39 do seu art. 367, que ..o alistando ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de probreza, ficará isento do pagamento de multa".
O art. 19 do Projeto, em conseqüência, é absolutamente inócuo, além da
sua inconveniência de poder reabrir processos já consumados.
Nestes termos, concordando com a opção que se oferece ao eleitor dedupla inscrição, mas discordando da idéia contida no art. }9 do Projeto, opino
pela sua aprovação, através da seguinte
EMENDA N• 1-CCJ
Elimine-se o art. }9 do Projeto passando para
renumerando-se os dispositivos subseqUentes.

}9

o art. 29 e

EMENDA N• 2-CCJ
Suprimam-se, no art. 39 do Projeto, as expressõe-s "que fizer a justificação a que se refere o art. i' terá cancelada a multa que porventura lhe tiver
sido imposta e o".
Sala das Comissões, 19 de março de 1980.- Henrique de La RoCque,
Presidente - Murilo Badaró, Relator- Nelson Carneiro- Tancredo Neves
- Aloysio Chaves - Helvídio Nunes -Bernardino Viana - Cunha Lima Aderbal Jurema - Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à
publicação.
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento dos Projetes de Lei do Senado n9s 98, de
1979, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do artigo 130, da
Consolidação das Leis do Trabalho; e 118, de 1979, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do caput do artigo 532, da Consolidação das Leis do
Trabalho, por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito das comissões a ·que foi'ani distribuídos.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Na sessão anterior o nobre
Senador Nelson Carneiro solicitou à Mesa esclarecimento sobre a inclusão
em Ordem do Dia do Requerimento n~? 72, de 1979, de sua autoria.
A Presidência comunica ao nobre Senador que já tomou as providências
cabíveis junto a Comissão de Economia para que a referida proposição seja, o
quanto antes, encaminhada à apreciação pelo Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Através da Mensagem
n9 29, de 1980, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. Paulo Frassinetti Pinto, para exercer a função de Em-

baixador do Brasil junto à República do Haiti.
Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptísta) cação que será lida pelo Sr. l9~Secretário.

Sobre a mesa, comuni-

E lida a seguinte
Em 20 de março de l9SO
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei dos
trabalhos da Casa, a partir de 26 do corrente, a fim de, no desempenho de
missão com que me distingUiu o Senado, participar da 126• Reunião do Con"
selho Interparlamentar, a realizar~se em Oslo - Noruega.
Atenciosas saudações. - Gabriel Hermes.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - A comunicação lida vai a
publicação.
Sobre a mesa, requ~rimento que será lido pelo Sr. 1'1-Secretârio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 25, DE 1980
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado do Documento Final da XXX Reun_ião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, realizada em Curitiba, durante
o recesso parlamentar.
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - João Calmou.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com o art. 233, §
1", do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1'1-Secretário.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 26 DE !980
Pelo falecimento do Deputado Jamel Cecília requeremos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens de pesar:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Goiás; e
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - Jarbas Passarinho, Lázaro
Barboza.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Henrique Santillo, para encaminhar a votação.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
É com profundo pesar que tomo a palavra para encaminhar o presente
requerimento. O pesar é profundo para todos nós goianos: trata-se do falecimento do Deputado Federal Jamel Cecília, eleito expressivamente pela exARENA do meu Estado; tendo sido também prefeito de minha cidade, Anãpolis, onde, mesmo guindado através de meios que condenamos, pelo processo de nomeação, exerceu com dinamismo -e, sobretudo, com retidão de carâter e honradez, o cargo de prefeito.
De todas as qualidades que poderiam ser ressaltadas à pessoa de Jamel
Cecília, gostaria de ressaltar aqui o seu profundo senso de lealdade, de honradez, de dignidade e de companheirismo.
Estou certo de que o Estado de Goiás enContra-se, neste momento, pesaroso e enlutado.
Sr. Presidente, registro, com profundo sentido de pesar, a minha solidariedade à família, neste momento de dor.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Lázaro Barboza.

Concedo a palavra ao

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em curto espaço de tempo, Goiás perde no Congresso Nacional duas de
suas figuras eminentes. Há poucos meses, numa tragédia que afetou profundamente a sensibilidade dos goianos, morreu o Deputado Federal José de Assis, que, na Câmara, representava o Sudoeste Goiano. Agora, Sr. President~,
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pela segunda vez, a representação de Goiâs é duramente atingida com a perda
do eminente Deputado Jamel Cecília.
Jamel era um homem de cxcelsas qualidades, como ressaltou hã pouco o
meu eminente colega de representação Senador Henrique Santillo. Foi adversãrio nosso, potnnilitava na Aliança Ren~vadora Nacional, tendo, inclusive,
integrado a chapa do meu adversário em 1974, na condição de candidato a
suplente de Senador. Apesar da dureza das campanhas políticas, que fazem
normalmente com que os ânimos se acei-bem, Jamel Cecília, continuou dedicando ao orador que ocupa a tribuna o maior carinho e a maior lhaneza.
Pouco depois Jamel Cecflio foi nomeado Prefeito de Anápolis, nomeado,
como disse o Senador Henrique Santillo, por um processo que nós, as forças
de Oposição, condenamos, mas ê de justiça ressaltar que ali ele desenvolveu
uma administração vibrante, proficua e sobretudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, calcada na honradez, marca maior da personalidade do homem público goiano que hoje todos nós pranteamos.
Jamel vinha sofrendo já há vários meses um mal insidioso que acabou
por levâ-lo; tinha ele, depois de percorrer todos os centros médicos do Brasil
e do exterior, absoluta convicção de que os seus dias estavam contados.
Numa prova d_e humildade, de compreensão cristã, como é difícil ser encontrado, Jamei Cecília aprendeu a conviver com o mal, e aqueles q1:1_e o visitavam, cotidianamente, iam, às vezes, preocupados sem saber o que dizer para
confortar Jamel Cecília e sua família, e saíam de lá reconfortados, porque encontravam um homem que, embora sabendo estar prestes a findar sua missão
na terra, tinha absoluta consciência de que a vida não se circunscreve aos dias
efémeros desse Planeta e encontrava nele, estampado no seu rosto e no seu
sorriso, a fé e a certeza de que, no além, ele continuaria vivo.
Ontem, nas últimas horas da tarde,Jamel Cecili~ deixou de viver e eu
não pude, Sr. Presidente, comparecer a Goiânia para, -de corpo presente,
acompanhar o féretro do notável homem p~bl~co de Goiás, do meu adversário, mas amigo pessoal, do homem que apreildi a-respeitar e â quem presto,
nestas simples e humildes palavras, não apenas um depoimento sobre o comportamento de Jamel Cecília. mas manifesto, sobretudo o meu pesar mais
profundo e mai_s sincero, à sua familia e a toda a gente goiana, que perde um
dos- paladinos da vida pública.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Permi~e V. Ex• um aparte?

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) -Ouço o nobre Senador.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

Nobre Senador, conheci Jamel Cecilia
quando ele exercia a Prefeitura do Município de Anãpolis, onde fez uma administração ativa, magnifica e realizadora, e lamento também, em nome do

de 1980

meu grupo, e me associo às condolências que Goiás hoje está prestando à memória de seu grande filho, homem público que prestou a Anãpolis e a Goiãs
relevantes serviços, como Prefeito daquela cidade e como Deputado Federal,
representante de Goiás, na Câmara dos Deputados.
O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Agradeço o aparte de V. Ex•, Senador DirCeU Cardosó,-e ouço- o aparte agora, Sr. Presidente, com a permissão de V. Ex•, com que pretende me honrar o eminente Senador Bernardino
Viana ..
O Sr. Bernardino Viana (PI) - Senador Lázaro Barboza, quero em
nome da Liderança do PDS associar~me às manifestações de pesar que, neste
instante, V. Ex• presta a seu conterrâneo Jamel Cecilio e também à família
goiana.

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Sr. Presidente, não tenho mais necessidade de proferir qualquer outra frase. As manifestações de companheiros de representação, aliadas, agora, às manifestações do Líder em exercício
da Maioria, fazem com que fique evidenciado que o pesar pela morte de Jamel Cecflio, homem que soube dignificar a vida empresarial e a vida pública,
é o pesar não apena·s da representação do Goiás, mas do Senado da República por inteiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado:
De acordo com a deliberação do Plenário, irei levantar a sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, ·em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 29, de 1980 (n9 35/80, na origem), de 16 de janeiro do correntç ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo f'rassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão à.s 15 horas.)

ATA DA 18' SESSÃO, EM 20 DE MARÇO DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIAPRESIDitNCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Gu,iQinard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Ja_rbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
-José Sarney- Alberto Silva, - Bernardino Viana - Helvídio NunesAlmir Pinto -José Uns- MaUro Benevides - Agenor Maria- Dinarte
Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal lurema- Marcos Freire- Nilo Coelho_- Luiz Cavalcante -Teotónio Vilela
- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr DallaAmaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves -.Franco Montoro
-Orestes Quércia- Benedito Ferrei~a- Henrique Santillo- Lázaro Barboza - Benedito Can~las - Gastão Müller __.:.. Vicente Vuolo - Mendes
Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi --Affonso Caffiargo- José
Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto-:- Lenoir Vargas
- Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Depurados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3 DE I980
(n' 37/80, na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Senhor Pr~idente da República a ausentar-se do
p_ais, !~c> decurso da pr~meira-quinZena do mês de abril do corrente ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano,
pa-ra visitar a República do Paraguai a convite do. Governo daquele País.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N'78, DE 1980
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com·
parecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
aberta a sessão.
Convidou-me Sua ExcelênCia- o Senhor General-de-Exército Alfredo
O Sr._ 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.
Stroessner. Presidente da RePública do Paraguai, para uma visita oficial
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àquele País, a realizar-se na primeira quinzena do mês de abril do corrente
ano.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das relações entre
os dois países.
No indeclinável dever de aceitar o nobre e honroso-·convite, venho, em
cumprimento ao que preceituam os artigos 44, inciso III, e 80, da Constituição, solicitar __ ao Congresso Nacional a necessária autorização para
· ausentar-me do Pais.
Brasflia, 10 de março de 1980. ~João Figueiredo.

PARECERES
PARECEREs N•s 54 E 55, DE I980.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~' 23, de 1979 (n? 20-B,
de 1979, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do Acordo

sobre CooperaçãO Cultural, concluído entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde, em
Brasília, a 7 de fevereiro de 1979".
PARECER N• 54, DE 1980
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Bernardino Viana
Atendendo a preceito constitucional, o Senhor Presidente da República
encaminha ao Congresso Nacional o texto _do Ac_or_ç!o de_ Cooperação Cultural celebrado em Brasília, a 7 de fevereiro de 1979, entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República de Cabo Verde.
A matéria é acompa:nhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores. O referido docume_nto esclarece_ que o ato
internacional em apreço f! a consecução comum de desejos de fortalecimento
dos laços de amizade existentes entre seus pçvos, ~p.roximando-os, ainda
mais, promovendo e intensificandO suas relações cUlturàis.
Justificando o in~eresse naciori.al na ratificação do texto, argumenta ainda o Senhor Chanceler:

.. 0 presente ato visa a criar instrumento~ capazes de fortalecer
os vínculos culturais entre os dois países de expressão portuguesa. O
objetivo bãsicõ âo Acordo é o de disciplinar e orientar o intercâmbio de estudantes-convênio, professores e técnicos, a concessão de
bolsas de pós~graduação e facilitar a equivalência de diplomas e
títulos expedidos por estabelecimentos de ensino de uma das partes
Contratantes a naturais da outra."
O artigo l'l do acordo em pauta prevê que ••as Partes Contratantes procurarão tornar efetiva essa cooperação, no âmbito do ensino, por intermédio:
1) do intercâmbio de professores, profisSionais, técnicos e pesquisadores;
2) da concessão de bolsas de estudo de pós-graduação para cursos em suas Universidades e instituição de ensino superior;
3) da concessão de bolsas de estudo em instituições de treiriarnento técnicO, em outras entidades educacionais e de pesquisa.
Com o objetiVo de facilitar a aplicação de:ste Acordo será criada uma Subcomissão Cultural no âmbito dã Comissão Mista de
Cooperação Brasileira-Cabo~ Verdian.a.
Aprofundando nosso estudo sobre o presente ato internacional, verificarriOS que o mesmo foi redigido segundo os preceitos consagrados pelo Direito Internacional Púpliço, respeitada a soberania
de cada nação e observado o princípiO d-e- reCiprOcidade de tratamento.
De nossa_ parte, nada encontramos que possa ser oposto ao ajuste ora em
exame por esta Comissão, -razão por que opinamos ··pela sua aprovação, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo, n• 23, de 1979.
Sala das Comissôes, lO de outubro de 1979.- Lomanto Júnior, Presidente- Bernardino Viana, Relator- Henrique de La Rocque- Almir Pinto
-Nelson Carneiro- Amaral Peixoto- Mendes Canale- Lenoir VargasJosé Sarney.
PARECER N• 55, DE 1980
Da Comissão de Educação e Cultura
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Com a Mensagem n9 161, de 1979, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do Acordo firmado sobre Cooperação Cultural, concluído entre os Governos da República Federativa do Brasil e a República de Cabo V~r:de, em 7 de fevereiro
de 1979.

Sexta-feira 21

4~ 1

Atendendo ao disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição Federal,~
necessária a aprovação desse texto pelo Congresso Nacional.
Acompanha a matéria Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, na qual se esclarece que o referido acordo visa a
criar instrumenros que intensifiquem os vínculos culturais, cientfficos e técni~
cos entre os signatários, conforme especrtica seu artigo Il, dispondo a respeito:
I) do intercâmbio de piofessores, profissionais, técnicos e pesquisadores:
2) da concessão de bolsas de estudo de pós-graduação para cursos em suas Universidades e instituições de ensino superiores;
3) da concf;ssão de bol~as~de-estudo _em instituições de treina-~
menta técnico, em outras entidades educacionais e de pesquisa.

Ê proposto, ainda no seu artigo VII, que:
"Com o objetivo de facilitar a aplicação deste Acordo e tendo
em vista propor tantos ajustes quantos sejam necessârios para promover um maior desenvolvimento das relações culturais entre os
dois países, será criada, no âmbito da Comissão Mista de Cooperação Brasíleiro-Cabo-Verdiana, uma Subcomissão Cultural. A
Subcomissão Cultural reunir-se-á_por ocasião das sessões da Comissão Mista, embora possa ser convocada extraordinariamente".
Ante o exposto e tendo em vista não ferir o i"ntereSse naciOnal na parte da
competência desta Comissão, nada temos a opor à aprovação do presente
Acordo, na forma do p_roje~o_ de_Decreto Legislativo n11 23, de 1979.
Sala das Comissões, 20_de março de 1980 -JoãO Calmon, PresidenteJutahy Magalhães,- Relator_.:..... Jorge Kalume- José Llns- Adalberto Sena
- Tarso Dutra.
PARECER N• 56, DE 1980
Da Comissão de Consti_tuitão e Justiça, sobre o Projeto de Re-solu~ão nll 53, de 1979, que umodifica o inciso II do art. 339 da Re-solu~ão n9 58, de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado
Federal)".
Relator: Senador Almir Pinto
Alegando que objetiva unicamente colaborar com a Comissão Diretora
desta Casa, o eminente Sena'dor Aderbal Jurem a submete o presente projeto
que visa a alterar o item II do art. 339 da Resolução n9 58, de I972, dando~ lhe
a seguinte redaçào:

III- quanto aos gabinetes dos Senadores, perante os respectivos titulares."
Atualmente o referido preceito está assim redigido;
!!li -quanto aos Gabinetes dos Senadores, perante os respectivos titulares."
A modificação pretendida tem por fim alterar a-sistemática de controle
de presença dos servidores lqtados nos Gabinetes dos Senadores, a fim de que
o registro do ponto, que fiscaliza o comparecimento doS servidores ao çxpediente normal, passe para a atribuição direta dos Chefes de Gabinete, subtraído, assim, da competência iinediata dos Senadores.
.
Como argumento justificador de sua proposição esclarece o seu eminente Autor q~e "o Ato n~' 5/73, da Comissão DiretQrã, delegou estes poderes
aos chefes de Gabinetes da Mesa, não estendendo aos demais Gabinetes, havefldo, assim, desigualdade de tratamento".
Do exame que fizemos ao Ato n'i' 5, de 1973, da Comissão Diretora, verificamos que o ilustre Autor do presente projeto labora em manifesto equívoco de interpretação, ao entender que houve delegação da competência do
controle do ponto de presença aos Chefes de Gabinetes da Mesa.
O que, de fato, ocorreu foi_uma simples autorização para que tais Chefes
de Gabinete procedessem à comunicação referente ao comparecimento a sessões extraordinárias, nunca, porém, abrangendo a atribuição regulamentar de
controle, referente à presença no expediente normal de trabalho, expressa no
art. 339 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Assim prescreve o art. 19, _item II, e o seu§ J'i' do Ato n~' 5, de 1973:
"Art. 19 A diária a que se refere o art. 383 do Regulamento
Administrativo do Senado Federal {Res. n~' 58, de I 972) çomo retribuição pelo comparecimento às sessões extraordinárias do Senado
Federal ou çonjuntas do Congresso Nacional, é devida aos seguintes
servidores:
a)

........ •••·• .....•....•.•...•.••.•..••..••.••.....
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b) lotados nos Gabinetes, de que houve comuinicação pelo ti- ,
Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, diante do
tular à Diretoria-Geral ao fim de cada sessão:
incontornável óbice que se lhe antep.Õe ó citado preceito da Lei Maior.
Sala das Comissões, 19 de março de 1980. - Henrique de La Rocque,
Presidente- Almir Pinto, Relator- Nelson Carneiro - Tancredo Neves§ J9 A comunicação a que se refere a letra b será feita pelo AI0ysio Chaves ..:....:. -Helvidio Nunes - Raimundo Parente -- Cunha Lima respectivo Chefe, quando se tratar de Gabinete dos membros da Co- Murilo Badaró.
missão Diretora."
- O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Do Expediente lido consta o
Temos, portanto, que o projeto sob exame, ao pretender a alteração do
item II do art. 339 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, envolve situação estranha ao Ato n9 5, de 1973, da Comissão Diretoraj ampliando perigosamente um "instituto que se estrutura na melhor doutrina~ ou seja,
na que defere ao Senador a incontrastável competência para responder pelos
assuntos de seu Gabinete. A transferência do poder de çontrole, que o projeto
recomenda, não nos parece legítima nem agasalha solução maiS consentânea
com as altas prerrogativas dos Senhores Senadores. Além do mais, entendemos que já se iriSCreve no poder de direção deferido aos Senadores a faculdade de outorgar ao Chefe de seu Gabinete_ a resporisabilidade de proceder ao
encaminhamento das comunicações relativã_s _ à presença dos servidores submetidos à sua, direta fiscalização e controle, no que tange a sessões extraordinárias, assim como. aliás, procedeu a Comissão Direto_ra, mediante Ato, em
referência aos se-rvidores dos Gabinetes de seus m_embros.
_
Assinale-se, ainda, que o projeto sob __ e.x~me apresenta um- lapso de técnica legislativa, ao prescrever a alteração do art. 339 da Resolução n9 58, de
1972, quando devera referir-se ao art. 339- do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972.
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto, por injuridicidade e inconveniência.
Sala das Comissões, 19 de março de 1980.- Henrique de La Rocque,
Presidente- Almir Pinto, Relator- Nelson Carneiro- Tancredo NevesAloysio Chaves - Helvidio Nunes - Cunha Lima - Murilo Biidaró - Raimundo Parente.
PARECER N9 57, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei do
Senado g9 225, de 1978, que "altera a redaçào dos artigos 99 e 69 da
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência
Social".
Relator: Senador Almir Pinto
Estabelece o art. 99 da Lei n9 3.807, de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social - . que, na hipótese de o segurado ~'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".
O Projeto sob exame; de autoria _do ilustre Senador Orestes Quércia, objetiva, em síiltese~- permitir QUe o contfibuiiite de mais baix.a renda, que perceba até 5 (cinco) salârios-mínimos e tenha deixado de exercer atividade remunerada, possa continuar na qualidade filiado ao sistema previdenciãrio, sem O
ônus do pagamento em dobro que a lei impõe.
Como se sabe, a contribuição em dobro_ corr_~sponde a 16% (dezesseis
por cento) do salârio-de-contribuição,jâ que o contribuinte facultativo assume a sua e a parcela de pagamento corresponde ao empregador, para que
possa permanecer no gozo de seus direitos, sem interrupção.
Na Justificativa, salienta o Autor que para os de menor ganho a exigência "é demasiada, (e) núiis certo seriã se -continuassem a contribuir com a
mesma importância c-om que vinham anteriormente contribuindo, a fim de
que não se desequilibrasse seu orçamento familiar".
A medida, sem dúvída, tem respaldo no interesse social_ e não se lhe pode
negar a inteira justiça. Mas, há de considerar-se sua implicação quanto ao aspecto das fontes de custeio do sistema, no qual o beneficiõo iria ii:tterferir. E,
sob esse ângulo, vê-se que a propoSição, embora editando um riovo item VI
ao art. 69 da Lei Orgânica (na forma da redaçào introduzida pela Lei
n9 5,890, de 8 de junho de 1973), ignora que a recita oriunda dessa modalidade
de contribuiritesjã ~tá prevista no item V do mesmo dispositiVo legal, que se
refere às contribuições .. dos autônomos, dos segurados facultativos, e dos que
se encontram na situação do artigo 9?," (grifo, nosso).
Por iss_o que o Projeto, embora reconheçamos sua utilidade, esbarra na
vedação do art. 165, parágrafo único, da Carta Magna, que submete as iniciativas que digam respeito às prestações previdenciárias, à prévia indicação da
..correspondente fonte de custeio total". Ora, a liberalização de metade, ou
50% (cinqUenta por cento) do valor das contribuições de que trata, por mais
justa que seja, não deixa de contrariar, na sua essência, o texto constitucional.

Projeto de Decreto Legislativo n~' 3, de 1980, que de acordo com o art. 100, inciso I, item 18, e III; inciso I. alínea ''g'', do Regimento Interno, será remetido
às Comissões de ConstitUição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser
submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do
que se acha previsto na alínea "a" inciso II do art. 388 da Lei Interna.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19-Secretário.

E lido o seguinte
Em 20 de março de 1980
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei dos
trabalhos da Casa, a partir de 7 de abril próxitnO, a fim de, no desempenho de
missão com que me distinguiu o Senado, participar da 126• Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar-se em Oslo~ Noruega.
Atenciosas saudações, - Senador Roberto Saturnino.
O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 22, DE 1980
"Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 E acrescentado ao artigO -489 da Consolidação das Leis do Trabalho o seguinte parágrafo único:
Art. 489

. , ............. ~..... , .................. --- .. ..

Parágrafo Unico. A homologação da rescisão deverá efetivarse dentro do prazo máximo de dez (10) dias, contados da data do
término do aviso prévio. Findo tal prazo e não concretizada a homologação, responde o empregador pelo encargo de novo aviso préviO, erri dinheiro, na PropOrção- dos dias da demora."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições ein contrário.
Justificação
Denuncia o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e
Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro, em docUmento enviaclo aq signatário, o aliuso que vem sendo cometido por empregadores inescrupulosos ao promover a homologação de rescisões contratuais
em 30, 60, 90 e atê 120 dias após a daia do término_ do aviso prévio.
Sugere, em conseqüência, como forma de evitar tais abusos, que se consigne na lei dispositivo obrigando as e1:11presas a homologarem as mencionadas rescisões dentro de um certo prazO rígido. Após esse prazo, ficará o empregador obrigado a pagar novo aviso préviO ao empregado.
Sala das Sessões, 20-de março de 1980.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1942
APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEiS DO TRABALHO.
Art. 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetíva depois de expirado o respeCtivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo. à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.
Parágrafo único. Caso _seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso préViO não tivesse sido dado.

( Ãs Comissies de
de Finanças.)

Co~stituição e Justiça, de Legislação Social e
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l'?·Secretârio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 27, DE 1979
Requeiro. nos termos da letra "a" do Art. 280, do Regimento Interno
do Senado, a retirada do Projeto de Lei do Senado n'? 101, de 1978, que uex~
clui das inelegibilidades os casos de simples denúncia".
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - Franco Montoro.
REQUERIMENTO N• 28, DE 1980
Requeiro, nos termos da letra "a" do Art. 280, do Regimento Interno
do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do Senado n• 282, de 1979,
que '''dispensa a concordância do empregador no caso de opção pelo ernpre~
gado pelo sistema do Fundo do Tempo de Serviço".
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Atendendo a convite do Sr. Prefeito de Guarapuava, Estado do Paranã, a Presidência designa o Sr. Senador
Josê Richa para representar o Senado Federal na IV Festa da Maçã, a
realizar~se naquele município, a partir do próximo dia 22.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 29, de 1980 (n' 35/80, na origem), de 16 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden·
te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Paulo Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República do Haiti.
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos termos da alínea h
do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. Funcionários as providências necessárias, a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
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Na presente conjuntura, porêm, não terá sentid_o a inexplicável recusa
que se articula, por orientação governamental, da Emenda Edison Lobão,
ainda mais porque o seu autor integra o Partido Oficial, exercendo, inclusive,
uma das vice~lideranças na Câmara dos Deputados.
Tendo-se. orig_inado no âmbito do Congresso, com o apoio de mais de
1/3 de cada uma de suas duas Casas, a Proposta n9 037/79 consubstancia an~
seio legítimo de milhões de eleitores, os quais. desde 1965, se acham privados
de participar da escolha do Governador oe seu Estado.
Em sua edição de ontem, a Folha de S. Paulo. em bem lançado editorial
da lavra do jornalista Ruf Lopes, ressalta contundentemente:
"Ao que tudo indica. a emenda Lobão estâ liquidada. Tão liquidada como as demais tentativas anteriores de restabelecimento
dos pleitos diretos para o governo dos Estados, embora ainda lhe
falte o atestado de óbito de votação. Mais uma vez o Congresso elei~
to pelo povo apoiará o Executivo em seu propósito de negar a:o
povo o direito de escolher seus dirigentes.'~
Quando tanto se fala, Sr. Presidente, em reaquisição de prerrogativas do
Congresso, é despropositada a rejeição da mencionada emenda, pois isso re~
presentaria o desprestígio da própria Instituição a que pertencemos.
Os signatários da Proposta Flâvio Marcílio, para guardar um posicionamento-coerente, acham-se moralmente impelidos a defender a iniciativa do
parlamentar maranhense, empenhando-se para viabilizâ-la, através de sua inserção no texto constitucional em vigor.
Se preferirem, entretanto, aguardar a chamada uEmenda Abi-Ackel",
remetida pelo Presidente João Figueiredo, nulificarão todo o esforço que vêm
despendendo em prol de uma tese que sensibiliza todos os segmentos da opinião pública nacional.
Em plena fase de abertura política, quando os anseios democráticos de
nossa gente devem encontrar no Congresso a mais ampla ressonância, seria
desprimorosa adiar-se, sob pretexto inconseqUente, o deslinde de uma questão de tamanha magnitude.
Daí o apelo que entendi do meu dever formular, nestes instantes que an~
tecedem a votação da Proposta Edison Lobão, a todos os Senadores e Deputados, na esperança de que ofereçam ao País um testemunho de altivez cívica,
que haverâ de repercutir intensamente junto a todas as camadas da população brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi(A sessão torna:.se secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser dente, Srs. Senadores:
publicada às 18 horas e 45 minutos.)
A utilização de defensivos agrfcolas à base de mercúrio é proibida desde
muito nos países avançados, devidos às terríveis conseqüências dos fungicidas
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Deveriamos passar, nesta opor- mercuriais para o homem. Não faz muito, o mundo inteiro se inteirou, estar~
tunidade, ~apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1980, lido recido, das conseqüências da contaminação ocorrida em Minamata, no Jano Expediente. Entretanto, sendo evidente a falta de "quorum", em plenário, pão, onde 120 pessoas foram envenenadas devido à poluição do mar; das 40
fica sua apreciação adiada para a próxima sessão.
famílias afetadas, 38% morreram e 19 crianças. nasceram com paralisia cerébral congênita.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre SeFatos semelhantes e mesmo mais graves têm ocorrido, há anos, em nunador Mauro Benevides.
merosos países, quase todos do mundo subdesenvolvido, multiplicando o núO SR. MAURO BENEVIDES (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi-' mero das vítimas da poluição decorrente do uso de fungicidas à base de merdente, Srs. Senadores:
cúrio.
Na sessão que o Congresso Nacional fará realizar, hoje, às 19 horas, deSobre o assunto, O Globo publicou sêria reportagem no dia 8 deste mês,
verá ser votada a Proposta de Emenda ConstitUcional de que ê_ prim~iro sig- lembrando, alêm do caso de Minamata, outros ocorridos no México (onde
natário o Deputado Edison Lobão - que restabelece a eleição direta para uma família foi dizimada por alimentar-se de carne de porco criado com res~
Governador e Vice-Governador dos Estados brasileiros.
tos de cana e trigo cultivados GOm defensivos mercuriais); no Iraque, onde se
Cercada de inusitada expectativa, a proposição chega, assim, ao término constatou que 14% dos óbitos dos trabalhadores rurais tiveram coino causa
de sua tramitação, iniciada ainda na Sessão Legislativa passada, quando a intoxicação por mercúrio; nO Paquistão, onde centenas de pessoas que cultisobre a mesma se manifestou favoravelmente a Comissão Mista respectiva, vavam trigo com defensivos inercuriais foram _intoxicadas, muitas morrendo
de que foi Relator o Senador Lomanto Júnior.
vítimas dessa intoxicaçlão.
Durante todo o período de recesso parlamentar, a emenda foi objeto de
Evidente, portanto, que o uso de defensivos à base de mercúrio é proibiapreciação diária por parte dos principais órgãos de nossa imprensa, que do em toda parte.
abriram largos espaços para registrar as possibilidades de seu acolhimento
Mas, no Brasil, eles são utilizados ampla e livremente, o que ê inaceitâpelos nossos Senadores e Deputados.
vel.
Antes da Proposta Lobão, já o Senador Franco Montoro, em 1978, levaO Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Doutor João
ra o Congresso a manifestar-se sobre a importante matéria, numa tentativa Carlos Serra, diz que a proibição existe porque, além de causar lesões no cereque não logrou êxito, em razão, sobretudo, de intransigência da extinta belo e prejudicar a coordenação motora, esses defensivos podem provocar leAliança Renovadora Nacional.
sões genéticas e contaminar a população atravês dos produtos cultivados ou
Alegou~se, naquele instante da deliberação congressual, que os governade carne de gado que é alimentado com restos e bagaços desses produtos.
dores jâ haviam sido "eleitos", a 19 de setembro, pela via indireta, .. não se
A pesar de tudo isso, estudos na CO PPE e da Fundação Getúlio Vargas,
justificando", desta forma, a oportuna alteração pretendida pelo representan- segundo afirmativa d_o professor de Medicina Previdenciária, médico Volney
te de São Paulo.
Magalhães Câmara, "constaram que todas as doze mil fazendas canavieira~
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de Campos usam fungicidas à base de mercúrio, acrescentando que de cada 77% em 1973, ao-passo que o salário que participava com 29% em 1961, cai
grupo de 25 pessoas da ãrea examinadas, 20 estão com altas taxas de mer- para 23% em 1973.
Cúrio no sangue.
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA NA INDrlSTRIA
Isso é, Sr. Presidente, simplesmente estarrecedor e não pode ser admitido
tenha prosseguimento por um só dia, tocando às autoridades competentes,
Anos
Salários
Lucros
especialmente aos Ministros da Saúde e Prey!dência Social, agir pronta e riTotal
gorosamente de modo a proibir o fabrico e a venda de produtos tão perigo1%1
29%
sos!
71%
100%
1962
28%
O assunto merece, mesmo, a atenção dO Presidente da Replública, tão
100%
1963
26%
74%
graves são as afirmações feitas por homens de responsabilidade como os espe100%
1964
25%
75%
cialistas e técnicos da CO PPE e da Fundação Getúlio Vargas.
100%
1965
25%
75%
Formulando a denúncia desta tribuna, para ela peço a atenção de todas
100%
1966
24%
76%
100%
as autoridades, visando que abuso tão criminoso cesse, imediatamente, o em1967
25%
74%
100%
prego de defensivos mercuriais cessando, definitiva e totalmente, em nosso
1968
26%
75%
100%
País, que não pode ser objeto de experiências e muito menos pasto para apeti1969
25%
75%
100%
tes comerciais tão monstruosos!
1970
23%
77%
100%
Aguardarei, sobretudo, ação energética e instantânea do Ministro da
1971
25%
75%
100%
Saúde, colocando-se na vanguarda do movimento que precisa extirpar essa
1972
25%
75%
100%
prãtica criminosa! (Muito bem!)
1973
23%
77%
100%
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se·
nadar Franco Montoro.
Fonte: Roberto Macedo- Distribuição Funcional de Renda na Indústria de
O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. PresiTransformação.
dente, Srs. Senadores:
A distribuição pessoal da renda mostra como ela é distribuída dentro da
população:
AS GREVES E A DIVIDA SOCIAL DO PAIS
DJSTRffiUIÇÃO PESSOAL DA RENDA
COM OS TRABALHADORES

n%

Para compreender os atuais movimentos de reivindicação salarial e as
greves que vêm ocorrendo, como a dos portuários de Santos, é preciso
lembrar a dívida social do País com a comunidade trabalhadora.
O Brasil é um dos países que mais tem crescido em termos de Produto Interno Bruto. Está entre os 19 países mais ricos do mundo, atrás apenas dosEstados Unidos, URSS, Japão, Alemanha, França, China, Inglaterra, Canadá e
Itália.
O grande crescimento da economia brasileira muda de figura se compararmos com as condições de vida da populaÇão. Assim, embora o Produto Interno Bruto Brasileiro seja o dêcimo do mundo, o Produto Interno Bruto por
pessoa é o 549 entre os 150 países do m.undQ.
_
E, em termos de qualidade de vida, medida esta pela esperança de
vida ao nascer, pela mortalidade infantil e pelo nível de alfabetização, o Brasil
é o 189 dos 28 países da Amêrica!
Essa dívida social foi, recentemente, caracterizada por Rubens Vaz da
Costa em números impressionantes:
L 6 milhões de moradias, em que vivem 32 milhões de brasileiros, não
contam com instalações sanitárias de qualquer tipo;
2. mais de 65 milhões de brasileiros não têm água encanada, bebendo água não tratada, de qualidade duvidosa. Em 1960, eram 55 milhões e em
1972, 62 milhões;
3. 5 milhões de famílias brasileiras moram em favelas, mocambos e outras formas de habitação ~~infrã.-humanas",
4. 20 milhões de ucarentes totais" (de acordo com o ex-Mimstro da Previdência Social, Nascimento e Silva, responsável pela estatística, são pessoas
que não podem sobreviver com os próprios meios, dependendo da ajuda do
Governo, da caridade pública ou de parentes;
5. 5 milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, isto é, com renda
mensal até 1 salário mínimo, debilitadas pelas molés.tias da fome da pobreza, com um índice de mortalidade infantil que chega a 250 óbitos por mil
crianças antes do primeiro ano de vida.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações Unidas,
estatui em seu artigo·XXIII, item 3: "Todo homem que trabalha tem direito a
uma remuneração justa e satisf<itória, que lhe assegure, assim como à sua
família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social".
No Brasil, há 5 milhões de pessoas que trabalham sem receber qualquer
remuneração em dinheiro. Trabalham pela alimentação e pelo teto. Com que
recursos e em quanto tempo vamos resgatar a dívida de uma Hremuneração
justa e satisfatória" para esses 5 milhões (que eram 2 milhões e 900 mil em
1970)?
A política econõmica e salarial adotada nos últimos anos vem reduzindo
a parte dos salários na distribuição da renda.
Eis uma amostra tirada do setOr da indústria de transformação:
Na divisão da renda do setor industrial, entre lucros e salário, o lucro re~
presentav<!, em 1961, 71% do valor agregado à produção, passa a representar

Participação na renda

1960

1970

1976

60% mais pobres
5% mais ricos
1% mais ricos

23,4%
30,7%
13,0%

21,0%
34,1%
14,6%

18,5%
37,9%
17,4%

Fonte: Ramonaval A. Costa, Boletim do Economista, Brasília 1979.
A divisão da riqueza nacional entre as pessoas só mostra a ampliação de
desigualdades: em 1960,60% dos brasileiros com rendas mais baixas partici~
p~va com 23,4% da r'enda nacional, participação essa que cai para 21,0% em
1970 e 18,5% em 1976. Enquanto isso 1% das pessoas que são chamadas
de ''elite econõmica" participava já em 1960, com 13,0% da renda nacional,
participação essa que cresceu para 14,6% em 1970 e 17,4% em 1976. Ou seja,
em 1976, a parcela mais rica de I% da sociedade brasileira se apropria de
17,4% da renda nacional, proporção essa que é igual ao que 60% da popu~
lação brasileira recebe conjuntamente, e que soma apenas 18,5% da renda na~
clonai.
Uma distribuição mais justa da renda nacional é a primeira necessidade
do atual processo de desenvolvimento do País.
Por todas essas razões, é preciso compreender o sentido humano e de justiça das reivindicações salariais dos trabalhadores brasileiros. E compreender
também que a greve é um instrumento de defesa e de luta da comunidade trabalhadora.
Manifestamos, por isso, nossa solidariedade aos Portuários de Santos,
aos Metalúrgicos do ABC e às demais categorias que lutam, neste momento,
de forma pacífica, mas firme, para assegurar à família trabalhadora brasileira
uma participação mais justa na renda nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão, desigriando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

(Em Regime de Urgência- art. 388, II, a, do Regimento Interno.) Discussão
em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1980 (n• 37/80, na
Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a
ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça
e de Relações Exteriores).

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 10, de 1980, do Senador
Bernardino Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179,
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de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, atravês
da Caixa Econômica Federal, emprêstimos aos proprietários de veículos au~
tomotores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de âlcool carburante.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n'? 13, de 1980, do Senador
Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fun de prestaresclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicana em Bogotâ (Colômbia).
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-10Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

-11-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidadc,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
-4n\1 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea fe a.lteran~
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali- do o item III do art. 8• da Lei n' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se- tuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
nado n'? JOO, de 1979, do Senador Franco Montor_o, que concede aposentado- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
ria especial aos artistas c aos técnicos cm espetáculos de diversões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ encerrada a sessão.
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.)

-5Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<? 31, de 1977
(n' 240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a jornada diária de trabalho nos ,serviços de coqueria e bateria de fomos, c determina outras provi~
dências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senador Moacir
Dalla; e
- de Finanças, favorável.

-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nfil 81, de 1977
(n• 1.286/75, na origem), ·que atribui à TELEBRÃS ou a suas subsidiârias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, (ouvido o Ministêdo
das Comunicações), favorável, nos termos do substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 subemendas que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às subemendas da Comissão de Economia.

-7Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nfil 29, de 1979
(n' 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I•
de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão deLegislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.

-8Discussão, em piiriieiro turno, do Projeto de Lei do Senado nfil 6, de
1978, do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria
profissional ocupada pelo Têcnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mêrito, favorável; e
- de Legislação Social, contrário.

-9Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 90, de
1979, do Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domêsticos
período de lerias igual ao dos demais empregados da Lei nfil 5.859, de 11 de
dezembro de 1972, tendo
PARECERES, sob n•s 961 e 962, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com Emendas de números I e 2-CLS,
que apresenta, o voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 20-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. ITAMAR FRANCO (MG Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Sr. Presidente, agradeço o espírito liberal de V. Ex•. Hâ poucos minutos,
ouvimos o Senador Jarbas Passarinho trazer explicações sobre o Banco Cen~
trai. Veja, Sr. Presidente, esta a oportunidade da minha fala nesta tarde. A
Oposição tem requerido pedidos de informações e, sistematicamente, a Mesa
os índefere. Creio que teremos que desviar o alvo[ Ao invés de dirigirmos cs~
ses requerimentos à Mesa, teremos que fazê-lo à Liderança do Governo, porque assim teremos respostas prontas, porque a Liderança do Governo, evidentemente, tem acesso ao_s órgãos oficiais, como teve agora, o Senador Jar~
bas Passarinho em relação ao Banco Central.
Pensei, hoje, em dirigir um requerimento a V. Ex• solícitando informações sobre as ações da bolsa da Vale do Rio Doce no valor de 97 milhões.
Mas tinha certeza que a Mesa iria indeferir o meu pedido, como indeferiu um,
Sr. Presidente, lamentavelmente, quando tentei obter esclarecimento sobre o
critério adotado pelo Minitério das Relações Exteriores para as promoções
na carreira diplomática. Veja V. Ex• que um Senador pede apenas simples ex~
plicações sobre a promoção e critêrio de promoções dos senhores embaixadores; se houve, inclusive, alguma preterição, e a Mesa Diretora, no seu afã de
policiar, nega sem maiores explicações.
~
Chamo a atenção do Senado Federal, porque vou recorrer à Comissão
de Constituição e Justiça. Nada posso saber sobre os diplomatas brasileiros,
mas posso, como Senador, pertencente à Comissão de Relações Exteriores, ...
(pausa).
Sr. Pre&.idente, parece que V. Ex• estã em dúvida sobre a minha fala. Po~
deria parar, se for o caso, porquanto havia solicitado a palavra para uma ex~
plicação pessoal, que deveria ter sido concedida tão logo findasse o Expediente. Tal não aconteceu e se V. Ex• acha que estou infringindo o Regimento ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Mesa estâ ouvindo V. Ex•
com a maior atenção. Estou estranhando o requerimento de V. Ex•, porque
eu sou de uma liberalidade total em requerimentos de informações, dentro do
Regimento. Desde que haja projeto em marcha, não tenho negado nenhum
pedido de informações. O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- É por isso quesinto-mefeliz por V.
Ex• estar hoje na Presidência. Pediria, então, que escutasse a minha argumentação: o requerimento hoje indeferido foi encaminhado a mim, assinado pelo
Senador Alexandre Costa, 19-Secretário, como cabe no Regimento.
Vou repetir o raciocínio para. que V. Ex• acompanhe. Jâ não,quero nem
discutir com relação às solicitações para o Banco Central, porque a Mesa sistematicamente tem riegado, bem como sobre a Companhia Vale do Rio Doce, Banco do Brasil e demais.
Veja agora o absurdo: o Senado Federal pode aprovar, de acordo com·o
artigo 43 da Constituição, previamente, por voto secreto, chefes de missões diplomáticas de caráter permanente. Ora, eu posso aprovar ou rejeitar um Embaixador na Comissão de Relações Exteriores; posso negar o meu voto aqi.J.i
em plenãrio e nã~ posso sçquet.": pedir informações sobre_promação ou preterição de diplomatas. ~ de estranhar Sr. Presidente ainda mais o seguinte: ba-
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seado no art. 239 do Regimento Interno, que diz, no seu item b: .. Em relação
ao requerimento de informações, serão observadas as seguintes normas: só
será admissível: a .•• " Leio o b que interessa: upara esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado".
Então, veja V. Ex' ontem eu té,ria que examinar processos de três Embaixadores na Comissão de Relações \Exteriores. Quero obter informações sobre
outros dip~omatas, se hã preterição, se esses embaixadores poderiam ser ou
não indicados para esses países. O que acontece. A Mesa não reconhece nosso
direito regimental.
Sobre isso, Sr. Presidente, é que vou recorrer, mais uma vez, à Comissão
de Constituição e Justiça, quando vejo, então, e repito: o Senador Jarbas Passarinho, hoje, prestando informações do Banco Central. S. Ex• pôde se dirigir
ao Banco Central, será bem recebido e vem h9je, com seu espirita público
como eu disse, informar ao Senado. f: claro, não 'Vamos discutir os números
do Senador Passarinho, agora, porque aprendemos a examinar números com
muito cuidado.
Então, Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex•, que é um liberal, que é um democrata, que, na próxima reunião da Mesa Diretora passasse a· examinar,
com mais cuidado, os requerimentos dos Senadores, não apenas dos Senado-

res da Oposição, para que, então, possamos discutir, realmente, com dados,
e, talves, quem sabe, não possamos incorrer em alusões ou acusações falsas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATA DA 12' SESSÃO, REALIZADA EM 14 DE
MARÇO DE 1980
Publicada no DCN - Seção II - de 1!-3-80
RETIFICAÇÃO

No Projeto de Lei da Câmara no 17/80 (no 250/79, na origem), que permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o uso de capacete de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Código Nacional de Trânsito,
Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966:
Na página 349, l' coluna, no título do projeto,
Onde se lê:
PROJETO DE LEI DO SENADO No 17, DE 1980
Leia-se:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 17, DE 1980
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MESA
Presidenta

2•-Sacratárlo

luiz Viena

Gabriel Hermes

1•-Vlca-Presldenta

3•-Secratárlo

Nilo Coelho

lourivcl Baptiste

2•-Vlca-Prasldante

4•-Sacratárlo

Dinarte Mariz

Gastão Müller

1•-Sacratárlo

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa

Jorge Kalume
Benedito Caneles
Passos Pôrto

COMISSOES

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

Mondes Conale
José Lins
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

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

1. Evondro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto luceno

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(CDF)

(11 membros)
Diretor: AntOnio Carlos de Nogueira
(ocalt Anexo 11 - Térreo
Telefonet 223-624-( e 225-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISS0ES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hipportt
Local: Anexo 11 -Térreo
Telefone: 225·8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice·Prosidonte: lózaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas·
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUICÃÓ E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de La Rocque
19-Vice·Presidente: Aloysio Chaves
2~'·Vice--Presidento: Hugo Ramos

Tifulares

Suplantes

1.
2
3
4.

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. JocSo Cctlmon

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José Uns

1. Evelóslo Vieiro
2. t•ite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
.S.

1.
2.
3.
4.
!i.

7.
8.
9.

Henrique de La Rocque
Holvídio Nunes
José Samey
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moocyr Oalla
Amoral Furlan
Raimundo Parente

1.
2.
3.
o4.
S.
6.

Hugo Ramos
leite Chaves·
Lózaro Barboza
Nelson Cameiro
Paulo Brouard
Franco Montara

1. Cunha üma
2. Tancredo NO'Ies
3. Dirceu CordoM)

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

('7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidonter ~ndes Canale
Vice--Prwsid.nte: Agenor Maria

(CAR)

1.
2.
3.
4.

Jossé Freire
José Sarney
Passo5 Pôrto
Saldanha Oerzi
S. Affonso Camargo
6. Murilo Badoró
7. Benedito Ferreira

1.
2.
3.
4.

1,
2.
3.
4.

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

José Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Oalfa

Itamar Franco
lózaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Benevidos

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuni5es: Quintos-ft~iras, às 10:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

6.

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

Suplentes

(CCJ)

(1.5 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelósio Vieira
Vice-Presidente1 leite Chaves

Titulares

Assistente: Moria Helena Buono Brandóo - Ramal 305
Reuni5es: Quartas-feiras, às 10100 horas
local: Sala "Clóvis Be~ilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

( 11 membros)

lenoir Vargas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabrol
Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot6nio Vilela
Vico-Presidonht: Roberto Saturnino.
Titulares

Suplentes

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

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José Lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canõlas
Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teot8njo Vilela
Marcos 'Freire
Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Toncredo Neves

Helvidio Nunes
Alberto Sjlva
Benedito Ferreira
Vicente Yu~lo
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Assistente: Daniel Rois de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, à~ 10.30 horas
Loçal: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716
COMISSÀO DE EDUCAÇÀO E CULTURA (9 membros)

1, Franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Jaison Barreto

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintal"'feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA -

(CME)

(7 membros)

Suplentes

1. João Calmon
2. Tarso Outra
3. Jutahy Magalh6es
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Jurema
6. Eunice Michiles

Paulo Brossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
S. Amurai Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 62le 716

Presidente: João Calmon
Vice-Presidenle: Jutahy Magalhães
Titulares

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

COMPOSIÇÃO

1. Jos6lins

2. Arnon de Mello
Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo

3. Jorge Kalume

4. Pedro Pedrossian

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieirro
3. franco Mon'!'oro

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Loccl: Sala "Clóvis Bevilâcqua" ~ Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÀO DE FINANÇAS -

1. Marcos Freire
2. Mouro BMevides
3. Leite Chaves

1.
2.
3.
4.

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

COMPOSIÇÀO

Marco de 1980

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvon _Rocha
Vke·Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3,
4.

1. Affonso Camorgo
2. João Calmon
3. Jutahy Magalhães

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvan Ra<:ha
2. Roberto Saturnino

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Saldanha Oerzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

Lomanto Júnior
Almir Pinto
Alberto Silvo
José Guiomard

1. GUvan Rocha
1. José Richa
2. Adalberto Sena
Auistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Jaison Barreto
Reuniões: Quortas·feiros, às 11:00 horas
Loool: Anexo "B"- Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Joáo Basco - Ramal 484
Assistente: Lé!lda Ferreira da Rocha - Roma! 312
Reuniões: Quintos-feircu, às 10:30 horas
Locol: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li -Ramais 621 e 716

(CF)

(17 membros)
COMPOSIÇÀO

Presidente: Cunha Lima
Vice·Presldcmte: Tancredo Neves

COMISSÀO DE REDAÇÀO -

(CR)

(S membros)

Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. Lomanto Júnior
4. Affonso Camaflilo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silva
7. Amoral Furlan
8. Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhães
10. Mendei Canale

1. Saldanha Dorzi
2. He~nrlque de lo Rocque
3. Jessé Freire
4. Jo$é Sarney
5. Milton Cabral
6. Jo$6 Guiomord

1. Cunha lima
2. Tanc:.redo Neves
3. Roberto Saturnino
4. Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mouro Benevides
7. Teotõnio Vilela

1. Paulo Brossard
2. Marcos Freire
3. Lázaro Sarboza
4. José Richa

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÀO

(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Vke·Presidente: Adalberto Sena

COMPOSIÇÀO

Presidente: Jorge Kalume
Vice-Presidente: Mauro Benevides

Suplentes

Titulares

2. Saldanha Derzi

1. João Calmon
2. Murilo Badoró

3. Mendes Canele

3. José Sarney

1. Dirceu Cardoso

1. Hugo Ramos

1. Ta~o Outra

Titulares

Suplentes

1. Jorge Kalume
2. Luiz Cavalcante

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. Jo~ Guiomard

3. Murilo Boda ró

2. Adalberto Seno

4. Benedito Ferreiro
Assistente: Mario lhereza Magalhães MoHa Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 hore~s
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas
local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

{15 membros)

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

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Ledo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Qoarta~·feiros, às 9:30 horas
local: Sala ~'Ruy Barbosa" - Ane)IO 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outro
1?-Vic:e·Presidente: Saldonha Derti
2'i'·Vice·Presidente: Lamento Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nunes
Vice·Presidente1 Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

1. Lenoir Vergas
2. Helvídlo Nunt~s

2. Raimundo Parente

3. Jessé Freire
4. Moaeyr Dalla
5. Henrique de La RocqUe
6. Aloysio Choves

1. Jutahy Mogalhàes .
3. Eunice Michiles
4. B&pedito Canelas

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
9.

1. Aloysio Chaves
2. Pe~dro Pedr9ssian
3. Henrlque de La Ra<:uque
4. José Guiomard
5. luiz Cavalcante

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lena ir Vargas
José Samey

6.

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

(CSPC)

(7 membros)
COMPOSIÇÀO

Presid.,nte: Evandro Carreira
Vice·Presidente: Humberto Lucena
Titulares

1.
2.
3.
4.

Raimundo Parente
Henrique de La Rdc:.que
Bernardino Viana
Alberto Silva

Suplentes
1. Affonso Co!JIIargo

. 2. Pedro Pedrossian
3. Ac:ierbal Juremo
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Titulares

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE lNQUÊRJTO

Suplentes

1. Orestes Quércio

2. Eveló5io Vieira

Assistente: Leila Leiva:. Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9130 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa'"- Anexo 11 -Ramais 62Je 716

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

1. Benedi'to Ferreira

1. Panos Pôrto

2. Vícente Vuolo
3. Pédro Pedrouian

2. lomanto Júnior

ComissiSes Temporárias

Chefe: Alfeu de Olivttira

3. Alberto Silva

LocaL Anexo 11- TérrSO

4. Affonso Camargo

1. Evandro Carreira
2. Ldzaro Barboza
3. Orestes Qvércia

Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Pro!etos do Congresso Nacional
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projato de lei Orçamentária (art. 90 do

1. leite Chaves
2. Agenor Maria

Regimento Comum)

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal A97
Reuniões: Terças-feiras, às lO:QO horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ro·

ma[674; Cleide Maria B.F. Cruz- Rama1598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 310- Helena lmard Accauhy Sarros dos
Santos- Ramal314; Eliz:abeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha -

Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORJ{RIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.A.R.

09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

c. E. c.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

C.S.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

!!DA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

lEI LA

lEI LA

HELENA

C.A.

c. e.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

CÂNDIDO

SÉRGIO

1 J,OO
ANEXO"B"
Ramal- 484

10,00

MARIA

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00

10,30

HORAS

SALAS

ASSISTENTE

10,00

HORAS
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ANO XXXV- N• 015

SÁBADO, 22 DE MARÇO DE 1980

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL

í

SUMÁRIO
1- ATA DA 19• SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 1980
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Pareceres
Referentes às seguintes matérias:·

n• 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria Funcional de
Sanitarista.
- N• 30/80, de retirada do Projeto de Lei do Senado n• 322/79, que
dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, regulamenta a profissão de fonoaudiologia, e dá outras providências.
1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Solidariedade ao movimen-Projeto de Lei da Câmara n• 11/80 (n' 2.287-B/79, na Casa de to grevista dos portuários de Santos. Reivindicações dos trabalhadores
origem), que concede pensão especial a Homero Francisco de Souza.
metalúrgicos do ABC paulista. Nota do Centto dos Professores do Estado
-Projeto de Lei da Câmara n• 84/78 (n• 2.540-B/76, na Casa de de Goiás a respeiio do movimento grevista da classe, naquele Estado.
origem), que altera o Plano Nacional de Viação, inclui trechos rodoviários
SENADOR JOSE RICHA -Considerações sobre veto parcial aposna BR-467, e dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 31/79 (n• 2.153-B/76, na Casa de to ao Projeto de Lei da Câmara n" 39/79, que altera disposições do
origem), que altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-lei n• 167, de 14-2-67 (Nota Promissória Rural).
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
1.2.5- Cornun1cação
- Projeto de Lei da Câlnara n' 20/79 (n• 3.364-B/77, na Casa de ori........
Do Sr. Senador Lenoir Vargas, referente a sua filiação ao Bloco
gem), que modifica o artigo 59 do Decreto~lei n9 55, de 18 de novembro de
Parlamentar do Partido Democrático Social.
1966, que define a política nacional de turismo, cria o Conselho Nacional
de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras providências.
1.2.5 - Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n• 48/79, que altera o art. 440, do Regimen·
-Projeto de Lei do Senado n' 26/80, de autoria do Sr. Senador
to Interno do Senado Federal.
Humberto Lucena, que atribui às Comissões Provisórias Municipais dos
-Projeto de Lei do Senado n• 172/74, que autoriza o Presidente da partidos políticos em organização a ·escolha dos candidatos às eleições de
República a lotear e doar os terrenos dos aglomerados de palafitas, que in- 15 de novembro de 1980.
tegram a região dos alagados, na cidade de Salvador-BA.
1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senao n9 154/79, que dispõe sobre o adicional
por tempo de serviço para os trabalhadores avulsos.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 3/80 (n• 37/80, na Cãmara dos
-Projeto de Lei do Senado n9 232/79, que altera e acrescenta parã· Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de aQril do corrente ano.
grafo ao artigo 5• da Lei n• 4.069, de 11 de junho de 1962.
(Em regime de urgência.) Discussão encerrada, após pareceres das comis1.2.2- Leitura de projetos
sões competentes, ficando a votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 23/80, de autoria- do Sr. Senador Nel- Requerimento n9 10/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino
son Carneiro, que dispõe sobre a instituição do seguro obrigatório que es- Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado no 179/79, de
pecifica, pelos hotéis classificados com três ou mais estrelas.
sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através da Caixa
-Projeto de Lei do Senado n" 24/80, de autoria do Sr. Senador Econômica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos automotoFranco Montara, que estabelece que a ordem de preferência para a con- res, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante. Votação adiada por falta de quorum.
cessão de pensão civil, será também aplicada na pensão militar.
-Requerimento n9 13/80, de autoria do Sr. Senador Itamar Fran-Projeto de Lei do Senado n• 25/80, de autoria do Sr. Senador
Mendes Canale, que regula a convocação de suplente para o exercício de co, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a
mandato eletivo decorrente das eleições de 15 de novembro de 1978, e dâ convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
outras providências.
Embaixada da República Dominicana ein Bogotá (Colômbia). Votação
1.2.3- Requerimentos
adiada, por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 100/79, de autoria do Sr. Senador
- N• 29/80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n• 91/79,
que inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela Lei Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos
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técnicos em espetâculos de diversões. {Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votacão adiada, por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 31/77 (n• 240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a jornada diãria de trabalho nos serviços de
coqueria e bateria de fOrnos, e determina outras providências. Discussão
encerrada, tendo a votação adiada por falta de número.
-Projeto de Lei da Câmara n• 81/77 (n• 1.286/75, na origem), que
atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiárias a incumbência de elaborar as
listas telefónicas. Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum:
para votação do Requerimento n"" 31/80, de- adiamento da discussão.
-Projeto de Lei da Câmara n• 29/79 (n• 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo aO art. 29 da ConsolidaçãO das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"" 5.452, de }9 de maio de 1943. Discussão encerrada, ficando a votação adiada pol- falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 6/78, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração. Discussão encerrada, ficando avotação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 90/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos período de
férias igual ao dos demais empregados da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro
de 1972. Discussão encerrada, ficando a vota'ção adiada por falta de quo-

rum.

Marto de 1980

SENADOR BERNARDINO VIANA- Considerações sobre a reforma administrativa implantada pc:lo Banco do Brasil, em 1979.
SENADOR PAULO BROSSARD- Clima de inconformismo existente no Estado do Rio Grande do Sul, em virtude do confisco cambial do
soja.
SENADOR MAURO BENEVIDES -Inauguração de emissora de
canal FM, na cidade de Fortaleza- CE, pertencente à empresa O Povo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Situação em que se encontram funcionários do IBGE e da ECT, não incluídos no Plano de Classificação de Cargos. Reivindicações em favor do funcionalismo Público do
País.
SENADOR MARCOS FREIRE- JS• centenário de nascimento de
São Bento,
SENADOR ITAMAR FRANCO- Justificando proposta de emenda
à Constituição que encaminhou à Mesa, dispondo sobre a representição
política do Distrito Federal.
SENADOR DIRCEU CARDOSO- Homenagens ao Desembargador
Cíceto Alves: no momento em que S. Ex• se afasta do Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, por motivo de aposentadoria.
SENADOR ORESTES QUERCIA -Defesa da reformulação do
convênio ambulatorial firmado entre a Fundação de Assistência à Infância de Santo André e o INAMPS.

-Projeto de Lei do Senado n• 10f79, ·de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964,
SENADOR FRANCO MONTORO- Correspondência recebida da
participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei.
Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN), em
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Discussão
favor da proibição da pesca da baleia no mar territorial brasileiro. 159 cenencerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
tenário de nascimento de São Bento.
-Projeto de Lei do Senado n• 97/79, de autoria do Sr. Senador
SENADOR PEDRO SIMON- Solidariedade do PMDB ao moviOrestes Quêrcia, acrescentarldO alínea "r' e altefando o iteni III do art. 89
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Ga- mentO' encetado pelos agricultores do Estado do RiO Grande do Sul, conrantia do Tempo de Serviço. {Apreciação preliminar dajuridicidade.) Dis- tra a cobrança do confisco cambial do soja.
cussão sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento
1.6- QUESTÃO DE ORDEM
n• 32/80, de adiamento de sua discussão.
SENADOR MARCOS FREIRE- Não observância por parlamen1.4-MATeRIA DECLARADA PREJUDICADA
tares, do dispositivo regiinental que disciplina as inscrições dos oradores
para as próximas sessões.
-Requerimento n9 29/80, de urgência, lido no Expediente.
O SR. PRESIDENTE- Anulação das inscrições antecipadas para a
1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
sessão de 25-3-80, em atendimento à questão de ordem suscitada.
SENADOR ROBERTO SATURN!NO, como Líder- Necessidade
de serem prestadas maiores informações pelo Governo Feàeral, sobre a
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESvenda de ações da Companhia Vale do Rio Doce nas Bolsas de Valores do SÃO. ENCERRAMENTO.
Rio de Janeiro e São Paulo.
2- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Reparos ao
- N• 6, de 1980.
pronunciamento de seu antecessor na tribuna.

SENADOR ALMIR PINTO- A União, povo e Governo com meio
eficaz para a solução dos problemas que afligem a Nação brasileira.

3 - MESA DIRETORA
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 19~ SESSÃO, EM 21 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDJl:NCIA DOS SRS. NILO COELHO E JORGE KALUME
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho -Alexandre
Costa- Bernardino Viana- Helvfdio Nunes- Almir Pinto- José LinsAderbal Jurema- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto JúniorLuiz Viana - Itamar Franco - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Benedito Canelas- Mendes Canale- Affonso Camargo- Lenoir Vargas.

E lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES

PARECER N• 58, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1980 (n• 2.287-B, de
1979, na Casa de origem), "que concede pensão especial a Homero
Francisco de Souza".
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comRelator: Senador Jutahy Magalhães
parecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
Na forma regimental, vem a exame da Comissão de Finanças o Proaberta a sessão.
jeto de Lei da Câmara que concede pensão especial a Homero Francisco de
Souza.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.

Man~o

de 1980

Sábado 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República e estã
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Exército, que afirma: .
"HOMERO FRANCISCO DE SOUZA foi reformado na graduação de soldado, com direito aos vencimentos integi"ais, pela Portaria Ministerial n' 2.167, de 24 de outubro de 1962.
Submetido o ato conces_siQnário ao crivo do Tribunal de Contas da União, este o recUsOu por julgar inaplicável, no caso, a Lei n9
2.370, de 9 de dezembro de 1954.
Â época, foi a matéria objeto da recusa amplamente explanada
pelo titular desta Força, através do Aviso n' 330/21-DS/B, de 20 de
agosto de 1963, no qual ficou demonstrado e justificado o procedimento da Administração, para reformar o referido inativo com base
na Lei n' 2.370/54.
Não obstante, mais uma vez o Tribunal de Contas da União
manifestou-se con_trãrio à concessão tendo devolvido o processo a
esta Secretaria de Estado.
Em consonância com o parecer emitido pela Consultaria Jurídica deste Ministério, foi submetida à elevada apreciação de Vossa
Excelência a ordenação, ad referendum do Congresso Nacional, do
registro do ato, nos termos do§ 89 do art. 72 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Tendo Vossa Excelência decidido pela elaboração de um projeto de lei de pensão especial que assegurasse ao referido cidadão o
nível de remuneração atualmente percebidO, consideradas as possibilidades de reajustes futuros, Submeto à elevada consideração de
Vossa Excelência o anteprojeto de lei, em anexo, que consubstancia
aquelas recomendações."
Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de: Finanças, logrando aprovação do Plenário em
Sessão de 3 de dezembro de 1979.
A pensão especial proposta decorre de acidente sofrido em 21 de agosto
de 1943, quando o beneficiário integrava as fileiras do Exército, sendo devalor equivalente a duas vezes o maior salário mfnimo do País.
Tal beneficio será intransferível e inac~mulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, ressalvada a opção, e extinguir-se-ã
com a morte do beneficiârio.
Sob o aspecto financeiro. vale destacar que a despesa decorrente da Lei
correrá à conta de Encargos Gerais da União-Recursos s.ob a Supervisão do
Ministério da Fazenda.
Ante as razões apresentadas, nosso parecer é: pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n"' 11, de 1980.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteJutahy Magalhães, Relator -Saldanha Derzl- José Richa - Tancredo Neves- Mauro Benevides- Pedro Simon- Affonso Camargo- Jorge Kalume.
PARECERES N•s S9 E 60, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1978 ( n' 2.540-B, de
1976, na origem), que "altera o Plano Nacional de VIação, inclui trechos rodoviários na BR-467, e dá outras- providências".
PARECER N• S9, DE 1980
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Relator: Senador VIlela de Magalhães
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3. Acontece, porém, que recentemente esta Comissão rejeitou dois projetos (PLS 303/77 e PLS 304/77) incluindo no Plano Nacional de Viação ligações com pontos de passagem semelhantes aos das rodovias propostas pelo
projeto em exame, motivo por que opinamos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1978.- Lourival Baptista, Presidente - Vilela de Magalhães, Relator - Alexandre Costa - Braga Júnior.
PARECER N• 60, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Affonso C amargo
Vem a exame desta Comissão o presente Projeto de Lei da Câmara, de
autoria do ilustre Deputado Nunes Rocha, que objetiva alterar o Plano Nacional de Viação, a fim de incluir na relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário Federal, os pontos de passagem que descreve, correspondentes às ligações previStas para as BR-467 e 468.
2. A parte final da Justificação diz que •• ... a inclusão de trechos rodoviários não obriga necessariamente a sua construção, não cabendo, pois,
qualquer referência ao aumento de despesa para o erário".
Ora, parece instuitivo que, se a simples inclusão de trecho rodoviário no
Plano Nacional de Viação não obriga sua construção, a medida proposta perde o sentido e carece de justificativa adequada, porque ningu~m oferece uma
proposição que, antecipadamente, se destina a ser letra morta.
3. Distribuída à Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas desta Casa, para opinar sobre o mérito, a proposição recebeu parecer contrário.
Alegou aquela Comissão que outros Projetas, incluindo no Plano Nacional de Viação ligações com pontos de passagem semelhantes aos das rodovias
aqui propostas, têm sido rejeitados. Certamente, isto se dá em decorrência do
estudo aprofundado dos aspectos econômicos e sociais que envolvem esta
matéria,-determinando a inconveniência de sua aprovação.
Nesse contexto, o aspecto financeiro da questão é secundário e se deve
conformar ao exame do mérito da proposição.
Destarte, devemos louvar nas conclusões da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, acompanhando-a em sua decisão.
4. Ante o exposto, somos pela rejeição do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões; 20 de março de 1980. -Cunha Lima, PresidenteAffonso Camargo, Relator- Mauro Benevides - Pedro Simon - Tancredo
Neves- José Rlcha- Saldanha Derzl-Jutahy Magalhães- Jorge Kalume.
PARECERES N•S 61, 62 E 63, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 31, de 1979 (Projeto de Lei
n9 2.1_53-B, de 1976,_na Casa de origem), que "altera dispositivo da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n• S.452, de 1• de maio de 1943".
PARECER N• 61, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Nelson Carneiro
Projeto aprovado pela Câmara dos Deputados dá ao art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho a seguinte redação:
"A remuneração da hora prorrogada será, no mínimo, trinta
por cento (30%) superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou do contrato coletivo de trabalho."

O texto atual fixa essa remuneração em vinte e cinco por cento (25%), e
se refere ao trabalho em minas de subsolo.
O Projeto é inequivocamente cçnstitucional e jurídico e, quanto ao mérito, ê de ser aprovado, em virtude de se tratar de trabalho penoso e realizado
no subsolo. É o meu vóto.
A proposição estã distribuída igualmente às Comissões de Legislação
"As rodovias ligam núcleos urbanos ao longo da fronteira com
o Paraguai. Essas cidades são terminai~ de rodovias federais (BR- Social e de Finanças.
Sala das Comissões, 26 de setembro-de 1979: --Aloyslo Chaves, Presi060, BR-463, BR-487 e BR-272) e de ferrovia (em Ponta Porã: EF270 e EF469), que permitem coneXões de caráter internacional. Es- dente em exercício - Nelson Carneiro_t Relator - Tancredo Neves - Raimundo
Parente -:- Moacyr Dalla- Almir Pinto- Bernardino Viana- Láza~
ses pontos de passagem são também localidades incluídas nas rero Barboza - Hugo Ramos.
lações descritivas de portos e aeródromos.
Trata-se, ainda, de articulação do sistema de transporte daquePARECER N• 62, DE 1980
la região coin os portos de Paranaguá e Santos, incluídos no prograDa Comissão de Legislação Social
ma ''Corredores de Transportes".
Relator: Senador Aloysio Chaves
Sem embargo, entretanto, essas estradas de rodagem percorrerão regiões de influência da usina hidrelétrica de Itaipu, fato ulterior
Na Egrégia Câmara dos Deputados, de iniciativa do nobre Deputado
à aprovação do Plano de 1973, motivo que nos leva à apresentação Otávio Ceccato. originou-se o Projeto de Lei n9 2.153-A, de 1976, alterando
do presente projeto."
o art. 296, da Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de estabelecer

O presente projeto inclui na relação descritiva das rodovias do Plano Nacional de Viação, as ligações BR-467 - Bela Vista-Cascavel e BR-487 Fronteira com o Paraguai-Amambaf-Ponta Grossa.
2. A justificação esclarece:
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que ua remuneração da hora prorrogada serâ, no mínimo, de 30% (trinta por

cento) superior à da hora normal de trabalho".
O Projeto de Lei volta a esta Comissão após ex~me da matéria, quanto
ao mérito, pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, ex vi do disposto no art. 100, n9 6, do Regimento Interno do Senado.
A douta CCJ do Senado, pelo parecer aneXo da lavra do eminente Senador Nelson Carneiro conclui nestes termos:
uo Projeto é inequivocamente cODStftucional e jurídico e,
quanto ao mérito, ê de ser aprovado, em virtude de se tratar de trabalho penoso e realizado no .subsolo."
Efetivamente, asSim o ê. Na Justificação, esclarece o autor do Projeto:
"~público e notório que a remuneração das horas prorrogadas
ou extras em caráter permanente, dos trabalhadores em minas de
subsolo, deixa muito a desejar, vez que, pelas peculíaridades do trabalho exercido c as condições especiais de execução, deveriam ser
melhormente remuneradas.
Ora, se um trabalhador que realiza suas tarefas a céu aberto,
em lugar salubre e com relativo conforto, em caso de prorrogação
faz jus a utidfdicional de 20% (vinte por cento) e 25% (vinte cinco
por cento) conforme o caso, que dizer dos trabalhadores que desempenham suas funções em minas de subsolo, onde o desconforto, o
desgaste físico e mental são infinitamente maiores? A diferença da
remuneração, pois, é muito pequena em comparação com a diversidade de condições de trabalho numa e noutra situação.
De resto, a prOposição é tanto mais justa e oportllil.B.,- 08. inedida em que examinamos o tratamento especial que merecem esses
mesmos trabalhadores, por parte inclusive do Sistema Geral da Previdência Social, ao dispor, em combinação com os dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho c Decretos Presidenciais que,
aqueles que desempenham funções co~sideradas penosas, insalubres
ou perigosas, como é o caso, por exeinplo, dos trabalhadores de minas em subsolo, têm direito à aposentadoria por tempo de serviçO a
partir dos 15 (quinze) anos de serviço, variando para mais conforme
o grau de insalubridade ou pcriculosidade fixado para cada caso. O
aumento que se propõe, representa, portanto, tão-somente, coerência com esses princípios jâ consagrados e que fazem parte integrante
dos direitos dos trabalhadores que se enquadram nas condições referidas, pois não nos parece justo que, para uma diferenciação de
trabalho e condições tão grandes, correspondam compensações em
dinheiro tão diminutas.
O aumento proposto, desta formã, representa tão-somente uma
tentativa de mais justa retribuição por· serviços prestados em horário incomum--c-ctri cõndições as mais diversas. Decorre daí nossa
certeza de que. pelos próprios méritos da proposiçã?, merecerá a
aprovação, não somente por estar conforme o permissivo constitucional, mas também por vir de encontro aos mínimos princípios de
Justiça Social, voltados para os trabalhadores que exercem suàs atividades cm situações por demais peculiares e desfavoráveis sob todos os aspectos."
A CLT disciplina a duração do trabalho no Capítulo II, do Tt!tulo II,
dispondo que:
- -a) a remuneração da hora suplementar deverá constar de acordo ou
contrato coletivo e será, pelo menos, 20% (vinte- por CC:nto) superior à da hora
normal - art. 59. § 19;
b) nos casos de excess;O de horário por motivo de força maior, a remuneração da h-ora- excedente-·niicrsetâ ·tnferlor à--da-nor-a-noriilarrãrC-ôl,--§"29);
c) nos casos indicados no art. 61 (ocorrendo necessidade imperiosa._
etc), a remuneração da hora excedente será, pelo menos, 25% (vinte e cinco
por cento) superior à da hora normal.
Escapam dess~ provisão legal casos que a CLT iqcluiu nas uNormas Especiais de Tutela do Trabalho", estabelecendo não só jornada mais reduzida.
como, ainda, disciplinando de maneira diferente à regra geral suso enunciada
a prorrogação da duração normal de trabalho.
A CLT, ao cuidar "do trabalho cm minas do subsolo" não discrepou
dessa orientação: a duração normal do trabalho efetiVo não excederá de seis
horas diárias ou trinta e seis horas semanã.is (I); o tempo despendido pelo empregado da boca da mina_ ao loca_! do_ trabalhO-e vice-versa é computado para
efeito de pagamento de salârio (2); a duração normal do trabalho efetivo no
subsolo poderá ser elevada até oito horas diárias ou quarenta e oito semanais
-mediante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo de trabalho (esta é a regra geral obrigatória nessas hipóteses}, mas sujeita
essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho (art. 295).

e

A natureza árdua, penosa c, freqilentemente, insalubre desse trabalho ê
assaz conhecida na literatura universal. Por isso mesmo a legislação trabalhista dispénsa-lhe tratamento especial.
O art. 296, da CLT, dispõe que a remuneração da hora prorrogada serã. no mínimo, 25% (vinte e cinco- por cento) superior à da hora normal. Mas,
como nos acordos coletivos ou convenções coletivas a tendência, nessa matéria, é observar o piso fixado-em-lei, parece-nos justo, no caso de trabalho em
minas de subsolo, que a remuneração mínima da hora prorrogada seja fixada
em 30% (trinta por cento), como propõe o Projeto.
Nestas condições. opinamos, quanto ao mêrito. favoravelmente ao Projeto.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente
-:-:- Aloysio Chaves, Relator - Raimundo Parente - Humberto Lucena Henrique de La Rocque.

PARECER No 63, DE 1980
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador José Richa
Cumprindo a tramitação regimental chega a exame desta Comissão de
Finanças o Projeto de Lei da Câmara que ualtera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de {9 de
maio de 1943".
A proPosição é de iniciativa do ilustre Deputado Otávio Ceccato que assim a justifica:

ut; público e notório que a remuneração das horas prorrogadas
ou_ extras em caráter permanente, dos trabalhadores cm minas de
subsolo, deixa muito a desejar, vez que, pelas peculiaridades do trabalho exercido e as condições especiais de execução, deveriam ser
melhormente remuneradas.
Ora. se um trabalhador que realiza suas tarefas a céu aberto.
em lugar salubre e com relativo c-onforto, em caso de prorrogaÇão
faz jus a um adicional de 20% (vinte por cento) e 25% (vinte e cinco
por cento) c_onforme o caso, que dizer dos trabalhadores que desempenham suas funções em minas de subsolo, onde o desconforto. o
desgaste físico -e mental são infinitamente maiores? A diferença da
remuneração, pois é muito pequena em comparação com a diversidade de condições de trabalho numa e noutra situação.
De resto, a proposição é tanto mais justa e oportuna, na medida em que examinamos o tratamento cspeCfal que merecem esses
mesmos trabalhadores, por parte inclusive do Sistema Geral da Previdência Social, ao dispor, em combinação com os dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho e Decretos Presidenciais que,
aqueles que desempenham funções consideradas penosas, insalubres
ou perigosas, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores de minas em subsolo. têm direito à aposentadoria por tempo de serviço a
partir dos 15 (quinze) anos de ser~ço, variando para mais conforme
o grau de insalubridade ou periculosidade fixado para cada caso. O
aumento que se propõe, represerita, portanto, tão-somente, coerência com esses prinCípios jã consagrados e que fazem parte integrante
dos direitos dos trabalhadores que se enquadram nas condições referidas, pois não nos parece justo que para uma diferenciação de
trabalho e condições tão grande, correspondam compensações em
dinheiro tão diminutas ...
Na ~~ar~- ~o~ ~~P_l:l~ado~·-- a matér~-~- ~b~e~~ ~p~ov_a~o ~~ -~lcnãrio,
após aprecíã.ção da-s COmissõeS -de -conStituição Jtistiçã:- dC-tfãbatiiO-Cte:
gislação Social e de Finanças.
Tramitando no Senado Fcdera1 1 o Projeto colheu pareceres favoráveis
das Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.
Sob o aspecto financeiro- que nos cabe analisar- vale destacar, desde
logo, que a remuneração da hora prorrogada. 30% (trinta por cento) superior
à da hora normal, trarâ considerável beneficio ao sacrificado trabalhador das
minas de subsolo.
Trata-se de medida que se reveste da maior justiça, trazendo ao trabalhador das minas melhor retribuição em sua árdua tarefa.
Assim, o art. 296 da Consolidação das Leis do Trabalho conterá o percentual de 30% (trinta por cento) ao invés dos 25% (vinte e cinco por cento)
atualmente em vigor, para a remunetação da hora de trabalho prorrogada,
em relação a hora normal de atividade.
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do projeto sob exame.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteJosé Richa, Relator- Tancredo Neves- Affonso Camargo- Mauro Benevides - Saldanha Derzi - J utahy Magalhães - Pedro Simon -Jorge Kalume.
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PARECERES N•s 64 E 65, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei «Ja Câmara n_9_20, de 1979 (n9 3.364~B, de
1977, na origem), que "modifica o art. 59 do Decreto-lei n9 55, de
18 de novembro de 1966, que "define a política nacional de tutismo,
cria o Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras providências".
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tação do setor privado, entendemos oportuno ato do Poder Executivo para melhor disciplinar a matéria."

Na Câmara -dos Deputados, a matéria obteve aprovação em Plenário,
após manifestação favorãvel das Comissões de Constituição e Justiça, de
Economia, Indústria e Comércio e de FinançaS~
Em sua tramitação no Senado Federal, a iniciativa colheu parecer favorável da Comissão de ServiÇo Público Civil.
PARECER N• 64, DE 1980
No Brasil do presente, o turismo, além de necessário sob o aspecto huDa Comissão de Servico Público Civil
mano, tornou~se inesgotável fonte de receita para o Poder Público.
Relator: Senador Alberto Silva
A extensão continental de nosso País e suas belezas naturais estão a eXiDe iniciativa do ilustre Deputado José Carlos Te_ixeira, vem a exame des- gir o aprimoramento da atividade turística. Dentro desse objetivo, a presença
ta Casa Projeto de Lei, yisando modificar o art. 59 do Decreto-lei n9 55, de da iniciativa privada no Conselho Nacional de Turismo é indispensável e a
1966, que define a política nacional de turismo e que cria o Conselho Nacio- Confederação Nacional do Comércio hâ de levar àquele Colegiada sua menal de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo é dâ outras providências. lhor colaboração.
A proposição, contudo, ainda apresenta uma lacuna que cumpre repaO seu ilustre autor afirma na Justificação da proposição que o seu objetivo ê aperfeiçoar o setor turístico nacional e, para isto, é imprescindível, além rar. De fato, impõe-se também a inclusão, como membro do Conselho Nada atualização das denominações dos órgãos representados, a inclusão, no cional de Turismo, de um Delegado da Secretaria de Comunicação Social da
Conselho Nacional de Turismo, de Delegado e representantes necessários à Presidência da República, o qual não está ali considerado tão-somente em
conseqUência de ser recente, como se sabe, a criação da referida Secretaria de
perfeita coordenação de suas atividades.
Assim, e por este motivo, a modificação proposta do art. 511 do Decreto- Estado.
No âmbito da competência desta Comissão, nada vemos que se possa
lei n9 55, de 1966, -alterado pela Lei n9 5.464, de 1968, visa a dar a este Conselho a seguinte composição: Presidente da Empresa Brasileira de Turismo; De- opor à iniciativa ora em exame.
Ante
as razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto, com a
legado do Ministério das Relações Exteriores, Dele_gado do Ministério dos
Transportes; Delegado do Ministério da Aeronáutica; Delegado do Minís- seguinte:
tér1ó da Fazenda; Delegado do Ministério da Agricultura; Delegado do Mi·
EMENDA No 1-CF
nistério do Interior; Delegado da Secretaria de Planejamento da Presidência
Ao artigo I~'
da República; Delegado do Instituto do Património Histórico eArtistico Nacional; Representante dos Transportadores; Representante do Hoteleiros; e
Dê-se a seguinte rCdação:
Representante da Confederação Nacional do _Comércio.
..Art. 19 O -art. 51' do Decreto-lei n9 55, de 18 de novembro
O Projeto delega ao Poder Executivo a regulamentação da duraÇão dO
de 1966, alterado pela Lei no 5.469, de 8 de julho de 1968, passa a vimandato e a Forma de designação dos representantes dos Agentes de Viagens,
gorar com a seguinte redação, revogados os seus parágrafos:
Transportadores e Hoteleiros e da Confederação Nacional do Comércio, bem • • • • • • • • • • • • • ,.. • • • • • _. - · - · ·-·
._ • • • • • • _:-;__· ._ • • _. • : •
••••••••••••••••••••
assim dos seus respectivos suplentes. Assim considerando que a indústria do
Art. 51' O Conselho Nacional de Turismo, presidido pelo Miturismo é, hoje ~m dia, uma grande Fonte carreadora de divisas para os cofres
nistro de Estado da Indústria e do Comércio, terá a seguinte compopúblicos, somos, no âmbito desta Comissão, peta aprovação do presente prosição:
jeto.
Presidente da Empresa Brasileira de Turismo;
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1979~-- H:enri(iue de La Rocque,
Delegado do Ministério das Relações Exteriores;
Presidente- Alberto Silva, Relator- Bernardino Viana- Raimundo ParenDelegado do Ministério dos Transportes;
te - Affonso Camargo - Humberto Lucena.
Delegado do Ministério da Aeronáutica;
Delegado do Ministério da Fazenda;
PARECER N• 65, DE 1980
Delegado do Ministério da Agricultura;
Da Comissão de Financas
Delegado do Ministério do Interior;
Delegado da Secretaria de Planc:jamento da Presidência da ReRelator: Senador Saldanha Derzi.
pública;
Na forma regimental, chega a exame desta Comissão de Finanças o Projeto
Delegado da Secretaria de Corriii.niCação Social da Presidência
de Lei da Câmara que modifica o art. 5o do Decreto-lei n• 55, de 18 de
da República;
novembro de 1966, que "define a política nacional de turismo, cria o ConseDelegado do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístic-o Nalho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turisino, e dã outras procional;
vidências.
RePreseniárite ·aos Agentes ·de Viagens;
A proposição é de autoria do eminente DePutado José Carlos Teixeira
Representante dos Transportadores;
que afirma em sua Justificação.
Representante dos Hoteleiros;
Representante da Confederação Nacional do Comércio."
.. Para o aprimoramento da ãrea é imprescindível, além da atualização das denominações dos órgãos representados, a inclusão no
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.__- Cunha Lima, PresidenteConselho Nacional de Turismo de delegados e representantes neces- Saldanha Derzi, Relator--:-- José Richa- Tancredo Neves- AÍfonso C amarsários à perfeita coordenação de suas atividades.
go- Mauro Benevides- Jutahy Magalhães- Pedro Simon- Jorge KaluO a tingimento -de tal objetivo será- parcialmente alcançado com me.
a inclusão, no Conselho, dos órgãos federais responsáveis pela qualidade do meio ambiente (Minist~rio do Interior) e pela defesa da
PARECERES N•s 66, 67 E 68, DE 1980
flora e Fauna (Ministério da Agricultura), possibilitando também aintegração dos diversos escalões da Admir~ístração_ Federal na políSobre o Projeto de Resolução n9 48, de 1979, que "altera o art.
tica nacional voltada para o setor.
440, do Regimento Interno do Senado Federal".
Não se pode esquecer, ademais, da importante participação da
iniciativa privada no desenvolvimento desse setor. E, portanto, exPARECER No 66, DE 1980
tremamente aconselhável que um representante da Confederação
Da Colnissão de Constituição e Justiça
Nacional do Comércio venha somar-se aos demais integrantes do
Relator: Senador Lenoir Vargas
Conselho Nacional do Turismo, com o intuito de viabilizar um planejamento global capaz de promover o estabeleCimCiliO de diretrizes
De autoria do ilustre Senador Humberto Lucena, o projeto de resolução
básica-s que levem aó melhor desfrute de nossa potencialidade turís- sob nosso exame acrescenta parágrafo único ao artigo 440 do Regimento Intica.
terno, par(! que a Comissão Diretora pro-mova, em caráter experimental, estáA designação dos delegados e de seus suplentes dos órgãos fe- gios de trabalhos nos s_erviços administrativos do -senado, para universitãrios
dexais continuará a ser feita de acordo com o previsto -na Lei de todo o País, discup1inando sua duração e freqUência, sujeitos aqueles ao
n~' 5.469, de 8 de julho de 1968, Entretanto, no tocante à rc:_presenregime disciplinar da Casa, constante as despesas no Orçamento e devendo
~
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cada estágiãrio apresentar relatório -esCrito sobre o desenvolvimento do programa, para reCepção do certificado relativo à conclusão do estágio.
Quanto à constitucionalid_~de,_jur!dicidéld~ e técnica lçgislativa, a proposição deve tCr curso. No que iànge ao rriérito -atender ao pressuposto de
nova exigência do ens-ino universitáriO, quanto aOS -estágios na Con-clusão de
determinados cursos superiores- cabe à própria Comissão Diretora examinar a pertinência, O alcance e a Conv-eniêitcia da proposição.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979. -Henrique de La Rocque,
Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Aloysio Chal'es- Murilo BadaróNelson Carneiro - Cunha Lima - Raimundo Parente - Aderbal Jurema.
PARECER N• 67, DE 1980
Da Comissão Diretora
Relator: Senador i:>inarte J\'lariz

Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução n• 48, de 1979.
Sala das CO'missões, 20 áe março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteMauro Benevides, Relator - Affonso Camargo - Tancredo Nel'es -Salda~
nha Derzi- Jutahy l\llagalhães- José Richa- Pedro Simon- Jorge Kalu-

me.
PARECERES N•s 69 E 70, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei do Senado n'i' 172, de 1974, que "Autoriza
o Presidente da RepUblica a lotea_r e doar os terrenos dos aglomerados
de palafitas, que integram a "região dos alagados", na cidade de Salvador- BA."
PARECER N• 69, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça

O presente Projeto visa, conforme justifica o Seu ilustre autor, a permitir
que a Comissão Diretora promova, em caráter experimental, estágios de trabalhos nos serviços administrativos do Senado, para universitários de todo o
País.
Submetido à Comissão de Constituição e Justiça, o projeto teve parecer
·favorável quanto à constitucionalidade,juridicidade_e técnica legislativa, deixando, todavia, à consideração da Comissão_ Diretora o exa·me, quanto ao
mérito, refúénte à pertinência,_ ao alcance e à_ conveniência da proposição.
A Comissão Diretora, anteriormente, após minucioso estudo, já havia se
manifestado pela rejeição da Indicação n9 2, de 1975, de autoria do Senador
Itamar Franco (ata da 26• Reunião .Ordinária, realLzada em 12-9-71), que sugeria a instituição, no Senado Federal, de estágios para universitários, nos
moldes do que existe na Câmara dos Deputados, tendo enr vista as dific~lda
des orçamentárias existentes e a deficiência estrutUral da Casa, para efeito de
receber os estagiários.
·
Em relação ao presente Projeto, verifica-se ciue persegue objetivo idêntico ao consubstanciado na Indicação n9 2, de 1975,já recusada por este Órgão
Diretor. Assim, considerando que a proposição encerra matéria julgada por
esta Comissão, opinamos pelo seu arquivamento, em consonância com a
deicsão adotada na 26• Reunião Ordinária.
Sala da Comissão Diretora:. -=. Luiz Viana, Presidente- Dinarte Mariz,
Relator - Nilo Coelho - Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Lourinl
Baptista - Gastão Müller.

sua passagem por esta Comissão, requeri o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado n~' 172, de 1974, do Senador Heitor Dias e que .. autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os terrenos dos aglomerados de palafitas, que
integram a •'região_dos alagaçlos~' na. cidad~ -ºe Salvador, Bahia."
O projeto-é-ineramente .liitorizatívo e já se formou, no seio desta Comissão, o entendimento de que a aprovação de tais projetes, se não aumenta os
poderes do Executivo, serve para convocar sua atenção para problemas e necessidades que os legisladores têm o dever de expor, avivar e reclamar.
Tomou todas as cautelas o Projeto para evitar a presença: de atravessadores, dos que vivem, nas favelas e nos alagados, da necessidade dos outros. E,
em sua justificação, seu nobre autor descreve o quadro desolador que se encontra em tantos pontos do território nacional, e sobre o qual podem depor
todos os parlamentares.
Meu voto é pela constitucionalid~de e juridicidade da proposição, cujo
mérito serâ examinaçló pela douta COmissão de Finanças.
Sala das Comissões, 18 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Cunha Lima - Tancredo Neves Helvidio Nunes - Moacyr Dalla - Murilo Badaró - Bernardino Viana Raimundo Parente.

PARECER N• 68, DE 1980
Da Comissão de Finanças

PARECER N• 70, DE 1980
Da Comissão de Finanças

Relator: Senador-Mauro Benevides
De iniciativa do ilustre Senador Humberto Lucena, vem a exame da Comissão de Finanças o Projeto de Resolução que ·altera o artigo 440 do Regimento Interno do Senado Federal.
Diz o autor em sua justificativa:
"Com _a_ nova organização do ensino Universitário em nosso
País, estabeleceu-se a exigência de estágios na conclusão de determinados cursos de grau superior. Assim a partir de então, as Casas do
Poder Legislativo vêm sendo constantemente solicitadas por estudantes universitários Que desejam ali cumprir os seus estãgios. A Câmara dos Deputados, sensibilizada pelo problema, incluiu em seu
Regimento Interno dispositivos reguladores desse tipo de estágio,
subordinando-o a regulamentação a ser baixada pela Mesa. No Senado Federal, porém, apesar de alguns casos de estágios terem sido
atendidos mediante autorizações específicas, o assunto ainda não
logrou institucionalização.
O presente projeto, pois, pretende seja a matéria objeto de: disciplina regimentai, a fim de que o processo de estágio se desenvolva
normalmente, segundo prescrições adequadas ao caso."
A douta Comissão de Constituição e Justiça oPinou pela constitucionalidade, jurídicidade e técnica legislativa da proposição.
Manifestou-se a Comissão Diretora, com relação ao mêrito, concluindo
pelo arquivamento do projeto.
Sob o aspecto financeiro, que nos cabe opinar, entendemos que as despesas decorrentes serão pequenas se atentarmOs para o beneficio aos estagiárioS
de nível superior, pois teriam contato e conhecimento com as altas missões
que o Senado Federal desempenha no contexto da Nação.
Estará o Senado proporcionando excelente oportunidade aos jovens e a
Comissão Diretora poderá limÜar o número de participantes, horário, duração e local do estágio, levando em conta a disponibilidade de recursos otçamentários e a possibilidade das instalações da Casa.

Relator: Senador Nelson Carneiro.

Em_ ~omenagem a seu ilustre autor, que marcou de forma signifiCativa

Relator: Senador Jutahy Magalhães.
A proposição em epígrafe, de autoria do ilustre Senador Heitor Dias, sugere a autorização ao Poder Executivo para doar, após o loteamento, os terrenos que compõem a chamada região dos alagados, localizada na cidade de
Salvador, Capital do Estado da Bahia.
Submetido à consideração da Comissão de Constituição e Justiça,
manifestou-se aquele órgão técnico pela constitucionalidade e juridicidade do
projeto, sem adentrar o exame de seu mérito.
Preliminarmente, dúvida existe quanto à atribuição da Comissão de
Constituição e Justiça para a análise do mérito da medida, an_te a disposição
contida no n9 21, do inciso I, do art. 100 do Regimento Interno.
De fato, os elementos informativos constantes do processado não se referem à dimensão da área a ser doada, daí porque não se pode afirmar quanto à
competência ou não daquela Comissão para se pronunciar sobre o conteúdo
da providência.
Trata-se, a rigor, de me-dida autorizativa que, uma vez concretizada, hâ
de beneficiar milhares de pessoas que, a título precârio, ocupam a denominada "região dos alagados", na capital baiana.
Por outro lado, o projeto em tela, além de vedar a alienação de mais de
_um lote a cada pessoa, proíbe a sua transferência antes de decorridos 5 (cinco)
anos, a partir da respectiva doação.
~ de se concluir, por derradeiro, que as medidas necessárías à aplicação
da presente sugestão, uma vez transformada em lei, caberão à Administração
Federal, na qualidade de doadora.
Afastados os eventuais óbices de natureza constitucional, como de resto
registrou a douta Comissão de ConstituiçãO e Justiça, resulta evidente a con·
veniência da providência proposta sob o aspecto financeiro, a qual há de se
sujeitar, sempre, ao interesse social.
Nada se pode opor ao projeto, examinado à luz das finanças públicas.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980. Cunha Lima, Presidente -Jutahy Magalhães, Relator- Saldanha Derzi -José Richa - Tancredo Nel'es
- Alfonso Camargo - Mauro Benel'ides - Pedro Simon - Jorge Kalume.
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PARECERES N•S 71, 72 E 13, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 154, de 1979, que dispõe
sobre o adicional por tempo de serviço para os trabalhadores avulsos.
PARECER N• 71, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Hugo Ramos
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2. A medida é juStificada como sendo de amparo e incentivo àqueles
trabalhadores, sobretudo em razão das precárias condições de segurança social e da discrirriinação da força produtiva, feita pelos tomadores dos serviços, sempre em detrimento dos mais velhos.
Esclarece o Autor que o adicional ora proposto já é assegurado ao pessoal das capatazias, trabalhadores dos portos, sem, no entanto, ser extensivo
aos avulsos, o que ê uma forma de discriminação, constítucionalmente veda~

da.

I. O Projeto em foco, -de autoria do nobre Senador Amaral Furlan,
Estas razões demonstram que a matéria teni alto significado humano e
propugna pe'la outorga de acréscimo à remuneração dos trabalhadores avul- de que seus objetiVOS São os mais meritórios.
sos nele especificados sob a forma de adicional por tempo de serviço.
3. _ A--sistemática de recolhimento e pagamento do Adicional está pre~
2. Nenhuma eiva de inconstitucionalidade ostenta o Projeto em pauta. vista nos arts. 29 e 311. do Projeto.
.
3. Ademais disso, nada a opor quanto à sua juridicidade. ConSoante
Tal sistemática segue,''em linhas gerais, os parâmetros estabelecidos no
acentua a proposição legislativa em apreço. os úabalhadoi-es avulsos con- Decreto n9 80.271, de l9-9w77, que regulamentou a concessão de férias anuais
su·bstanciam categoria "Sui Generis". Somente depois de 1965 passou o-avul- remuneradas aos trabalhadores avulsos.
so a merecer as atenções do legislador, especialmente, com referêncía ao chaDesse modo, nos termos do art. 29 da proposição, os tomadores de sermado "trabalho de bloco".
viços dos trabalhadores avulsos ficain obrigadOs a depositar na Caixa Econó4. Efetivamente-~ ·embora não se vislumbre a inconstitucioilalidade, mica Federal o equivalente a 20% (vinte por cento) do montante diário da foapontada pelo eminente Senador Amaral Furlan, no sistema em vigor, há re- lha de pagamento, a crédito da entidade sindical da categoria. Esta, por sua
matada injustiça distributiva que o Projeto busca remediar no elenco de tra- v~z._de acordo com o disposto no art. 39, efetuarâ o pã.gamento do adicional
balhadores da orla marítima.
aos referidos trabalhadores, observados os critérios e OS percentuais ali pre5. Isto posto, somos-pela aprovação do projeto.
vistos.
É o Parecer.
A sistemática adotadã nos parece corre-ta e Justa. Entretanto, há dois reSala das Comissões, 26 de setembro de 1979. _:·Aloysio Chaves, Presí· paros.
dente em exercício- Hugo Ramos,- Relator- Franco Montoro- Nelson
Um deles é sobre o emprego do pronome .. outros", no art. }9 do Projeto.
Carneiro- Lázaro Barboza- Alrnir Pinto- Bernardino Viana- Tancredo Lá estão enumerados os beneficiários da iriedida, isto é, os "que operam
Neves.
como conferentes de carga e descarga, consertadores de carga e descarga, estivadores, ensacadores e carregadores de café, arrumadores, vigias portuários e
PARECER No 72, DE 1980
outros". Ora, o emprego dCSse pronome, ampliando~ inespecificamente, o rol
Da ComissãO de Legislação Social
daqueles trabalhadores, pode acarretar conseqUências negativas à aplicação
Relator: Senador J ayson Barreto
da lei, propiciando o emprego abusivo e, por isso mesmo, desaconselhável da
Sob o fundamento de que os trabalhadores avulsos, mais precisamente, analogia. Todavia, como a simples supressão do referido pronome poderia,
aqueles que exercem .atividade portuária. com o passar do tempo, perdem o por outrO lado, prejudicar aqueles que não foram, eventualmente, lembrados
vigor físico e, por ísso, passam a receber, grã.dativamente, menor remune- pelo legislador, entendemos que seria inconveniente uma emenda redacional
ração, o ilustre Senador Amaral Furlan vem de propor, com este projeto, que nesse sentido. Ficam, porém, a observação e a sugestão.
O segundo reparo diz respeito ao parágrafo único do art. 39, que prevê a
lhes seja pago um adicional por tempo de serviço.
Assim, nos termos dos artigos 2,., e 39 do projeto, aqueles que se utiliza- remuneração da entidade sindical e da respectiva Federação pelos serviços
rem dos serviços dos trabalhadores avulsos, pagarão mais 20%- sobre o mon- prestados. Da forma corno estã redigido o dispositivo, entende~se que, além
tante da folha de pagamento, que serão distribuídos pela respectiva entidade dos 20% fixados no art. 29, aqueles (rue se utilizarem de trabalhadores avulsos, estão obrigados a creditar mais 1% (um por cento) a favor daquelas entisindical na seguinte proporção:
10%, para os trabalhadores que Contarem de cinco a dez anos de ser~ dades. Parece~nos que o mais razoável seria que este percentual, referente àquela
remuneração, fosse deduzido dos 20% previstos no art. 29, a exemplo do
viços~
que, em sentido análogo, estabelece o art. 49 do citado Decreto n9 80.271/77.
15%, para os que contarem de dCz a 15 anos de serviços;
Afinal de contas, os serviços prestados pelo Sindicato e pela Federação, no
20%, de 15 a 20 anos de serviço;
interesse da categoria, devem ser remunerados pelo próprio trabalhador, e
25%, de 20 a 25 anos de serviço e
não por quem tuliza seu trabalho. E para que isto fique bem claro, é neces30%, de 25 a 30 anos de serviço.
O projeto nos parece ajustar-se, púfeitãmente, com a situaçã-õ sui gene ris s"ãrio alterar a redação do referido parágrafo único. 4. Ante o exposto, considerando que a mat6ria não encontra óbices de
desses trabalhadores. Sem vínculo empregatício, seril qualquer garantia de
emprego, o ..avulso" vive sempre na incerteza do amanhã, de carga e descar- natureza financeira e que se consubstancia numa juSta rnedída, somos pel8.
aprovação
do PresentO -Projeto de Lei,- com a seguinte.
ga de navios, de ensacadores ou carregadores etc., o vigor ffsico ê vital para
sua sobrevivência.
EMENDA No 1 - CE
Ora, a natureza é implacável. O avan-ço da idade é f8.tor determinante da
Dê-se ao parágrafo único do art. 39 a seguinte redação:
redução da capacidade de trabalho e, no caso, o desgaste físico age preponde................. _...••........... -.....•...•..
Art. 39
rantemente, forçando a seleção dos mais novos em detrimento dos antigOs.
Parágrafo único. Para a administração desse serviço, do perO projeto ao coMpenSar a rrienOr produtividade dos trabalhadores mais
centual eSlribelecido no art. 29 desta Lei, 0,75% (setenta e cinco cenantigos com um adicional de tempo de -serviço, busca estabelecer um
tésirilos põr cento) serãõ creditados à imtiditde sindical, -cabendo à
equilíbrio e, conseqUentemente, a harmonia entre trabalhadores em atividarespectiva Federação a sua fiscalização, à qual serão creditados
des afins, o Que é por todos desejável. Além do mais, segundo nos informa o
0~25% (vinte e cinco ceritésimos pór cento).
Autor, a medida proposta põe termo a uma discriminação existente na faixa
Sala
das comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, Presidenteportuária, porquanto o_cogitado benefício jã exiSte para o pessoal das capata~
J utahy Magalhães, Relator - Saldanha Derzl ~José Rlcha - Alfonso Cazias.
margo- Mauro Benevides- Jorge Kalume- Pedro Simon- Tancredo NeAnte essas consideraçõest opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presi- ves.
dente- Jaison Barreto, Relator- Raimundo Parente- Jutahy Magalhães
PARECERES N•S 74, 75 E 76, DE 1980
--- Aloyslo Chaves.
Sobre o Projeto de Lei do Sena~o D9 232, de 1979, que altera e
PARECER N• 73, DE 1980
acrescenta parágrafo ao artigo 5• da Lei n• 4.069, de 11 de junho de
Da Comfssii,o de Finanças
1962.

Relator: Senador Jutahy Magalhães
O ilustre Senador Arnãral Furlan apresentou o presente Projeto de Lei,
propondo que os trabalhadores avulsos, mencionados no art. 19, passem areceber um adicional por tempo de serviço, de acordo ci>ril-O~Critérios fixados
na proposição.

PARECER N• 74, DE 1980
Da Comissão de Constituição e J ustlça
Relator: Senador Hugo Ramos
I. Trata-se de ProfeíO de Lei de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, que visa instituir novos critérios tendentes à redistribuição da pensão
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deixada por servidor público civll, militar ou autãrquico falecido, Concedendo aos dependentes dos _referidos servidores tratamento anãlogo ao atribuído
aos contribuintes da previdência social".
2. Efetivamente 1 não vislumbramos inconstituCionalidade no Projeto
sob exame, que, igualmente 1 atende ao requisito da jUridiCidade~ porquanto
não afronta a exclusividade de iniciativa atribuída a Chefe do Executivo: não
ocorre aumento da despesa pública, segundo melho"i--exegese do texto constitucional.
3. Em face do exposto: -sÕmos pela aprovação do Projeto.
É o parecer.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 197~.-- Aloysio Chaves, Presidente em exercíciO - Hugo Ramos, Relator-- Nelson CaÍ'neiro - Lázaro
Barboza - Amaral Furlan -- Moacyr Dalla - Bernardino Viana - Almir
Pinto - Murilo Badaró.

O propósito é mais amplo ainda, pois prete~de "uniformizar a legislação, concedendo aos dependentes dos referidos servidores tratamento similar ao atribuído aos contribuintes da Previdência Social". Nesse sentido, as alteraçõeS e os acréscimos propostos "estão conveniente
e corretam ente feitos, procurando acompanhar a evolução legislativa, ocorrida nesses quase vinte anos, de~de o advento da Lei n9 4,069, de 1962.
3. lts doutas ComiSsões de Constitl;lii;ão ~Justiça e de Serviço Público
Civil pronunciaram-se favoravelmente à matéria.
4. Assim, não havendo qualquer reparo de ordem financeira, somos
pela aprovação do presente Pi'ojeto de Lei.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980.- Cunha Lima, PresidenteTancredo Neves, Relator - Affonso Camargo - Mauro Benevides -Pedro
Simon - José Richa - Saldanha Derzi -- Jutahy Magalhães- Jorge Kalu-

me.

PARECER No 75, DE 1980
Da Comissão de Serviço Público Civil

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)-: O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos- j)éiO Sr. 19-Secretârio.

Relator: Senador Lázaro Barbo~a
Da lavra do ilustre Senador Nelson Carneiro, vem a exame desta Comissão Projeto de Lei alterando e acrescentaÓdo p_afâgfafo -ao ai-iigO 59 d-a Lei n9
4.069, de 1962.
Justificando a proposição, assim se expressou--O Autor:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 23, DE 1980

UAs alterações que preconizamos ao art. 59 da Lei n9 4.069, de
11 de junho de 1962, visam exclusivamente redistribuir a pensão deixada pelo servidor público civil, militar ou autãrquico falecido, de
maneira mais justa e equânime,
Nosso propósito, inclusive, é uniformizar a legislação, concedendo aos dependentes dos referidos servidores, tratamento similar
ao atribuído aos contribuintes da Prev_idência Social.
As medidas alvitradas de nenhuma forma criam cargos, empregos ou funções públicas, não aumentando vencimentos ou despesa
pública. Limita-se o projeto apenas a redistribuir, sem aumentar, a
pensão deixada pelo servidor público civil, militar ou autãrquico.
Trata-se, por conseguinte, de providência rigorosamente sintonizada com o texto constitucional, que trará maior sentido de justiça social ao corpo da Lei no 4.069/62."
Assim é que o Projeto; em seu artigo 19, altera a redação dos§§ 29, 39, 49,
59,69 e 79 do art. 59 da Lei nv 4.069, de 1962, visãrido a instituir novos critérios
de redistribuição da pensão deixada por servidO i' público civil, militar ou autárquico falecido, concedendo aos seus dependentes tratamento igual aos dos
contribuintes da previdência social.
Destaque-se que os parágrafos 89 e 9v, aCrescentados pelo Projeto ao art.
59 da referida Lei, estabelecc~m, respectivamente, que se o servidor civil, militar ou autãrquico tiver filhos caPazes de receber o beneficio, somente se desti~
nará à esposa, ao marido inválido ou à companheira, metade da pens~o; e na
falta de esposa ou companheira, o servidor civil, militar ou ã.utârquico poderá
destinar a pensão à mãe ou irmã, desde que vivam sob sua dependência económica, sendo a última solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
COnsiderando que, no âmbito desta Comissão, não existem óbiceS à-normal tramitação da matêria, somos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comis~ões, 22 de novembro de 1979. -Evandro Carreira, Presidente- Lázaro Barboza, Relator- Bernardino VIana- Raimundo Paren~
te.
PARECER No 76, DE 1980
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Tancredo Neves
É- submetido a esta Comissão o presente Projeto de Lei, de autoria do
ilustre Senador Nelson Carneiro, q_ue modifica e acrescenta parágrafos ao art.
5• da Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962: ~
2. Esta Lei, que, em seu Capítulo I, dispõe sobre novos valores de vencimentos dos Servidores da União, fixou, no art, 59, percentual de aumento
para os pensionistas civis pagos pelo Tesouro Nacional, estendendo-o, no §
19, às pensões concedidas pelo IPASE.
Do parãgrafo 29 ao 79 desse mesmo art. 59, a refe~ida Lei estabelece hormas sobre a distribuição da pensão, deixada pelo Servidor, entre seUs dependentes ou beneficiários. --- ---f: exatamente sobre isto que versa o Projeto em exame.
Segundo o ilustre Autor, trata..-se de "redistribuir a pensão deixada pelo
Servidor público ciVil, militar ou autârquico falecido,-de maneira mais justa e
equânime".

São lidos os seguintes

"Dispõe sobre a instituição do seguro obrigatório que especifi.ca,
pefos hotéis classificados com três ou mais estrelas".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I o Os estabelecimentos hoteleiros classificados pela EMBRA TUR
com 3 (três) ou mais estrelas, deverão, obrigatoriamente, celebrar, com sociedade seguradora, contrato de seguro na forma estabelecida nesta lei.
Art. 29 O contrato de seguro, que terá como beneficiãrios os hóspedes
ou seus dependentes, abrangerâ seguro de vida, de acidentes pessoais e de ga..
rantia sobre os bens-d.e propriedade ou posse destes, contra furtos ou roubos
ocorrídos nó recinto do hOtel.
S (9 O valor dos seguros deverâ corresponder, no mínimo, a 100 (cem)
vezes o maior salãrio-mínimo vigente no País, por hóspede.
§ 29 Os estabelecimentos hoteleiros poderão repassar às respectivas
contas dos hóspedes até 50% (cinqüenta por cento) do valor do prêmio do seguro.
Art. 39 A inobservância do disposto nesta lei sujeita,rã os estabeleci~
mentos hoteleiros infratores a multa de 50 vezes o maior salãrio mínimo vigente no País, com os reajustamentos anuais dedetci-minados na forma da
Lei.
Parâgrafo único. No caso de reincidência, a multa serâ aplicada em
dobro.
Art. 49 O Poder Executivo reguiamCD.tarâ esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrârio.
Justificação
São freqUentes os assaltos perpretados contrá -hoiéis de turismo, em todo
o País, particularmente na cidade do Rio_ de Janeiro.
Os hóspedes - muitas vezes turistas estrangeiros - são privados de todos os s~us bens, inclusive dos guardados no cofre dos hotéis onde estão h os~
pedados, sofrendo atê violências tisicas.
Recentemente, aliâs, foi assaltado o Hotel Miramar, no Rio de Janeiro,
de onde foram levados cerca de onze milhões de cruzeiros em jóias e dinheiro
pertencentes aos hóspedes, inexistindo seguro que cubra tal prejuízo.
Pois bem, em face a essa realidade, temos para nós que todos os hotéis
classificados pela EMBRATUR com três ou mais estrelas, deverão, obrigatori~mente, promover a seguro que cubra os bens de propriedade ou posse dos
hóspedes contra eventuais roubos ou furtos ocorridos no recinto do estabelecimento, assim como seguro de vida e danos pessoais, beneficiando os hóspedes ou seus dependentes.
Com essa medida, ao menos os turistas que se hospedam em nossos
hotéis gozará o dessa garantia, qúe é o mínimo que pode ser oferecido pelos
hotéis de categoria.
Dentre outras providências, a proposição prevê a aplicação de sanções
aos estabelecimentos hoteleiros que inobservarem suas disposições, a fim de
dotar a medida alvitrada da indispensâvel eficácia.
Pelos motivos expostos e tendo em vista que a iníciativa, inclusive, estimularã o turismo em nosso País, esperamos venha a ser acolhida pelos ilustres membros desta casa ...
Sala das Sessões 1 21 março de 1980, Senador Nelson Carneiro.
(Às_ Comis$ifes de Cohs"tituição e Justiça e de Economia.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO No Í4,~ DE 1980
Estabelece que a ordem de preferência para a concessão da
são civil, será também aplicada na pensão militar.
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PROJETO DE LEI DO SENADO No 25, DE 1980
pen~

O Congresso Nacional decreta;
Art. J9 Dê-se ao item I do art. 79 da Lei n9 3.765, de 4 de.maio de 1960,
a seguinte redação, eliminando-s~ o atpal item II e renumer~ndo-se os demais:

Regula a convocação de suplente para o exercício de mandato eletivo decorrente das eleições de 15 de novembro de 1978, e dá outras
_providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 A convocação de suplente nos casos previstos rio- art. 36 da
Constituição, para o exercício de martdato eletivo de Deputado Federal, Depu"I - à viúva e aos filhos de qualquer condiçã-o, exclu~ive os· tado Estadual ou Vereador, decorrente das eleições de 15 de novembro de
maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos~" 1978, recairá sempre e sucessivamente no de maior votação obtida no referido
pleito, independentemente da legenda pela qual haja disputado a eleição.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na 4.atR de su-ã publiCação, revgg~d"as
Parâgrafo único. O diSposto neste artigo não se aplica àS convocações
as disposições em contrário.
- · -·.
verificadas antes da vigência da Lei ni 6.767, de 20 de dezembro de 1979.
Art. 29 A Justiça Eleitoral, na aplicação desta Lei, determinará os le-Justificação
vantamentos necessãrios à sua imediata execução.
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Presentemente, como se sabe, o art. 7_9 da Lei n9 3.?65, de 4 de maio de
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
1960, que dispõe sobre as pensões militares, prescreve:

Justificação

"Art. 79 A pensão militar defere-se na seguinte ordem:
I - à viúva;
II - aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do
sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos;
III - aos netos, órfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas
para os filhos;
IV- à mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido ou
interdito;
-V - às irmãS germanas e cons~ngyíi1e3S~ soite~r:a-s:-ví6VaS ou
desquitadas, -bem como aos irmãos menores mantid_os _pelo çontribuinte, ou maiores interditos ou inválidOs;
VI -ao beneficiário institufdo, desdç. que viva n_a dependência
do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vinte e um)
anos, salvo se for interdito ou inválido permanentemente."
Estabelece, tal como a legislação previdenciária, o diploma legal em causa classes de dependentes, fixando ordem de preferência de tal módo que a
existência de dependentes da classe anterior exclui do direito às prestações os
dependentes enumerados nas seguintes.
De fato, diz a Lei Orgânica da Previdência Social, sobre a matéria:
..Art. 11 Consideram-se dependentes dos segurados, para
efeito desta lei:
I - a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há
mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de
18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas;
II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderá
ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (se"Ssenta) anos ou invâlida;
III -

o pai invãlido e a mãe;

IV- os irmãos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito)
anos ou inválidos, e as irmãs solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.
§ 19- A existência de dependentes de qualquer das classes enumeradas nos itens deste artigo exclui do direito às prestações os dependentes enumerados nos itens subseqüentes, ressalvado o disposto nos §§ 39, 49 e 59"
Todavia, a legislação previdenciária coloca, como é natural, numa mesma classe a esposa e os filhos, permitindo, desse modo, sejam todos, conjuntamente, contemplados com a pensão decOrrente da morte do _segurado, o
que não ocorre no caso das pensões militares em que a existência da viúva implica na exclusão dos filhos do acesso à pensão.
Nada mais justo, entretanto, do que dar tratamento igual a situações
análogas, como o faz a presente proposição:
O presente projeto atende a reivindicação de numerosa correspondência
que temos recebido, especialmente à fundamentada carta da Sra. Lídia Maciel Mecena, de S. José do Rio Preto.
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - Franco Montoro.

(Às ComissõeS" de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Finanças.)

A Lei n• 6.767, de 20 de dezembro de 1979, que disciplinou a reforma
partidária, extinguindo os partidos existentes e prescrevendo a forma de insti~
tuição das novas agremiações, estabelece que o suplente convocado exercerá
o mandato sob a legend3 do partido a que se filiou (art. 49),
Ocorre, no entanto,- que para se convocar suplentes, nos tennos da lei que
rege o sistema proporcional vigente, impõe~se determinar a competente legenda partidária. Ora, tendo sido extinto os partidos, por força da atual reforma,
impraticável se torna a execução do sistema de convocação do suplente de
Deputado Federal, Deputado Estadual ou Vereador, uma vez que tal medida
depende da legenda pela qual o candidato disputou a eleição. Convocar o Su~
plente de uma legenda extinta, portanto, seria- um paradoxo de difícil com~
preensão.
,
Ora, se o eleitor ao votar, na área do voto proporcional, insere dupla ma~
nifestação de vontade; a primeira, chamada de preferencial- aquele em que
o eleitor escolhe a pessoa do candidato -e, a segunda, o voto de legendaou seja, o voto para o partido ao qual está filiado o candidato - extinta
aquela, deverá, sem dúvida, prevalecer o voto preferencial.
A solução, portanto, que se nos afigura razoável, na espécie, seria a de
convocar o suplente, na hipótese transitória da eleição de 15 de novembro de
1978, segundo o sistema majoritário, independentemente da legenda pela
qual haja disputado o referido pleito, considerando que, neste caso, se estaria
atendendo à circunstância da extinção dos partidos e ao fato de que o voto
popular ficaria preservado na sua essencialidade.
A fim de evitar dúvida quanto à situação constituída antes da vigência da
Lei n9 6.767, de 1979, prescreve-se a garantia da inaplicabilidade da lei a essas
hipóteses.
Sala das Sessões, 21 de março de 1980. -Mendes Canale.

(Às Comissões de Constitulçao e Justiça e de Finanças.)
O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publicados e reinetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio.

P lido o seguinte
REQUERIMENTO No 29, DE 1980
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, ~línea b, do Rçgimento,
para o Projeto de Lei da Câmara n9 91, Qe 1979, que inclui o curso superior de
Nutricionista "entre os enumefados pela Lei fl9 6.433, de 15 de julho de 1977,
para ivgresso na Categoria Funcional de SanÜarista.
Sala das Sessões, 21 de março de 1980. - Jarbas Passarinho - Paulo
Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento que vem de ser
lido pelo Sr. fo-Secretârio serâ objeto de deliberação após a Ordem do Dia,
nos termos regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio.

t

lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 30; DE 1980

Requeiro nos termos da letra a do art. 280 do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 322, de 1979, que ••dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, regulamenta a profissão de fonoaudiólogo, e dã outras providências".
Sala das Sessões, 20 de março de 1980. - Franco Montoro.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido serâ publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sem dúvida, estã havendo na classe trabalhadora brasileira intensO pro~
cesso de organização. Não é bem verdade quando se diz que os trabalhadores
brasileiros estariam organizados, efetivamente, apenas em ãreas seletivas do
País como, por exemplo, o ABC paulista. É óbvio que é justamente no ABC
paulista, por condições históricas, onde se encontram os trabalhadores num
nível superior de organização, de mobilização e de consciência. Mas, este
mesmo processo se efetua hoje no Pais em toda~ as grandes cidades, como
também nas cidades intermediãrias, em vârios pontos da Nação, incluindo
também alguns setores do campo brasileiro.
Agora, por exemplo, Sr. Presidente, inicia-se no Pafs um intenso processo de mobilização de trabalhadores, quer através de movimentos grevistas
por reivindicações de carãter económico e de melhoria de condições de traba~
lho, quer a nível de campanhas de conscientização de trabalhadores, a nível
de sua própria valorização.
Quero deixar registrada aqui a nossa solidariedade ao movimento grevista dos portuários paulistas, que jã hã quinze dias estão em movimento reivindicatório justo, discutindo inclusive os dispositivos da lei salarial que lhes
permitem negociar, acord3.r quanto ao problema do. aumento de produtividade. Mas, precisaria também já fazer uma colocação quanto ao problema dos
trabalhadores do ABC, sobretudo quanto aos metalúrgicos do ABC, que se
movimentam ordenadamente, democraticamente, para conseguir vitórias importantes, não apenas para os trabalhadores ali localizados, mas pelo fato de
estarem em um nível de organização maior neste País, com reflexos sobre
toda a classe trabalhadora brasileira.
Já hã algum tempo, na ordem democrãtica, promoveram a chamada
campanha salarial nacional, de conscientização dos trabalhadores naquela
ãrea do País.
Quanto às reivindicações, não se traduzem apenas em aumento dos salãrios em si- que ê importárfte, sem dúvida, é o fato mais importante para os
trabalhadores - mas também se traduzem quanto a outros itens reivindica~
tórios que lhes permitam valorizar~se, melhorar as suas condições de trabalho
e assegurar a oferta de um nível de emprego adequado para, com coragem,
.
enfrentarem o problema do desemprego.
Entre outras reivindicações, Sr. Presidente, esses trabalhadores lutam e
continuarão lutando pela absoluta autonomia sindical, autonomia sindical
·que, gostaria de referir~me mais uma vez, deve-se traduzir numa independência não apenas quanto ao Estado, que é importante, não apenas quanto à
classe empresarial, que também é muito importante, mas igualmente quanto
aos partidos políticos. Portanto, uma autonomia em visão global, uma independência em todos os sentidos, que permita à classe trabalhadora realmente
encontrar de motu proprio seus próprios caminhos.
Reivindicam, também, mais uma vez, em sua campanha, a figura do representante sindical, do delegado sindical com estabilidade no emprego enquanto durar o seu mandato,jã que esse representarite sindical, esse líder sin~
dica! de fãbrica, deverá ser eleito periodicamente por seus companheiros de
trabalho.
Reivindicam a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanaiS, a
extinção das horas extras, as _garantias de manutenção da gestante no empre~
go até 90 dias após o parto e o aumento salarial de 15% além do lN PC':
Como disse, essa mobilização toda estã~se fazendo na ordem; lamentavelmente, no entanto, sob uma chuva de provocações partidas do próprio Estado. Informações- nos chegam agora que se mantêm, às portas do sindicato,
policiais civis do DOPS paulista, solicitando de cada trabalhador, que da sede
do seu si'ndicat() sai, documentos de toda a ordem, num sentido realmente
provocador. Isso, acrescido de uma provocaçãO maior, a meu ver, traduzida
pela distribuição de um questionãrio impresso pela PM de São Paulo e distri~
buído às empresas paulistas, questionãrio esse que, além de conter a solicitação de dados corriqueiros, inclui em seus textos, em suas questões, em seus
itens, perguntas como estas: .. Hã na indústria elementos instigadores de gre~
ves? Quantos? Juntar relação nominal dos meStrios•;-: E Outras, tais como:
''Há condição de abrigar militares nesta empresa? QuantoS? Há refeitórios?
São capazes de fornecer quantas refeições diãrias?" E por aí adiante. São ati~
tudes realmente de provocação séria, e estou aqui para dizer à Casa; Sr. Presi~
dente, que aqueles trabalhadores que atingiram um nível de organização jã
invejãvel, um nível de organização comparãvel a de muitos trabalhadores de
países desenvolvidos, esses trabalhadores querem·Taze·r o seu movimento na
ordem, sem aceitar quaisquer provocações. É lógico, é óbvio, é preciso que
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seja evidente isto, que eles se apegam e éontinuarão se apegando às reivindicações maiores do seu movimento, ç estão tirando~as democraticamente, com
atos e com ~participação da esmagadora maioria dos trabalhadores sindicalizados daquela ãrea. E continuarão tirando-as, democraticamente, sem desordens, sem que se possa caracterizar uma insurreição, mas, na verdade, lutan~
do pelos seus direitos.
Gostaria de deixar aqui, Sr. Presidente, um apelo às autoridades federais, sobretudo ao Ministério do Trabalho, para que, com sua autoridade,
coibissem provocações como essas, proyocações que estão sendo realizadas a
nível das autoridades estaduais e que precisam, para o bani aridamente dessa
própria mobilização que está..se fazendo à nossa revelia, precisam ser evita~
das, que precisam ser coibidas, que precisam, sobretudo, deixar de existir para
que os trabalhadores mantenham~se irrepreensivelmente na ordem, reivindi..
cando seus direitos.
Sr. Presidente, outro assunto que me traz a esta tribuna) rapidamente,
nesta tarde, é de tanta_ relevância quinto o- primeiro. Trata-se do problema
dos professores do meu Estado, jã em movimento grevista hã mais de três semanas e que aqui, ontem, na Capital do País, estiveram presentes, com uma
representação superior a mil professores, liderados, conduzidos pelo CPG
(Centro de Professores de Goiãs). Ali tambêm, a marca da intransigência tem
se estabelecido como norma, provando, mais uma vez, que o Estado é um
pêssimo patrão, tão mau quanto os grandes conglorilerados multinacionais e
nacionais.
O Governo do Estado de Goiãs, que de 1976 até 1978 não deu aos professores de Goiãs um aumento sequer, defasando, portanto, violentamente
seus salãrios, erodindo~os, Sr. Presidente, em 1978, através de um plano de reclassificação, deu às camadas privilegiadas do funcionalismo público estadual
aumentos equivalentes a 300 e até 400%, e às humildes professoras primárias
aumento de apenas 30%. Em 1979, precisamente há um ano, esses mesmos pro~
fessores declaravam-se em greve, greve de fome, greve de miséria, greve por
uma vida digna. Pois muito beml Após três semanas este mesmo Governo,
prometendo~ lhes resolver o problema no decorrer do ano letivo, de tal modo
que a defasagem fosse superada até o final do ano próximo passado, não
cumpriu a palavra. Foram promessas vãs, promessas para não serem cumpridas, promessas falsas. Durante dois meses dedicaram~se ao processo de negociação, o que ficou apenas na tentativa por parte de quase 30 mil professores da
Rede Oficial do meu Estado. Nem mesmo recebidos puderam ser os seus representantes, os seus líderes classistas, no Gabinete do Governador, e não lhes res~
tau outra saída. outra solução sertão, mais uma vez, declararem-se em greve.
E em greve encontram-se há mais de três semanas, sem serem recebidos pelo
Governador do Estado, renegados pelo Secretãrio da Educação, autoridades
insensíveis a um problema desta ordem, incapazes de compreender a missão
de sacrificio e idealista, desempenhada por três dezenas de milhares de ho~
mens e mulheres que, diuturnamente, transiniteni ·o que sabem, o que puderam aprender na escola e na experiência da vida aos nosos tilhos.
Recebi, há poucos dias, do Sr. Professor Nisa Prego, Presidente do Centro de Professores de Goiãs, o que se segue:
Goiânia, 3 de março de 1980.
Exrno Sr.
Dr. Henrique Santillo
DD. Senador da Republica
Senhor Senador:
O Centro dos Professores do Estado de Goiás vem lutando
pacífica e ordenadamente pela yalorizaçào do professor e por melhores condições de trabalho, visando a melhoria do ensino em nos~
so Estado.
No movimento grevista de maiojjunho de 1979, os professores,
em Assembléia-Geral, decidiram voltar às salas de aula com um
usim, por enquanto", mediante acordo com o Sr. Governador.
O referido acordo_ parcelava o reajuste solicitado pelos professores em duas etapas: a primeira, de 65%, concedida em julho de
1979; a segunda, de 55%, prometida para fevereiro de 1980, indepen~
dente do aumento que seria concedido ao funcionalismo público es~
tadual.
Todavia, o Governo do Estado deixou de cumprir o acordo no
que se refere a esta segunda etapa, sem sequer justificar sua atitude.
Diante disto, os professores decidiram, por unanimidade, em
Assembléia-Geral, realizada em 23-2-80, não retornar às salas de
aula enquanto o Sr. Governador não cumprir integralmente o acor. do firmado em junhoj79. E principalmente por este motivo, e por
outras reivindicações mais, igualmente, justas, que o professorado
goiano novamente entrou em greve.
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Em anexo, enviamos ·cópias dos documentos reivindicatórios
enviados ao Governo do Estado e ao Prefeito Municipal.
Solicitamos, portanto, a V. Ex• sua .. valiosa ajuda" e esperamos poder contar sempre com seu apoio para que o educador seja,
devidamente, valorizado e possa, assim, contribuir para a construção de uma Sociedade mais justa e mais fraterna.
Cordialmente, - Niso Prego - Presidente
A coisas como essas, responde o Governo do meu Estado com ameaças
de aplicação da Lei de Segurança Nacional sobre as humildes professoras rurais e, sobretudo, a ameaça pendente de demissão coletiva, transtornando
inexoravelmente todo o processo de educação, todo o sistema educacional de

Goiâs.

·

Não creio, Sr. Presidente, que a irresporisabilidade possa chegar a tanto,
mas cuidados precisam ser tomados e o alerta precisa ser dado nesta Casa,
para solicitar, inclusive, das Lideranças do Governo, nesta Casa, que nos ajudem a solucionar este problema, jã que, ontem mesmo, tanto o Sr. Ministro
do Trabalho quanto o Sr. Ministro da Educação e Cultura prometeram olhar
de perto o problema e solicitar a atenção do Goverriõ Estadual, péssimo patrão, tão mau quanto as multinacionais e os conglomerados nacionais.
Estes, Sr. Presidente, são os pontos que queria enfocar, rapidamente, em
nome da Liderança do meu partido, partido de reduzidíssima representação
parlamentar, mas que, estou certo, decididamente procura a discussão dos
maiores problemas nacionais, sobretudo os problemas qUe- envolvem ostrabalhadores explorados, deste País, e que será,-estou certo, a bandeira destes
trabalhadores, capazes eles mesmos de dirigrrem-s-e pofiticamente rumo a decisões importantes que lhes signifiquem, sobretudo, vitórias no campo social.
Muito oOrigado.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa.

O SR. JOS€ RICHA (PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde fevereiro de 1967, quando se instituiu, através do Decreto-lei n9
167, a nota promissória rural, por falta de maiores cuidados na montagem do
mecanismo de emissão e de desconto dessas notas promissórias rurais, os produtores agrícolas e pecuaristas, de um modo geral, se viam a braços com uma
distorção que a rede bancária passou a adotar, qual seja, a de exigir, em todas
as notas promissórias rurais emitidas pelos compradores desses produtos primários, o aval do produtor.
Esta solidariedade exigida pela rede bancâria ao produtor sempre lhe trouxe, desde 1967 até o fim de 1979, grandes dissabores, porque passava ele a ser
solidário ao êXito ou ao fracasso de um empreendimen_to, quer seja ele frigorífico, máquina de algodão, máquina de amendoim, ou qualquer tipo de comércio ou indústria COmpradOra transformadora desses produtos agrícolas.
Cada vez que uma empresa dessas entrava em fase concordatãria ou ia à fa~
lência, imediatamente o banco que descontava a nota promissória rural não
procurava essas empresas que ·estavam em dificuldades, procurava o produtor rural, como avalista, para receber dele as parcelas que o banco havia descontado em função dessas notas promissórias rurais.
As notas foram se encaminhando de tal modo que, no ano de 1978, por
coincidência, três grandes frigoríficos do Oeste do Paraná, área grande produtora de suínos, foram à falência. E os bancos, que operavam com essas empresas, passaram a exigir, conforme já era pr~xe, dos produtores, dos pecuaristas, o ressarcimento desta que era uma dívida, mas, não dele produtor, porque havia entregue o seu produto e recebido uma promissória rural, emitida
por essas empresas, descontada no banco, passando, então, a ser uma dívida
da empresa. Mas, os bancos naturalmente, por uma questão de comodidade
para minimizar, cada veZ mais, os seus riscos operacionais, iam para cirila do
produtor. E Chegou a um ponto de tamanha gravidade que se estabeleceu
uma verdadeira convulsão social no Oeste do Paraná.
A própria Igreja, sensibilizada pelo problema, vendo que a burocracia
impedia uma rápida e pronta solução, passou a liderar a reivindicação de se
acabar com esse absurdo de se exigir um aval do produtor rural nestas notas
promissórias. E a Igreja, através da Pastoral da Terra, entrou no problema
depois que a coisa já estava, inclusive, chegando a níveis insuportâveis,,quando nós próprios aqui, nesta Casa; desta tribuna, levávamos ao conhecimento
da Casa e da Nação, inclusive:, o número de suicídios que haviam ocorridos
nesta ârea, por lavradores pequenos e médios que não tinham condições, sob
pena de ter que vender a sua propriedade, de ressarcir estas notas promissórias rurais.
-Depois de tanto tempo, Sr. Presidente, e depois dessas convulsões, conseguimos finalmente, inclusive através de discursos nossos, nesta Casa, sensi~
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hilizar o Governo para enviar a ela um projeio de lei tendente a tornar nulo o
aval que, eventualmente, os produtores, às vezes não muito suficientemente
~sclarecidos, dessem a essas notas promissórias.
O problema, pelas suas dimensões, sensibilizou o Governo, mas, a solução foi tão apressada que o projeto do Governo, que chegou a este Congresso, não resolvia cois.a nenhuma; nem sequer deixava.muito claro que o lavrador, que o pecuarista, não era mais responsável solidariamente.
Pegamos então esse projeto, Sr. Presidente, e depois de já ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados e, saímos com ele debaixo do braço, discutindo com todos os interessados principais em todo o País.
Fizemos, portanto, reUniões com a Pastoral da Terra e os lavradores e
pecuáriStas lá do Oeste; fizemos reuniões com a Diretoria da FedCração da
Agricultura do Estado do Paraná, fizemos reuniões com o Secretário da Agricultura e sua equipe de técnicos do Estado do Paraná, igual providência tomamos no .Estado de São PaulO, -com reuriiões sucessivas a Secretaria de

Agricultura de São Paulo, Secretaria da Fazenda, técnicos do BANDESP,
Associação de Criadores de NCiore do Brasil, Sociedade Rural Brasileira, Sociedade do Paraná, e fomos multiplicando esses nossos cantatas até que chegamos a um texto que, a nosso ver~ resolvia o problema de todos aqueles diretamente envolvidos na operação: o produtor, a própria rede bancária através
de mecanismos que lhe assegurassem um mínimo de risco possível neste tipo
de operação, e a agricultura, de um modo geral. Afinal, nos parecia que aquele projeto finalmente teria, através do consenso, chegado ao ponto de satisfazer a todos os diretores envolvidos.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOS€ RICHA (PR) -

Pois não.

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Senador José Richa, na operação de promissória rural, aparece o vendedor, que é o produtor rural, ou agricultor ou
pecuarista; e, por outro lado, aparece, como emitente da letra, o comprador,
que é o frigorífico ou então o industrial beneficiador da matéria-prima ou então o interrriediârio; se; e duplicata rural, também aparece o emitente. O emitente, neste caso da promissória rural, seria o vendedor em vez de ser o comprador, e o aceitante da duplicata rural seria o comprador. Para evitar que o
produtor fique vinculado à operação, só há uma modalidade de crédito que
poderia ser feito: o financiamento direto, através de contrato, ou de cédulas
rurais, ou de cédulas industriais, ou financiamento direto ao adquirente da
matéria-prima, no caSO do frigoríficO, ou eiltão, o industrial que beneficia a
matéria-prima. Isso é que deveria ser feito. Mas na promissória rural tem que
haver dois intervenientes, porque se um não pagar o outro responde, que, no
caso, é o endossante. Se o endossante não tem crédito bastante, então, entra
um avalista para garantir a liquidez do título. Eram essas as considerações
que gostaria de fazer.

O SR. JOS€ RICHA (PR)- V. Ex• tem toda a razão e eu apenas gostaria de avançar um pouco mais no meu discurso para chegar ao ponto exatamente por V. Ex• abordado.
Depois de todo esse esforço e de cantatas com as lideranças partidárias
nesta Casa ...
O Senador Paulo Brossard gostaria de um aparte?
O Sr. Paulo ~rossard (RS)- Sim. Diria apenaS que o vendedor, o prodlúor deva de responder, e por vezes de pagar, pelo preço de uma mercadoria
que ele produziu e vendeu, cujo preço, por não ter rec~bido, é obrigado a pagar, isso é que é um absurdo. Em outras palavras, desumano.

O SR. JOS€ RICHA (PR) -

Exatamente. Aí é qie estâ a injustiça.

O ·sr. Paulo Brossard (RS) -

Permite V. Ex•

O SR. JOS€ RICHA (PR) -

Pois não.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Quer dizer, o produtor perde o seu produto
e ainda tem de pagar o seu preço

O SR. JOSJ:: RICHA (PR)- Perfeito. E quando chega a este ponto, naturalmente a promissória rural já está vencida há tempo, então -vem juros,
correção monetária e multas. Então o produtor, coitado, está sc;mpre levando
na cabeça.
Sr. Presidente, depois de todo esse esforço c-ontactando as áreas diretamente envolvidas nestas operações, chegamos finalmente de volta a esta Casa
trazendo um substitutivo. E, através dos entendiri:lentos das lideranças partidárias desta Casa, conseguimos modificar aprovando o substitutivo de nossa
autoria, primeiramente na Comissão de Agricultura, voltando à Comissão de
Constituição e Justiça novamente aprovado, até que este plenário aprovou
em última instância e depois foi de volta para a Câmara dos Deputados e esta
novamente o aprovou. No dia 17 de dezembro de 1979, o Senhor Presidente da
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República o transformava, através da sua sanção, na Lei n9 6.754. Entretan- de crédito rural hipotecária pignoratícia e a cédula de crédito industrial, que
to, para surpresa nossa, o Presidente da República vetou o art. 2~' deste proje- jâ é objeto de um outro decreto. Quando não se opera na promissória rural,
to_ E o que diz o art. 29? Diz o seguinte:
ou na duplicata rural, se opera então Com a cédula de crédito industrial, que
..Art. 29 Acrescente-se o seguinte art. de n~' 61 no Decreto-lei deixa fora, completamente, o produtor. O maquinista, ao comprar do produtor, vai ao Banco do Brasil e levanta os recursos através da cédula de crédito
n9 167, renumerando-se os demais:
Art. 61. O acolhimento de notas promissórias rurais pelas ins- industrial. O produto que ele está comprando automaticamente fica vinculatituições financeiras dependerá de prévia emissão de cédula de crédi- do à cédula de crédito rural e ao crédito que foi concedido. Então a mercadoto industrial, regulada pelo Decreto-lei n'i' 413, de 9 de janeiro de ria acompanha o título, está vinculada, presa a ele e não pode vender poises1979, pela empresa compradora, ou de contrato, quando a emitente tá sob controle daquele título e se ele vender vai preso como estelionatârio.
Tem um artigo da Lei n• 4.829 que diz que qualquer desvio daquela mercadoria
não exercer atividade industrial, de valor global correspondente às
constitui crime de estelíonato. Quer dizer, a operação é muito bem feita. O
notas promissórias rurais que serão emitidas."
que falta é um esclarecimento que a própria agência poderia instruir o produE, no seu parágrafo único rezava este artigo:
tor, ou a EMBRATER também poderia instruir o produtor de que, quando
..0 presente artigo não se aplica às transações entre produtores ru- fosse vender sua mercadoria, não o fizesse atravês de promissória rural, nem
rais ou entre estes e as suas cooperativas."
de duplicata rural, salvo se ele fosse um grande produtor, um homem sabido,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com o veto a este artigo, mutilou-se o como um produtor de café ou um grande pecuarista que tenha cultura e enprojeto. Por quê? Porque, ao se tornar nulo o aval dado pelo produtor rural a tendimento, então ele poderia usar a promissória rural ou a duplicata rural.
estes títulos, mas sem a procedência deste artigo que, por sua vez, dava aos Mas, o pequeno produtor, aquele que não entende desse mecanismo bancário
bancos determinadas garantias do empreendimento, mutilou-se todo o proje- deveria sair fora e deixar que o maquinista, ou o frigorífico, o compradOr, de
to de lei. Porque o que está agora começando a acontecer, na prática, antes um modo geral utilizasse a cédula de crédito industrial. Era este o meu escla~
mesmo de o Congresso aprovar o veto do Senhor Presidente da República é recimento, muito obrigado, nobre Senador pelo Paraná.
que a rede bancária se enColheu a está dificultando os descontos da nota ProO SR. JOSll: RICHA (PR) - Exatamente. V. Ex• tem toda a razão.
missória ruraL
Através desses instrumentos de crédito, que são essas diversas notas rurais e
Daí, Sr. Presidente, a nossa estranheza, porque no instante em que todos se tratar de uma operação deste setor, comercial ou industrial, exatamente
os setores do GovernO anunciam o desejo de combater a especulação, princi- por isso que nos causa estranheza, desde 1967, ainda no tempo da vigência
palmente com gêneros alimentícios, no momento em que o Governo diz que deste Decreto-lei n9 67, que se vem sistematicamente, numa operação de caracquer acabar com os atravessadores, que deseja "encher a panela do povo", terísticas eminentemente comerciais ou industriais, envolvendo o produtor
que não vai permiti! lock-out de alimentos, que quer acabar com os subsídios rural, exigindo dele, homem simples, o aval e o tornando solidârio ao êxito ou
ao crédito especulativo e outras afirmações desta õature:Zã, o que se assiste, fracasso de uma empresa da qual não tem nenhuma participação.
na prática, Sr. Presidente, são certas contradições que deixam muitas vezes a
a Sr. José Llns (CE) - V. Ex• me permite um aparte?
gente confuso. Prendem~se- lê-se nos jornais- padeiros porque estavam
cobrando a mais o preço do pão, além daquilo tabelado pela SUNAB. ApareO SR. JOSll: RICHA (PA) Permito.
ceu nos jornais a punição, inclusive com·a prisão de um gerente de supermerO Sr. José Llns (CE)- Nobre Senador José Richa, V. Ex• tem razão em
cado, aqui de Brasília, sob a alegação de que estava sonegando 150 sacas de
parte. Entretanto, V. Ex• não deve perder de vista que o grande problema
feijão preto.
qual nos deparamos, foi a exigência do aval do produtor pelo comprador de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, s_em querer defender esses que cometeram
sua produção. Neste caso, todas as vezes que o comprador tinha um insuces~
alguma inflação, que venderam o pão por um preço acima do tabelado, sem
so, quem perdia era o produtor. O nosso grande problema era livrar o produquerer defender o supermercado que ocultou as 150 sacas de feijão, longe de
tor, milhares de pequenos produtores, desta dificuldade. E o projeto a issO
mim querer defender, me parece que é muito pouco, como tarefa de governo,
atende muito bem, no seu artigo, primeiro. Quanto ao art. 29, que Sua Excedar à opinião pública satisfação de que o Governo está preocupado, serialência o Senhor Presidente da República veta, até diz o seguinte:
mente preocupado, com o extermínio da especulação.
..0 acolhimento de nota promissória rural pelas instituições fiVejam bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao se lhe dar esse dispositivo
nanceiras dependerá de prévia emissão de cédula de crédito indusvisava-se ao quê? Exatamente dificultar o ocultamento de milhões de sacas de
trial".
produtos agrícolas e de milhões de unidades de produtos secundários derivados daquele, tais como: arroz, feijão, soja, óleo comestível, leite etc.
Quer dizer, só se pode descontar nota promissória rural a não ser atraUm dos objetivos do art. 29 da Lei n9 6.754, ora vetado pelo Presidente da vés, do instituto da cédula de crédito industrial. Ora, isso já sai do campo da
República, seria exatamente obrigar aos que são beneficiados com emprésti- proteção do produtor, para o do relacionamento entre o industrial, ou commos subsidiados pelo Governo Federal, os chamados EG FS, a deixarem os prador, da produção, e a instituição financiadora. Aliás este artigo obriga ...
produtos adquiridos em garantia ao Banco do Brasil, e portanto sob controle.
O SR. JOSll: RICHA (PR) - Mas tem que obrigar mesmo!
E esses produtos, se industrializados, teriam que ser substituídos pelos deriva~
dos a que dessem origem pela mutação do penhor mercantil em penhor indusO Sr. José Lins (CE) - Mas não sei por que tem que obrigar ...
trial. Com isso manter-se-ia cOntrole sobre a estocagem desses produtos, torO SR. JOSll: RICHA (PR) - Mas não sei por que é que não tem que
nando dificil seu ocultamento com fins especulativos. Esta seria uma das
principais. E aí, então, é que vem a resposta agora ao aparte do Senador Ber- obrigar.
nardino Viana, que tem toda a razão quando afirma no seu aparte que ê
O Sr. José Lins (CE)- Podia exigir outra coisa, outro tipo de garantia.
possível responsabilizar a empresa através da substituição do montante das
promissórias rurais emitidas, atravês da substituição ou de uma outra cédula
O SR. JOSll: RICHA (PR) - Não! Nada disso. O que nós estamos,
que previamente a empresa teria que fazer junto à entidade financeira, a qual seria através desse artigo 29, estamos, nada mais nada menos, do que fazendo
obedecer-se o Decreto-lei n9 413, que trata dessa matéria.
a cédula de crédito industrial.
Para se proceder a uma emissão de cédula industrial para substituir o volume
O Sr. José Lins (CE) - Mas outro diploma legal já manda obedecer,
das notas promissórias rurais emitidas, o que é que teria obrigatoriamente a
para que a redundância?
empresa que fazer? Um penhor mercantil. E através desse penhor mercantil
O SR. JOSll: RICHA (PR) - Mas porque ...
duas medidas se alcançariam de imediato: primeiro, a tal garantia que a rede
bancária precisa para continuar operando, em segundo lugar, permitiria ao
O Sr. José Lins (CE) - Não entendo a negativa de V. Ex•
Governo o controle dos estoques dos produtos agricolas, pelo menos naquelas operações financiadas pela rede bancária.
O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Porque ai obrigatoriamente está havendo
uma operação comercial, mas envolvendo o produtor rural em operação fiO Sr. Bernardino Viana (PI)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena- nanceira.
dor?
O Sr. José Lins (CE) - Já nem envolve mais o produtor. A lei diz
O SR. JOSll: RICHA (PR) - Pois não, com muito gosto.
agora que o produtor não tem responsabilidade quanto ao resgate dessa nota
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Nobre Senador, a Lei n• 4.829'prevê a cédu- promissória ruraL Não tem nenhuma responsabilidade.
la de crédito rural industrial, a cédula de crédito rural pignoratícia, a cédula

O SR. JOSll: RICHA (PR) -

Perfeito.
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O Sr. José Uns (CE)- Isso é perfeito. Agora, quanto ao relacionamento entre o comprador, o industrial, que seja, e as entidades financiadoras, não
se tratava realmente no caso que analisar esse problema. Esse ê tratado em
outra ãrea.
O SR. JOSI!: RICHA (PR) - Não trata-se, sim, porque este Decreto n•
413 trata da emissão de cédulas de Credito Industrial e Comercial. E o
Decreto-Lei 167 tratava da emissão de nota promissória rural. Agora, se não
se estabelecer o Vinculo entre uma coisa e outra o banco não terâ condições de
obrigar a empresa e emitir uma Cédula de Crédito Industrial, ele emite se quiser.

O Sr. José Líns (CE) -

Também discordo desse crédito.

O SR. JOSI!: RICHA (PR) - Entretanto, se não houver isto o banco
não vai querer descontar nota promissória rural, porque no nosso projeto,
agora transformado em lei, não hã mais obrígatoriedade do aval do produtor
rural e se este o der inocentimente, estâ nulo de pleno direito, pelo texto do
projeto.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador, entendo perfeitamente a sua posição. V. Ex' analisa, um problema que naturalmente serâ discutido nas comissões próprias . Acho muito justo que V. Ex!l adiante sua opinião. Entendo,
também, que V. Ex• pretende alguma coisa que facilite a realização da operação entre o comprador da produção agrícola, ou agropecuária, e a entidade financiadora. Acho que V. Ex• tem razão em emifksua opiniãO. Mas a minha opinião é a de que essa obrigatoriedade talvez, no momento, seja indesejável.
O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Não é indesejável, porque se continuar
ocorrendo, se simplesmente nós silenciarmos e deixarmos que esta lei entre
em vigor sem este artigo 29, estaremos mutilando o projeto e talvez até estejamos com a intenção de favorecer, de ajudar o prodUtor rural, estejamos praticando contra ele um malefício muito grande, porque a rede bancária hoje alega que não tem suficientes garantias para descontar uma promissória rural,
ao passo que, se nós vificularmos a emissão de notas _promissórias rurais à
emissão prévia, em igual montante, da nota de cédula industrial, obrigatoriamente, para a emissão desse segundo título, é preciso haver o penhor mercantil e aí o banco estará resguardado nos seus interesses, ao fazer a operação e,
paralelamente, daí a importância que me paTeceu, ê um instrumento poderoso nas mãos do Governo, para que ele possa contrOlar, efetivamente, a grande produção, quase toda financiada pelo Governo e que hoje não tem mecanismos de controle, mas que passaria a ter, através dessa sistemática, porque
a cédula industrial teria de ser previamente emitida e, simultaneamente à sua
emissão, O penhOr mercantil iria garantir esse produto estocado. Então, seria
um controle fantástico nas mãos do Governo para prevenir~ ocultamente de
produtos primários, com fins especulativos.
·
Ainda, Sr. Presidente, havera uma terceira e importante razão que é a seguinte: anualmente o Conselho Monetário Nacional estabelece no seu orçamento os quantitativos para cada setor de nossa economia. Então, ao Comércio é destinado um quanto nesse orçamento monetário, à indústria um tanto e
à agricultura ou outro tanto. Se nós não tomarmos essa providência de substituir o volume de notas promissórüi.s rurais emitidas por uma cédula de crêdito industrial, vamos continuar desfalcando o orçamento monetário para a
agricultura e é isto que tem acontecido. E pelos levantamentos na época que
estávamos estudando, na fase de tramitação desse projeto, pelo que percebemos, 60% do crédito rural é, exatamente, destinado a isso e 60-% deste crédito
rural, representado por promissórias eram absorvidos poi-_ apenas lO e~ presas, das quais as 3 pririleiras dessa relação, eram multinacionais. Então, vejam as implicações) por igual. Quando se desfalca o orç-ameftto monetário
destinado à agricultura, quando se atende a firmas que cOmercializam esses
produtos que, em sua maioria são multinacionais, estamos desfalcando recursos de uma área, que podem ser investidos na produção e não na comercialização e estamos, por outro lado, favorecendo a outras grandes empresas, algumas delas, ou na sua maioria, multinacionais que es.tão se utili~and? do
crédito do Governo. E o Governo) sem nenhum mecaiüs.Íno de coritrole de estoques, ficando a imensa população ao sabor da ganância desses grupos que
ora ocultam, ora fazem aparecer os produtos ao sabor das suas conveniências
momentâneas e ao sabor dos preços do mercado,Sào essas três medidas, Sr. Presidente, que exatamente esse artigo 29 visa
coibir. Então, ê preferível que o projeto de lei, multilado com veto ao seu art.
2~', seja inteiramente rejeitado, porque, do contrário, ao invés de beneficiar
nós estaremos prejudicando o produtor rural e o pecuarista, exatamenterepito - por estas três questões: pelo desfalcamento de recursos destinados
no Orçamento Monetário à agricultura; pela falta de controle dos estoques
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que o Governo, através deste artigo, teria condições de exercer; e ainda, por
dificultar a operação de desconto dessas promissórias rurais por falta - segundo alega a rede bancária de maiores garantias. Eliminado o aval do produtor rural, os bancos, tendo que arcar com o risco na operação dessa empresa comercial ou desse atravessador, ou desse intermediário, os bancos se recusam a fazer o desconto. Fazem, apenas um volume muito pequeno de notas
promissórias ruarais, conforme est;:tmos verificando agora na prática.
E daqui a pouco começa a comercialização dos produtos agrícolas, Sr.
Presidente, e é exatamente isso que queremos prevenir. Este o meu apelo para
que as Lideranças do Governo, em contatO com as autoridades desta área,
nos ajude, chamando a atenção dessas autoridades, porque eu tenho a absoluta certeza de que o próprio Presidente da República, ao vetar esse art. 29,
não foi suficientemente esclarecido. a Prova disso são as sumaríssimas razões
do veto que, entre outras coisas, apenas alega que se pretende com esse artigo
criar obstáculos à livre comercialização ou à livre iniciativa comercial. Mas o
que se quer é justamente coibir os abusos, é facilitar a comercialização através
deste importante instrumento de comercialização agrícola que é a nota promissória ruraL E, o que se pretende, também, em última análise, ê não desfalM
caro Orçamento Monetário destinado à agricultura, porque nós estamos, na
realidade, com esse tipo de operação, desviando recursos que devam ser destinados a essa atividade produtiva e que estão sendo utilizados pelo comércio e
pela indústria.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha.) Nobre senador, lamento informar a V. Ex• que o tempo destinado ao seu
pronunciamento está esgotado.
O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Gostaria de ouvir o aparte do nobre ViceLíder da Maioria, o Sr. Senador José Uns, mas como o meu tempo está esgotado encerro minhas palavras, renovando o meu apelo para que as lideranças
partidárias nos ajudem a -derrubar este veto porque se trata de fazer justiça
aos homens do campo, tão sacrificados, que produzem e que este ano estão
alentando a nação com o recorde de produção agrícola em toda a história do
Brasil. Esses homens, portanto, não merecem esta falta de atenção das autoridades, e não serã o Congresso com ela conivente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, comunicação que
vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte

Senado Federal, 21 de março de 1980
Senhor Presidente
Tenho o prazer de informar a Vossa Excelência que integrarei, no Senado, o Bloco Parlamentar do Partido Democrático Social.
Atenciosas saudações - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (N-ilo Coelho) - O expediente lido vai à publi·
caçào.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. ]<?-Secretário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 26, DE 1980
Atribui às Comissões Provisórias Municipais dos partidos políticos em organização a escolha dos candidatos às eleições de 15 de nol-'embro de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 As comissões provisória.s" municTp-alS dos partidos políticos em
organização, onde não houver diretóiio constituído, poderão escolher os candidatos às eleições de I 5 de novembro de 1980, na forma da legislação vigente.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publl;,;açào.
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei visa dar sustentação ao calendário eleitoral,
criando condiç'ões para a realização das eleições municipais, de 15 de novembro de 1980.
Evidentemente, se formos aguardar a formação dos diretórios municipais dos novos partidos, não teremos o pleito municipal deste ano, pois as
exigêrlcias da lei que reforrrllilou a vida pútiC!ária do País são tantas que dilicilmente todas as etapas estarão cumpridas, antes do término dos prazos fixados pela legislação vigente, para escolha e registro dos candidatos a Prefeito,
Yice-Prefeito e Vereadores.
Forçoso é convir, porém, que, ao lado desta proposição, urge a votação
de Proposta de Emenda Constitucional pelo Congresso, no sentido da am-
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pliação dos mandatos dos que forem eleitos este ano, para quatro ou para seis
anos, conforme prevaleça a tese da incidência ou a da coincidência de
eleições, pois o que parece impraticável, sobretudo pela imensa dificuldade de
seledonar candidatos, é a manutenção do chamado mandato tampão de dois
anos, instituído pelo Pacote de Abril.
Sala das Sessões, Humberto Lucena.
(À ComissãO de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serã publicado e
remetido à comissão competente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo
Parente- Henrique de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Mauro
Bcnevides- Agenot Maria- Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos
Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Teotônio-Vilela- Gilvan Rocha- Dirceu Cardos_o- João Calmon- Ainal-al Peixoto- Hugo Ramos
-- Nelson Carneiro ..;.... Roberto Saturnino - Taricredo Neves - Franco
Montoro -Orestes Quércia- Lázaro Barboza- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira-- Jaison Barreto - Paulo Brossard - Pedro Simon - TarsO Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expedien·
te.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

(Em Regime de Urgência- art. 388, II, a, do Regimento Interno.) Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n9
3, de 1980 (n' 37/80, na Câmara dos Deputados), que au(oriza o Se·
nhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso da
primeira quinzena do mês de abril do corrente ano (dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Ex~
teriores).
Solícito ao nobre Senador Helvídio Nunes o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.

Màrço de 1980

de Estado, e eu creio que não será desta vez que o Senado vai estabelecer um
precedente. Mas também acho, Sr. Presidente, que poderia haver um pouco
mais de consideração pa~:i com o Senado, caso contrário, o papel do Senado
fica reduzido a uma mera e pura formalidade. Dizer, como diz a mensagem,
~'que na oportunidade da visita serão ex.aminados temas de interesse das relações entre os dois países", vamos convir que é dizer muito pouco. E digo
mais até, diz o óbvio, porque teria graça que numa reunião entre dois Chefes
de Estado não fossem traTados de assuntos que dissessem respeito ao interesse
dos dois. países.
Eu não recusarei o meu voto à viagem do Chefe de Estado brasileiro,
mas quero manifestar a, minha discordância eril-~relação ao modo como es~es
pedidos chegam ao Congresso. Aliás, por dever de ofício, eu sou obrigado a
ler a Mensagem do Presidente da República ao Congresso Nacional, e devo
dizer que a parte da política exterior é simplesmente lamentável e não honra o
Itamarati. O Itamarati, o Ministério do Exterior que tcrn recebido desta Casa
sempre o mais atencioso tratamento. A impressão que se tem é que não existe
política externa. A maior parte da Mensagem é uma mofina crônica social;
registra as visitas recebidas e feitas.
Creio que a importância do nosso País e, por isto mesmo, os seus compromissos de caráter externo estão a exigir um tratamento mais sério desta
questão.
Se é verdade que o Senado tem uma determinada, ainda que limitada, interferência nesses assuntos, especialmente o Senado deveria ser informado ou
melhor informado de assuntos que dizem respeito atê ao exercício de suas
atribuições constitucionais.
De modo, Sr. Presidente, como disse, não recusarei o meu voto, mas
aproveito a ocasião para reivindicar, e reivindicar da maneira mais solene,
mais formal, informações mais exatas, observando que, se hã um setor da Administração Pública que tem recebido sempre de parte do Senado o tratamento mais dferencioso, é o Itamarati, que - diga~se de passagem - constitui,
a meu juízo, talvez o melhor segmento do Serviço Público brasileiro, pela alta
qualificação dos seus servidores. Mas isto não basta.
Creio que já passou o tempo em que a política externa era uma política
secreta, mais feita por reis do que pelos povos.
Com estas observações, Si-. Presidente, concluo favoravelmente ao projeto ora em exame do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O parecer da Comissão de Relações Exteriores é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação".
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprõvado.

O SR. HELVIDJO NUNES (PDS- PI. Para emitir parecer.)- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores:
Através da Mensagem n'? 78, do corrente ano, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República solicita autorização para ausentar-se do País.
Sobretudo no Governo anterior, do General Ernesto Geisel, várias vezes
o Presidente ausentou-se do País para estabê"lecer contatos mais diretos, com
diferentes países, inclusive, de outros continentes.
Agora, o Presiden_te João Figueiredo está com o propósito de consolidar,
cada vez mais, os laços de amizades existentes com os países da América LatiO Sr. Paulo Brossard (RS) - Pela ordem, Sr. Presidente.
na, e é com esse propósito que deverá visitar, proximamente, a República do
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Tem a palavra, pela ordem, o
Paraguai.
O Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável à concessão nobre Senador- Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pela ordem.)- Sr. Presidente, querda licença, nos termos do art. 44, inciso III, combinado com a· art. 80 da
me parecer que é evidente a falta de qtJ.orom em plenário.
Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Anunciei 40 Senadores na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. Acredito que, se não tivermos 34, estamos muito próximo. O vaivém dos
Com a palavra o nobre Senador Paulo Brossard para proferir o parecer Srs. Senadores a Presidência não pode conter.
Vou acionar a campainha durante lO minutos, para que os Srs. Senado·
da Comissão de Relações Exteriores.
res compareçam ao plenário.
O SR. PAULO BROSSARD (RS. Para emitir parecer. Sem revisão do
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Quando propus a questão, não esorador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Mensagem n"' 78, dirigida ao Congresso por Sua Excelência o Senhor tava censurando a Presidência. Estava fazendo um registro.
Presidente da República, é desse teor:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Correto. A Mesa procederá na
Convidou-me Sua Excelência o Senhor General-de-Exército forma regimental: aciona campainha e suspende a sessão por 10 minutos.
·
(Suspensa às 15 horas e 42 minutos, a sessão é reaberta às 15 hoAufredo Stroessner, Presidente da República do Paraguai, para uma
ras e 52 minutos.)
visita oficial àquele País, a realizar-se na primeira quinzena do mês
de abril do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está reaberta a sessão. Sendo
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das re- evidente a falta de quorom, em plenário, a Presidência deixa de proceder à velações entre os dois países.
rificação solicit.ada, ficando a votação da matéria adiada para a próxima sesNo indeclinável dever se aceitar o nobre e ho.nroso convite, ve- são.
nho, em cumprimento ao que preceituam os artigos 44, inciso III, e
Em razão disso, ficam também adiados os itens 2 a 4 da pauta, que estão
80, da Constituição, solicitar ao Congresso Nacional a necessária em fase de votação.
autorização para ausentar-me do País.
São seguintes aS itens cuja votação é adiada

É tudo quanto a Mensagem diz, e vamos convir que é muito pouco. EnM
-2tendo que vai-se tornando hábito sonegar informações ao Congresso N acio~
na\. Creio que não há precedentes de uma recusa do Congresso Nacional a
Votação, em turno único~ do Requerimento nll 10, de 1980, do Senador
que o Chefe do Estado se ausente do País, atendeiido convite de outro Chefe Bernardino Viana, solicitando a .retirada do Projeto de Lei do Senado nll 1_79,
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de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através
da Caixa Económica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos automotores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante.

-

3-

Votação, em turno único, ·cto Requerimento n"' 13, de i98Ü, do Senador
Itamar Franco, solicitanao, -rios-termos do art. 418, item I, do Regimento lnterno, a convocação do MinistrO das Relações Exteriores, a fim de prestaresclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicana em Bogotã (Colômbia).

-4Votação, em primeiro -tiiiiiO- (apreciação preliminar -da c6nstitudonalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos têcnico.S em espetãcui6S- de diversÕes, tendo
PARECER, sob n' 963, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciOnalidade.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Passaremos, pois ao item

5

Discussão, em turno único, do Projeto de i..ei da Câmara n., 31,
de 1977 (n' 240(75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a jornada diária de- trabalho nos serviços de coqueria e bateria de fornos,
e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
-de Legislação Social, favorâvel, com voto vencido do Senador Moacir Dalla; e
- de Finanças, favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada
para a próxima sessão, em virtUde da falta de quorum em plenário para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 6:

Dsscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81,
de 1977 (n' 1.286/75 na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a
suas subsidiárias a incumbência de elaborar as listas telefônicas-, t6n~
do
PARECERES, n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
~ de Transportes, Comunicações e 9bras Públicas, (ouvido o
Ministério das Comunicações), favorável,- nos termos de substitutivo que apresenta;
-de Con_stituição e Justiça, pela constituciOnalidade ejuridicidade do substitutivo da Comissão de Transporres;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de
TransporteS, com 3 subemendas que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de
Transportes e às subemendas da Comissão de-- Economia.
A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de requerimento
aprovado pelo Plenário quari.do de sua inclusão na Ordem do Dia da sessão
de 23 de novembro de 1979.
O Regimento Interno, entretanto, no§ 29, do art. 310, permite um segu~
do adiamento por prazo não superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser
lido pelo Sr. 1•-Secretãrio.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 31, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea .. c", do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1977, a fim de
ser feita na sessão de 10 de abril próximo.
Sala das Sessões, 21 de março de 1980. -Senador Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não havendo quorum para votação do requerimento que vem de ser lido, a discussão da matéria fica
sobrestada.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n9~ 29,
de I 979 (n' 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo
ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943, tendo

PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão
de Legislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidad!!; e
- de Legislação Social, favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando- a palavra, declaro encerrada a
discussão. A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão por falta
de quorum para deliberação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8:
Discussão, eni prímeiro turno, do" Projeto de Lei do Senado n9
6, de 1978, do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorável; e
- de Legislação Social, cont~ãrio.
Em discussão o projeto, em prim~iro turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. Inexistindo
número, a votação da matéria fica adiada para a sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item~9:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
90, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aos empre~
gados domésticos período de lerias igual ao dos demais empregados
da Lei n• 5.859, de I 1 de dezembro de 1972, tendo
PARECERES, sob n•s 961 e 962, de 1979, das ComissÕes:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidad~; e
-de Legislação Social, favorãvel, com Emendas de números I
e 2-CLS, que apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador
Lenoir Vargas.

Em discussão o projeto e as emendas, em primeiro turno. (Pausa.}__
Não havendo qu-em queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adiscussão, ficando a votação adiada por falia de número.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1979, do Senador
Dinarte .Mariz, que anistia toOos aqueles que, desde 31 de março de
1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalidade e juridicidade. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
A matéria deixa de ser submetida à deliberação do Plenãrio em virtude
da falta de quorum, ficando a votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade. nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n9 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea f e alterando o item III do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, tendo
PARECER, sob n' 1.223, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura serâ feita pelo Sr. 19-Secretãrio.

2 lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 32, DE 1980
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 1979, a fim de ser
feita na sessão de 16 de abril próximo.
Sala das Sessões, 21 de março de 1980. - Humberto Lucena.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Não havendo, em plenário, o
número mínimo de Senadores necessário para votação do requerimento que
aca,ba de ser lido, a discussão da matêria fica sobrestada.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Nesta oportunidade, deveria ser apreciado o_ Requerimento n9 29f80, de
urgência, lido no Expediente. Em razão da falta de quorum, a Presidência o
declara prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do _orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Precisamente há uma semana- foi na sexta-feiia passada- utilizei esta
tribuna para, em nome da Oposição, levantar algumas questões a respeito da
operação maciça de venda das ações da Cia. Vale do Rio Doce, ocorrida no
dia onze de março último.
Decorrido este tempo, durante o qual esperamos as explicações, as justificações e esclarecimentos de um grande número de dúvidas que pairavam
sobre esta operação, Sr. Presidente, devo dizer que o que apareceu na imprensa, ou o que os jornais veicularam em matéria de explicações para o fato, não
chegou nem de longe a convencer.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- E o qlie é pior, se me permite, a cada explicação mais se enrascavam as pessoas envolvidas. Até porque eram declara.ções, senão contraditórias, pelo menos não coincidentes.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) --Tem toda a razão, Senador
Paulo Brossard. Li pelos jornais que o Presidente Figueiredo, o Palácio do
Planalto, enfim, estava satisfeito com as explicações, dava o caso como praticamente encerrado e não pretendia punir ninguém.
Devemos dizer também, Sr. Presidente, que se o Palácio do Planalto estâ
satisfeito, nós da Oposição não estamos, e acreditamos que uma parcela muito grande~ uma parcela expressiva da opinião pública brasileira também não
estã satisfeita.

_O Sr. Paulo Brossard (RS)- Muito bem! f:: verdade.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- As razões da operação, isto é,
porque o Governo decidiu vender uma soma tão grande de ações da Vale do
Rio Doce, como disse o Senador Paulo Brossard, ••variavam com o correr
dos dias". Inicialmente, surgiu a versão de que era preciso suprir a caixa do
Tesou"ro com recursos que lhe estavam faltando.
O Sr: Paulo Brossard (RS) -

Esta foi a primeira.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Logo em seguida, veio a informação de que não havia deficit de caixa no Tesouro, mas, ão contr~rio, havia
mesmo um superavit da ordem de alguns bilhões de cruzeiros. Chegou-se mesmo a falar em 6 ou 7 bilhões.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Observação feita por V. Ex•, aqui, hã uma
semana.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Passou-se, então, para a explicação de que o PROÁLCOOL- Programa de Produção de Álcool- necessitava de recursos. Mas, parece que inadvertidamente, no mesmo dia, o Presidente do BNDE, que é o gestor do programa, declarou que não havia essa necessidade, o que deixou o Governo em dificulda-de,- além de verificar-se também que se a caixa do Tesouro ê uina caixa única, e-Se não havia deficit, mas
superavit, esse excedente de recursos poderia ter sido destinado ao PROÁLCOOL, sem necessidade dessa venda tão urgente das ações da Vale.
O Sr. Marcos Freire (PE)- V. Ex• permite um aparte? (Assentimento
do orador.) Queria apenaS lembrar que em relação ao recurso do PROÁLCOOL, anteriormente foi noticiado que havia sido levantado um empréstimo
no exterior...
-

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Um vultoso empréstimo. A
maior operação jã realizada no setor: I bilhão e 200 milhões de dólares.

O Sr. Marcos Freire (PE) -

Exatamente.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Muito oportuno o aparte de
V. Ex•!
O Sr. Marcos Freire (PE)- Queria lembrar isto, porque, também em relação a esse empréstimo, parece que houve desvio ...

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Sem dúvida nenhuma, V. Ex•
tem toda a razão.
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O Sr. Marcos Freire (PE) - .... e que não teriam sido destinados ao
PROÃLCOOL. Apenas para, dentro desse enfeixe total, que V. Ex' está analisando, ver como as coisas têm sido feitas e desViadas neste País; distorções
em cima de distorções e coisas que não são suficientemente explicadas à

Nação.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) -

V. Ex• esclarece um ponto

realmente muito importante.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Quem sabe se agora eles não estariam querendo tapar o buraco.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)_- Mas, nos últimos dias, surgiu
a terceira versão, de que o Governo simplesmente decidira intervir no mercado, manipular p mercado, de vez que observara um excessivo aquecimento do
mercado de ações do Rio de Janeiro.
Ora, Sr. Presidente, essa explicação nos parece totalmente fora de propósito e- ridícula realmente. Não se observa n_enhum movimento desusado no
mercado de ações, o índice preço~ lucro, PL, está em torno de 7, que é um coeficiente absolutamente normal. -Se -alguma observação tivesse de ser feita,
poder-se-ia dizer que estã um pouco abaixo do normal. Vale ressaltar que o
PL, nas épocas de grande aquecimento dos anos delfinianos anteriores, chegou à casa dos 50, ar sim se caracterizava um mercado aquecido ou superaquecido. Mas, no-estado atual do mercado acionãrio não se Constata, absolutamente, nenhum aquecimento que justificasse uma manipulação do mercado
por parte do Governo, para desaquecê:-lo.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Mas, independentemente disto, é digno de
nota que esta jã foi a terceira versão.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- A terceira versão. Na medida
em que as versões anteriores não encontravam ressonância, não encontravam
base sólida, o terreno era pantanoso, buscava-se uma nova explicação, mas
nenhuma delas, esta é que é a verdade, chegou a convencer.
E o fato, Sr. Presidente, é que os rumores crescem e os rumores crescem
com uma velocidade, uma intensidade, realmente, impressionante. E os rumores, Sr. Presidente, coincidem todos num ponto, segundo o qual a verdadeira causa teria sido a situação-de grandes dificuldades por que passavam diversas corretoras da bolsa_ do Rio de Janeiro, em especial a Corretora Ney
Carvalho, que se haviam comprometido com apel-ações no mercado futuro,
que se haviam comprometido a entregar ações da Vale do Rio Doce a um
preço muito inferior ao que eritão vigia no mercado e que apresentava uma
tendência ascendente. Então, a situação dessas corretoras poderia, quem sabe, configurar uma débâcie, um grande escândalo na bolsa, quem sabe, a falência de algumas corretoras importantes. Isto teria induzido o Governo a,
mais uma vez, salvar os seus amfgos, comO tantaS v-e-zes tem feito nesse malfadado mercado financeiro brasileiro. Mais uma operação dCssas de salvamento, desta feita recorrendo a uma manipulação para baixar, artificialmente, os
preços das ações da Vale, derrubar a ação da Vale, como se diz, no mercado
acionârio. E, com efeito, as ações foram derrubadas.
Há, hoje, no Jornal do Brasil, um impress1oiiante relato dos acontecimentos ocorridos no dia II, onde fica inteiramente claro, meridianamente demonStrado, pate-nte que houve Um-a -deriubad-a, -ilffia manipulação para abaixar, reduzir artificialmente, e signifiCativamente, os preços das ações da Vale
do Rio Doce, o que levou o Tesouro Nacional a um prejuízo entre 150 e 200
milhões de cruzeiros, comparando-se os preços das ações da Vale do Rio
Doce na semana anterior, na semana posterior e a tendência de crescimento
desses preços. que faria com que, se essas ações tiVessem sido vendidas de forma menos concentrada, mais diluídas, os recursos apurados teriam sido de
I 50 ou 200 milhões de cruzeiros a mais.
São rumores, Sr. Presidente, que fazem com que as pessoas, os empresários, líderes importantes dos setores económicos do Rio de Janeiro, de São
Paulo e de outras capitais, teçam os comentários mais desabonadores, mais
desairosos em relação às autoridades financeiraS do País.

O Sr. Paulo Brossard (RS) -

f;; verdade.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Vou ler o que disse o Sr. Antônio Didier Viana, um dos empresãrios importantes do Rio de Janeiro. Diretor da Microlab, que declarou o seguinte:
O industrial Antonio Didier Viana (Microlab), disse que o presidente da Bolsa, Fernando Carvalho, deveria demitir-se do cargo
••e também quem deu a ordem para a venda das ações. Ele endossou
uma negociata que teria de proibir, como o fez o presidente da Bolsa
de São_ Paulo".
··um outro erro, segundo ele, é a tentativa do Governo em
justificar a negociàção. Se erraram, pelo menos deveriam ter a cora--
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gem de vir a público e confessar à sociedade brasileira que erraram e
anunciar medidas corretivas."
Disse, tainbém, o Sr. Luis Biagi, de São Paulo, Vice-Presidente da Zanini, uma das empresas mais importantes e mais prestigiosas do País:
"O tumulto que envolveu a venda das ações da Cia. Vale do
Rio Doce evidencia a política do vale-tudo e prenuncia que outros
eventos semelhantes vão ocorrer: afinal, o modelo está desmoronando e, com ele, os homens mais interessados na política do que no futuro econômiCo do Pafs que, aos poucos, vai transformando-se num
grande saco de vento ~ onde muito se fala e_ pouco se faz."
Sr. Presidente, são opiniões de líderes empresaria1s eminentes, deste País,
respeitáveis sob todos os pontos de vista. Os cóme-rírários que tenho ouvido
por comunicação telefônica com o Rio de Janeiro, Sr. Presidente, eu me envergonharia de dizê-los nesta Casa e não vou repeti-los, mas retratam, realmente, um estado de espírito, de revolta, de absoluta revolta, com relação a
essa operação, cujo conhecimento vai ganhando áreas cada vez mais amplas
da opinião pública, estarrecendo e preocupando extremamente os homens
mais responsáveis do País.
O Sr. Itamar Franco (MG)- V. Ex• me permite um aparte, nobre Senador Saturnino Braga?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Com muito prazer.
O Sr. Itamar Franco (MO)- f: para lembrar a V. Ex• o que aconteceu
com a PORTOBRÃS. V. Ex• hã_ de se recordar deste caso, de aplicação indevida no mercado financeiro, em -uma financeira que po1.1co depois ia à falência, aplicação negada sistematicamente pela _Oiretoria da PORTOBRÁS.
Mais tarde, depois de assentada a poeira, o Diretor Financeiro da PORTOBRÁS era demitido._O que aconteceu? N3da. Agora sãO as ações da Vale
e se fala em demissão ou não-se fala em demissão. Enquanto istó o Congresso
Nacional não pode obter informações. Se V. Ex• tentar obter informações,
como eu tentei, através da Mesa Diietorã, esta vai policiar, vaí negar essas informações. O Congressonão tem direito de obter essas informações. Era o
aparte que gostaria de dar a V. Ex•, cumprimentando-o por sua fala e relembrando o que aconteceu com a PORTOBRÁS.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- E a lembrança, realmente, é
cabível, é pertinente, nobre Senador, assim como a sua observação de que o
Congresso, hoje, é um poder desprovido de informações. Este é um ponto,
também, da maior relevância. Não é: possível imaginar~se, ou tentar se imaginar, sequer, uma igualdade, uma equivalência de poderes, quando um dos poderes dispõe de todas as informações e o outrO poder não dispõe sequer de
um sistema próprio, ainda que reduzido, de informações, não dispõe de assessoria. Os assessores especiais para os Senadores e Deputados, tantas vezes temos insistido neles, ressaltado a sUa importância, nos são sistematicamente
negados. E enquanto ao lado do Executivo há todo um sistema de informação, hã toda uma equipe técnica, trabalhando dados e fornecendo essas informações, aquelas que a eles interessa fornecer, e aqui eu me recordaria ...
O Sr. Marcos Freire (PE) -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- E talvez até, V. Ex• no seu
aparte vá ligar uma coisa a outra, mas eu me peimitiria lembrar a resposta
que deu o Senador Jarbas Passarinho, à questão levantada por V. Ex• arespeito dos elpisódios da maxidesvalorização ...
O Sr. Marcos Freire (PE) - ~ exatamente isto que qUeria trazer à colação. Tive oportunidade de, na primeira Sessão ordinária deste ano, mostrar
o absurdo do hpacote de dezembro", quando, 48 horas após o recesso parlamentar, fomos todos surpreendidos com uma série de medidas de política
econômicõ-financeira bastante controvertidas e entre elas estava exatamente
a maxidesvalorização do cruzeiro. Sabe V. Ex• que, pela própria imprensa,
foram levantadas inúmeras suspeições, inclusive no que diz respeito ao beneticiainenfó de certas pessoas físicas ou jurídicas naquela desvalorização
abrupta de 30%. Ora, tanto aQui como na oUtfá Casa, Uma série de inquirições foram feitas. Estando eu viajando soube que mereci uma resposta do
ilustre Líder do Governo em que apresenta um quadro dos depósitos feitos
através da Instrução n9 432, -se não me engano -do Banco Central. Na
própria Câmara dos Deputados existe um requerimento de pedidos de informações, - e estes requerimentos são dificeis de ser respondidos, como dizia
o Senador Itamar Franco - em que são listados vários itens com pedidos de
esclarecimentos. E até hoj~. a Mesa da Câriiara,--ão (Ji.iC"-fue consta, não deu arf:.
damento àquele requerimento. Por outro lado me parece que não seria: apenas uma maneira possível de grupos interessados que teriam sido beneficiados pelo vazamento da informação da maxidesvalorização e que poderiam
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ter, vamos dizer, captado lucros ilícitos e imorais. ConseqUentemente este me
parece que é ainda um problema em aberto. O problema da Vale ainda é apenas mais um dos que se sucedem àqueles outros que têm sido denunciados
nesta Casa. Disse V. Ex• muito bem: nós não estamos devidamente instrumentalizados neste Congresso. Tanto que no discurso, quando questionava o
problema, eu dizia que aquilo, aos olhos do leigo, da oPi~ião pública, aparecia como se fossem pontas de um iceberg; sentimos que a coisa não estava
muito de acordo com as regras da licitude e da moral; mas muitas vezes,
como leigos que somos no assunto, cabe-nos apenas colocar o problema, para
que, através de uma investigação maior, pudêssemos nos aprofundar. Portanto queria trazer à colação, exatamente, o caso da maxidesvalorização do
cruzeiro ocorrido em dezembro porque me parece que a ela se junta uma série
de políticas, que nos parecem um tanto ou quanto não suficientemente esClarecida perante a opinião pública e, através das quais, sempre hã os mais privilegiados e os mais sabidos neste País, que sempre levam a melhor às custas da
Nação e do povq.

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Nobre Senador, precisamente
é este um dos casos. Eu não estava presente no Plenãrio quando da resposta
do Senador Jarbas Passarinho, mas, tive o cuídado de ler o discurso de S.
Ex.f, poucos dias depois, e de reparar qtie S. Ex• o nobre Líder Jarbas Passarinho havia demonstrado o óbvio. Isto é, uma após uma operação de minidesvalorização, OS detentores, os possuidores de cambiais havia,_m veiJ.dido essas
cambiais em grande quantidade, o que seria absolutamente natural.
Mas, a denúncia, a acusação de V. Ex•. ou a suposição de V. Ex• é que tew
ria havido vazamento de informação; o que caracteriza o vazamento? ~ o cow
nhecimento prévio por alguns poucos, beneficiados, escolhidos, eleitos, privilegiados - alguns poucos - o conhecimento prévio do que iria acontecer. E
esses poucos ganhariam, às custas da ingenuidade, do desconhecimento dos
muitos, daqueles que venderam em grande quantidades as cambiais de que
dispunham.
Então, a mera apresentação dos números globais não esclarece absolutamente em nada da suspeição que V. Ex• levantou. Absolutamente nada.
Agora, foi a única informação de que dispôs o Líder da Maioria. E por
quê? Porque o Governo, o ExeCutivo dá atê mesmo aos seus representantes, até
mesmo ao_ seu Líder, Unicamente aquelas informações que interessam a ele Exe-cutivo, a ele autoridade governamental, dar à Nação; aquelas outras informações que são realmente as que mais serviriam para demonstrar a lisura, na
operação de maxidesvalorização a ausência completa de vazamento, essas
não foram dadas. E o Senador Jarbas Passarinho, na sua boa fé, homem honrado e de boa fé, simplesmente transmitiu as informações que recebeu, mas
obviamente não respondeu em nada a suspeição levantada.
O Sr. José Lins (PDS~ CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) -

Pois não.

O Sr. José Lins (PDS- CE)- Nobre Senador, eu não desejo interferir
no discurso de V. Ex• agora, porque nós nos reservaremos para dar-lhe uma
resposta mais cabal dentro em pouco. Mas, V. Ex• não deve considerar o
Líder do nosso Partido tão ingênuo dessa maneira. Na realidade S. Ex• deu
uma demonstração cabal de que se houve vazamento este não trouxe conseqüência. Aí estão- oS números-mã.is esres falam em vazamento por vazamento.
S. Ex~ o nobre Senador Marcos Freire não se referiu a isso apenas, mas sim a
8 bilhões de dólares. V. Ex• há de convir que a coisa não é de maneira como
está pensando. Deixo, porém, para opinar sobre o assunto oportunamente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Eu também não quero fugir
ao assunto central deste discurso, mas devo dizer a V. Ex•- insisto- se
houve vazamento, as conseqüências seriam o enriquecimento de uns poucos
que não aparecem absolutamente nas estatísticas, nas informações trazidas.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- V. Ex>lembra desse número de 8 bilhões
de dólares, alegados pelo nobre Senador?
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Nobre Senador, confesso também que não estava presente na ocasião do discurso do Senador Marcos Freire, mas a acusação que estâ suspensa sobre esta Nação é acusação _de vazamento. O que caracteriza o vazamento -é o beneficiamento de uns poucos à
custa da ingenuidade de muitos e a ingenuidade dos muitos aparece no papel,
nos dados trazidos pelo Senador Jarbas Passarinho. ~ óbvio.
O Sr. Marcos Freire (PMDB- PE)- Lógico, o Senador José Lins está
fingindo ignorar a tese que foi levantada aqui. Eu falei que havia várias versões, uma delas de que chegaram até a oito- bilhões os depósitos correspondentes àquele vazamento, porque eu não sabia se eram três, se eram quatro,
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se eram cinco, se erám seis, ou se eram sete. Pouco importava. O que importava era exatamente isto, era saber se houve realmente vazamento, se houVe favoritismo, se houve influência de poder no lucro de alguns poucos.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Se me permite o nobre orador, tomaria a liberdade de pedir que voltasse ao tema do seu discurso, que 6, realmente, da
maior importância.
·
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Vou voltar a ele. O parêntese
foi conseqüência dos apartes dos Senadores Itamar Franco e Marcos Freire.
Mas, Sr. Presidente, retomando o fio das minhas palavras, queria dizer
que nós não estamos aqui afirmando que houve o favoreciniento de algumas
corretoras, confirmando, por conseguinte, a versão de rumores que correm
no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos principais centros financeiros do País,
assim como tambêm não estamos afirmando que houve o vazamento na informação referente à maxidesvalorização. Estamos chamando a atenção, e
eSte é o nosso dever, é para a existência de rumores muito grandes, muito fort~ e com fundamento na desinformação que flui nos esclarecimentos ofiCiais.
~ exatamente a hesitação, é exatamente a resistência em prestar esclarecimentos, ê exatamente a atitUde de certas autoridades, de certos Ministro deste
País. Por exemplo: O Ministro Galvêas ia comparecer à Câmara dos Depu·
tados, na ComissãO de Economia ou de Finanças, não sei ao certo, por requerimento da Bancada do MDB naquela Casa. O comparecimento de um ministro à Comissi!c =. rêalmentc, a oportunidade de se gerarem os esclarecimentos
porque na Comii são hâ a pergunta, a resposta, nova pergunta, nova resposta,
há realmente u debate e deste debate nasce a luz, o esclarecimento. Mas. S.
Ex• antecipou-se e o Presidente, quando da apresentação do requerimento da
Bancada do MDB para que comparecesse à Comissão, o Presidente da Câmara, Deputado Flávio Marcflio, declarou que o Ministro já havia se oferecido para comparecer ao plenário.
--Ora, Sr. Presidente, o plenário pelas disposições regimentais que infelizmente são as vigentes, não dá oportunidade a um completo, a um cabal esclarecimento, porque o Ministro ouve a pergunta,·respáilde e o assunto estâ encerrado, passa-se a outra pergunta a outro perguntador. Não é, realmente,
aquele forum de debates, aquele lugar onde se processa o debate, o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume. Fazendo soar a campanhia.) Gostaria de informar a V. Ex• que seu. tempo está esgotado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Concluirei, Sr. Presidente, rapidamente.
São essas atitudes, essas hesitações, essas variações de explicações, são
essas descoincidências entre a afirmação de um e de outro que Vão dando fundamento ao crescimento desses rumores, c somente há um meio de pôr um
fim ao crescimento desses rumores, é prestar o esclarecimento. ê realmente
trazer à luz as informações concretas, a ·respeito do caso. No caso vertente,
das operações das ações da Vale do Rio Doce, ainda que viéssemos a aceitar
uma das dificilmente aceitáveis explicações das razões que originaram a operação. permaneceriam outras perguntas, outras indagações, cu:ja resposta sequer foi esboçada. Por exemplo, primeira, ainda que se aceitasse uma das explicações, como eu disse, dificilmente aceitáveis da razão da venda, permaneceriam as seguintes indagações. Por que a venda tão apressada, causando esse
grande prejuízo aos cofres da Nação, o_ Tesouro Nacional?
Segundo, por que essa oferta de preço tão baixo, aqui há um relato impressionante do que se passou no dia e realmente a corretora chegou a rejeitar
preços mais altos para vender por preços mais baixos, lotes grandes de ações
da Vale do Rio Doce. Por que isso? Também até agora não hâ nenhuma explicação sobre o fato, Sr. Presidente.
O Sr. Marcos Freire (PE) na prosperidade.

E uma empresa, se não me engano, em ple-
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quêrito esse que também não veio a público, mas que é, ao que parece, pelas
notícias veiculadas, existiu e redundou na condenação dessa corretora. E essa
justamente é a corretora beneficiada com um imenso lote de ações, inexplicavelmente!
Quarta pergunta: Por que não foram respeitadas as determinações da
Resolução n9 303 _da Comissão de Valores Mobiliârios, que exigiriam, sendo
uma operação tão grande, realizada por empresas governamentais, exigiria
um aviso prévio; Um ariú-ncio, urila fnfori:riação prévia, um registro prévio na
Bolsa, seguido de uma informação ao mercado. E ninguém sabia de nada; todos foram surpreendidos. Por que o descumprimento desta determinação da
Comissão de Vai ores Mobiliârios?
E, finalmente, Sr. Presidente, por que esse telex, esse telex estranho que
foi da Comissão de Valores Mobiliários para a Bolsa de São Paulo, ordenando que a Bolsa de São Paulo abrisse as negociações das ações da Vale, quando ela muito justamente, muito corretamente havia suspendido as negociações. E depois dessa suspensão da Bolsa de São Paulo, todas as outras bolsas do País; também, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários
deveriam ter suspenso as negociações. Assim procedeu a Bolsa de Belo Horizonte, a Bolsa de Porto Alegre. A do Rio de Janeiro não. Não suspendeu,
continuou. E, hâ uma falta de infonnação. Parece-me que houve uma comunicaçãõ do Presideiltc âci BancO Central tendO ele próprio telefonado à Bolsa
de São Paulo, o presidente da Bolsa de São Paulo teria resistido c dito: "Não
é possível; a irregularidade é muito grande. Eu tenho que determinar a suspensão". O presidente do Banco Central, com insistência, pediu que reabrisse
e o presidente da Bolsa então exigiu uma ordem por escrito e daí teria nascido
o telex da Comissão de Valor Mobiliário ordenando por escrito que a Bolsa
de São Paulo reabrisse as negociações. Por que isso, Sr. Presidente? Que coisa
mais esttanh3 e suscitadora de dúvidas e suspeições da maior gravidade.
Enfim, SrS. Senadoies, eram estas -as questões que queria levantar hoje,
terminando com uma pergunta. Gostaria de saber, Sr. Presidente, porque
houve um prejuízo, um prejuízo flagrante, um prejuízo inequívoco. Aqui estão as cotáÇões da Vale do Rio Doce, antes e depois. A cotação da Vale do
Rio Doce na semana anterior foi Cr$5,30; a cotação nos cinco dias posteriores chegou à média de Cr$5,87; a ordem de venda foi a Cr$4,50 e a média da
venda foi a Cr$4,65.
Ora, Sr. Presidente, hâ aí um prejuízo embutido, como eu disse, da ordem de centenas de milhões de cruzeiros. Eu pergunto: quem vai pagar esse
prejuízo? Quem é o responsável que vai pagar esse prejuízo infligido aos cofres da Nação, ao Tesouro Nacional? Isso é um assunto muito sério, Srs. Senadores!
Há um enorme conjunto de detalhes não explicados, hã um conjunto
enorme de hesitações de descoincidências, de desinformações: hâ um conjunto enorme de silên~o sobre determinados pontos fundamentais. E ainda se
coloca esta pergunta: Quem é o responsável? Quem vai pagar por esse prejuízo concreto de centenas de milhões de cruzeiros dados ao Tesouro Nacional?
Sr. Presidente, eram estas as colocações que queria fazer. (Muito beml
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Jarbas Passarinho, como Líder.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Meu prezado Senador Roberto Saturnino, quero agradecer a V. Ex• o
honroso conceito que de mim faz, ser considerado um homem probo e sério
por V. Ex" é um refrigério nas minhas lutas políticas, ser considerado i~gêm.i.o
não me insulta; apenas qiria que retribuo.
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- V. Ex• nilo ouviu a expressão direito, eu
disse honrado ...

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Foi a tradução cearense da expressão fluminense de boa fê. Quanto à proibidade, à seriedade e à correção,
creio que ê do meu dever escrupuloso corresponder a V. Ex" também. Enquanto teria cu tanta boa fé, que raiaria pela ingenuidade, talvez V. Ex• esteja
O Sr. Marcos Freire (PE)- Portanto, não se justifica que as sUas ações impregnado de tantas intrigas, que se deixa, por seu turno, permear por elas.
caiam, atipicamente, quando a empresa está de vento em popa. b encrfvell
O discurso de V. Ex•, que é normalmente um cartesiano, foi hoje uma ode aos
O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Terceira indagação: Por que a rumores. Poderíamos dizer que o discurso de V. Ex• teve toda tessitura em
escolha de uma só corretora? Disse-se que ~ a corretora que habitualmente torno de rumores como: moureja-se isso, diz-se aquilo. Fatos concretos extrevende as ações do Governo, as ações da Vale, as ações de propriedade do T<> mamente diflceis de terem sidos apresentados a partir mesmo do discurso de
souro. Mas sendo um lote tão grande, sendo uma quantidade tão acima do V. Ex• Não o aparteei, embora mil vezes o tivesse desejado, para que pudêssenormal, seria mais do que razoâvel que se fizesse uma distribuição por mais mos -desenvolver raciocínios no estilo que fazemos nesta Casa. Bendito o Sede uma corretora, vendesse-se um lote hoje por uma, outro lote amanhã por nado, em que nós, realmente, argumentamos e não pi-acuramos vencer os adoutra. Por que a concentração em uma corretora que, também, segundo ru- versários pela potencialidade da voz.
Mas, V. Ex• tocava num assunto que me obrigou a voltar ao plenário
mores e não se se sabe por que foi objeto de um inquéiiio secreto~ na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e de uma condenação nesse inquêrito? ln- ·para lhe dar, em pessoa, uma satisfação, quando, talvez por uma questão d~O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Em plena prosperidade, em
ascensão.
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solidariedade partidária, dado o silêncio que se estabeleceu aqui nesta Casa
desde que eu respondi ao discurso do Senador Marcos Freire, V. Ex• trouxe à
baila aquele discurso. Infelizmente para mim, V. Ex• achou que cu tinha provado apenas o óbvio. O nobre Líder Paulo Brossard pediu c·om extrema sutileza a V. Ex• que retornasse ao centro do seu discurso anterior, talvez porque
S. Ex• estivesse a desconfiar que esse terreno era perigoso. E realmente o é,
porque não hã nada mais fácil de destruir do que as colocações aqui feitas
pelo bravo representante de Pernambuco. S. Ex• não se referiu ao vazamento,
apenas vazamento. O discurso de S. Ex• está à disposição de todos nós e esteve comigo até a semana passada, aqui pronto no meu gabinete. Mas eu o citei, lendo-lhe o discurso anterior, e guardo de memória. S. Ex•, ao debater
com o nobre Senador Evandro Carreira, pelo Amazonas, chamou a atenção
de que jã havia solicitado providências que o Senador Carreira supunha estar
tendo a iniciativa. Isto ê, de pedir um prazo de 30 dias e não apenas dos dois
últimos dias, em relação à data da maxidesvalorização, que foi dia sete. Mas,
S. Ex• mesmo declarou nessa passagem que, nos últimos dias, o movimento
extraordinariamente avultado, E mais adiante, ao discutir com o Senador
Dirceu Cardoso, o nobre Senador Marcos Freire declarou taxativamente que,
nas últimas horas, se não me engano, o movimento havia sido tão - não estou cit"ando textualmente- estrondosamente violento, que tinha atingido a 8
bilhões de dólares, 8 mil milhões de dólares.
Dúvida houvesse sobre esse número, dúvida nenhuma restaria quando
eu pedi as notas taquigráficas do discurso de S. Ex• e não pude obtê-las, porqUe S. Ex' levara o discurso para sua casa, para revê--lo. ~ao rever o discurso,
S. Ex' acrescentou à mão que esses 8 bilhões representavam cerca de 20% da
dívida externa brasileira. Então, não hã a menor dúvida que se referia a míl
milhões de dólares.
Ora, nobre Senador Roberto Saturnino, e nobre Senador Marcos Freire ...
O Sr. Marcos Freire (PE) -

Gostaria de obter um aparte, Ex•

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Pois não.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Não tive oportunidade de ouvir V. Ex• no
discurso-resposta, da mesma forma que não tive a satisfação de tê-lo entre os
assistentes do meu discurso na semana anterior. Posso dizer a V. Ex• que a
impressão que me deixam agora as palavras de V. Ex• ê que realmente hã um
certo esquecimento, ou um interpretação errônea do meu discurso. Porque eu
não afirmei que haviam sido os 8 bilhões mas, pelo contrário, dizia que havia
versões que fixavam em 8 bilhões. Que, se o fosse, evidentemente, representariam esses 20% da dívida externa. Mas até: admiti: não sei se são quatro, se são
cinco ou se são seis, seja o que for. O importante é que venham os quadros
para se constatar se houve esse aumento desmesurado ou não nas vésperas da
maxidesvalorização. Portanto, a colocação foi feita em torno também de rumores, não nego. Esta é a mesma acusação que V. Ex• faz agora ao Senador
Roberto Saturnino.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- O discurso de V. Ex• diz isso,
V. Ex• diz que eram rumores.
O Sr. Marcos Freire (PE)- E são rumores, porque a deficiência nOssajâ
foi apontaâa muito bem pelo Senador Roberto Satumino. Quer dizer, são
pontas de icehergs, que a gente sabe que existem mas exatamente a profundidade, a extensão de certas coisas que estão dando margem a dúvidas junto à
opinião pública. Portanto, queria apenas com esse detalhe, não quero interromper V. Ex• que já advertiu já o Senador Roberto Saturnino, que se omitiu
de aparteá-Io.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA) -

Não, não.

O Sr. Marcos Freire (PE)- Mas, queria apenas para colocar as coisas
nos devidos termos. Porque V. Ex• afirmou aí que eu afirmara que eram oito
bilhões. Pelo contrário, eu indagava a quanto ia, tanto que V. Ex• trouxe um
quadro do Banco Central para mostrar que não ia a esse montante, embora
alguns números ainda sejam passíveis de discussão, que eu espero ter oportunidade de vir travá-Ia nesta Casa. ·
O SR. JARDAS PASSARINHO. (PA) - Eu agradeço a V. Ex• e
interrompa-me quando quiser, quando lhe aprouver, tem sido a nossa regra.
Apenas, louvado na amizade pessoal que tenho pelo nobre representante do
Rio de Janeiro, pedi a S. Ex• que aguardasse um pouco enquanto desenvolvia
o meu raciocinio. Porque o tempo de Líder é curto e eu queria chegar exatamente ao c;:erne do problema, que é a Vale do Rio Doce.

"o Sr. Marcos Freire (PE)- Mas como o intióito foi referente·ao meu
discurso, cu achei que poderia prestar um esclarecimento.
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O SR. JARDAS PASSARINHO .(PA) - Não, eu· estou dando explicações a ele, porque V. Ex• se feriu por ele. V. Ex• acabou de dizer que eu havia ...

O Sr. Marcos Freire (PE)- A base do discurso de V. Ex• até agora foi
sobre mim, ilão foi sobre ele, não estou tomando as dores dele, não.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- S. Ex• atê agora se omitiu. De
maneira que eu fico satisfeito que ele tenha um zelador tão importante das
suas susceptibilidades que, aliás, não existiram em relação a nós.
O SR. MARCOS FREIRE (PE) ele,

At6 agora V. Ex• não respondeu a

Ex.'.

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Se V. Ex• me permitir, a ele e a
V. Ex•
Mas, para V. Ex• me parece que a posição é muito fácil - me desculpe.
Não porque o que diga V. Ex• seja iriexpressivo, nunca. Mas é porque V. Ex•
se empolgou muito e, então, no afã de provar a possível desonestidade da
operação, V. Ex• saiu do sistema CGS e foi para o sistema MKS. Saiu de mil
foi para milhão, depois de milhão foi para bilhão. E isso está no discurso,
pedi à Taquigrafia agora que, infelizmente, ainda não me trouxe o discurso
que sei que V. Ex•, certamente, confirmaria.
Ora, o que fiz eu? Apanhei este quadro e antes de começar a falar entreguei ao nobre líder Paulo Brossard, entreguei ao lfder da Bancada Trabalhista
nesta Casa, que aqui se encontrava, o Senador Leite Chaves, ele próprio. Não
encontrei outros líderes, que aqui não se encontravam e, em conseqtiência, a
esses dois apenas dei o documento antes de assomar à tribuna. E Ii, não o que
diz o nobre Saturnino, apenas .. a prova do óbvio." Quando se fala em vazamento e se diz que esse vazamento levou a bilhões, dois, ou três, ou quatro,
como S. Ex• disse que levou, como está naS palavras textuais, que é um homem honrado, S. Ex• não as negaria, mesmo porque estão nos Anais, levou a
um movimento extraordinário, excessivo, nas vésperas da maxidesvalori~
zação, o que eu trouxe foi a prova do exatamente contrário. Então, entrei na
tabela das cambiais e entrei na tabela dos depósitos em moedas estrangeiras,
co·m. ·a Resolução n'? 432.
E ê espantoso que, por exemplo, disse o nobre Senador Roberto Saturni•no que eu provei o óbvio, porque disse que depois de uma minidesvalorização
vendem-se cambiais. Evidente. Mas, este óbvio não é tão claro assim na medida em que eu colocava a minidesvalorização como tendo sido até uma medida cautelatória a mais, tomada pelo Governo, pau tirar de sobre o montante
de pessoas capazes de investir, a dúvída a respeito da mãxi. Essa foi atê uma
forma de iludir e que deu bons resultados. Tanto deu que aqui está: .. Compra
dq movimento de câmbio", ucompra para quem é banco." Venda para quem
é proprietário das cambiais." ...
Nota-se que a mêdia que vai do dia 5 de novembro ao dia 6 de dezembro,
a média é de 42 milhões de dólares, o movimento de 42 milhões, em média.
Nos dias 5 e 6, antevéspera e vêspera da maxidesvalorização, o movimento
em vez de cair, quem tivesse o dólar guardaria, tendo ouvido, pelo menos, o
rumor verOssímil a respeito da máxi, não, foi lâ e vendeu 147 milhões, no dia
5 e 114 milhões, no dia 6. Então, a minidesvalorização cumpriu a sua finalidade.
O Sr. Roberto Saturnlno (RJ) - Posso pedir um aparte a V. Ex•?
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Com prazer. Até que, se V. Ex•
não pedisse o aparte, eu pensarià que V. Ex• teria ficado susceptibilizado, e
que o Senador por Pernambuco teria razão.
O Sr. Roberto Satumino (RJ) - E nós estamos aqui discutindo entre homens de .boa fé. E, se dei essa impressão a V. Ex•, creio c estou certo de que
esSe é também o juízo que faz a meu respeito. Mas, eu queria dizer o seguinte:
se houvesse, se tivesse havido - não estou afirmando - mas se tivesse havido a intenção de favorecer alguns poucos amigos; ...
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Certo.
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- ... o procedimento teria sido exatamente
esse. Por quê~_Dar a impressão à multidão de incautos, de ingênuos de que
houve uma minidesvalorização, que estava na ~ora de se desfazer das suas
cambiais·, para quê? Para que os poucos privilC8iãdos as comprassem mais facilmente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Vê-seque V. Ex•ê um homem
de boa-fê, mas experimentado.
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- O que quero dizer é que isso é que caracteriza a operação chamada de vazamento, quer dizer, o favorecimento a uns
po~cos.

480 Sábado 22

O SR. JARRAS PASSARINHO (PA) - Perdão, nobre Senador, mas
esta é outra colocação, à qual acorro jã. Esta ê outra; a outra seria não um va~
zamento, mas, realmente, uma inundação: 8 bilhões de dólares, 3 ou 4. Mas
mesmo atendendo à sua colocação, é considerado fora de propósito o arroubo do Senador por Pernambuco e, então, chegariam os à sua tese. E ainda não
cheguei à 432, falei apenas nas cambiais, no moviffi-eiltO de câmbio.
Quanto à 432, a mesma coisa; os depósitos deveriam crescer. Mas eles
cresceram? Não. Nos dias 30, 3, 4, 5 e 6 -portanto "cinCo -dia-s antes da mãxi
-os depósitos se situaram em 37 milhões, 22 milhões, 24 milhões,34 milhões;
e no último dia os depósitos caíram a 120 mil dólares.
Então, duas hipóteses: a primeira, jã tirada completamente de circulação,
de que nos últimos dias teria havido uma avalancha de pessoas que sabendo
do vazamento teriam disso se aproveitado. Agora, vamos à segunda. Foi tão
maquiavélico quein quis proteger dois ou três amigos que tOdos acreditaram
ao ponto de ter chegado ao menor volume de depósitos da 432, em 40 dias;
chegou a 120 mil -dólares.
Agora, dentro do raciocínio de S. Ex", e que S. Ex• me ajude nisso, por~
que entre as muitas coiSas que sabe maiS do que eusabe-esta, também. Pedí
uma média. Aliâs, veio a rriêdia mensai, e nesta não vi um número discrepante
que indicasse u-in favorecido qUe se Caracterizasse pela evidência do número.
Ora, se um Ministro da Fazenda, se um Presidente de Banco Central, se
abaixo deles - admitamos - alguém pudesse ter a chave do segredo e esse
segredo oferecesse para que alguém disso se beneficiasse, iria beneficiar al~
guém com 10 mil, 15 mil, ou com J milhão de dÇllares, quando o negócio aqui
é de milhões e milhões de dólares, de cento e quarenta e cinco milhões de
dólares, num só dia? Apanhei a coluna, entreguei-a ao nobre Líder Senador
Paulo Brossard, que sei que tem o olhar do lince, para que pudesse descobrir
entre aqueles números qualquer tipo de discrepância, e me dou ao luxo de
cansar a minha audiência predileta, que é a deste Senado.
Nesses trinta e tanto dias, 7 milhões, no dia 5 de novembro, 1 milhãoestou desprezando as frações- 3 milhões, II milhões, 12, 23, 43, 21, 16, no
dia 19 de novembro, um milhão, 30 milhões, 18 milhões, li milhões, 18, 37,
22, 24, 34, 124 mil.
Ora, isso lido às pressas, para quem não está acompanhando o quadro,
pode até dar margem a não acompanhar, pela velocidade. O que fiz eu? Além
do quadro dei gráficos. Dei a S. Ex•, na ocasião, lembro-me até de que queria
ter passado um gráfico ao Senadof Itamar Franco, num gesto pessoal, para
que S. Ex•, como bom matemático e engenheiro, também acompanhasse as
curvas. Estão aqui as curvas todas. Todas as curvas mostrando que suas va~
dações são absolutamente normais. Não hã os exageros dos piques de favo reM
cimento, a menos que houvesse alguém beneficiado com um volume t_ão peM
queno de coisas que fosse o protegido.
Aí é que o nobre Líder Senador Paulo Brossard me perguntou. "Mas
nesse caso, então, precisamos ver a relação noillinal". Sabe S. Ex•- e V. Ex•,
Senador Roberto Saturnino, melhor do que eu- que essa relação nominal o
banco não pode fornecê-la a simples pedido nosso, isso teria que ser feito
através de um processo mais forte, no sentido da legalidade do requerimeÍlto,
porque aí se trata de um sigilo bancário. M;:ts a inundação, a variação, ela seM
ria projetada no mínimo nos 30 dias, e essa variação não parece. De maneira
que não é tão provar o óbvio, como V. Ex• disse.
O Sr. Roberto Satumino (RJ)- Desculpe a minha insistência, mas esta
variação não apareceria porque o vazamento é o beneficiamento de-uns den~
tro de um volume normal de operações. O norinaJ é-que ocorresse isso, como
ocorreu. Depois de- Uma minidesvalorização, aumenta a venda de cambiais e
reduz~se o valor de depósitos. Isto é óbvio.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Perdão, Senador, não é só de·
pois da mini, não. Eu dei a V. Ex' 30 dias. Peço a V. Ex• que se detenha na
análise de cada dia.
O Sr. Roberto Saturnino {RJ)- Mas, houve um acréscimo depois da
nidesvalorização.
-

mi~

O SR. JARRAS PASSARINHO (PA)- Não, porque a mini, aliás, está
fora, aqui, da épura do meu trabalho, a última ê o dia 6. Agora, como o
nobre Senador Marcos_ Freire tinhàpCdido-3"6 días;-antes, eu solicitei ao bailM
co 31 dias. Agora, se V. Ex• já Coloca 30 dias depois, ...
O Sr. Roberto Saturnino (RJ) -

~~arço
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Não, Senador.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)-

n~então

nós iremos até esse

dia.
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Eu me refiro a um ou dois dias após a
mini e antes da máxi; é quandO houve o pique. O pique da venda de cambiais
e o buracO- digamos- dos depósitos. Mas é óbvio que isso tinha que acon-

dt•
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tecer. Não podia ter sido de outra maneira, a menos que se anunci(_lsse, publiM
camente, que houvesse a inundação e não o vazamento. O vazamento ê uma
noticiazinha que flui para a pessoa certa que vai se beneficiar daquele moviM
mento natural e global da operação.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PA)- Aí não seria o vazamento, aí
seria segredo. Vazamento seria segredo para uma deternlln3-da pessoa se be~
neficiar.
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Vazamento ê isso, é informação dirigida.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Veja bem. Se o argumento de
V. Ex• procedesse- desculpe-me a audâcia- nós não teríamos apenas o
crescimento dos depósitos posteriores à minidesvalorização, teríamos tido
também as pessoas que tivessem tido esse tipo de informação um pouco an~
tes, e se precatassem de maneira a garantir esse depósito, 5, 6, IO dias antes,
para ganhar os 30% num período de 10 dias. Isso não está evidenciado nos
números. Então; foi tal a dificuldade da -bancada de V. Ex• aqui presente, que
saiu para o mercado negro. Talvez não tivesse ouvido V. Ex' a tempo, então,
aqui se levantou a possibilidade de o mercado paralelo ter sido responsável
por 8 bilhões de dólares lançados fora.
De maneira que quando se persegue um ponto variaMse para o outro, e
temos que sair1 aí, num trabalho de paciência merital extraordinário a aceitar
qual é o último tiPo de argumentaçãO da Oposição. Eu me dou por satisfeítO~
neste ponto.
O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador José
Lins.
O sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, tenho a impressão de que o que resta de todã essa e.Spremidela que foi dada no mini vazaM
menta sugerido pelo nobre" Senador Roberto Saturnino ê, talvez, um desejo
de que esse vazamento deva ter existido. É só, realmente, o que deve sobrar,
ou então que esse vazamento foi um problema apenas de consciência, que
não teve re:flexo prátiCO que_ se pudeSse detetar.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PA)- Reconheço que S. Ex• coloca
uma questão a qual não posso responder. Se alguém quisesse privilegiar um
determinado amigo, poderia dar a este amigo a notícia e ele estaria possivelM
mente entre, por exemplo, os depositantes desses 37 milhões, ou desses 22,
não sei. Então, issO somente com ·uma devassa que se justificasse. A mim me
parece que a qualidade dos rumores, neste caso, é muito diversa do caso· que
traz hoje V. Ex• à Casa.

O Sr. Roberto Saturnino (Rn ~Só gostaria de acrescentar que a coluna
dos depósitos é uma coluna muito mais reduzida, porque só tem direito a esses depósitos aqUelas empfesas que realizaram operações 63, e que sãO facultadas, por isso, a realizar esses depósitos. Mas, o grande movimento de cámM
bio é na venda de_cambiais que está aí. E também- por que não?- e V. Ex~
recla~a c.ontra a nossa invocação do mercado paralelo, mas é também um ..._
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Perdão, Senador, V. Ex• que é
mestre, perdoe~me a audácia do recruta compl_eto _nesse assunto, mas admitir
que uma variação do mercado paralelo no Brasil atingisse a 8 bilhões de dóla~
res, ou 4 ou 3, V. Ex' viu chegar aí turistas argentinos ...
O Sr. Roberto Saturnino (RJ) bilhões ...

V. Ex• estâ insistindo no número de 8

O SR. JARRAS PASSARINHO (PA)- Três milhões de dólares e o pa·
raleio caiu.

O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- V. Ex• está insistindo no número quan~
do estou apenas dizendo que V. Ex• está insistindo no número de 8 bilhões e
nOs depósitos, quero dizer que o número de 8 bilhões, realmente, é um lapso,
e a questão do depósito é uma operação relativamente limitada, na medida
em que somente é permitida a empresas que tenham realizado operações pela
Resolução 63. A grande oportunidade está na venda de cambiais, e o que te-.
ria ocorrido seria exatamente iSso. O que quero dizer é que a resposta de V.
Ex.' não esclarece, não explica, não demonstra, e por conseguinte não reduz
os rumores. Estamos na esfera dos rumores? Estamos. Mas temos a obriM
gação, como oposicionistas fiscais da ação govel'namenta], é nOsso dever, é
nossa obrigação pedir expliCações toda vez que o nível dos rumores atinja um
determinado ponto. Isto é do nosso dever. V. Ex• hã de compreender.
O SR. JARRAS PASSARINHO (PA)- Nobre Senador Roberto Satur·
nino, V. Ex• e eu, possivelmente juntos, sem constrangimento para V. Ex•.
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que nos juntamos nisso, sabemos que tipo de selvageria se pode praticar em
negócios financeiros dessa natureza. V. Ex• já me deu a honra de admitir que
não conhece do seu próprio colega nenhum relacionamento que o comprometa.
De maneira aquilo que me cabe, como Líder do Governo, diante do vulto que essas acusações tomaram, a partir da Câmara dos Deputados e depois
aqui, pela palavra honrada de V. Ex•, era mostrar que o Governo, como Governo, não estava envolvido numa atividade dessa natureza. Porque, se estivesse, era forçoso chegar aos números a que foi levado o Senador por_ Pernambuco. Se fosse irrespondível o levantamento de rumor pelo nobre Senador Marcos Freire, eu me sentiria em dificuldades como Líder de Governo.
Agora, como disse o nobre Senador José Lins, esmiuçando isso que estã
aqui, é uma possibilidade de que alguém se beneficiasse, num determinado escalão. Eu não vou dizer a V. Ex' nem que sim nem que não, pelo simples fato
de que não conheço o processo nem conheço essa maneira de agir. Agora, o
fato em si, positivo para mim, era provar a responsabilidade governamental
na medida dos seus administradores de primeiro escalão em escândalo dessa
natureza, que seria favorecer, em quantidade enorme, pessoas que na véspera
de uma maxidesvalorização ganhassem 30% sobre o cruzeiro.
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O Sr. Itamar Franco (MG)- Mas, eu não o recebi. Era apenas a colocação que queria fazer a V. Ex•, porque quando se tratam de números eles
devem ser analisados cuidadosamente.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Acolho a sua colocação, 'ola é
absolutamente pertinente. Agradeço a V. Ex• o aparte.
Sr. Presidente, volto-mé agora para o assunto do dia, o que com isso
mostra, pelo sorriso amplo do nobre Lfder da Minoria, que ele folga mais tratar deste último do que 'do primeiro assunto ...
O Sr. Paulo Drossard (RS)- Duas vezes V. Ex• se equivocou: quando
fez essa advertência em relação ao Senador Itamar Franco e agora. O que eu
ia lhe dizer é que voltasse ao segundo tema, senão o tempo estaria esgotado e
a ele não chegaria.

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Neste assunto eu também teria
reparos a fazer, como disse tão delicadamente o meu nobre amigo Senador
ltamar Franco e eu aceitei os reparos de S. Ex•. Primeiro, evitentemente não
foi tratado aqui se a operação era legal ou não. ~ absolutamente legal. Ninguém discute isso. Quanto ao risco de perder o contr!)le, eujâ havia- em palestra com o Senador Paulo Brossard e o Senador Roberto Saturnino, estou
Ouço o nobre Líder Paulo Brossard.
falando mais para a Casa em geral- mostrado que não havia o menor risco.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Apenas para fazer um registro, nobre Sena- O Estado é detentor de 4 bilhões de ações ...
dor. V. Ex• falou no sigilo bancário, a respeito do qual eu tenho as maiores
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Senador, em relação à legalidade não esteja
dúvidas relativamente a um banco estatal e a esse tipo de operação que inter- tão tranqUilo assim ...
fere intimamente com a dívida pública e com a dívida externa. Não apenas a
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Sim. Mas vejamos, 4 bilhões de
pública, mas com a dívida externa, como V. Ex• uma vez até aqui lembrou ações é o que o Estado detém, como acionista da Vale, o que representa 80 e
que o Brasil era um dos poucos países que escriturava na sua dívida externa a tantos por cento do controle acionârio do total. Vendeu 150 milhões de ações,
pública e a pi'iYadil. Era apenas este o registro. ·
o que representa 4% desse valor. Então, quanto ao Estado poder perder o
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Ainda acumulávamos, dentro contrle acionário ê tão ...
da dívida privada, a responsabilidade que deveria caber às empresas multinaO Sr. Paulo Brossard (RS) - Não foi discutido isso, nobre Senador.
cionais que nos transferiu esses encargos. De certa forma, talvez, até para ilaO
SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Estou dando uma explicação
quear, jâ não diria a boa fê do Governo, mas o fisco, na substituição da reporque isso também foi objeto de jornal, dentre as acusações em geral. As mimessa de lucros por empréstimos.
nhas cruzes são muitas, nobre Senador, não são apenas aquelas que me dá o
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Por esse motivo que me parece, pelo me- PMDB ou o PP ou a Bancada do PT e a Bancada· do PTB. Eu tenho que ler
nos, duvidoso a aplicabilidade desse princípio.
em geral. As vezes eu leio nobres e brilhantes Deputados da outra Casa, cujas
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Quanto a esse ponto não discu- notícias chegam a mim e sei que vão repercutir no Senado. De outras vezes
tiria com V. Ex•, jurista que é e eu mero tocador de- tambor durante vinte e leio cronistas especializados em Economia ...
nove anos,. Apenas eu invocaria o testemunho do nobre Senador da ComisO Sr. Itamar Franco (MG)- As cruzes mais pesadas que V. Ex• carrega
são Parlamentar de Inquérito do Acordo Nuclear, o honrado Senador Itamar são as do Governo...
·
Franco. S. Ex• era o Relator e eu era o Presidente. Houve determinado moO
SR.
JARDAS
PASSARINHO
(PA)Nem
tanto.
Eu
não
diria,
como
mento em que eu tive desejo de pedir a declaração do Imposto de Redna dos
últimos cinco anos de determinado depoente. S. Ex• e eu esbarramos em difi- o imortal Churchill, que a cruz mais pesada que ele carregou na vida foi a de
culdade porque o Ministro Mârio Simonsen declarou que só podia fazer por Lorena, o velho símbolo de De Gaulle, mas o Governo pesa-me na medida
força judicial e era menos que um sigilo bancário de contas. De maneira que em que, evidentemente, ele me obriga a estudos para tentar responder. Mas a
Casa sabe que eu não seria capaz de ocupar esta cadeira para defender aquilo
eu nesse cipoal, confesso que não ando à vontade.
que eu entendesse que era indefensável. Nesse caso, o meu comportamento seO Sr. Paulo Brossard (RS) - Não hii slniilltude. No caso era de um ria sempre de lealdade ao Senhor Presidente da República. E admitindo que o
contribuiri.te que tem esse direito. O outro casO -é de Urri-Deg6õio que diz res- Senhor Presidente da República não tem comprometimento com cioa1quer tipeito, interfere com a dívida externa e numa operação com um banco estatal, po de irregularidade, quem a tiver praticado eu seria um aliado junto à Opocomo é o Banco Central.
sição para buscar. Acho que este é um papel do Legislativo e é um papel da
Maioria, também. Isso eu transmiti ao nobre Líder Paulo Brossard e ao nobre
O Sr. Itamar Franco (MG)- V. Ex• permite-me um aparte?
Senador Roberto Saturnino.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Ouço o~nóbre Senador Itamar
A explicação que me foi dada pelo Banco Central, vejo que S. Ex•t agora
Franco.
estâ entrando nos pontos quC forem cogitados aqui, S. Ex• o Senador Roberw
O Sr.ltamar Franco (MG) --Senador Jarbas Passarinho, apenas eu não to Saturnino com ela não concorda. A e~plicação foi a seguinte: tratando-se
diria que é um reparo à fala de V. Ex• V. Ex• disse hâ pouco que a Baticada de uma venda vulto, que realmente visava, como objetivo fundamental comdo nosso partido permaneceu em silêncio e fugiu para o problema d-o câmbio plementar recursos para o PROÁLCOOL, não era a fonte, er<:!- uma das fontes
e, talvez, até, das pequenas, mas sendo volume muito grande de ações para ser
negro. Queria dizer o seguinte ...
vendidas acima da mêdia do comportamento do dia, então o Governo prefeO SR. JARDAS PASSARINHO (PA) - Serviu-se dessa explicação ...
riu trabalhar com uma única corretora, em vez de diluir por três, quatro, cinO Sr. Itamar Franco (MG) - Permita-me só esse reparo. Realmente co, com quarenta milhões para uma, trinta milhões para outra ou o que fosse.
V. Ex•, com sua honestidade, de pronto, distribuiu apenas aos líderes essa Argumento do Governo: é que se diluísse automaticamente, a notícia chegadocumentação. Nós outros da Bancada não a recebemos. Nós outros também ria à Bolsa, o rumor se difundiria ...
aprendemos que, quando se trata de números, teremos. que ter cuidado no
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Como deveria chegar, segundo a deterexame desses números. Não seríamos nós, com V. Ex• na tribuna, que iría- minação da Comissão de Valores Imobiliârios.
mos examinar rapidamente os números lançados sobre o Senado Federal.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Pois cheguemos lâ depois.
Nosso silêncio se efetuoti -por eSSe motivo. A Oposição seinpre tem o cuidado
E teria então, segundo o Governo, o prejuízo maior de fazer com que o
de examinar cuidadosamente os números. Julgo-me no dever de-fazer este reparo, porque hã pouco V. Ex• se referiu que o Senador Paulo Brossard pas- valor das ações caíssem, pois quem trabalha em Bolsa- eu não sou do métier
- sabe, entretanto, que se hâ uma lei que, embora os economistas não Keysou para mim o grâfico ...
nesianos não aceitem,- até nem Keynesiana, mas Ricardo é a lei da oferta e
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Não. Eu que pretendi lhe ofere- da procura, numa Bolsa fechada com ações daquela natureza.
cer um.
Confesso, aliâs, que nunca entendi aquele pandemônio, aqueles gritos ...
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O Sr. Paulo Brossard (RS)- Lei essa que alguém jã propôs que fosse revogada.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -Infelizmente, como era analfabeto, não leu e não revogou. De maneira que essa foi a primeira explicação
que eu transmiti - e de boa ie- à Bancada da maior Oposição inserida nas
oposições do Senado.
Logo, precisava ser entregue a um, com a ordem de vender no mínimo a
4 cruzeiros e 50 centavos. Resta ver, agora, a documentação do Senador Roberto Saturnino em relação à variação das ações antes, sobretudo, porque,
depois, já seda questão de prever.
O argumentO é que sendo o valor patrimonial da açào de 2 cruzeiros e
fração, a 4 cruzeiros e 50 centavos _que o Governo vendesse, ele estaria tendo
bom resultado operacional, desde que, evidentemente, isso não discrepasse da
média pela qual as ações estavam sendo cotadas e que teria vendido por cerca
de 5. O total realizado deu 4 e o Presidente do Banco Central chegou a dizerme parece que foi 4,87 ou 4,90...

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Pois não.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Não se trata de armadilha alguma. Ou é ou
não ê.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -

Armadilha de raciocínio.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Eu tenho informação de que tal ocorreu.
O Sr. José Lins (PDS- CE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- V. Ex• talvez preferisse que eu
dissesse um silogismo. Seria mais consentâneo com a cultura de V. Ex• Mas,
eu preferi falar em armadilha.
Vou concluir, Sr. Presidente, pois vejo que V. Ex• me alerta com amesma delicadeza com que alertou o nobre Senador Roberto Saturnino, apenas
pelo sinal ótiCo.
Ouço o nobre Senador José Lins.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, a pergunta
do nobre Senador Paulo Brossard, realmente, poderia dar uma indicação de
deslize na operação - e aqui é que eu queria me referir à pergunta de S. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Diz mais ele que não cabe ar- - é que realmente ela não provaria nada. Em primeiro lugar, pelas inforgumentar, como argumentou o Senador Roberto Sâturnino,_ es~amos todos mações de que disponho, as ações vinham em queda, as ações vinham caindo
nós muito preocupados em saber realmente quem ganhou, quem perdeu, vertiginosamente. Tenho dados em mãos.
quem levou, quem lesou- não cabe-- é o argumento do Presidente do BanO Sr. Paulo Brossard (RS) - Essa é a informação que eu tenho.
co Central- esse raciocínio porque O Governo ilão é especulador. Um especulador de Bolsa diz: .. Eu perdi tantos milhões porque não aproveitei quarenO Sr. José Lins (CE) - Se V. Ex• me permite, no dia 29, o preço foi
ta e oito horas antes. Mas, o Governo se precisa realizar uma operação para CrS 5,77 e vieram baixando para 5,63, 5,57, 5,34, 4,90, 4,80 e, finalmente,
fazer dinheiro e se ele pretende provar, aqui, que precisava fazer esse dinhei- 4,65, no dia em que foram postas à venda 98 milhões de ações. Então, vê V.
ro, - e insisto não era uma fonte, era uma das fontes da produção de meios Ex• que o operador da Bolsa procurou-exatamente utilizar um momento em
para o proãlcool que saiu do orçamento monetãrio e passou a ser, agora, su- que aproveitaria o máximo do valor das ações, no meu modo de ver. De
prido pela fonte energética - ele podia então vender isso com imediatismo, mqdo que a pergunta de V. Ex• seria realmente uma armadilha na qual...
precisava vender com imediatismo: resta provar se precisava ou não. Aí, é um
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Nobre Senador, este é um ponto mais fácil
argumento que aceito debater com o nobre Senador pelo Rio de Janeiro e
com a Oposição em geral, Logo, o Governo não se considera em perda, perda de ser elucidado.
ele teria se fizesse uma operação vendendo as suas ações abaixo do valor paO SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Concordo.
trimonial ou bem abaixo das cotações normais. Segundo, declara-me o PresiO Sr. Paulo Brossartl (RS) - Porque esse não depende de opiniões.
dente do Banco Central, e estou autorizado a dar o seu testemunho aqui, de
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Concordo. Mas nós tínhamos
que essa· corretora sendo a mais antiga- disse-me ele que tem cem anos - e
sendo o Presidente da corretora o Presidente da bolsa, era, além do mais uma que dar também a oportunidade ao aparte do nobre Senador José Lins.
corretora que habitualmente trabalhava com o Governo. Então, nada de esO Sr. José Lins.(CE)- A não se( que as publicações, todas, sobre o aspantoso, nada de suspeitoso que trabalhasse com ela: suspeitoso, espantoso sunto, estejam erradas.
seria se trabalhasse com uma corretora recém-chegada ao mercado, sem traO SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ele estâ dispondo de um grâfidição, sem lastro. Provar, segundo rumores que o Senador Saturnino levantou, também, e vinculou que essa empresa estava em grandes dificuldades co ali na mão, publicado por um jornal que é tão idóneo quanto o Jornal do
econômicas, talves não seja difícil: vamos provar que ela estava em grandes Brasil.
dificuldades económicas e destas dificuldades se salvou na medida em que
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Senador Jarbas Passarinho, aí, eu tamvendeu, em carâter privilegiado, os milhões de ações da. Vale do Rio Doce. bém preciso requerer a V. Ex• um aparte, porque exatamente uma explicação
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Posso fazer uma pergunta nobre Senador? se conflita com a outra. E por isso ê que estamos aqui.
O Sr. Paulo Brossard (RS) - 4,67.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -

Pois não.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Certo.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- É exato que antes do dia 10 de março foram jogadas na bolsa em torno de vinte milhões de ações?

O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Porque, se a finalidade da operação era
trazer recursos para o PRO ÁLCOOL, então se deveria tirar o máximo de reO SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- No primeiro dia foram 95 mi- cursos.
lhões de ações, no total foram cento .e cinqüeD.ta.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Claro.
O Sr. Paulo Brossard (RS) - É exato que estas ações estavam com o
O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Então, a venda deveria ser diluída. A
preço médio superior a Cr$ 5,00, na semana anterior?
tendência era altista, as ações baixaram a 4,99 quando entraram no mercado,
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Eu não tenho resposta imedia- porque foram três dias de venda. E, evidentemente, elas baixaram quando enta a V. Ex' mas lha darei logo que eu tenha o quadro que pedi ao Banco Cen- traram as vendas maciças da corretora em nome do Tesouro Nacional. Mas,
a tendência de médio prazo era altista.
tral.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- E a segunda pergunta seria esta; Se depois
dessas operações, que também não é exato que estas ações retomaram o patamar superior a CrS 5,00, chegando até Cr$ 6,00.

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?

O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Se a finalidade era obter recursos para o
PROÁLCOOL, deveriam efetuar as vendas sem prejudicar a tendência, isto
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Bom, se as duas respostas fos- é, aos poucos, em_ lotes menores, de forma a obter o mãximo de recursos. Mas
sem sim, elas teriam traduzido, exatamente, a armadilha que V. Ex' preparou isso não foi feito, foí tUdo uma verdadeira derrubada nas ações.
para o raciocínio do líder. Porque, sendo sim na primeira, sendo sim na seO Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
gunda, provar-se ia que o Governo, realmente, _vendeu por preço abaixo do
O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Aí, então, o Governo foi obrigado a
que dveria, para fa-vorecer a alguém que, em seguida, a revendeu.
lançar mão de outra explicação. Então, a finalidade jâ não era mais para o
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Exatarnente.
PROÃLCOOL, mas era esfriar o mercado que estava superaquecido.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Então é um assunto que fique
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Aí é que estâ.
na nossa cogitação.
O Sr~ Roberto Saturnino (RJ) - Então, são duas explicações inteiramenO Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte?
te conflitantes, nobre Senador. E V. Ex• vai ter paciência, mas hã urna contra-
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dição evidente: se a finalidade é obter recursos, então, vamos diluir a ope-O Sr. José Lins (CE)- Eu queria apenas concluir, dizendo que as obserração, seguir a tendência e obter o máximo, mas isto não foi feito. Recorreu- vações que têm sido feitas aqui são todas elas com base em rumores. Se V.
se a outra explicação: era preciso esfriar o mercado, mas não havia aqueci- Ex•, também, analisar as opiniões de líderes que trabalham neste campo, na
mento de mercado algum, nobre Senador. Então, isso nos confunde, realmen- Bolsa, V. Ex• também tem de oito lideres apenas doi~ acham que as operações
te.
foram ciTadas.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Perdão, nobre Senador Roberto Saturnino, eu. o chamei de Senador vee.rpente, mas por equívoco, por lapso.
Não precisamos senão de nos determos nas palavras, como sempre sensatas, do nobre Lfder da Minoria . .t assunto facílimo de concluir.
E, para atender ao chamamento de atenção que me faz a Mesa, vou concluir dizendo...
-

O Sr. Roberto Satumino (RS) -

f:. uma percentagem alta.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Muito obrigado nobre Senador José Lins. E eu concluo dirigindo-me às oposições que me interpela e às
oposições que me ouvem.

Fato - este não ponho em dúvida -. Eu tinha ped~do ao Sr. Ministro
da Fazenda para que viesse ao Senado da República para fazer uma expo~
sição ampla, sem restrição de tempo e sem amparo do Regimento qUe convoca para o Plenário, para que esse assunto fosse esclarecido. S. Ex• de pronto,
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Com prazer.
pôs-se à minha disposição. Informou, entretanto, que havia uma dificuldade
O Sr. José Lins (CE)- Para informar ao nobre Senador Roberto Sature que essa dificuldade estava no fato de ter havido um requerimento de connino que a ordem de venda foi dada no dia 4, quando as ações estavam a 5,57.
vocação da Câmara dos Deputados. E ele ainda me dis~e: H Peço o Lider que
E que estas ações vieram vertiginosamente Caindo c somente se sustentaram
me faça a diferença". E eu, no pouco conhecimento que tenho do Regimento
um pouco com o nivel dos preços.
-não se aproxima nem de longe ao do nobre Senador Itamar Franco- sa~
O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Mas, pelo amor de Deus! Se a ordem foi bia, entretanto, qual era a diferença entre uma convocação e um convite. E
dada no dia em que estavam a 5,57 e se a finalidade era obter recursos, por disse: às Comissões cabe convidar. A convocação ê decisão de Plenário. Ele
que a ordem doi dada ao preço de 4,50?
me pediu que falasse com o Líder da Câmara, o nobre Deputado Nelson
Marchezan, para ver se ele viria primeiro ao Senado .ou à Câmara porque,
O Sr. José Lins (CE)- Porque elas vinham caindo, nobre Senador. Aí também, admitia S. Ex• que indo a uma das Casas para tratar de um assunto
estão os dados.
específico não seria cabível voltar a outra Casa para o mesmo assunto.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -A ordem não foi vender por
O Sr. Hugo Ramos (RJ) -Senador Jarbas Passarinho, me permite um
4,50, mas no mínimo 4,50.
aparte? Aqui de tão longe, dos últimos lugares que, habitualmente, ocupo
O Sr. Roberto Saturnlno (RJ) - Nada mais óbvio do que dividir essa nesta Casa.
venda em ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- De tão longe, mas que estão
Por que esta fixação de números. Vender ao preço de mercado, dentro de mais perto, até, do Líder.
uma seqUência lógica.
O Sr. Hugo Ramos (RJ) - Tenho uma dificuldade extrema, desde o iníO Sr. José Lins (CE)- Permita-me concluir meu raciocínio nobre Sena- cio do discurso de V. Ex•, de situar o meu ~parte, porque pode este aparte indor? O fato é que esse fl,l&nejo de nóméros pode levar, realmente, a conclusões vocar uma posição política futura. V. Ex•. que é: um ledor, se me permite. inextremamente erróneas. As açõcs vinham em baixa. V. Ex• há de convir, pe- veterado e constante de Vieira, sabe que dizia o'velho Vieira que: "Deus não
los dados, que no dia 4 - jã hâ três dias.
gosta dos murmuradores". E V. Ex• coloca o :Problema em termos tais·e tão
O Sr. Roberto Saturnlno (RJ)- As ações não vinham cm baixa. Absolu- dificeis de que estamos partindo de premissas que surgem apenas dos rumo·
res. Mas, têm que surgir mesmo dos rumores, porque se os fatos fossem contamente.
cretos não haveria que discutir no Congresso, mas sim, apenas numa delega~
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
cia policial. O que acontece neste caso- e Cu diria como Daniel Krieger, de
inopino- surpreendendo a Nação brasileira com o volume enorme de venO Sr. Roberto SaturDino (RJ) - A tendência, a m6dio prazo, das ações
das, e a quem beneficiou não se sabe, mas que surpreendeu a Nação de tal
da Vale do Rio Doce.••
modo que o Presidente da República tomou medidas pessoais} mandando
O Sr. José Lins (CE)- Não posso dizer o que penso porque S. Ex• não chamar não só o Ministro, como interrompendo até um lauto e gostoso alme permite.
moço do Presidente do Banco Central para ser chamado ao gabinete e dar as
explicações necessárias. Isso, realmente, motivou Sua Excelência, o Senhor
O Sr. Roberto Satumlno (RJ)- Mas V. Ex• vai querer analisar a tendên- Presidente da República, e todos os fatos, tais como, vão sempre levar o Precia das ações por dois ou três dias? Levante a tendência de 15 dias e de 30 sidente da República a medidas idênticas, porque ninguém discute a honoradias, e V. Ex• vai verificar que a tendência era altista, tanto ê que apesar da bilidade d.o Presidente da Repllblica; o que estâ em jogo é que isso foi uma
derrubada ela continuou e foi a seis e tanto, Senador! V. Ex• vai querer me manobra que V. Ex•, com a inteligência que Deus lhe dc:u, declarou que, em
convencer de uma ...
determinado instante, de forma a iludir os aplicadores- a expressão é de V.
O Sr. José Llns (CE) - V. Ex• não se convencerá jamais. Estou certo Ex• e consta de seu discurso - e tenho para mim que o Estado, na sua podisso. V. Ex• não analisa os dados; V. Ex• quer convencer simplesmente ale- sição, não pode e não deve iludir, ainda que para melhor; o· Estado é sempre o
gando determinados números. Tenha paciência, nobre Senador! V. Ex• disse, Estado e deve dar o exemplo da sua honorabilidade e da fidelidade aos princíinclusive, aqui, que as ações teriam caído mais, quando o Governo entrou · pios que determinam a norma administrativa. O meu aparte, como V. Ex• vé,
com as duas partidas menores nos dias, respectivamente, de 7 e 10. Pois saiba não é de Oposição, mas de colaboração ao discurso de V. Ex•.
V. Ex• que, pelos dados, foi exatamente nesses dois dias Qll:e os preços melhor
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- f:., conclusões, também: o
se mantiveram. Era isso que queria informar a V, Ex•
aparte de V. Ex• não é de Oposição, mas tambêm não é de Governo.
Conclusões:
o Banco Central almoça lauta e opinamcnte. Conclusões: o
O Sr. Roberto Saturnlno (RJ) - Não é verdade.
Presidente pode interromper um almoço lauto, do Presidente do Banco CenO Sr. José Lins (CE)- A não ser que os dados tenham sido publicados tral, para cobrar-lhe decisões. Conclusão final e importante: os rumores, em
erradamente.
uma sociedade aberta, são essenciais ao próprio Governo para a manutenção
O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Não é verdade, repito. Ela es- da lisura com que ele procede. Então, nós não devemos ter medo dos rumo~
tava acima de 5 e nesses dois dias caiu a 4,99. V. Ex• pode verificar na sua... res; nós devemos, realmente, não querer tanto bem aos murmuradores, como
V. Ex• com esta palavra tão fâcil c essa cultura extraordinária nos trouxe aqui
O Sr. José Lins (CE)- Nesse dia, exatamente, ela se manteve em 4,99. a lembrança dessa passagem de Vieira.
Não diria que a sua frase inicial se dirigiu àqueles que levaram aos ouviO Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Exato. E estava acima de 5.
dos do Sr. Senador Roberto Saturnino tantos rumores. Pode ser que Deus
O Sr. José Lins (CE) - Então não caiu.
dele não goste... Mas jâ o procedimento do Sr. Senador Roberto Saturnino é
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Pergunto se meu nobre Colega diferente.
pelo Estado do Rio deixa, afinal, em paz o Senador pelo· Cearâ para que conMas, tento terminar, Sr. Presidente, para dizer apenas isto ao nobre Se~
clua o seu aparte e eu prossiga.
nador: é que o Ministro se pôs à disposição da Câmara. V. Ex•, talvez, tenha

O Sr. José Lins (CE) -

Permite, nobre Senador, apenas um minuto?
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cometido um equívoco, nobre Senador Roberto Saturnino, quando disse que
ele quis se beneficiar da convocação da Câmara. Não. :e. que a Comissão, não
podendo convocar, só podia fazer a convocação via Plenãrio.

O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Não, desculpe, Senador. Eu
disse que o Presidente da Câmara tinha, de certa forma, invalidado o Requerimento, porque o requerimento da Bancada do MDB era via Plenário, mas
para comparecer à Comissão, e o Deputado Flávio Marcílio, talvez, não sei
se para proteger ou não, mas invalidou o requerimento da Oposição, dizendo
que o Ministro jâ se houvera_ disposto a comparecer a Plenário, e com isto, a
meu ver, prejudicou o debate, prejudicou o esclarecimento.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Chegarei ao fim, porque estou
querendo guardar a minha muniçãozinha de reserva para o fim, não posso
gastá..la, a não ser no moment«? oportuno.
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador Paulo
Brossard, Lider da Minoria.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- V. Ex• hã de convir quenadaimpedequeo
Ministro compareça a uma e outra Casa do Congresso.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não, nada impede. Mas na
economia de trabalho de Ministro, nobre Senador, não~ a mesma coisa. V.
Ex• hã de convir, também, que uma pauta de Ministro~ uma pauta super carregada. E se ele vem, passa uma tarde, um dia dentro da Câmara a debater
um assunto específico, não ê justo, não hã nada que impeça, mas não é justo
que ele venha fazer uma segunda época na outra Casa no dia seguinte.
Então, quis antecip-ar-me para que ele tívesse a possibilidade de discutir,
aqui, com o nobre Senador Roberto Saturnino que ê, entre nós, justamente
tido pelo homem de melhor formação em Economia, nesta Casa, como Jâ na
outra Casa também temos ilustres economistas, entre eles um jovem Deputado, que é o Deputado Hélio Duque, que nos dâ a honra de estar aqui presente.
Então, tinha a Oposição, lã, o Deputado Hélio Duque, tinha a Oposição,
aqui, o Senador Roberto Saturnino para, imediatam-ente, espremer estaquestão.
Que fez a Bancada? Não do MDB, que é um- Pãrtido extinto. S. Ex• disse
ainda agora MDB. Que fez o Líder da Bancada do Partido extinto? Disse que
a Oposição não estava em condições de interpelar o Ministro. O Ministro
quis_ ir imediatamente, e a Oposição disse que só na terça-feira poderia
interpelá-lo.
Estou certo, por exemplO;, de que isto não aconteceria coni o Deputado
Hélio Duque, que estaria pronto para interpelâ-lo de imediato, mas esta foi a
resposta dada pelo nobre Líder Freitas Nobre. Dai porque eu acredito que estamos às vésperas do esclarecimento final do problema. Na terça-feira o Ministro promete comparecer com o pedido de prorrogação de tempo dado pela
própria Oposição na Câmara para debater não no Plenârio, ele promete ir à
Comissão. Espero então que este assunto seja amplamente debatido. Razão
pela qual não era meu intuito, de modo algum, dizer que aqui eu estava tentando uma colocação para favorecer o Minjstro.
E resta uma última palavra ao meu dileto companheiro, Senador Hugo
Ramos. Quando ele diz que nem para favorecer, o Goveino deveria iludir. Eu
não recuo realmente da expressão que utilizei. Os rumores cresciam ..Af, o Senador Roberto Saturnino fala de rumores, há algum tempo. O Senador Marcos Freire também trouxe a palavra aqui, traduzindo rumores. Esses rumores
C!esc~m. Os economistas sabem que as empresas de hoje são um pouco diferentes das effipresas dC-hâ vinte e cinco ou trinta anOs. ElaS pioCui-ain se -antecipar em relação a esses movimentos das desvalorizaçõCs cambiais. Porque
ganham 2%, 3% ou 4%, quanto mais 30% num dia.
Então é perfeitamente possível, a partir de um dado que me deu aqui o
nobre Senador José Lins, quando houve aquela anulação dos negócios com
ORTN a base de dois anos, que alijá estava um indício bastante expressivo
de que poderia haver uma desvalorização mais ampla do que a desvalorização original. Três de abril do ano passado, está me dizendo o Senador José
Lins. Então, a partir daí é possível que as empresas começassem a tentar ver.
naquele claro--escuro, o que se passava. Quando o Governo tomou conhecimento de rumores, fez o contra rumor. Aí, não é iludir, no sentido que talvez
S. Ex• me colocado em dificuldade de defender. É aquilo que se chama, na
linguagem de minha formação original, a contra-informação. Porque a informação veio de maneira danosa e eu faço uma contra-informação para anulála. E foi isto que o Governo fez.
Esta ê a palavra que no momento eu posso dar, reservando-me para o esclarecimento final a partir do encontro do Ministro com a Câmara dos Deputados. Muito obrigado. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) Senador Almir Pinto.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. ALMIR PINTO (CE. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Não serão rumores, apenas curtas palavras sobre o momento atual que a
Nação atravessa.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quem leu a imprensa brasileira de ontem deve ter sentido que o desjejum
foi indigesto; pelo cardãpio que lhe foi oferecido.
O que mais preocupa o povo brasileiro e, mais ainda, o Governo da República é a profunda crise económica que de algum tempo a esta parte vem
abalando os fundamentos da economia nacional.
Ao lado da crise económica, aí estã a violência urbana constituindo-se
matéria obrigatória, porque quase permanente, do noticiârio da imprensa
brasileira.
E como prova desta assertiva, vemos estampada, na primeira página do
Jornal de Brasília de anteontem, a notícia que se deixa encimar com esta frase:
Violência urbana preocupa Figueiredo.
O Presidente da República habitualmente se informa sobre a situação do
País pela consulta de boletins que lhe são enviados diaria-mente por sua assessoria mais direta: Conselho de Segurança Nacional, Serviço Nacional de Informações, SECOM e outros.
Os fatos da maior gravidade que atentam contra a segurança pública estão merecendo de Sua Excelência atenção especial, bastando que se registre
haver o Presidente preferido a consulta direta dos jornais, que revelam os
pormenores do crime, para melhor capacitar-se de como esse o~rreu e onde,
para, com os órgãos de segurança, por cobro a crescente criminalidade no
País.
Para se ter idéia de como andam as coisas nesse setor, aí estão os crimes
acontecidos na Baixada Fluminense e jâ despontando em Brasília que, diante
do entredevoramento de marginais no Estado do Rio de Janeiro, parecem fugir para o Distrito Federal, palco, nos últimos dias, de bárbaros assassinatos.
O Correio Braziliense, em sua primeira página, estampa: Mão Branca assassina mais nove, e discrimina- Os locais das ocorrências criminosas.
Hã como que um desafio às autoridades responsáveis pela segurança
pública, bastando que se constate a audácia dos criminosos em enviar comunicados aos policiais das diversas delegacias cariocas, pormenorizando os crimes cometidos a onde os cadáveres poderão ser encontrados.
Como se não bastassem os freqaêlites atentados à vida alheia, aí estão as
dificuldades com que se debate a economia, com o desencadeamento de greves como a que foi deflagrada pelos portuários em Santos, cujos prejuízos, à
Nação, já atingem a elevada cifra de I bilhão de cruzeiros.
O Governo, através do Ministério do Trabalho, tem envidado esforços
para uma solução pacífica, como caracterízado está o movimento, sem perturbação da ordem, mas ilegal, como o classificou a Justiça do Trabalho.
Há ao que parece intransigência, quando deveria existir compreensão.
Um Pais pobre, em luta permanente pelo desenvolvimento, não poderâ
resistir a determinados movimentos antipatrióticos que poderão .. implodir" a
desgastada economia.
Basta que se atente para o que o Sr. Ministro Galveas, da Fazenda,
revela-nos em declaração à impiensa: -Brasil pagará mais juros do que previsto,
admitindo que deverâ pagar, pelos juros da dívida externa, um volume maior
do que a USS 5, 7 bilhões de dólares, conforme inicialmente programado, jâ
que-ã-s-preVISões -roram- feitas·cc;m- baseiTICdii de- 14,25%
do internacional.
O Ministro da Fazenda - segundo se lê e se constata das suas declarações, .. haver considerado um absurdo os 20% praticados no mercado de eurodó/ar"- comenta a seguir que .. ninguém havia previsto que as taxas chegassem a níveis tão_ altos."
O piot é que o Ministro Galveas ainda nos revela reconhecer que 60% da
dívida externa contraída pelo Brasil possui claúsulas de reajustamento de taxas, a maioria a cada 6 (seis) meses, o que implicarâ ainda mais em aumento
das despesas este ano!. ..
Some-se a tudo isto o despêndio com a compra de petróleo e importação
outras necessárias à vida do País!
Por sorte, como hâ poucos dias afirmei desta tribuna, não podemos nos
lastimar da nossa produção, que neste ano excede a todas expectativas, principalmente no setor agrfcola, o que verá em muito minimizar os efeitos deletérios sobre a terrível inflação.
Mas, Srs. Senadores, só isto não basta; mister se faz um esforço coordenado, Governo e povo, ajustados dentro de um dispositivo visando a soergue-
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rem a Nação, a estas horas a braços com problemas que bem poderão ser SO·
lucionados, com o trabalho e a compreensão de todos.
A hora é de união e não de desagregação, porque não está em jogo o in·
teresse da classe e sim os superiores interesses da Nação. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Bernardino Viana.
O SR. BERNARDINO VIANA (PDS - P I - Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A cada dia que passa· o Banco do Brasil se afirma como empresa padrão
capaz de fazer coisas que parecem impossíveis de ser realizadas no temp.o em
que o famoso estabelecimento as realiza.
No ano passado, levou a cabo reforma administrativa das mais profun~
das e fê-lo com tal rapidez e eficiência que causou adm-iração a todos que, co~
nhecendo o porte de tamanha empreitada, viram concluída com pleno suces~
so em tempo recorde.
O Banco do Brasil, até 1978, era administrado por uma Diretoria composta de um Presidente, quatro diretores vinculados a atividades-meio e dez a
atividades-fim.
Às atividades-meio eram executad~s por qUatrO c:Üie""iOres, a saber: a) o
da Carteira de Administração; b) o da Coordenação e Execução da Política
de Crédito Rural; c) o da Carteira de Finanças; e d) o da Carteira de Recursos
Humanos.
As atividades-fim, a cargo de dez diretores, sendo frês de relacionamento
com o comércio exterior, compreendendo: a) o da Carteira de Agências e Par~
ticipações Internacionais; b) o da Carteira de Câmbio; e c) o da Carteira de
Comércio Exterior. Os sete outros, de Operações no Pais, eram diretores regionais, com atuação: a) na áiea da Amazônia (DIRAM); b) do Nordeste
(DINOR); c) do Rio de Janeiro e do Espírito Santo (ÔIREG); d) de Minas
Gerais. Goiás e Distrifo Federal (DIMIG); e) de São Paulo (D!SAP); f) do
Paraná e Santa Catarina (DICAP); e g) do R:~ Grande do Sul (DISUL).
A cada uma dessas diretorias estava vinculada uma gerência operacional, a princípio todas com sede em Brasília.
Nos estados, reclamava-se o fato de não serem essas gerências localizadas nas capitais respectivas e que uma vez transferidas, deveriam ter poder
decisório para deferir, até certo limite em cruzeiros, as operações propostas
em cada unidade federativa.
Esse pleito vinha sendo estudado pela administração do Banco, hã algum tempo, e deu~lhe solução agora com a reforma administrativa de 1979.
A reforma, atendendo aos preceitos da nova lei das sociedades anônimas, deu nova estrutura organizacional ao Banco, com a criação do Conselho
de Administração e, aproveitando o ensejo, nova feição ao Conselho Diretor.
,
No Conselho de Administração, compoSto-de nove membros, hã três expresidentes do Banco, dois membros do Conselho Diretor- o Presidente e o
V ice-Presidente-, e representantes do quadro de funcionários e da minoria
da Assembléia de Acionistas.
O Conselho Diretor é integrado pelo Presidente, um Vice-Presidente de
atividades~meio e dois vice-presidentes de atividades-fim e quatorze diretores.
Três dos quais ligados à Presidência; quatro à ârea de Administração; t!ês à
de Recursos e Opoerações Internacionais; e quatro à de Operações no País.

Refiro-me ao desempenho surpreendente do Banco do Brasil no programa do Governo Federal de expansão da produção agrícola, a partir de 1980,
com vistas inclusive ao abastecimento interno e à exportação dos excedentes
agrícolas.
Esse desempenho materializou-se na implantação por todo o território
nacional de Postos Avançados do Crédito Rural e da iniciativa dos 6.800
Postos de Atendimento. Aqueles, como diz o Relatório Anual de 1979 do
Banco, na Mensagem aos Acionistas, ..com o objetivo primordial da capilarização do crêdíto e esses últimos, com a finalidade de atender o acolhimento
de propostas ruraiS de custeio, de investimento e de preços mínimos".
O resultado dessa conjugação de esforços - o Banco do Brasil e os demais órgãos envolvidos - está aí, com uma safra de milho 30 por cento
maior que a de 79 - 20,6 milhões de toneladas; a de soja, promete uma colheita recorde de 15 milhões de toneladas, acima em 50 por cento da produção de 1979; e a de arroz, a nível de 9,8 milhões de toneladas, também superior a 30 por cento da safra do ano passado.
Há quem estime a colheita de grãos em 52 milhões de toneladas, a maior
do Brasil, em todos os tempos.
Nesta oportunidade, permito-me registrar o que é o Banco do Brasil em
grandes números, como o faz o relatório.
O ativo líquido, no valor de 1 trilhão 461 bilhões e 69 milhões de cruzei.:.
ros, representado pelos empréstimos, depósitos, patrimônio líquido, capital
social, lucro líquido lucro distribuído, é superior ao de 1978 em 87' 7 por
cento.
O lucro líquido por ação foi de 52 centavos de cruzeiros, 52,9 por cento
acima do registrado em 78; o lucro distribuído por ação, 45 centavos de cruzeiros, apresenta-se superior ao de 78, em 136,8 por cento; e o valor patrimonial, 4 cruzeiros e 71 centavos, por ação, é superior ao de 78, em 64,1 por cen~
to.
O Banco, em dezembro de 1979 já coritava com 1.551 agências no País e
55 no exterior e com um -quadro de funcionários de 84 mil e 546.
De parabéns estão os acionistas, conselheiros, diretores e funcionários
desse ''Banco do Brasil, uma tradição que se moderniza" e que é motivo de
orgulho para todos nós que acreditamos neste País.

e

O Sr. Paulo Brossard (RS) -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. BERNARDINO VIANA (PI)- Pois não, com muito prazer, Senador Paulo Brossard.
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Eu creio que de parabêns está o Brasil, hã
muito tempo, com uma instituição como o Banco do Brasil, que é realmente,
uma instituição modelar. V. Ex• talvez seja suspeito em fazer elogio, porque,
ao que me consta, é ligado aos seus quadros funcionais. Eu não tenho essa
suspeição~ mas não é de hoje que venho externando esta opinião.

O SR. BERNARDINO VIANA (PI) - Eu agradeço muito ao Senador
Paulo Brossard pela referência que faz ao Banco do Brasil. Realmente, sou
funcionário aposentado do Banco do BrasiL Ali trabalhei durante 28 anos e
meses e pude acompanhar a trajetória da evolução do Banco, durante o
período de 1945 ao período de 1971, tendo ocupado ali todas as posições da
carreira de escriturário do Banco.
Agradeço, pois, as palavras gentis e encorajosas do Senador Paulo BrosOs diretores vinculados à Presidência são o de Controle, o de Planeja- sard.
mento e o de Comércio Exterior. Â Vice-Presidênda de Administração, o de
Era o que tinha a dizer. (Mui to bem!)
Recursos Logísticos, o de Recursos Tecnológicos, o de Recursos Humanos e
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
o de Recursos Materiais. Â Vice-Presidência de Operações e Recursos Internacionais, o de Operaç-Ões Externas, o de Operações Cambiais e o de Recur- Senador Paulo Brossard, por cessão do nobre Senador Nelson Carneiro.
sos Administrativos dã Área Internacional. Â V ice-Presidência de Operações
O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
no País, o de Crédito Comercial, o de Crêdito Industrial, o de Crédito Rural e revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
o de Operações Financeiras e Serviços.
Sere'i extremamente breve, porque sei que ainda hã colegas que desejam
As diretorias que antes erani regionais, podendo cada diretor operar, em ocupar a tribuna, na tarde de hoje, e um debate imprevisto retardou o acesso
todas as modalidades de crêdito, na ârea sob sua jurisdição, são hoje especia· deles à tribuna do Senado.
Iizadas dirigidas cada uma delas para um setor da economia, o rural, OindusMas, eu não queria deixar para a próxima semana o apelo e o registro
trial, o comercial e o de serviços, sob o controle da Vice-Presidência de Op.e- que vou fazer hoje. O registro é uma reiteração, uma vez que já me ocupei do
rações no País.
assunto nesta Casa. Diz respeíto à situação da soja e ao chamado confisco da

As gerências regionais foram substituídas pelas superintendências de
Operações nos estados federados, cumprindo-se, assim, o anseio das classes
empresariais de serem descentralizados da Direção Geral do Banco os órgãos
deferidores de crédito, até um determinado limite fixado pela instância superior.
Essa, a reforma administrativa, foi um feito da administração atual, capataneada pelo Senhor Oswaldo Roberto Colin, dos mais dignos de aplausos,
mas gostaríamos de trazer aqui outros fatos que engrandecem o nome jâ tradicional do Banco do Brasil e do seu ilustre quadro de funcionários.

soja. Não se trata propriamente de um confisco, mas sim da cobrança do imposto de exportação nas exportações de soja. Mas, como já houve confisco,
em vezes anteriores, em relação à carne, e em relação à própria soja, está generalizada a palavra, o vocábulo.
_
Mas o fato, sr.- Pi:esldente, é que a cobrança do imposto de exportação
sobre a soja exportada está provocando a maior reação jâ vista no seio da
agricultura rio~grandense.
Os jornais do centro do País e os jornais daqui de Brasília têm noticiado
ultimamente. Se eu estivesse a ver a questão em termos partidários, não diria
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--------------------~--------------~~-~------------------~--nada. Mas estou vendo a questão em termos gerais, impessoais, nacionais. aguardam a redistribuição, que é a promessa que lhes faz o Departamento
Administrativo do Serviço Público.
Hã hoje um clima de guerra no _Rio Grande do Sul.
Não figuro entre os amigos do Ministro do Planejamento nem do Minis·
O Sr. Mauro Benevides (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
tro da Fazenda, mas tomo a liberdade de lhes dar um conselho: não apaO SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Ouço o nobre Senador Mauro
reçam no Rio Grande do Sul. É tal o estado de espirita hoje vigorante lâ que
nunca vi. Sr. Presidente, reação igual. Talvez porque, em anos anteriores, os Benevides.
sojicultores foram tremendamente prejudicados pela política governamental.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador Humberto Lucena, dese- ~
Talvez, tenha aí alguma explicação psicológica. Mas, independentemente des- jo, realmente, apoiar a manifestação de V. Ex• em favor de todos esses servisa ou de outra explicação. o fato é que hã uma i'eação impressionante entre os dores, e pretendo destacar, também, de forma enfâtica, a situação daqueles
agricultores rio·grandenses. Eu não sei quanto a União vai arrecadar com esse servidores da Rede Ferroviária Federal que se encontram, realmente, à espeimposto. Não sei, mas tomo a lib'erdade de perguntar e na pergunta vai um ra dessa reclassificação, que nunca vem, em razão de terem optado pelo regiapelo. Valerá a pena? Valerã a pena arrecadar alguns cruzeiros e criar mais me estatutário. Já tive oportunidade, na Sessão Legislativa passada, de fazer
um problema neste País tão convulsionado como está? Ademais, eu lembraria uma reclamação da Tribuna do Senado Federal, dirigida não apenas ao Direque esses estados de alma ocorrem geralmente nos grandes centros urbanos, e tor do DASP, mas também ao Sr. Ministro dos Transportes, no sentido de
raramente nos diluf_dos e rarefeitos meios rurais. Pois isto está ocorrendo, que se encontrasse, realmente, uma solução que compatibilizasse os interesses
agora. nos meios rurais.
desses servidores que optaram pelo regime estatutário e aqueles outros que se
Era isto e só isto que eu queria dizer nesta tarde, Sr. Presidente. Não es- encontram em disponibilidade com os interesses da União. No instante em
tou falando aqui como Senador da Oposição, como Uder ~a Oposição. Estou que V. Ex• se reporta a esse tema, eu me permitiria inserir este aparte no dismais falando quase que como amigo do Governo. Mas verdade ê que mais curso de V. Ex•, que através dele voltássemos a insistir junto ao DASP, junto
amigo do Brasil do que do Governo.
ao Ministério dos Transportes, enfim, junto- à Admínistração Federal, para
Era apenas isto, Sr. Presidente, que eu desejava dizer. (Muito bem! Pal- que se chegue ao deslinde dessa questão, que vem preocupando milhares de
servidores.
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Mauro Benevides, por cessão do Senador Gastão MUller.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Integrando-se na radiofonia brasileira, passa a funcionar hoje, em Fortaleza, mais uma emissora 'do tipo FM, pertenCente à empresa O Povo. que tem
à sua frente a Sra. Albaniza Rocha Sarazate, viúva do inolvidável Senador
Paulo Sarazate.
Amplia-se, assim, o raio de atuação do prestigioso órgão da ]mprensa
cearense, agora contando com novo e possante veículo de comunicação social.
Impossibilitado de participar da solenidade de inauguração, em razão
dos trabalhos do Congresso Nacional, notadamente a votação da Emenda
Lobão, transmiti hoje à Sra. Albaniza Sarazate a manifestação do meu aplau·
so por sua eiogiâvel in"iciativa de dotar o nosso Estado de mais um instrumento poderoso de difusão cultural, que haverá de concorrer para acelerar o de·
senvoivimento nordestino.
Tratando·se, pois, de fato auspicioso para a vida do meu Estado, ê que
decidi registrá-lo desta tribuna, fazendo votos por que a Rádio de O Povo
contribua, em sua programação diária, para estiinular os se'ntimentos democráticos do povo cearense. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Gabriel Hermes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador.Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Volto a tecer rápidas considerações sobre a situação dos servidores
públicos civis da União e de suas autarquias.
Desejo salientar, como já o fiz de outras vezes, que houve uma profunda
modificação na política de pessoal, depois da substituição, na Direção Geral
do Departamento Administrativo do Serviço Público, do Coronel Darcy Siqueira, que foi uiri algoz da classe, tanto assim que o seu substituto, ao contrârfo de S. S•, tem tomado a si a tarefa de, pero menos, acolher os apelos do
Congresso Nacional e procurar resolver, sob vários aspectos, a situação de
servidores da administração direta e indireta_da União.
Entretanto, quero chamar a atenção, na tarde de hoje, de modo especial,
para o velho problema daqueles servidores que ainda se encontram à disposição do DASP, porque não optaram para õs quadros da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para os quadros da Fundação IBG E e de outras entidades da Administração Pública. São_ em torno, ainda hoje, de cerca de 30
mil funcionários e, diga-se de passagem, funcionáriOs est3.ftiíários, com todos
os seus direitos, íridusive à estabilidade, e que se encontram em casa, sem terem sido reclassificados, ganhando uma miséria, Sr. Presidente, enquanto

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Muito grato a V. Ex•, que tem
muita razão em incluir, no meu pronunciamento, os servidores da Rede Ferroviária Federal, cuja situação ê idêntica à dos Correios e Telegrafas, do
lBGE e de outras entidades.
Mas, Sr. Presidente, além disso gostaria também de reclamar do Governo o apressamento do envio, ao Congresso Nacional, do novo Projeto doEstatuto dos Servidores Civis da União, que está sendo elaborado hã alguns
anos, que vem sofrendo várias alterações e que, até agora, apesar das promessas governamentais, não chegou às nossas mãos para o devido exame, para a
devida trarriitaÇãõ nO Co_ngfesso" Nacional. E preocupa-me, sobretudo, um
ponto fundamental nesse novo Estatuto: é que se procure assegurar, no seu
contexto, sem mais delonga, o direito que têm os servidores públicos da
União e de suas autarquias de perceberem o 139 salârio, quejâ é hoje uma velha conquista dos empregados da Consolidação das Leis do Trabalho, mas
pertencentes às empresas privadas. Entretanto, até hoje o Governo não ga·
rantiu aos seus próprios servidores essa vantagem, quando se sabe que, inclusive em relação às empresas privadas, já existe atê o chamado 149 salário, que
é pago com recursos oriundos do fundo PIS - PASEP.
O Sr. Marcos Freire (PE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Ouço, com prazer, o nobre Se·
nadar Marcos Freire.
O Sr. Marcos Freire (PE) - Esse ponto que V. Ex• traz, da orientação
do Governo impôr certas obrigações às empresas privadas e, ao mesmo tempo, escapar delas, é bem um sintoma da insensibilidade governamental. Em
Pernambuco, poderíamos lembrar que no governo municipal de Migual Ar·
raes, no início da dê.cada de 1960, um dos fatos que assinalaram a sua orien·
tação de governo popular foi o de conceder o 131' a todos os funcionários mu·
nicipàis da cidade de Recife. Antecedeú-.:Se, assiin, a qUalquer iniciativa oficial
nesse sentido, o que demonstrava que o Governo precisa tratar os seus servi·
dores como acha que as empresas privadas devem tratar os seus. Portanto, é
muito oportuna a invocação que V. Ex• faz, e parece-me que o Governo está
na obrigação moral de oferecer aos funcionários públicos o I39 mês.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) Ex• às minhas palavras.

Muito grato pelo apoio de V.

Sr. Presidente, o que estou dizendo reflete uma aspiração de toda a numerosa classe de Servidores Pú_blicos Civis da União que, através de suas "entidades" de classe, tem repetido memoriais ao Sr. Presidente da República,
pleiteando a percepção do I39 salário.
O Sr. Itamar Franco (MG)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Com muita honra, ouço o nobre
Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MG)- t nesse ponto, quando V. Ex• se refere ao
131' salário, que tivemos oportunidade de debater aqui mesmo, no Senado,
com o ex·Diietor do DASP. E veja V. Ex• qual era a idéia do Governo, e não
sei se ainda prevalece a mesma idéia: substituir a licença-prêmio pelo 131' salário, o que ê um absurdo. A licença deve ser mantida, como deve ser concedi-
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do também o 13Q salãrio. Gostaria de incluir na fala de V. Ex•- se me fosse
permitido- um apelo em relação aos aposentados, aos servidores públicos
aposentados, que lutam hâ muitos anos, digamos assim, pela equiparidade,
até hoje não concedida. Posso dizer, porque quando Prefeito de Juiz de
Fora equiparei os aposentados aos funcionários efetivos. Parabéns a V. Ex•
pelo seu pronunciamento.
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Difundindo concomitantemente a cultura e o ensino, o estilo de vida religiosa
de São Bento - que se tornaria mais conhecido sobretudo com São Gregório
Magno - realmente marca indelevelmente a nossa vida religiosa. Graças à
pregação e à prática da mensagem evangélica, a difusão das letras e das artes,
é que, através do tempo e do mundo, os beneditinos têm levado a sua influência Civilizadora.
Da tribuna do Senado, portanto, como representante de Pernambuco,
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- V. Ex• tem toda razão quando
fala na questão da paridade entre servidores ati vos e inativos, porque isso im- congratulamo-nos com o evento hoje tão oportunamente comemorado, enviando, em especial, a nossa saudaç~o a Dom Basílio Penido, Â.bade de Olinplica no cumprimento de um principio de justiça.
E, por último, Sr. Presidente, desejo também colocar o problema da ex- da, e a todos os que, em Pernambuco e no Bra~il, fazem e ilustram as várias
comunidades beneditinas. (Muito bem!)
tensão da nova lei de política salarial aos servidores públicos. Aliãs, na mesma linha de pensamento do nobre Senador Jarbas Passarinho- que insisto
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Concedo a palavra ao nobre
em dizer- quando vaio ao Congresso a mensagem do Senhor Presidente da Senador Hugo Ramos. (Pausa.)
República, instituindo o reajuste semestral para os salários dos empregados
S. Ex• não está presente.
das empresas privadas, em entrevista à imprensa, fez questão de frisar que
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
por uma questão de justiça, se devia também aplicar aquela politica aos serviS. Ex' não estâ presente.
dores públicos. Mas, até hoje isso não se concretizou, e a inflação aí esta suConcedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
bindo cada dia mais, apesar de todas as medidas do Sr. Ministro Delfim N etO SR. ITAMAR FRANCO (MG- Pronuncia o seguinte discurso. Sem
to que, ao que tudo indica, não vai conseguir detê-la no patamar de
45%, ao final do ano, Sr. Presidente. E enquanto os empregados das empresas revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Neste final de tarde, no vazio do nosso Senado, apenas queria trazer ao
privadas vão ser semestralmente reajustados, os servidores p~blicos terão que
aguardar um ano; conseguiram agora 56%, mas só no final do ano é que farão conhecímento da Casa que, ontem, apresentei ao Congresso Nacional uma
Proposta de Emenda à Constituição que,
jus a novo reajuste elos seus vencimentos.
Sr. Presidente, essa é uma politica social de dois pesos e duas medidas.
altera o§ JP do art. 17; o item III do art. 42, suprimindo-se o item V
Por que o Governo insiste em que as empresas privadas façam seus reajustes
do mesmo artigo e renumerando-se os seus itens seguintes, da Constisemestrais e não ado ta o mesmo critérfo para seus empregados? ta pergunta
tuição Federal.
que fica no ar, Sr. Presidente, ao terminar estas palavras com um apelo aó SeDiz:
nhor Presidente da República, para que atenda a essas justas reivindicações
dos servidores públicos. (Muito bem!)
"As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
hos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a seguinO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
te Emenda ao texto constitucional:
Senador Marcos Freire.
Art. I' O§ I' do art. 17 da Constituição Federal passa a ter a
O SR. MARCOS FREIRE (PE. Lê o seguinte discurso.)
seguinte redação:
~-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Art. 17 .......... ----··-·· ....... - ......... _... __ .
Ainda criança, via as ladeiras de O lida serem palmilhadas por alpercatas
§ l9 O Poder Legislativo do Distrito Federal serã exercido por
toscas de homens que, abdicando dos atrativos do mundo, coloriam a nossa
uma Asserilbléia Legislativa, cuja composição e competências serão
velha Capital com sÚas b~tinas soltas ao vento, descendo e subindo ao Mosestabelecidas em Lei Complementar".
teiro de São Bento - onde nasceu a nossa tradicional Faculdade de Direito
Art. 2' Ficam suprimidas: do item III do art. 42 da Consti- encravado nas colunas históricas da terra âe Duarte Coelho.
Hoje, o velho convento, e não apenas o de Olinda mas os mosteiros de
tuição Federal, as expressões: "do Governador do Distrito Fedevârias cidades do Brasil e do mundo, abrem as suas portas para comemorar
ral"; e o item V do mesmo artigo, renumerados para V, VI, VII e
solenemente os 1.500 anos do nascimento de São Bento.
VIII os atuais itens VI, VII, VIII e IX.
Â vida religioSa, dentro desse· monastério se entregou um amigo irmão
Justificação
meu, nascido Elias Costa Rego e que tomou o nome de Dom Mariano. A
Apresentamos, na 9• Legislatura, Proposta de Emenda à Constituição
mim e aos meus filhos, nos momentos bons e nos instantes difíceis, tem trazido a sua palavra de apoio e de esclarecimento, bem como incentivando-me na criando o Poder Legislativo do Distrito Federal, através de uma Assembléia
Legislativa, a qual, infelizmente, naquela oportunidade, não .teve a acolhida,
orientação que me tracei na vida pública.
A invocação da vida de São Bento e da Ordem Beneditina faz, parte da a nosso ver necessária, da maioria do Congresso Nacional.
Convicto ainda de que urge a sua insÜtuição, voltamos a submeter aos
própria História da lgr<tia.
A ação dos monges beneditinos, essencialmente fiel ao ideal monâstico senhores Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a presenbaseado na oração e no trabalho, incorporou-se, também, à vida cotidiana de te Proposta, mantendo o mesmo texto legal e justificação do projeto anterior,
nossa sociedade, sobretudo no que diz respeito à ajuda à nossa comunidade e por persistirem as razões e fundamentos ali apontados e também, porque,
nestes tempos esperançosos de abertura política, a participação do povo
à difusão da cultura e do ensino à nossa gente.
torna-se, mais do que nunca, imprescindível.
O Sr. Mauro Benevides (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
Estamos propondo a representação politica para Brasília apenas a nível
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Com toda satisfação, nobre Senador de Assemblêia Legislativa por respeitar a iniciativa, já anteriormente apresentada, em outros níveis de representabilidade, por outros parlamentares, o
Mauro Benevides.
que, certamente, deverá ocorrer neste ano.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, desejo,
A autonomia dos Municípios antecede, na História Políticoneste instante, juntar a minha palavra à de V. Ex~, na homenagem qUe presta Administrativa do País, à das Províncias, posteriormente transformadas em
aos filhos de S,ão Bento. Aquela obra leva_da a efeito eni -Recife - especialEstados e os primeiros mandatârios do povo eleitos no Brasil foram os Vereamente a Sua Faculdade de Direito - sempre esteve vinculada à hist6ria do dores, seja na função normativa, ou, como intendentes, no exercício executiCeará, pois por lã passaram vultos da maior expressão na vida intelectual do vo, ou najudicação de primeira instância, ou, finalmente, como representanmeu Estado: o Senador Pompeu e o Senador Alencar, que pontificaram nesta tes dQ povo em certas deliberações do Reino.
Casa como representantes legítimos do povo cearense, lâ tiveram ocasião de
Por isso, no Império, a capital do País, então no Rio de Janeiro, com o
haurir ensinamentos valiosos e que concorreram para projetã-los na vida
nome de Município Neutro, elegia seu Paço Municipal além de Deputados
pública do País. Portanto, quero também expressar a minha solidariedade a
Provinciais, como, também, com a proclamação da República, transformado
esta manifestação de regozijo, especialmente porque os beneditinos realizaem Distrito Federal, passou a eleger seu próprio corpo político, representado
ram em numerosos países, notadamente entre nós, um extraordinário trabana Câmara dos Deputados e no Senado.
lho de evangelização, vo1tado de modo precípuo para o Povo de Deus.
Entretanto, ao ensejo da transferência da Capital da República, instalaO SR. MARCOS FREIRE (CE)- V. Ex• diz muito bem, Senador Mau- da em Brasilía, considerou~se necessária a neutralização do jogo político loro Benevides, dos efeitos universais da ação beneditina. O lema ..Oração e cal, podendo o eleitorado brasiliense_ votar, apenas, para Presidente e Vice__:Trabalho" tem trazido com efeito, frutos dos mais proveitosos à humanidade. Presidente da República. Veio a Constituição de 1967 e, tornada indireta essa
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eleição, o eleitorado de Brasília teve~ praticamente, ca5Sãd6 o direito de sufrágio, situação ímpar em tOda a Fed.eração, pois, no nlínimo, o mais atrasado
MunicípiO de um Território Federal escolhe, como as Capitais dos Estados,
os seus vereadores.
Decerto, dentre as justificativas apresentãdas para a interiorização da
Capital, figurava aquela, totalmente improcedente, de que o centro cívico da
Nação, o palco das mais importantes decisões político-administrativas, legislativas e judiciais deveria ficar isento das lutas eleitorais e imurie às clientelas
partidãrias, para que aqui não se repetissem Os~episódios constrangedores verificados em situações análogas. Hoje, uma cidade com mais de um milhão de
habitantes, meia dúzia de universidades, pujante vida intelectual,
aoresentando-se o seu setor terciário como um dos mais desenvolvidos do
Brasil, se vê privada do mais elementar direito de cidadania, no regime democrático, que é o voto, fulcro de toda legítima representatividade.
Dura essa situação desde I 960, última vez em que o eleitor brasiliense foi
chamado a votar para Presidente e Vice-Presidente da República.
As seqUelas dessa injustiça-estão configuradas nos parágrafos 19 e 29 do
artigo 17 e nos itens III e V do artigo 42 da Constituição Federal, onde se defere ao Presidente da República a nomeação do "governador do Distrito Federal".
A imprensa de Brasília, suas classes produtoras, a palavra da cátedra,
numerosas vozes, na Câmara e no Senado, nas úrtimas-fegislaturas e, enfim,
as permanentes manifestações poJ?Ulilres, têm apoiado essa reivindicação do
eleitorado brasiliense, no sentido de contribuir para a escolha dos que cuidarão das suas leis tributárias, orçamentárias, de serviços públicos e de pessoal,
como ocorre com a mais humilde parcela da organização nacional, o mais
modesto dos municípios brasileiros.
Essa longa experiência, de quase vinte anos, não comprovou qualquer
conveniência desse absenteísmo eleitoral forçado; mas, ao contrário, emude·
cendo, politicamente, um dos mais robustos centros cívico-culturais do País
fez com que os poderes se exercessem sem o influxo da opinião pública, que
só é realmente atuante quando vota, quando pode exercer o poder de fiscalização que incumbe à Nação sobre o Estado.
Toda essa distorção- a Capital da República politicamente s-ilenciada,
como jamais ocOrrera em nossa História- pode corrigir-se com a eliminação
da expressão .. o governador do Distrito Federal", no § 29 art. J7 e da expressão .. do Governador do Distrito Federal", no item III do art. 42 da Constituição, eliminado o item V desse mesmo artigo, dando-se redação adequada
ao§ 19 do artigo 17.
Deferindo-se à mais alta hierarquia legislativa a solução final do problema, es~aríamos em condições de atender aos aspectos peculiaríssimos desta
Unidade federada. Mas, em lugar de uma Câmara de Vereadores, Deputados
Federais e Senadores, como acontecia no antigo Município Neutro e no anterior DistritO Federal, conservaríamos, por enquanto, o Governador nomeado, sujeitas, no entanto, suas deliberações sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração, ao crivo de um órgão
deliberativo próprio, soberanamente esc-olhido pelo eleitorado do Distrito
Federal.
Estamos seguros de que não é outra a aspiração do Congresso Nacional,
quando o Senado reconhece que a cumulação, com suas funções ordinárias,
da sua atribuição--féderal com aquela prevista no§ }9 do art. 17, não apenas
conflita com o sistema representativo, mas dificulta a própria "administração
de Brasília.
A importância, Sr. Presidente, desta emenda é que visa dar ao Distrito
Federal uma representação nascida desta cidade, porque entendo, Sr. Presidente, que a ComissãO do Distrito Federal não tem a estrutura adequada
para continuar gerindo os destinos da Capital Federal.
Cabe ao Senado legislar para assuntos de pessoal, assuntos referentes ao
problema da tributação, orçamentário, e nós, lamentavelmente, quando falamos aqui no plenário, no Distrito Federal, Sr. Presidente, temos até vontade
de pedir desculpas aos Srs. Senadores, tal é o descaso, fruto da nossa - eu não
'diria- incompetênd2.c.!J da nossa insensibilidade - mas da falta de estrutura
que tem o Senado Federal para se adequar à problemática de Brasília.
Hoje, por exemplo, chega às minhas mãos- e veja com que dificuldade
terei que dar o parecer- pedido do Governador do Estado ao Senado Federal para instituir uma taxa-de limpeza póblica. Pergunto eu a V. Ex•, Sr.
Presidente, e aos demais companheiros do Senado Federal: como n6s, Senadores de outros Estados que aqui viemOS fepresentãndo os nossos Estados.
entendendo que o Senado é o povo na sua regionalidade, na sua condição local de vida, como nós, volto a perguntar~ Sr. PreSidente, poderemos, com sensibilidade, aprovar ou não uma taxa de limpeza pública?
Diz o Sr. Governador, na sua mensagem ao Sr. Presidente da República,
que .. o espírito do anteprojeto, ora posto ao elevadO juízo de V. EX'''- pala-
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vras do Sr. Governador, e não minhas - ué comunitário por excelência,
enquadrando-se numa cOncepção de Estado-cidadão participando efetivamente do desenvolvimento da cidade".
Eu tiro, então, das palavras do Governador, Sr. Presidente, a seguinte
conclusão; se o GoVernador entende que esse anteprojeto é comunitário por
excelência e se enquadra na concepção de Estado-cidadão, perguntamos nós
às autoridades maiores da Nação: por que não permitir uma representação
popular nesta Cidade, uma cidade que jã conta com mais de um milhão de
habitantes, uma cidade que tenha, constantemente, os seus representantes,
nas Assembléias Legislativas, falando sobre custo de vida, transporte, iluminação, água, esgoto, c~lçamento, assuntos que por certo não interessam aqui
ao Senado Federal'?
Mas, Sr. Presidente, é muito difícil sensibilizar o Governo que aí estã;
Governo que já comeÇa hoje negando as eleições diretas porque cabe a ele a
oportunidade_ da escolha e da decisão; Governo que já começa às escondidas,
Sr. Presidente, querendo prorrogar mandatos de prefeitos e Governadores.
Então, é difícil sensibilizar o nosso Governo para a problemática do Distrito
FederaL
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Permite-me V. Ex• um aparte?
OBR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com prazer.
O.Sr. Mauro Benevides (PMDB- CE)- Nobre Senador, mais uma vez
louvo essa posição que V. Ex• assumC? diante do Congresso_ Nacional e, de
forma particular, da comunidade brasiliense, reivindicando a alteração constituciollal para a-ssegurar a representação pOiítica de Brasília no CongressO.
Recordo que, anteriormente, V. Ex' propôs a instituição de urria Assembléia
Legislativa em Brasília e foi, para honra minha, um dos integrantes da Comissão Mista incumbida de examinar e oferecer parecer à matéria. Destaco,
com alegria, que nos debates travados na Comissão sentia-se que até mesmo
representantes da extinta Aliança Renovadora Nacional se mostravam re
ceptivos a essa idéia, a essa iniciativa de conteúdo, eminentemente democrãtico. Mas, lamentavelmente, quando chamados a decidir, através do voto, o
que se viu foi, exatamente, aquela abstenção, e mais do que abstenção, até de
alguns deles, a recusa no oferecimento do apoio de que necessitãvamos para
viabilizar aquela proposta anterior. Pode ser que, este ano, com o esforço e
obstinação de V. Ex• e o nosso modesto concurso, tenhamos condições-de
sensibilizar a bancada majoritária, a fim de levá~la a tornar realidade esta reivindicação -que é indiscutivelmente justa e iegítfma.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Muito obrigado nobre Senador
Mauro Benevides, estou, exatamente, reapresentando esta proposta de emenw
da à Constituição, para pCi"riüffr ao DíStríio Federal uma representação
oriunda do seu povo.
Nobre Senador Mauro Benevid~s. eu dizia justamente do constrangimento que nos causa, como, por exemplo, se eu estivesse aqui nesse instante
reclamando a iluminação de uma superquadra, o problema do calçamento
dessa superquad~a, o I?roblema de água e esgoto; se eu estivesse aqui falando
o quanto está custando uma dúzia de ovos em Brasília, o quanto está custando o litro do leite e o transporte coletivo em Brasília.
~difícil que o Senado possa, realmenie, entender que um Senador de outro Estado tenha que ocupar a tribuna com estes assuntos.
O Sr. Evelásio Vieira (SC) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ouço V. Ex•
O Sr. Evelásio Vieira (SC)- V. Ex•, desde que chegou a esta Casa, em
1975, tem lutado, permanentemente, com o maior elenco de argumentos, de

convicção, em favor da criação de uma representação política para o Distrito
Federal. Porque, na verdade, esta Casa, que está tendo esta missão não está
instrumentada adequadamente para prestar, para cumprir esta gr~nde missão, em favor do desensolvimento da sociedade de Brasília. Como pode um
membro desta Casa estar em condições de interpretar os anseios, as necessidades e as angústias daqueles que moram em Brasília, se este representante,
este integrante desta Casa, não convive com as várias camadas sociais de
Brasília, se a sua convivência é mais com os habitantes, com o povo do seu
Estado, que foi quem lhe delegou poderes para representá-lo aqui? Por essas
razões é que também participamoS da mesma posição de V. Ex•, da necessidade urgente de se criar uma representação política para o Distrito Federal,
para que esses homens, convivendo com o povo de Brasília, possam ser verdadeiros delegados do seu povo. Os meus cumprimentos a V. Ex• pela luta,
pela batalha que tem estabelecido na defesa da- criação dessa representação
política aqui em BrasJ1ia.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Obrigado Senador Evelãsio Vieira.
E V. Ex.' colocou bem. Nós somos representantes dos nossos Estados. V. Ex•
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tem que estar preocupado com o seu Estado, Santa Catarina, eu tenho que estar preocupado com o meu EStado, Minas Gerais.
Mas, veja V. EX• ainda, o absurdo: é que o Congresso Nacional tem um
recesso de três meses, e em julho, tem mais outro recesso de JO dias. Então,
pergunto a V. Ex• e pergunto ao Sr. Presidente, durante o recesso, Sr. Presidente, quem cuida das coisas de Brasflia? Se nós, mesmo em atividade não
cuidamos, quanto mais no recesSo, Senador Evelásio Vieira, quando somos
obrigados a nos recolhermos aos nossos Estados, verificarmos as nossas bases
e mantermos cantata com o nosso_ eleitorado.
·
BraSl1ia continua, Sr. Presidente, desassistida. E {por isso que, mais uma
vez, tento chamar a atenção das nossas autoridades. Seria muito ma,is fácil ao
Sr. Governador, tendo uma assembléia legislativa, tendo uma representação
popular, escolhida diretamente, através de representantes do Plano Piloto e
das cidades·satélites. Seria muito melhor, Sr. Presidente, o Governador gerir
os destinos dessa cidade. Há um vazio entre o Senado e S. Ex' o Sr. Governador. A população sequer, Senador Evelãsio Vieira, sabe que o Senado 6 que legisla para o Distrito Federal. Ela estã afastada, ela não tem_cqnhecimento, ela
precisa ter seus representantes escolhidos diretamente. Mas aí, Senador Evelásio Vieira, é que vem o nosso desencanto, quando ocorre o que assistimos
esta manhã: a Bancada da Maioria desertando do flenãrio _da Çâmara, para
não votar o projeto que restabelecia as eleiçãés díretas para governadores dos
Estados. O Governo diz que vai dai ao LegiSlativo a oportunidade de dec~~ir
o problema das eleições municipais, quando jã estamos sentiÕdo, Sr. Presidente, que, lamentavelmente, caminhamos para a prorrogação dos mandatos
dos Prefeitos e Vereadores. Caminharemos, sim, se o L~gislativo permitir que
isto aconteça. O Executivo diz alto e bom som: .. Nós não queremos a prorrogação de mandatos,_ cabe ao Congresso a decisão". Será que a decisão do
Congresso, Senadof Evelâsio Vieira, vai ser de prorrogar mandatos de prefeitos e vereadores? Será que a decisão do Congresso vai ser corno ela fez no ano
passado, rejeitando uma representação popular para Brasília?
São as perguntas, Sr. Presidente, que deixo neste cair de tarde, no vazio
do Senado, pedindo desculpas a V. Ex' e aos Srs. Senaq_ores porque trouxe ao
conhecimento da Casa âlguns problemas desta cidade sofrida, de uma cidade,
Sr. Presidente, que não tem representação popular, de uma cidade que tem
que assistir à elevação do seu custo de vida, que tem um transporte coletivo
deficiente. com a falta da água, do esgoto e do calçamento- repito- e nós,
~«? ~enado Federal, nos julgamos donos de Brasília sem sequer conhecê-Ia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Com a palavra o nobre Sena·
dor Helvfdio Nunes. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
No ~ês passado, a requerímento de sua auioria, foi aposentado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Cícero Alves, destacado
magistrado que teve atuação das mais brilhantes e destacadas daquela alta
Corte de Justiça de meu Estado.
Seus votos sempre foram -fundamentados e deciSiVos, e nas decisões do
Tribunal foram fixadores de rumos jurídicos que aquela alta Corte costuma
seguir.
Quando o pleito subia à decisão do Supremo Tribunal- Federal, aqui
sempre foi destacada sua acuidade jurídica, seus fundamentos e seu critério,
postos em relevo nas decisões dos ilustres mem-brOs d-o mais alto Colégio Ju~
diciári6 do País, demonstração de que a cultura e a inteligência de Cícero Alves sempre estava em consonância com a boa doUidna, seguindo os bons
exemplos de seus colegas do Tribunal de meu Estado.
Magistrado isento e incorruptível, equilibrado e consciencioso, a aposentadoria do desembargador Cícero Alves foi uma grande-perda para o Tribunal do Espírito Santo onde, com outros insignes cOmpanheiros de nossa Justiça, era o meridiano jurídico daquela Corte Judiciâria.
Aposentado por livre e espontânea vontade, antes que se completasse seu
tempo de serviço ou sua idade, o desembargador Cícero Alves se dispõe a
continuar a prestar relevantes serviços ao Espírito Santo, seja na ãrea particular, seja mesmo na esfera estadual ou federal, razão porque seus amigos muito esperam ainda de sua vida ativa e vibrante, pronta a prestar serviços eminentes ao Estado e à Pãtria:.
Aqui fica nosso registro, na hora em que a Justiça de meu Estado perde,
no seu Tribunal, uma consciência altiva e equilibrada que muito serviu à causa da justiça nas decisões soberanas em que deixou o vinco de sua marca esclarecedora. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Orestes Quêrcia.
O SR. ORESTES QUltRCIA (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O problema da assistência mãterno-irifantil não será sOlucionado enquanto não se equacionar, convenientemente, a apHcBção de recursos das três
esferas administrativas, num verdadeiro plano de salvação nacionaL
. As declara.ções e conferências da,atual Presidente da Fundação Nacional
do Bem-Estar do Menor- a quem não falta uma apreciãvel facúndia e uma
boa formação pedagógica e psicológica - revelam a precariedade dos recursos oferecidos à FUNABEM e às suas congéneres nos Estados, enquanto
avulta, no País, principalmente nas regiões metropolitanas e centros industriais e urbanos, a criminalidade infanta-juvenil, como um câncer nacional.
· Já é tempo de os inspiradores do modelo económico brasileiro se convencerem da ordem de prioridade dos problemas nacionais, colocando-se a
assistência à família, tanto educacional corno sanitária, dentro dos parâmetros estabelecidos desde a Constituição de 1934.
Agora mesmo, Sr. Presidente, estamos recebendo, da Fundação de Assistência à Infância de Santo André, a respeito do apelo feito diretamente ao
Presidente da República, uma especial atenção para problema que envolve
noventa por cento da população infantil daquele Município da Grande São
Paulo.
Trata-se da reformulação de convênio arnbulatorial com o INAMPS, vigente desde 1971, a fim de que se possa remunerar convenientemente o serviço efetivamente prestado a dependentes e segurados da Previdência Social
pela FAlSA.
Essa entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com o objetivo de
prestar assistência médico-social à população infantil de Santo André cuida,
atualmente, de I 56 mil crianças de até: 12 anos, matriculadas na rede ambulatorial de 20 postos de puericultura e pediatria, representando em torno de noventa por cento da população dessa faixa etária,- ilaquele Município.
Dois serviços de consultas de urgência da instituição atendem, 24 horas
por dia, com uma unidade hospitalar dispondo de cinqUenta leitos, um laboratório de anãlise, serviço de Raio- X, doze consultórios de higiene pré-natal,
cinco consultórios dentários, além de serviços de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Alergia Respiratória, Ortóptica e uma creche para os filhos das
mulheres que trabalham fora do lar.
Seu movimento ambulatorial atinge mais de 33 mil consultas médicas
por inês, mais de setenta por cento de dependentes de segurados da Previdência Social diretamente vinculados ao lN AMPS, para fins de assistência médica. A pedido desse Instituto, a F AISA procede à triagem de crianças hospitalizáveis, encaminhando-as para a rede particular convenente com aquele órgão e, no entanto,~ retribuição do INAMPS corresponde, no presente exercício, a potico mais de 36% da disponibilidade financeira da entidade, enquanto
a Prefeitura arca com mais de 59%, menos de quatro por cento oriundos de
outras fontes.
Ninguém ignora a escassez de recursos financeiros dos municípios brasileiros, quando pouco menos de quatro mil recebem apenas sete por cento da
renda tributária naCional, tocan~o mais de sessenta por cento à União.
Pareceria, à primeira vista, que os mais d"esassistidos são os da zona rural. Entretanto, com o fenômeno da urbanização violenta e da metropolização conseqüente, milhões de crianças saem do interior para as cidades
grandes e, no caso das ãreas metropolitanas, é espantoso o crescimento daS
zonas favetadas, com a concentração de enorme contingente humano com
írifimo pÕdÚ aquisitivo e nula contribuição para o erãrio Municipal.
Mesmo assim, a Prefeitura de Santo André, através de subvenções que,
nos últimos "três anos, superaram a cifra de setenta inilhões de cruzeiros, contra apenas trinta e oito milhões do INAMPS. empresta, por intermédio da
FAISA, a contribuição que pode aos filhos dos segurados daquele Instituto.
Não fosse a Prefeitura Municipal e aquela fundação jâ teria cerrado suas portas.
Esperamos que esta argumentação convença o Ministro da Previdência
SoCial, pois, ao que parece, ainda não convenceu o Presidente da República.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
A proibição da caça da baleia no mar territorial brasileiro é: uma providência que jã está demorando, apesar do empenho do Senado Federal que, no
ano passado, aprovou projeto de lei do companheiro Nelson Carneiro, par-
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tindo do princípio de que a luta contra a extinção da baleia vem conquistando
a consciência ecológica de todos os povos.
A matéria está sob _a apreciação da Câmara dos Deputados, desde outubro de 1979 e, não obstante os pareceres favoráveis das Comissões Técnicas, sua votação, em plenário, vem sendo inexplicavelmente adiada.
A Associação Gaúcha de Proteçãoao Ambiente Natural (AGAPAN)
acaba de nos enviar veemente apelo para que-o Congresso Nacional resolva
de vez o problema. O presidente da AGAPAN '--~ ._ J: p.... Lutzenberger adverte
também esta
que está quase exterminada a menor das baleias, a "MTI1k'':
espécie desaparecer do mar territorial brasileiro- acrescenta ele- o fato representará, sem dúvida, mais uma vergonha nacional.
-

se

Eis o texto da representação da AGAPAN:
"A continuação da caça, em nossa costa, da beleia, isto é, da última espécie ainda relativamente abundante, a menor das baleias, a
baleia Mink, depois que as demais espécies, não obstante, ou exalamente por causa dos supostos controles da "Comissãp Internacional da Baleia" se encontram todas à beira da extinção, é uma das
vergonhas de nossa atual civilização de sociedade de consumo que
felizmente jâ se aproxima -de seu fim.
Civilização esta, que vive da destruição progressíva do mundo
vivo, que não mais consegue conviver com <?S últimos restos de natureza intata que nas mais preciosas manifestações de criilção, como
entre outras, a maravilhosa baleia e demais cetáceos, nossos primos
nos oceanos, sõ _consegue ver recursos ou matéria-prima a ser explorada para negócio imediatista, é uma civilização que não sobrevive.
rã e não merece sobreviver.
E as razões sociais? Qual o- tecn-oCiãtã que não está constantemente à procura de máquina e automatização para economizar
mão-de-obra? Temos certeza absoluta que se a COPESSRA conseguissr: automatizar a ponto de poder fazer com 50 homens, o que está fazendo com 350, não hesitaria um só instante em despedir 300,
alegaria razões econômicas e de eficiência de produção. Por outro
lado um país que acha que tem condições de embarcar num programa atômico de 40 bilhões de dólares, não tem por que não resolver a
situação social de 350 pessoã.s.
Apelamos à todos os brasileiros conscientes que façam ouvir
sua voz, protestem contra mácula nacional, demonstrem seu desprezo e repúdio contra os responsáveis. O Brasil não pode continu~r a
passar vergonha. Sejamos civilizados."
Em nome da consciência ecológica, dos interesses fundamentais de preservação anlbiental e do autêntico desenvolvimento brasileiro, transmitimos
à Câmara dós Deputados o apelo patriótico e humanitário da AssociaÇão
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e das demais entidades conservacionistas do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto me traz à tribuna.
15 S.,CULOS DE SÃO BENTO
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c-Onhecimento e gratidão à Comunid~de Beneditina, por sua extraordinária
contribuição à causa de nossa cultura e de nossa gente.
Era o que tínhamo-s a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (RS. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Quero expressar dC público, UsandO essáTríbuna que foi conferida à minha responsabilidade pelo povo gaúcho, a solidariedade do PMDB na luta
que o setor primã"rfo rio:..gran-dense deflagrou, contra a cobrança injusta ediscriminatória do chamado imposto de exportação.
t:. um tributo sem sentido econômico, importando num verdadeiro confisco que o Governo da Uniãp pratica, numa decisão unilateral, golpe de
força que é, contra um Estado que em 1979 chegou ao absurdo de um crescimento negativo.
Já em 1978 o crescimento da economia do Rio Grande do Sul, pelas estatísticas otTCíaís;·ror zero.
Agora um ano depois, início de uma nova-àdministração, tanto federal
quanto estadual, meu Estado nãQ ttwe crescimento pois o mesmo órgão oficial, a Fundação de Economia e E~tatística do Rio Grande do Sul, deu a
público um resultado altamente constrangedor de um ano de tr3.balho gaúcho
-menos um.
Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses· dados confirmam o qUe foi dito
nesta Casa e fora dela.
O poder económico impçsto pelo movimento de 1964 e revigorado em
1968 está fundamentalmente errado, pelo menos para nós brasileiros C$tá errado.
O Estado que represento sempre se destacou na economia nacional por
sua potencialidade no setor agropecuãrio.
À medida que este modelo econômico foi sendo implantado nossos carn'pos começaram por despovoar-se, na razão direta do empobrecimento imposto a quantos tradicionalmente aplicavam esforços nas culturas de subsistência, a falta de perspectiva para o que não fosse cultur~ de exportação.
Demandando grandes ãreas e sofisticação tecnológica, das máquinas aos
impropriamente denominados defensivos agrícolas. o colono gaúcho e em especial os jovens nada mais tinham a fazer no meio rural, sem trabalho e sem
esperança de trabalho.
Em contingente cada dia maiores, eleS foram inchar os centros urbanos,
gerando tod_a uma grave problemática a que os poderes públicos não deram
ainda uma atenção profunda.
Motivados por uma intensa campanha governamental as grandes pro~
pricdades passaram a executar uma política que reputamos errada, qual seja a
da monocultura, para atender, com a exportação de grãos, a sempre crescente
dívida externa brasileira e ao pagamento anual dos serviços dessa dívida.
É certo que a Nação entrou em crise de alimentos- com o custo de vida
alcançando níveis insuportáveis para os segmentos populares da sociedade
brasileira.
__ _
No curso do recesso, percorrendo o íiiiCrior dO mcbu Estado, na implantação do projeto do_PMDB, o que mais ouvi foram acusações a esse problema.
Ouvi protestos de toda ordem e das maiS diversas origens contra a distância que vai das promessas do Govemo.à realidade da política que executa
no setor primârio: Produtores, Cooperativas, Sindicatos, Bispos, Vereadores,
Prefeitos, Líderes políticos, todos com quem falei a uma só voz protestaram
contra as discriminaÇões de que são vítimas: o imposto de exportação.
Todos eles tinham como base.reagir se o super Ministro rião fosse sensível aos seus justos reclamos.

Os monges e a família beneditina de todo Q mundo comemoram, hoje, o
159 centenário de nascimento de São Bento, furidador da Ordem dos Beneditinos.
São Bento, o patriarca do Monarquísmo Ocidental, nasceu no ano de
480, na cidade de Nó reia, na província de Perugia, numa região do centro da
Itália denominada Umbria. Filho de famnia nobre, é enviado a Roma para
iniciar seus estudos, mas, depois de uma curta experiência, ele se retira para
um lugar deserto; perto de Subiaco, onde oculta-se numa caverna, para ficar
longe do turbilhão do mundo.
·
Jovens idealistas procuram-no para seguir-lhe o exemplo. Bento vai aos
poucos construindo ao longo do vale do Enio, 12mosteiros. Mais tarde, em
A reação naquele momento era esboçada e hoje, porém, ela está perfeita529, ele se transfere para Monte Cassino, lugar montanhoso que fica entre as mente definida - a soja não serâ comercializada.
cidades de Roma e Nãpoles.
O tal imposto de exportação, eufeminismo do Governo federal para
São Bento faleceu em Monte Cassino, mais ou menos no dia 21 de março mascarar o confisco cambial que pratica, é de 13% sobre o valor de cada tonede 550. Seu mosteiro, diversas vezes assaltado e destruído, sempre foi recons- lada de soja em grão exportada, de 5% sobre a tonelada de farelo e de 28% intruído.
cidentes no óleo de soja.
A obra do grande patriarca e das diversas ordens beneditinaS, em 15 séIsto representa nos preços atuais o confisco na renda do agricultor de
culos de trabalho e espiritualidade, constitui uma das mais notâveis contri- aproximadamente Cr$ 90,00 em cada saca de soja vendida, fazendo com que
buições à cultura universal, à elevação do homem e à causa da Paz.
as condições de comercialização agora vigentes cujos preços oferecidos sejam
O Brasil, desde os primeiros anos de sua existência como Nação, vem re- inferiores ao mínimo oficial de Cr$ 440,00 por saca.
cebendo essa valiosa contribuição através dos Mosteiros, Colégios, FaculdaA revolta das lideranças rurais gaúchas diante de tanto é muito grande.
des e outras obras da Comunidade Beneditina.
Reflete o posicionamento das bases.
É por isso, de rigorosa justiça que o Senãdo da República, na data comeA crise é tão evidente e significativa que os Bispos sentiram a necessidade
morativa dos 15 séculos da obra de São Bento, preste sua homenagem de re- de lançar um manifesto contra o confisco no qual chamam atenção para a in-
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------------------------~----O subsídio que o Governo continua pagando às multinacionais, do reficoerência dele em face da reiterada declaração ofiCial de prioridade à agriculno do óleo, dá-lhes condições de pagar CrS 500,00 por saco de soja pois é gatura.
O Sr. Presidente da Assemblêia Legislativa do Rio Grande do Sul, emi- rantido pelo Governo o preço de Cr$ 35,00, atual, mas já programado para
nente Deputado Carlos Giacomazzi,· meu c6mPà:rihelfõ--de Pai-tido, está reu- chegar a Cr$ 37,00, pela lata de óleo ao consumidor.
Essa inesma vantagem os exportadores de grãos e de óleo bruto não têm
nido hoje com todas as lideranças políticas, empresariais e populares para
_
urna tomada conjunta de posição, que será- trazida ao Governo Federal, ma- para oferecer aos produtores.
nifestação unitária que será do Rio Grande do Sut:
AsSim fOi maniicfo O~Oilfisco, _sobre o patrocínio das multinacionais, errí
Inclusive o Deputado Giacomazzi está exoftãndo o Sr. Governador detrimento do esforço de nossa gente. I: demais realmente Sr. Presidente, Srs. Senadores, é demais.
Amaral de Souza, para que seja ele o primeiro signatário do documento, visto
Não é apenas esse confisco que pesa sobre os produtores de grãos. Eles
que evoluiu de sua posição inicial de pteitear uma fatia do cOnfisco para
pagam esses 13% na exportação, mais 13% do lCM e mais 2,5% de FlJNRUcolocar-se agora contra ele.
Urna grande e séria acusaÇão pesa sobre est_e confisco no meio rural gaú- RAL, jUros de empréstimos bancários ou de- financeiras, fora os encargos mecho.
nores.
Todos acusam as indústrias refinadoras do óleo, na sua maioria multinaSomando tudo o produtor estã pagando mais de Cr$ 200,00 de tributos,
cionais. Seriam elas -entendem nossos agricultores - as ditadoras do con- fora os juros,.por saca de soja.
fisco e somente elas- acusam -respondem pela teimosia governamental de
Seu poder aquisitivO está defasado pela frustração das duas safras antemantê-lo. h que elas- multinacionais do óleo de soja- abastecem priorita- riores, mesmo até para o sustento da famíli~.
riamente o mercado interno e o confisco as benefiCia, pois Seus recurSos serAgora que poderia equilibrar a situação financeira, vem o Governo e devem para subsidiar os preÇos internos.
cide, em conluio com as multinacionais, que o produtor deve continuar vítiAs vendas estão paradas e grassa nos centros de produção uma revolta ma do processo de pauperização.
difícil de controlar.
Chegamos as:sim ao ponto de ruptura, que não irÍteressa a ninguém.
Em anos anteriores- nos dois últimos- as safias foram frustradas por
E hora de mudarmos esse fracassado modelo exportador e voltarmos a
ocorrências climáticaS-.
economia brasileira para o aten~imento preferencial da nossa gente, das suas
A excelência da presente safra serviria para os ãgticultores gaúchos supe- dificuldades, das suas reivindicaç~es e vamos começar essa reclamada e urrarem as dívidas bancárias, cOntraídas para a continuidade da produção. To~ gente decisão por um modelo econôq:tico, democrático e nacional, cançelan::
davia, com o confisco cambial, e, tendo -havido nos Estados Unidos da do o injusto e discriminatórío confisco cambiá! da soja agora.
América a rriaicii safra de todos os tempos, a situação financeira do nosso
Confisco cambial da soja que ê o nome real desse rnalsinado imposto demeio rural só tende ao agravamento daquelas- dific.ufdades originadas em exportação.
77 (78 e que se multiplicarão agora.
Cancelá-lo agora é uma ex'igência do RiQ Grande que trabalha em nosEm primeiro lugar O Governo não pode, sem coflsec:jüências graves, dizer sos campos.
uma coisa para estimular o cultivo e fazer outra na hora da comercialização.
É esse o apelo que em nome da agricultura do Rio Grande, em nome dos
Depois, paralisada a comercialização da soja, cada dia que passa cresce o trabalhadores dos campos, dos seus colonos, dos seus empresários e toda
problema do armazenamento e esse problema terrível hoje será pior amanhã uma gente que vive do amanho da terra que eu trago a consideração do Go-.
quando a comercialização tiver início.
verno em Brasília.
Sorrias um país sem capacidade .para- armazenar o quanto produzimos.
Anexo, Sr. Presidente, o chamado '~Documento de Miraguaí".
CitO nUmeras do MinistériO .da Agricultura, e divulgados pela CIBRAZEM:
Era o que tínhamos a dizer. (MQito bem!)
de cada cem quilos de g~ãos colhidos nossa capacidade de guardar é de apenas três quilos, tão-somente 3 kg. A Argentina pode guardar 43 ~g e os Esta~
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM
dos Unidos 78. kg. Mais grave ainda é que 60% da capacidade estática de ar~
SEU DISCURSO.
.
mazenamento do setor primário brasileiro ê na forma de sacaria, enquanto o
mercado tanto a nível nacional quanto internacional trabalha em quase 100%
DOCUMENTO DE MIRAGUAI
mais com granéis do que com saCaria.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho certeza de falar agora em nome do
Nós, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais da Regional de Três Passos,
meu Rio Grande, com a soiidariedade dos nobres representantes dos outros reunidos em Miraguaí, no dia 6-3-80, presentes: Dirigentes sindicais, agriculEstados produtores de soja, quando convoco o Governo Federal para urgen~ tores e representantes de cooperativas, endossam inteiramente o "documento
te reflexão sobre a injustiç-a que está- pfaticando.
de Frederico _Westphalen" assinado por líderes sindicais rurais, religiosos e
Para que o Governo, na sua estranha teimosia, tenha urna noção bem representantes de cooperativas, no dia 4-3-80, coriforme segue na íntegra:
clara da revolta -que vai pelo meu Rio Grande digo que toda a Zona de pro~
"Os abaixo assinados, líderes sindicais rurais, religiosos e representantes
dução está unida no propósito de reagir. Os Sindicatos rurais, as cooPeratide cooperativas, reunidos no encontro da F AG Diocesana de Frederico
vas, os Bispos titulares das· Dioceses de Passo Fundo, Vacaria e Frederico
Westphalen, na cidade do mesmo nome:
West'phalen.
·
Toda a classe política, dos executivos aos legislativos municipais. Repito
também, que na Capital hâ uma igual mobilização liderada pela Presidência
da Assembléia Legislativa, acima dos Partidos e a qual não estaria infenso o
Senhor Governador do Estado.
Entre as decisões mais veementes, alêm da negativa de comercialização,
está a decisão de não plantar trigo não somente neste caso como resposta ao
confisco da soja como- também Pelo alto custo do adubo e seu insuficíente
custeio, a que se agrega a insegurança do agricultor, e, quanto ao procedi.:.
menta do Governo na hora da comercialização.
A verdade Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que o ónus do atual endivida~
menta externo brasileiro continua recaindo sobre a agricultura e as classes assalariadas e média da sociedade nacional, apesar da decantada prioridade,
dada em palavras, para o setor agrícola.
Este endividamento, temos repetido sempre, gera depenóência: Mais
uma vez nossa denúncia confirmou-se.
Na reunião da última segunda-feira, no Ministêrio do- Planejamento,
sobre o confisco da soja havia duas opiniões conflitantes, segundo noticiário
da nossa imprensa.
A primeira do representante dos produtores, exportadores, industriais
da extração e a segunda dos industriais refinadores.
Enquanto o primeiro grupo, nacional, defendia a extinção do confisco o
segundo, multinacional, queria a sua manutenção.

Considerando que os produtores rurais tiveram suas últimas safras frustradas por fatores os mais diversos, ora chuvas excessivas, ora prolongadas
secas e ainâa, geadas fora de época;
Considerando que a grande maioria dos produtores rurais encontra-se
em estado de petição de miséria;
Considerando, ainda, a má distribuição da terra e a péssima remuneração paga aos produtores rurais, através de preços mínimos aviltantes;
Considerando a vertiginOsa alt:i dos insumos báSicos para o cultivo da
terra;·
Considerando que os produtores teriam boas perspectivas para a safra
presente, de soja, em termos-de colheita e produtividade;
Considerando, especialmente, que para acabar de vez com os produtores
rurais, foi instituído O confisco para a soja e seus derivados, com o título de
imposto de exportação;
Considerando, finalmente, que os signatários, sentindo a pressão das bases produtoras,
Concluíram: que devem [evar às esferas competentes as reivindicações de
seus líderes~ ~través de todos _os meios necessários, d~de que pacíficos e lutar
até cair o confisco da soja e,
Resolveram, por unanimidade, levar às bases, aos núcleos, em todos os
recantos, através de reuniões, cartazes, folhetos, rádios e jornais ou outros
meios de comunicação, a orientação no sentido de que ninguém venda sua so~
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ja, enquanto não for eliminado por completo, o Imposto de Exportação sobre
a soja e seus derivados."
Além deste compromisso, assumimos também a responsabilidade de fa~
zer reuniões, conforme sugestão da Regional de Ijuf, com o fim de mobilizar a
classe trabalhadora rural, motivando a não comercializar a safra de soja, enquanto o confisco não for eliminado c para isso, serão organizadas pressões
de base, tais como: mobilização de máquinas agrícolas, concentração e passeatas, tendo já apoio de cooperativas e igrejas.
Miraguaí, 6 de março de 1980 - (seguem-se li (onze) assinaturas.)

C.or.rot~gcm.~d.c;:;l'r:2~

Março de 1980

:f:'i....,_"mcc;h-o. ;tw..c

elo ~lui~'li.::rl.iz-G>..ção~ il-::o.Pcm;.o .PoJ..•tnci-

C.i~O

975!(\G

l."i.ao c etc ... ,

Totr.~'

,1,e

õ,s.q~iz

Inpoe·i;os· o tn:::.2 •••••• 40,"i5~

C.1'Ú 4~1.6Dc-5G

Sobrn.----··--·-------·
Pl\EQO llO DIA

2'5/02/80

§.QiU:.

!l!enoc:, ...........

q .....

~. 2~5)~

r.Ienoe .... .; ................

Cotn.'JâO

l'REÇO LIQUIDO .o\ O

q

2,.0%

a.e

i'unz'~U'(l..l.

do CO.,!.lita.J.i?.C\çS'o

?lWDUT.ÜR-1; ... o c" ...... ., •

•.,.

~•

• • ....

~ .. •., •"

J~

u$ 24'-2,52 x 45 1,:::!1
In_poo·to s/cY.po:t•te:.g [o •••••• ~;..%

ero

:L .. .!l-25:36

B5r52.

I CJ.I..... ~ .. •••••••••••••••13~
F r a t e ............ ,_4, ..... s,8üG%

Cr;) l"425~3G

85~.52

J..B.'2 ÇC".!i,.

CJ...;)

Cor.n.Ul:tC?-QÜO c 19:.1.UO<;!.ÇÔ:.O •·· Cotr:Ljuf

G~-l t.-93

-~naépoca

P:::-odt:.tO

sõçio - -

-a~to

:?reço l_l.oje

veri!:icacJo

22.11.76-

Calckio a granel

CR$

180,00/'!'!X

CR$

770,0Õ

06.12.76 -

:..e::±>écl.ea_Sencor

C?~

365,00/f.G

CP.~

-:2.000,0-0

4t.8%

P.e...4.iea· 'l'rifluraliro.a

CR.5

17 ,00/LT

CR$

*05.12.76-

05.10. 76 - Adubo _fÔ!F..lla 4-28-20
29.10.76- Litro de diesel
05.10.76 -

::ns-~...iciCa Perfe.~thion

16.09.76 - Ji'i.s:êt!.ciCa: !-..UVacrcn
22 .. 09.76- ~ ;ulverizador HatS'.J.ta
21.09.76- 1 Seoead. CL~--±'rifutà..>-o
17.08.76- 1 CoL':o.eitadei...'><?. CLAY.50'X.;.l53_0

CR$ 2. 785,00~
C?.$
1, 7902

~

l',..~c)!~O.'"'.::.. .:;c-ir--.
SacOs r.a

êp:::ci.-

~ 328~

';<

Sao::s

a-=.-.a--:':o

hoje

real

- 0,92

1, 71

~~

1,87

4,4.0

135%

"2\JO~OO

=

150%

0,39

o;44

13<

17.4.00,00

525%

14,30

170%

CR,<

l2,00

570%

Õ,OC9

36,67
0,026

CR.5

:!.53,00

233~

0,24

0,34

42%

359%
227%

à~44
61,58

o,as

100%
42%

2.:05%

~3,61

-

CR$

<6,00i'"T

CR$
CR$

S6,00i'"T
12.000,00

CR$

CR$

8.500,00
380.181,88

395,00
39.280,00
29.325,00

CR$

~.296 ~j7.i,O_O

24:!.%

1.-.951,00

=

·vr~<~~(\

=
=

87,28

180'!

13.02.i6 -

1 tratar- CET ::od. 1090

CR$

98.200,00

CR$

~60.179,00

370%

503,51

65,~~
2.831,00
1.022';62

02.11.76 -

1

araeo JA."{ 3 discos

CR$

13.650 ,OIJ

c:-"<$

ss·:s2a,oo

309%

70,00

124,06

CR$

CB:;

33.000,0.0
59_. 63'0, uo.

2001

56,U
77,79

73,~3

3C%

132,51

70i

02.U.76- 1 jogo

ee ~

c/'.d•·r~es

12X38 c/j;Ceci

02-11.76 -

l arado 9 pés escarfficaCor !P

CR$

11.000,00
15.170,00

30.10. 76 -

~ t..-ator

CR$

94.000,00

CR$

411.14.0,00

3~4%

08.10.76 -

1 bateria

-u "VOlts

CR$

7CO,OO

CR$

3.961,84

466%

26.05.77-

p_--eço :tÉdio safra soja 76/77

CR$

194,88

CR$

450,00

131%

Y.assey Fe..-guson Z>P-275

CR$

293%

482,05
3,.59
----

-

50%
4S'S

103%
77%

926,98

.92%

8,80

ÚS%

+H+

sição conjunta dos Ministros do Pianejamento, da F:azenda e da Agricultura,
e visa a regular o preço interno e externo do produto". (Página 42.)

"O Globo" em 20-3-80
PROTESTO CONTRA
O CONFISCO CAMBIAL
Cooperativas gaúchas
suspendem venda de soja
Com apoio do Governo do Estado , os produtores de soja do Rio Grande do Sul anunciaram ontem a decisão de suspender as vendas de soja enquanto existir o Imposto sobre as Exportações do produto e de seus derivados. A decisão foi tomada numa reunião de cooperativas e sindicatos rui-ais,
em Erexim, sendo aprovado um memorial pedindo ao Governo Federal o fim
do Confisco Cambial.
~
Em Brasília, o Diretor da Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil, Benedito Moreira, afirmou: uo imposto permanecCrâ. Esta é a po-

DECRETO-LEI N• 1.578, DE li DE OUTUBRO DE 1977

Dispõe sobre o Imposto de Exportação e dá outras providências
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. }9 O Imposto sobre a Exportação, para o estrangeiro, de produto
nacional ou nacionalizado tem como fato gerador a saída deste do território
nacionaL
§ J9 Considera-se ocorrido o fato gerador no momento da expedição da
guia de exportação ou documento equivalente.
§ 29 O Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monctârio Nacional relacionarâ os produtos sujeitos ao imposto.
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Art. 2 9 A base de cálculo do imposto é o preço normal que o produto
ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda em con~
dições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as normas
expedidas pelo Poder Executivo, mediante ato do Conselho" Monetário Nacional.
§ }9 O preço à vista do produto, FOB ou posto na fronteira, éiJrdicativo do preço normal.
§ 29 Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for sUscePtível de oscilações brus_cJl_s_no mercado internacional, o Poder Executivo," mediante ato do Conselho Monetário Nacional, fixará critérios específicos ou
estabelecerá pauta de valor mínimo, para apuração de base de cálculo.
Art. 3• A alíquota do imposto é de lO% (dez por cento); facultado ao
Poder Executivo, mediante ato do Conselho Monetário Nacional, reduzi-la
ou aumentá-la, para atender aos objetivos da política cambial e do comércio
exterior.
Parágrafo único. Em caso de elevação, a alíquota qo imposto não poderá ser superior a quatro vezes o valor fixado neste artigo.
Art. 49 O pagamento do imposto será realizado na forma e no momento fixados pelo Ministro da Fazenda, que poderá determinar sua exigibilidade
antes da efetiva saída do produto a ser exportado.
Art. 59 O contribuinte do imposto é o exportador, assim considerado
qualquer pessoa que promova a saída do produto do território nacional.
Art. 69 Não efetiVada a eXportação do produto ou ocorrendo o seu retorno na forma do artigo 11 do Decreto-lei n9 491, de 5 de março de 1969, a
quantia paga a título de imposto será restituída a requerimento do interessado acompanhado da respectiva documentação comprobatória.
Art. 79 A falta de pagamento do imposto de exportação devido acarretará a aplicação de multa equivalente ao valor do tributo.
Art. 89 No que couber, aplicar-se-á, subsidiariamente, ao imposto de
exportação a legislação relativa ao imposto de importação.
Art. 99 O prOduto da arrecadação do imposto de exportação constitui~
rã reserva monetária, a crédito do Banco Central do Brasil, a qual só poderá
ser aplicada na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 10. O Ministro da Fazenda expedirá normas complementares ao
presente Decreto-lei, respeitado o disposto nos artigos }9, § 29, 29 e seu§ 29,39
e 99.
Art. 11. Este Decreto~lei entrará em vigor Tia data de sua publicação,
revogadas a Lei n9 5.072, de 12 de agosto de 1966; e demais disposições em
contrário.
Brasllia, II de outubro de 1977; 156• da Independência e 89• da Repúbli-

ca. - ERNESTO GEISEL- Mário Henrique Slmonsen- João Paulo dos
Reis Velloso.
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descabeçado~, execto peixe de polo
<3f1
J:uaazõnia "CAT FISH" • .•• , •••••••••• ••.
Peixes eongel"ado~ eim po:r;;tas ou· etm fi ..
lE:s, exceto peixF de pele c!a A.mazóni•
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Peles de ovinos.· •implesment:.c curtidas.
Peles de caprinos simplesmente curtida:r;; •••••·•••••••••·········~····-·~··
Outras peles de cãprino.s curtidas ••••

10
lO

10

...,.,
.l2
l2
12
12

18
18

18

"
18
18
18

..

18

494 Sábado 22

o(-4.03.02.99
44.05.00,00

<14.1J.oo.oo

53.01.00.00
53.01.00,00
54.02.00,00

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

V::t:Il - __ l?odcrã a ~presa exportadora ter :suspenso o
seu registro de exportador e, se for o caso, de importador, perante
a CACEX, quandO se verificar o inlldimplemento da obrisaqão tribut§.

Mad.. ira em

bruto, "'"'"'mo descascada ou
•i~lcsmcnt.a desbl!.stadl!.,
não eonit:era
par4 serr11.r ou larn.l.n.ar ··----·-··•••••
Todas as tt•.Udoiro~~s sir.~t:lE!smcnte
ser~:a
d4a longit.udinalmcnt.,., ~ortadas ou ele
•en~:ol~~od&s, da e.~;:pcs&Ut'-\s superiores ã
5 mm········-·····~·-~·----·········'l'oda:s ~~~ madairaiJ (incl<Jsive o:o to~~cos
ou frisos par& assoalhQ:;, niio J:eunid0s), llplainadas, entalhodcs, em.,lhet&
das, com macho_-fême.,, chanfrada!! ou se
n>Olhant:.e=' ••••••••••••••••••.•••••••. :Lãs não cardll.das riem pefltC.!Idas • ......

18

55.02.01.00
55.04.00.00
57.0-t,Ol.Ol.
57.04.01.02
~7.04.01.03

prazo previsto no iter.t IV, independentemente de cobrança do

IX -A suspensão

prevista no item anterior

Pt!rel~

i.!!!.

pos-to8

X - Ressa.lvada a

15

rio No.cional e observado o

competência do Conselho Monet!

disposto no Decreto-lei n9 1.578, de 11.

10.77, os càsos omissos serão resolvidos pelo Banco Central.

15
- XI :-

•"•'""+'l"'""""t~rt:~~ue

o Banco Central poderá

baixa;- as

instrt:~ções

se fi::eren. necessárias à execuç-ão do disposto

ne~

t.a ~totsoluço:aOI

·········-'·--··--·-~-----·~-·-···: •• :-

~o

-l.r;c:~:J, . XII - Esta ResoluÇão

Algodão não éardado nem peteado- (em· ra
l!l.il.)

no

rari atê que ocorra a extinç;_o do crâdito tributário relativo ao

P<!ll!lpl'!rdlcJ.o::: ou res!duo:G de lãs c de
pelo:a (finos ou gro!<sciro::o) com exclu
•iio dos fiapos··-·-········--··:._ •••:R.wni ern bruto~ descascad.o, dcsengom.a-.
do, pcntco~~,do ou de outro modo tr'ªt~~oUo,

pos)

ria

imposto, da multa e de acréscimos legais.

mas n:io fiado, estopas c: dc~pc~:dieios
ou re:s!duos dQ rami (incJ.uaive os fia
55.01.00.00

Março de 1980

•u•

20

· · · · · · · - ••••••••••••• · - · - · · · · •••• :-

L!ne-eres de algoé1:io cru •• ~.; ••• :~-.-...
J\,1<;7o4~o card...do ou pentaaclo- •• •• • • • • • •
Sisa~ em bruto •••••••••••••·•••••·--.Sl..sa~ preparado······-····-·····---··-·
Buchas elo si•al •••••••••••••••.•••••••

entrarã

enl vigor na da:t;.a de

publ1.cação' 1

J.5

nradlia (DF). 13 ele fevereiro de 19BO

20
12

Carlos C:eraldo,, Langoni
Presiden~· ·

12

12

MINISTÉRIO DA FAZENDA

RESOLUCJi.O N9 601

BANCO CENTRAL DO BRASIL

? BANCO

CENTRAL DO BRASIL, na forma Cio artiqo 99

ATUAUZJ\ÇAQ M N I

da Lei n9 4.595, de 31.12.64, torna público que o COI'lSELHO MOI'lETARro

Atunçliono!(lulo

NACIONAL, em sessão realizada nesta . data, tendo em visto~~ o cUspo:;to

no artigo 49, incisos V e XXXI, da
n9 1.578, de 11.10. 77,

mef'lcionadà

~i

e no

Decreto-lei

Ti'rUI.,O

,

CAPIIULO
l

·1

20

R E S O L V E t.J:

NORMATIVOS
~ ... n9

:~~es.n9

Nf

314

"29-0lsoosic:&5Transi~i;Js"',conf~~lx.o:

4%

592

nAu.

06.11.78
07,12.79

- Rllt.1rar
- beluir

JIESOLUCXO N9 592

I : - A eXpOrtação de soja

·e-

seus derivados.fica

aujeita ao il:\po$tO de exportaç-ão com base nas seguintes .al.lquot&s:
~

ALtQUOTAS

PRODUTOS

12.01.04.00

soja em g~:ão

l3

':l5.C7.0l.Ol

óleo de soja em bn:to
óleo de soja re fin~do
b.relo de soja
tort.a. de soja

"

15.07.02.01
23.04.05.01
23.04.05.02

gp

O BANCO CZNTRAI:._ DO BRASIL, rut. forma do artigo
da .rJo1' n9 4.595, de 31.12.6<1, torna público que o CONSELHO MONETXRII::;
NJ\C~ON1-L· em sessão realizada nesta da.t&, tcmd.o em. v.i3t.aodiapost0rp

''2

&rt.Ji<:Je ol9, incisos V o XXXI, <1a mencionada. Loi, e no Decreto-lei ~
1.518.1M 11.10.77, e CQnforme deterfllinação do Exmo. Sr. Mini•t.ro c;Fa:r:4fiet'p quanto i forl!la de recol.hitllento do imposto a que ae refere
art;~
do tneiiiiiO Decreto-lei,

p

"9

28

ealll •tj:ieito~J

II - O imposto de exportação

referido_ nesta

R~s2.

luqão seri calculado mtidiante a ·aplicação, sobre o preço FOB consta:::.
te da guia de exportação, da al!quota vigente na elata da emissão, pe
l.a C~:rteira de co!'lércio Exterior do Banco do Brasil S./1.- _- CACEX~ d~
J:~gistro previa da vencl.a ao exteriorI:II - Para fins de determinaçi._c. do valor em cru:r:e!_
ros da base de e.álculo do imposto, será utilizada a taxa c&nbial ~o
contrato de câmbio a. que se vincule a exportação. Sendo a exportação
vinculada a dois ou ma.is contratOs de càmbio, de taxas diferentes, a
base de- cilculo será o somatório dos impostos qt:e .se vinculem a cada·
contrato, considerados às. respectivas taxas de câmbio.

ao 1mpo•to de exportação é!e 30\ (trinta por eento), cuf..a
cÁlculo s.eri & pauta de valor mínimo, indepené!entemente
4o
va!Cp. . l=feti vo que aléançar na exportação, ou o preço corrente na fo::j_IIUI. (n4t.cada
l"l - Pa.ra fir'l• d.e ~eterminaçiiio do valo;r; em eru:r:e,!.
roa ~4 biUJe ele eilc:ulo do imposto, aer.i utilizada a taxa cambial f3,o
eont!ra'to de clim:bio 11. que se vincule a exportação. Sendo a exportillção
vinCt.dada a dois ou mais contrato,• ele c:imbio, de t.llX"'.S diferentea, ia_
ba•e de c.ilculo •er~_o :r;omat.ório dos impo~:tes que •• vinculem a cada
r::ontr&to, cohsiderados àa respectivas taxai do cãltlbio.
basE', é!e

III -.Resaalvll:elo o é!ispoato no it.,.JD aeguint.e, o ~
giiJ!I(!!l")_to do iJnpOsto de exportaçio de que trata eat• Re•oluçio dovet"i
ll) até 30 (trinta) di.aa corridos 11.p6a a data do embarqu. 4o p:ro-

duto, quando o pagalllento da
teriormente ao ell".barque,

IV_

-.o

pagamento do

impos:to de exportação ele que

trat• esta Resoluç-ão deVerá ser efetua.do_:
a) •té 30 (trinta} dias corrido'" apôs a data do embarque do PtE.
duto, quando o pagamento d<l exportação deva verificar-se PO.!
.ter:Lo:rmcnte

"-O embarque~

bl s~multaneamente ã l~q~ida,~~o ~o _,;oz:t~~t_o de cân;bio respect.!.

expo~:taçio

deva veri:f.1oar-ae pos.-

b) simultlllle4lll.ente i l:!;quidaçio do contrato de ci:.bio re•pocl;:i~
no caso de exportaçao COIII P•9amento antec.1p.~~elo,

c•-

IV - Fixar, para as ope.r&ÇÕO• de exrort..açio ele
fé nc#.•tradll• no I.D,C. a p;uti;r; de 10.12.79, u-seguintea
pat:ltll;ll

de T4lp.r m.!nilllO sobre as qu.aia incidiri a &J.!quota ~· 20t (vinte por

,:;::o). do iJnposto de exportltÇâo, P"'ra exclusivo Clfeito elesta Roaolq-

vo, no easo de mcportl'lçâo eom pag:ãnie,nto afi.teciplldo ..
V - O paçamento ao valor 4o_ ~:mposto devido será
efetuado !?elo exportadOr junto ao banco comprador do cimbio de expo,;:_
tação~

VI - Os valores recebidos pelos bancos, consoa.nte

item anterior, deverão ser recolhidos ao B.anco Ce!!
o disposto
tral, no pr,.zo e no. for::ta I?Or este indicados. A inobse~:vãncia do Pr_!
zo estabelecido par.a o recolhimento sujeitara o banco, inelepenelent~
:mente de outr"'s sa,nçõ~" eo~~blvei-5; ao paqàmento de juros calculados,
pelos dias de at.~aso, ~om base na m"'ior taxa v-igent'= para operações
de assistência financeir_a do Banco Centr_al nl). data em que se_ efetive
o recolhimento.
VII • A CACEX

fará

constar

nas

correspondentes

guia$-., de exportaç-ão "' all.quota do imposto de exportllção incidente.

R!:çbtro no

I.D.c.

a) caféa do tipo 6 (aeis) para -lhor,
bebl.da J.l!lent.a. de o;ro11to •Jtto Zon~t• •
embarcadoa pelo Porto de Santo• (SP)
b) café• do tipo 7 (aete} para -lhor,
bebida isenta de gotJto "Rio Zona•,
elllbarcadoa pelos PQrtoa d• Parana
gui (PR), Rio ele Janeiro (JU) ,, VitO
ria (ES), S"'lvador/Ilhéua (B.AJ e Rii
cife (PE)
e) cafés do tipo 7 (JJete) pare. a10lboJ:~
bebida •R.io Zona•, embarcado• polca
Po;t.os do Rio cl.e Janeiro (l'IJ), Vit.S
ria (ES), Salvador/Ilhéu• (BA) e Ri"
cl.fe (PE)
dl, cafés do tipo 7/8 (11et• barr• oito)
para. melhor, 4e varieaade
ro!:luat&
conillon, e!llbarcaaos peloa
Porto•
ao Rio de Jm1eiro (li.J), Vit6ria (ES)
e S&lvador/Ilh~u• (DA)

P(~l~a~·a:•tg~si;fM
cr$ 5.230,00

Cr$ 4.950,00

Cr$

4.390~00

cr.J

J,8JO~oo

Março de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S"<ào 11)
L operações

Sábado Z2

495

regJ.Jit:~:ac!aa r~o I.B:c. •ena que ~ c:~

P.'l.lri'A DI-: VALOR M!NIMO

bio i:.erih.a aiclo contratado, aplic:ar~se-5. o 4isposto na Resolução n9
60/79,1de 31.08.79, do I.B.C.
O Pll9'11111•nto do impoato o3e que trAta Clste 1 te• H
ri efetuacl.o polo exportador, jUllto ao banco comprador de câmbio
d;
export11ç.io, no máximo até
(quarenta e oito) horaa ante• do embar-

!i!!!..:....~lli.!~"'J__.m~-

,.8

·que,· exceto oo caso de pag.amento .~tocipado da exportação, - que se
•obaervari o diaposto na al!noa. •t>• do i. tem III deata Raaoluçio,
V ~ Os valo:t:'Cia re~biiloa pelos blU'Icoa, consoMte
. o disposto nos :t.tena anteriores, dtl!verGo ser recolhidos ao Banco Cem
tral~ no prazo ., na forma por eate indic®oa. A inobservin.cia 4o pr;-

zo eat.abelecido para o recolhi:saento aujo1tal:'5. o banco, indapon4ente:
mente d• outras sançõe• c:ab!veis, ao pagii)D.anto do jtu:"Oa caleuladoa,
peloa dias c!e atraso, com base na :aa.for taxa viqente para

L5.0l.0)5.C2

-oleo de milho refinado ....•..•

230,00

15.oi.l~.Ol

15.0l.l[]..02
L5.ni.l:2.0l
l5.0~.l)2. 02
15.1J.O!]..OO
L7.0J.C~.02

Oleo de mamona em brut.o ••.....
Olco de m;:~mona refin..,do .•.....
Oleo de babaçu em bruto .. , ..••
Oleo de babaçu refinaCo ••.••..
l".argarina .•.••••••••• ,.,, ••.•.
~e laço .••.•.••.•••••••••••••••

370,00
490"..0ó
250,00
250,00
700,00
50,00

18.0~.~-CO

cacau em amêndoa; cru ........ .

l&.OJ.Ol..OO

Pa•t• de cacau (liquor) •......

operaçõea

de Uaiatéincia :t'ioanccoira do Bll.tlco Central na c!ata 1111111 que •• •t•t1ve
10 repo~bi-.nto.

Outl:'os !?redutos de cacau em IBa_!
11a 'Ou paea, inclusive tOI:'ta ••••

- u .t•g:istro do expol:'tador e, .110 !or o'caao, de importador, perante
a ~t.Cira ele COmércio Extarior d.o BAnco do Bl."asil S.A. CJI,c;EX~

ta.oLo·o.oo

quando •• verificar o inadimplemento dA obriqaçiio tl:'ibutária no pra 1
:~:o p;"c~ist.o noa i.t.e.nllill e ..v, ir~dep•nCien~t• de eobr~ça do
to, zl.,ul!ta e acriiaeimoa leqai•~

1mpo4

b.a.os.o'o.oo

~au ~

VII :- A 11uapensio previ• ta no .item anter~ ">r ~rd.u..l.
r.ari a~i que ocorra 11. ext.inçio do crédito tributirio relati,.o ollO

i!t.

20.07.05.01
20.07.05.99
20.07.06.00
20.07.07.00

Suco de laranja coneent.cado., .•
Qualquer outro suco de laranjA,
Suco d• pomelo ••.........•.••••
Suco ele tangerina ••••••••••••••

previata no artiq.-lo

20.01.08.00

39 dÓ Geercto-lei nO' ·1.578, de 11.10. 77, o Conselho Monet.iil:'i.o Nacio-o
~l :i'<~:qmove:rl a. redução qra.dat:t.va do ilnpoeto dct export..a.çio de qu"'
tr.lt.~ Q 1t111m I, de modo .11 que seja elil!IJ.nado no pruo fllâxilDO
de Jd

22.08.02.00

lUc:oo~

23.02.a1.o1
23.04.al.01

Farelo de 1111lbo .•......••••••••
Farelo de amendoi.lll .•.•..••••.•.
Farelo de babaçu .....••••••••••
Qualquer outx:o residuo da semen
te cie babaçu ••••••••• ~-·-·····7'·

po•t:OeoP~pt~tincia

VIII - P:Oli'}Ui!lrdada a

(tri;O.~)

fhlllle.ll.
:IX - Reasalvada

11.

competinc1a do con.11elho Honet.S.1

;~:7 ~:t:n:~s:s o::~:::o .:r:•::::~v~= 0 ~•::~:o;~:~ 0 n~~~::~:

n~

de

X - o Banco Central poderi baixar as :t.nstruçõoli
complamentarea. quo a.e fi::erem necesaiirla.ll i execução d.o diapoato no!.
ta a . . dluç.io.

23.01-42.01
2J.oi,.((2.99
lJ.o)4.6J.ol

:Mantei9a de cacau, inclusive gor
dura e Õ1eo de cacau •••••••••• -:
põ ................... .

Suco d.e limão ......••.•••••••••
etil.ico, desnaturado •.••

23.0~-~5.01
2,..o!l.Ol.99

l_'arelo de caroço ele algodio •
Farelo 4e soja ......•.•.••••
Fumo em folha ....•••••••••••

24.o!:t.à2.99

Res!duo ele fumo •..•••••••••.

JSt do V<lllor FOR reqistrado n.'l CACEK

35t do valo!:' FOB registrado na CACEX
35t do valor FOB re~
9istrado na CACEX
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00
15,00 por
hectolitro
30,00
33,00
20,00
20,00
60,00
85,00
70\ !!o preço lll.i:nimo
de •xportaçio fixac!o pela CACEX
70t ao preço 11\Ínimo
de! exportação fixa-

!78.
XII - Bata Resolução
~~

~St do valox: FOR re~
q i 11 t.r ado na CACEX
JS\ do valor FOR rcna CACEX

qiat.ro~~do

e~ntr.ari

cm vigor na.

data

dEp

;Pul:ilicaçio.

2s.n;.~1.oo

26.0~.91.01

Bematitas' ••..•.•.•.•.•••••••
Minérios aglorrerados; ...... ..
Hinêrios de tungati:nio ......-.

26.0J..il.04

l'irocloJ:"O .................. .

26.0~.15.03

Ferro mangar~ês .....•.•...•••
Minêr.1o de mar~qanés aglomerados ...............•••••_.••••
Qualquer outro 111.anganês, exeeto de baixo t.cor .....•••••

26.oi.~s.o4
26.0,1.15.99

ANEXO X RESOLUÇXo N9 592, DE 07.12.79

02.0~.Q1.01

Pi.J.rrA DE VALOR MlNIMO
I'OB - OS$/tonelada

02.0~.ql.02

Ciilrne de bovinos, frese= ou retriqerada •••••••••••••••••••••
Carne de bovinos, fresca ou refrigerada, IIC!Il\ osso ou desoss~
da ••••••••••••••••••••••.•••••

02.0~.Ól.03

C~~;rne

02.0~.45.01

Carne ele eq{Hnos, fresca ou r!.
f1:'i9erada ••••••••••••••••••.•••
Carne de cqlhno.11, eong:elada •••

02.0k..~5.02

o2.o~.ch.o1
Ol.ol.ch.o1

3J.Ol.13.ü0
33.011. i6.00

33.011.~4.00

33.01.41.00
3 ... 04.01. 99

1.400,00

38.19.99.00
2.500,00

de bovinos,
cong:elae!a,
sem osso ou elesosr;a(l.a ••••••...
1.000~00

camarõee frcsco:s, refr1q•rados
ou congelados •••••••••••••••••

03.03.01.02

Laqo:~~tas

ou

l,60/pé2

IQO

Couro bovino curtido ao c:ro(wetblue) .............. .

1,30/Xq

Couro bovino, se mi te ::minado
de flor int.eo;r.,l .......... .
Couro bovinO cUrtido de flor
inteqra'l ...•••.•..• • ...••••
Oualq;uer out.ro eouro bovino.

1,25/pci:l'
1,10/pê-2

Sola •••••••••.......•..•••••
Outros couroa curtidos, de bo
vinos ••••.•..........•••.•• :

O,IO/pé2

U.0~-19.00

u.o~.q1.oo

:t'rescaa, refrigeradas

conqe~ladas •••.•••••••••••••

07.05.03.01
08.01.02.00

Feijão preto ••••••••••••••••••
Bananaa ••• , ..••••• -••••• ~......

600,-00
130,00

08.0,2.01.00
O!t.Oji..Ol.OO
09.03.02.00

Laranjas ••• •••••••••••·····~··
Erva 111ate, c:anchcada..........
Erva 111ate, beneficiada........

130,00
-650,00
11_00,00

1o.o;;.~2.00
10.06.02.00
12.0L.ó4.00

Milho eru grio •... ············~
Arl:'o: .acm casca •••• ·····-~····
Soj& Clll gr.io •••••••••• ~~~·-~··

100,00
400,00

15.0V.Ql.Ol
15. oy .q1.02

6leo de soja •••••••••••• ~·····
6leo de aoja refin11do •••••••••

60\ IIObre o val.ot:'

·u.o~.~1.oo

41.0~ •• 9.00

U.O;J.Q2.99

!'C6

u.o~.Oo.oo

~- naCI'ICE)C

-~:gs:g~
l5.01.DP.02
l5.0l.~-Ol

Oleo de milho, em bl:'uto •••••••

15.0';\.0~.01

Pele
tida
Pele
tida

44.1~.00.00

lt,.lll/llq

. ovina Siqlles~rente cur••.•••••• ··~· .••.•....••
caprina simplesmente cur
•••......•..••.•••.•... :

Oútras peles caprina• eurtid'as •••••••••••••···•••••••••
Qualquer outra lll..mdeira
}'.lira
11err. lamirr., exclusi.ve con!tera ••••..•..••••••....•.•••

Todas a11 IMdeiras aerradas da
pos . .C4.05 ...... ~ .......... .

-250,00

I"JJ.ru:;.tc.~.elll_b~

Oleo de al9od.io refinado......
6leo de amendoim em bruto •..••
Oleo da 11mendoim. refinado., •• -.

1.. 80/l:t.bra
-peso
CB 2-0-5

1,20/pé2

u.o~.q2,99
preQO ltÚJUJrQ fixa~

l. 700/t
450/t

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

41.02.02.99
50\ õo

15,00
3.300/t
1. 4~0/t
). 500/t

"Box~ealf•

41.02.02.02

do pala 0\CElC

15,00

~~;;~s. ~~~~~~. ~~=:~~~~ -~. ~~

41.02.02.03

Ol.O!J.ól.Ol

12,00

u.02.01.o1

1.000,00

Peixes congeladoa em poata ou
filés ..•••••••••••••••••••••••

Oleo es.S.,IICial óe e:t.t.ronela ..
Oleo essencilll eucaUpto ....
Oleo assenc:ial de "lemogras:s':'
Oleo essenc:!al de sassafraz.,
Ceras artificiais ••••.••••• ,
Outros (exclusivamente p/pirS!
clo.~:o)
..................... .

1. 80/l:t.bra
CB 2-0-5

41.02.01.99

~- 000,00

Cha:i:'que •••••.-.-· .••••••••••••••
Peixes m.orto:s, congeladoc;, i o~
telros ou clescabeçados .•••••••

5,00
8,00
90/u.t.IQ(d

WOJ

Ernillne Glalvêas
Pres1dente

~

Granitõ ...... ~ ............ ..

'2fi.O;I..(lL07
26.0l.Ç)9.00

c!o pela CACEX
250,00/1113

Toda• as llladeir&A aplainada•
da poa. 44.13 ............. .

-

1,20/pi-2
70t do p:reço m!nimo
da exportação flxa~
do pela CAO:X
70\ do preço ~t.!ntJDO
dCI export ..çio fixado peia CACJ::X
70\ do pr ..o;o 11Ún11n0
de_ •x1>or ta .. iio Ulrlldo pela CAG:X

270,00
190,00
230,00

44.1-C.OO.OO

'l'odas aa madeiras •erradas da
pos • .ct.l4 ................ .

SO\ do prl!Ç~ m!nl1110
do •X\'Or t1>çao Hxado pela CAC:EX
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Sábado 22

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A Mesa acolhe a questão de
ordem levantada por V, Ex•, que foi apoiada no§ 29 do art. 19 que diz:

PMJ.}, Dt' \'AU:J':l M!N!MO

!fl~~~
55.01.00.00

Algodão em rltllla •••••••••••••
l.Lnter"• de alqo4ão cru
Alqodão eard.ado ou pente.ado.,
Siaal e:n bruto ••• ~ .••.••••••
Buchaa d& .siaml ••••••• ·••••••

55.02.0l..OO
SS.0-4..00.00
57.04,0l..Ol
'r7.04.0l.03

1.200,00
300,00

A insCrfção será -parã-cada sessão, podeildo ser aceita com anteR
cedência não superior a duas sessões ordinárias.

'3.000,00
400,00

Assim sendo, ficam nulas as assinaturas dos prezados Srs. Senadores que
se anteciparam, atê por equívoco, assinando o livro para a sessão de terçafeira.

200,00

ATUAliZAÇAo 1.4 N I N9 30~

tos.

Al1etaçlo no Trtulo '7SI- DispOsições TtZII'lSitóriu'', conforme aba IMo:
TIIULO
29

CAJ"IIULO

NORMATIVOS
1m. nQ 582

DATA
07.12.7'31

:\lar(,'" dt• 19Sfl

? SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Não hã mais oradores inscri-

Nada mais havendo que tratar vou encerrar a presente Sessão, designando para a Próxima Sessão ordinária a seguinte

incluir

ORDEM DO DIA
RESOLUC!O N9 582

-I0 BANCO CENTRAL DO BRASIL, na fotlll~ do utigo 9d
Sa Lel. 1'\9 4,595, de Jl.l2.64, torn.a público que o CONSELEIO MONETARld
W\.CIO~, Clll Ge.ssio re11li:ti:lda
nesta data, tendo em vistA a:s dispo)siçõe:s lio artiqo 49, inciso XVII, da mencionada Lei e do Dec::ro=:t.o-lel
p9 1~24~. de 2,.ll.72~

jR E:}

0:

L V E th

I - Introdu:tir no programa de financimneoto ~
~:mpre1n1:: COl!lerch..S.s &xport.4dorns nacionaill: ou produtoras-vendedoras.,
~;!e que \trat..t. • Resol.uçi.o n9 JJO, de 16.07.75, "'lteraçÕCI.s noa euatoJ
fapli<:!.i-v&i.s, que ~ssar.a. ll 11er os sequintellt

l) o custo d.a. operaç:.;o, par• a emprt!:sa, será cobrado l'IO ato
utili:tação do.a recursos o teri. os seguinte!! componente:o:~

d.a.

i eorreçio .monetliria equ1v.a.1ente à v.a.rh,çlio dos Indic::e.a da.s Obrigações Reajustá.
veis do TesOllro Nacional - OR'l:Ns calculada para o per!o:
do de 12 (doze) ll'le3CS terminado ccrm o semestre civil i.Jne
diatlln!ente anterior ii data da operação. Esta pt:'oporçio
ri de:

b} :oaiB uma p11rcela, proporciona.!

a;

C.II.SO

de

(Em regime de urgência - art. 388, II, a, do Regirriento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 3, de
1980 (n' 37/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do
mês de abril do corrente ano, tendo
PARECERES ORAIS, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Relações Exteriores, favoráveL

-2-

a) 5\ {cinco por cento) ao ano de juros;

b.l) 40\ (quarentA por cento), no
até 90 (noventa)· dio~ua 1

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1980

entrepo!lta.ge111
~l

b.2) 50\ (cinql!cnta por cento}, para entropoata.qem de
{noventa. e ua.) lltê 180 {cento e oite,nta) dias:,

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1977 (n9
240/75, na Casa-de origem), que fixa em seis horas a jornada diária de trabalho nos serviços de coqueria e bateria de fornos, e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
-de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senador Moacir
Dalla; e
- de Finanças, favorável.

-3qu;mdo se tJ;"at.ar de ent~
post.a:!jCI:\ de 181 (cento e oitente e um) até 360 (tr!l.
zent.os e ses.senta) dias:

b.3) 60\ (sessenta por cento)

2) a ta~a. a1111illl

1

er:ta.bel.eeJ..da prevalec::eri

pel:o p.<a.zo da

opera

çiot
J) o eu:;to ,do redesconto será. inferior ern 4 (quatro) ponto11

.dcj

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1979 (n9
2. 173(76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de f9 de
maio de I943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:

perce:ntaqem ao refe::icl:o no subitem 1,
II - O Banco Central poderii baixar as io:struçõe:S
compfC!;l<{entmres que oe fize:cem necess.iri"s i
execução de11ta Rc:;ol~
çio.

aua

- de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão deLegislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorávCl.

-4-

_f~ul:llieação.

Bras!l.1.a (DF} , 7 de de:temb'l:O de 1979

Ernane G.alvea.s
P:ce.d.deilte

O Sr. Marcos Freire (PE)- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Votação, em turno único, do Requerimento n9 lO, de 198_0, do Senador
Bernardino Viana, sOlicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179,
de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através
da Caixa Econômica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos au~
tomo tores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante.

V. Ex• estã com a palavra.

O SR. MARCOS FREIRE (PE. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
E do Regimento da Casa e da praxe parlamentar que as inscrições para
as sessões posteriores não devem se anteceder de mais de duas e, conseqUenteR
mente, as assinaturas que são apostas no livro respectivo devem ser feitas
após o encerramento da sessão.
Assim sendo, as da próxima terça-feira ainda deverão ser iniciadas quanR
do V. Ex' concluir os trabalhos desta tarde.
Subindo à Mesa da Presidência constatei que, possivelmente por equívoco, já se encontra a folha da próxima terça-feira preenchida com inúmeras assinaturas, o que evidentemente prejudica aqueles que chegaram ao final desta
sessão e que poderiam exercer o direito de se inscreverem para a próxima semana, na terça-feira seguinte.
Portanto, solicito a V. Ex• que sejam consideradas anuladas as inscrições, porventura apostas intempestivamente, para que, então, sej"ã. -reaberto
o livro da próxima terça-feira.

-5Votação, em turno úníco, do Requerimento n9 13, de 1980, do Senador
Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento lnterno, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestaresclarecimentOs a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicana em Bogotá (Colômbia).

-6Votação, em prinieiro turnO, do Projeto de Lei do Sen.ado n9 6, de 1978,
do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e no
mérito, favorável.
-

de Legislação Social, contrário.

!\tar;;o de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIO~AL (Seção IIJ

-7Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'<' 90, de 1979,
do Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei o'<' 5.859, de II de dezembro de 1972, tendo
PARECERES, sob n•s 9ôl e 962, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorãvel, com Emendas de n'<'s I e 2-CLS, que
apresenta. e voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.
-8-

Votação, em primeiro turno (ãpreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 100~ de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos em espetâculos de di versões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstituciorialidade.'

-9Votação, ern primeirO turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, noS termos do art. 296 do Regimento Interno)~ do Projeto de Lei do Senado n9 lO, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anístia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n.• 1.125, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciànalidade e injuridicidade.
-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1977
(n• 1.286/75, na origem), que atribui à TELEBR.Ii.S ou a suas subsidiárias a
incumbência de elaborar as listas tele'fônicas, tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o Ministério
das Comunicações), favorâvel, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
-de Economia, favorãvel ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 subemendas que apresenta; e
- de Finanças, favorâvel ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às subemendas da Comissão de Economia.
(Dependendo da votação do Requerimento n9 31/80, do Senador Jarbas
Passarinho, de adiamento da discussão.)

-11Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 97, de 1979, do Senador Orestes QLiércia;-acrescentando alínea f e alterando o item !li do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que insti·
tuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
-

de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

(Dependendo da votação do Requerimento n• 32/80, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

Sábado 22

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -
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Estâ encerrada a Sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

ATO N• 06, DE 1980
Do Primeiro-Secretário
O Primenro-Secretãrio do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais, -resolve:
Art. 19 São criadas, no Serviço de Segurança do Senado Federal, 8 (oito) Áreas de Segurança, divididas em 2 (dois) Setores, I e II, assim distribuídas:
~rea 1 - Anexo I - do Subsolo ao Terraço;
Area 2 - Anexo H - Estacionamento externo e Residências Oficiais·
Área 3 - Edifício Pincipal - Banco do Brasil, Taquigrafia, Correios:
Barbearia, Chapelaria, Gabinetes;
"Ãrea 4- Bandeira, Salão Negro, Gabinete do Presidente, Escada, Plenário, Galerias,- Café dos Senhores Senadores;
Ârea 5 -Anexo II- Bloco "A"- do Subsolo ao Terraço;
Área 6 - Anexo II - Bloco "B" - do Subsolo ao Terraço;
Área 7- Estacionamentos externos (Laterais do CEúRAF); e
Área 8 - Prédio das Comissões (em obras).
Art. 2~' As Áreas I, 2, 3 e 4 ficam sob a responsabilidade direta do ~e(or
I; as Áreas 5, 6, 7 e 8 ficam sob a responsabilidade direta do Setor II.
Art. J9 A Chefia do Setor I sàã exercida pela atual Chefia do Serviço
de Segurança, auxiliada pelos Chefes de Administração, do Policiamento Interno e do Policiamento Externo.
Parágrafo único. À Chefia do "Setõr IÍ serã atribUída uma Gratificação,
a título de "pro-labore", equivalente a FG.:2, e três (3) FG-2, aos Assistentes
da Chefia do Setor;
Art. 49 Para cada Chefe de Turma de Serviço Noturno serã atribuído,
como Gratificação, a título de ''pro-labore", o equivalente a FG-4, trabalhando numa escala de 12 (doze) horas por 72 (setenta e duas) horas de descanso, relativa a cada uma das 3 (três) Turmas de Serviço Noturno.
Art. 5'<' Para cada uma das Áreas de Segurança do Serviço Diurno será
atribuída uma função de Supervisores de Áreas de Segurança, a cuja atividade serã concedida uma Gr_a_tifi_cação, a título ~'pro-labore", equivalente a FG3, com a obrigação de supervisionar o serviço notUrno.
Art. 69 Para atender ao disposto no parãgrafo único do art. 39, art. 49 e
art. 59, do presente ato, são criadas: 4 (quatro) Gratificações Hpro-labore",
correspondentes a FG-2, sendo I (uma) para a Chefia do Setor II e 3 (três)
para os Assistentes da Chefia do Setor II; 8 (oito) Gratificações '"pro~labore",
correspondentes a FG-3, sendo 4 (quatro) para os Supervisores de Área de
Segurança do Setor I e 4 (quatro) para os Supervisores de Áreas de Segurança
do Setor II; e 6 (seis) Gratificações "pro-labore", correspondentes a FG-4,
sendo 3 (três) para os Chefes de Turma de Serviço Noturno do Setor I e 3
(três) para os Chefes de Turma de Serviço Noturno do Setor II.
Art. 79 Compete aos SupervisOres de Área de Segurança a supervisão,
coordenação e orientação dos Agentes de Segurança Legislativa destacados
para trabalho em suas Áreas de Segurança correspondentes.
Art. 8'<' Os Supervisores de Área de Segurança responderão, administrativamente, por qualquer prejuízo contra os bens patrimoniais do Senado
Federal, ocorrido em suas respectivas Áreas.
Art. 9~' Os SuperviSores de Área de Segurança desenvolverão suas atividades subordinados às Chefias dos Setores I e II, do Serviço de Segurança do
Senado Federal.
Art. 10. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Senado Federal, 19 de março de 1980.- Alexandre Costa, PrimeiroSecretário.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

SERVIÇOS GERAIS

(já existente)
(já existente)
(já existente)
(já existente)

G-

FG-1 Chefia (1 em cada Setor)

FG-

-

(3 em cada Se ter)
Suoervisor de !l.rea
FG-3 Diurno (4 em cada área)
FG-4 Noturno(3 em cada turma)- 3 turmas -<r 12 X 72 hrs.
FG-2 Adm.

Sábado 22
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MESA
Presidente

2'-Secratárlo

luiz Viana

Gabriel Hermes

1•-Vice-Presidente

3•-Secretário

Nilo Coelho

lourival Baptista

2•-Vice-Presidente

4•-Secretário

Dinarte Mariz

Gastão Müller

1•-Sacratárlo

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSOES

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canale
2. Jos6 Lins
3. Eunice Michi'les
4. Vicente Vuolo

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

1 • Evandro Cãrreira

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(CDF)

(11 membros)
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223-6244 e 22.5-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jess6 Freire
Vic.e-Presidente: Lózaro Barbozo

2. Agenor Maria

Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

3. Mauro Benevides
Chefe: CândidO Hippertt
Local: Anexo 11 -Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de La Rocque
1~'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
29-Yice-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1. Passos Pôrto
2. Benedito Canelas
3. Pedro Pedrossian
4. José Uns

1. Jutahy Magalhàes
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

1. Evelósio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérçio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras., às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa'' - Anexo li Ramais 621 e '716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canale
Vico-Presidente1 Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Jos6 Guiomard
Tarso Outra
Benedito Canelas
Moacyr Dolla

(CCJ)

( 15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelásio Vieira
Vice-Presidenta: leite Chaves

Jessé Freire
José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Oerzi
Affonso Comargo
Murilo Bodoró
7. Benedito Ferreira

1. Itamar franco
2. lózaro Barboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

1. Henrique Santillo

2. Roberto Saturnino
· 3. Gilvan Rocha

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

Suplentes
COMISSÃO DE ECONOMIA -

1. Henrique de La Roc.que
Helvídio Nunes
Jos6 Sorney
Aloysio Choves
Aderbol Juremo
Murilo Badaró
Moacyr Dalia
8. Amoral Furlan
9. Raimundo Parente

2.
3.
4.
S.
6.

1, Hugo Ramos

1. Cunha lima

2. leite Chaves

2. Tancredo Neves

3. Lázaro Barboza

3. Dirceu Cardoso

4. Nelson Carneiro
5. Paulo Brossard
6. Franco Montoro
Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 1OsOO horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

( 11 membros)

1. Lenoir Vergas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Arnon d& Mello

2.
3.
4.
5,
6.
7.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot&nio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1. Arnon de Mello
2. Bernardino Viana
3. José Lins
4. Jessé Freire
5. Milton Cabral
6. Benedito Canelas
7. luiz Cavalcante

1. Helvídio Nune~s
2. Alberto Silva't
3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vu~lo

1.
2.
3.
4.

1, José Richa
2. Orestes Quérda
3. Tancredo Neves

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

SOO
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As~istenfe: Daniel Reis de Souza Remoi 675
Reuniõe$: Quartas-feiras, Os 10:30 hora$
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716

1. Franco Montara
2. Humbertoluceno
3. Joison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(ctt)

COMlSSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
Local: Solo "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS f ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

João Colmon
Tarso Outro
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
6 Eunice Michiles

l. Jos6 Lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossion

1. Adalberto Sena
2. Evelosio Vieira
3. Franco Montara

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: Scirgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-:.feíras, às 10:00 horas
local: Sala "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

1. Marcos Freire
2. Mouro Benevides
3. leite Chaves

(CME)

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camorgo
2. João Colmon
3. Jutohy Magalhães

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

Presidente: Gilvon Racho
Vice-Presidente: Henrique Santillo

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Soturnino

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

lomanto JUnior
Almir Pinto
Alberto Silva
Jose Guiomard

1. Gilvon Rocha
1, Jose Richa
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
Reuniões: Quarta$·feiros, às 11:00 horas
3. Joi!On Barreto
Local: Anexo "B" -Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador
Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha- Ramal 312
João Basco - Ramal -484
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

(17 membros)
COMPOSIÇÃO
Preside.nte: Cunho limo
Vice-Presidente: Tancredo Neves

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

(CR)

{5 membros)

Titulares

Suplentes

1. Raimundo Parente
2. Arnon de Mello
3. lomanto JUnior
4. Affonso Comorgo
5. Vicente Vuolo
6. Alberto Silvo
7. Amoral Furlon
8, Jorge Kalume
9. Jutahy Magalhães
1O. Mendes Canele

1. Saldanha Derzi
2. Henrique de Lo Rocque
3. Jessê Freire
4. José Somoy
5. Milton Cabral
6. José Guiomord

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

J. Paulo Brossord

Cunho Lín1o
Tancredo Neves
Roberto Soturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotónio Vilela

I. Paulo Brossord
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. Jose Richo
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, as 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais 621e 716

Presidente: Joõo Colmon
Vice-Presidente: Jutohy Magalh6es

1.
2.
3.
4.
5.
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2. Marcos Freire
3. Lázaro P.arbozo
4. José Richa

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÃO

(CSN)

(7 membros}
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice·Presidente: Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mauro Benevides

Titulares

Suplentes

I. Torso Outra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes COnale

1. João Colmon
2. Murilo Boda ró
3. Jose Sarney

Titulares

Suplentes

I. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

1. Hugo Ramos

1. Jorge Kolume
2. luiz Ccivalconte
3. Murilo Bodaró
4. Benedito Ferreiro

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomard

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

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motta Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas
local: Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo ll -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - AOI!Ixo 11 - Ramal 6:23

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

Assistente: L!do r .meiro do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outra
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
29.Yice-Presidente: lomanto Júnior

(9 membro5)
COMPOSIÇÃO

Presidente: He~lvidio Nunes
Vice-Presidente: Lenoir Vorgos
Titulares

Suplentes

l. lenoirVargos
2. Helvidio Nunes
3. Jessé Freire
4. Moacyr Dallo
5. Henrique de Lo Rocque
6. Aloysio Chaves

1.
:2.
3.
.4.

Jutohy Mogolhéles
Raimundo Parente
Eunice Mlchile5Benedito Canelo5-

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
S.

5.
6.
7.
8.
9.

Torso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
lamento Júnior
Mendes. Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vorgas
José Sarney

6.

Aloysio Choves
Pedro PedrQssion
Henrique de La RoctJque
José Guiomord
Luiz Cavalcante

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)

(CSPq

COMPOSIÇÃO

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

Raimundo Parente
Henrique d!' lo Rác:que
Bernardino Viana
Alberto Silva

SuplentH
1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Adorbol Juremo

Mar~o
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1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

B} SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUI:RITO

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4,

1. Passos Pôrto
2. lomonto Júnior
3. Alberto Silvo

1. Orestes Quérda
2. Evelásio Vieira

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reunic3es: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li -Ramais 621e 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOfs
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedra Pedrossian
Affonso Camargo

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Orestes Quêrda

Comissões Temporárias

1, l.ttite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: leila l~ivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às lO:QO horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Bt!lnedito Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Alfeu de Oliveira
Í.Ocal: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nado·
oai
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
.3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
4) Comissão Misfo do Projeto de lei Orçamentária (ort, 90 do
Regimento Comum)
Assistentes de COmissões: Hoi"oldo Pereira Fernandes - Ra·
mal674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 31 O - Helena lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal 314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramo I
314; Nadir Ferreira do Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

GUILHERME

GUilHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

lEI lA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

l~DA

n,oo

C.L.S.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

lEI lA

12,00

C. R.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

LEI LA

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

HELENA

C. A.

SÉRGIO

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEL

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

11,00
C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 484

10,00

MARIA

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

C. R. E.

QUINTA

09,30

10,00

10,30

HORAS

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

ASSISTENTE

FRANCISCO
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TERÇA-fEIRA, 25 DE MARÇO DE 1980

BRASIUA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 20• SESSÃO, EM 24 DE MA_RÇO DE !980

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicações
- Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, Líder do PDS, de indicação
dos Srs. Senadores que funcionarão como Vice-Líderes do Bloco Parlamentar do Partido Democrático Social.
- Do Sr. Senador Gilvan Rocha, de indicação dos Srs. Senadores
para o cargo de Vice-Líderes do Partido Popular.
1.2.2- Comunicações da Presidência
- Antecipação, para as 14 horas e 30 minutos, da sessão solene do
Congresso Nacional anteriormente convocada para as 15 horas do dia 27
próximo, quinta-feira.
-Recebimento do Aviso n9 140/80, -~o Sr. Ministro d~ Previdê!lcia e
Assistência Social, solicitando a prorrogação de prazo regimental fixado
para que aquele Ministério se pronuncie sobre projeto de lei do Senado
que menciona.
1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR GABRIEL HERMES- Providências adotadas pelo Senhor Presidente da República em favor dos flagelados pelas cheias no Município de Marabâ-PA, por ocasião da visita realizada por Sua Excelência àquele Estado.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, pelo Ministro da EducaÇão e Cultura.
SENADOR ITAMAR FRANCO- Situação do negro no âmbito da
coletividade brasileira, ao ensejo do transcurso do Dia Internacional para
Eliminação da Discriminação Racial.
SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder - Indagações ao
Líder da Maioria sobre gastos eXcessivos de mordomia a nível ministerial.
SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Protestando
apresentar oportLinamente, esclarecimentos sobre o assunto focalizado
pelo seu antecessor na tribuna.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n' 3(80, (n' 37(80, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Senhor Presídente da República a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 31/77 (n• 240(75, na Casa de origem),
que fixa em seis horas a jornada diãria de trabalh-o nos-serviços de coqueria e bateria de fornos, e determina outras providências. Vota~ão adiada
por falta de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n• 29/79 (n• 2.173}76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. Vo~
tação adiada por falta de quorum.
- Requerimento nO? 10/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino
Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n• !19j19, de
sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder. através da Caixa
Econômica Federal, empréstimos aos proprietãrios de veículos automoto~
res, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburan~
te, Votação adiada por falta ~e quorum.
-Requerimento nO? 13/80, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos do art, 418, item I, do Regimento Interno, a con~
vocação do Ministro d~s Relações Exteriores, a fim de prestar esclareci~
mentes a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicana em Bogotá (Colômbia). Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n' 6/78, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada
pelo Técnico de Administração. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 90f79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos período de
férias igual-ao dos demais empregados da Lei nO? 5.859, de 11 de dezembro
de 1972. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 100}79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos
técnicos em espetãculos de diversões. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 10/79, de autoria do Sr. Senador Di·
narte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964,
participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei.
(Apreciação prelimfriar da constitucionalidade e juridicidade). Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 81/77 (n• 1.286/75, na origem), que
atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiárias a incumbência de elaborar as
listas telefónicas. Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum
para votação de requerimento de adiamento da discussão.
- Projeto de Lei do Senado nO? 97/79, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, acrescentando alínea "r' e alterando o item III do art. 89
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (Apreciação preliminar dajuridicidade). Dis~
cussão sobrestada por falta de quorum para votação de requerimento solicitando adiamento de sua discussão.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR LEITE CHAVES, como Líder - Apelo à direção da
Itaipu Binacional em favor de pequenos lavradores das proximidades do
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Município de São Miguel do lguaçu-PR, envolvidos em processo de desapropriação de terra.

Público e dá outras providências. Jubileu de prata da Faculdade de Odontologia de Pernambuco.

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Realização de eleições municipais no corrente ano.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reapresentação de proposta
de emenda ã Constituição que restabelece a eleição direta para Prefeito e
Vice-Prefeito das Capitais dos Estados.

SENADOR MARCOS FREIRE- Aduzindo novas considerações
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROX!MA SESrelativas à maxidesvalorização do cruzeiro, t~n_do em vista pronunciamen- SÃO. ENCERRAMENTO.
to feito pelo Sr. Jarbas Passarinho, em sessão anterior, sobre a matêria.
2-CONVÊN!O
SENADOR JOSE LINS, como Líder- Comentários ao discurso do
-Convênio que entre si fazem o Senado Federal e a Câmara dos Deorador que o antecedeu na tribuna.
putados para utilização dos equipamentos e serviç-os de processamento
eletrônico de dados.
SENADOR ADERBAL JUREM A - Encaminhando à Mesa, proje3 - MESA DIRETORA
to de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Revista do Serviço
Público Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 20~ SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 1980
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDÍ:NCIA DOS SRS. NILO COELHO, GABRIEL HERMES E PASSOS PÓRTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Ministro da Pl·evidência e Assistência Social, o Aviso n'l 140, de 20 do corrente.,
solicitando a prorrogação por trinta dias, do prazo regimental fixado para
que aquele Ministério se pronuncie sobre o Projeto de Lei do Senado n<~ 216,
de 1979, que institui o auxílio-complementar devido aos segurados que submetidos a processo de reabilitação profissional só possam exercer utividad~
diversa da exercida anteriormente.
O expediente será eilcaminhado à Comissão de Constituição e Justiça,
que solicitou a diligência.

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guíomard --Eunice Michiles
- Raimundo Parente- AJoysio Parente- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Co_sta- Henrique de La RocqueJosé Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto -José Lins- Mauro Benevides -Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Aderbal Jure ma- Marcos Freire- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista
- Passos Porto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz VianaO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscrito>.
Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Peixoto- Nelson CarneiroConcedo a palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes.
Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo_Neves- Henrique Sant.illoO SR. GABRIEL HERMES (PA. Pronuncia o seguinte discurso.- Sr.
Lázaro Barboza- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Affonso Camargo
Presidente, Srs. Senadores:
-José Richa- Leite Chaves- Evelásio Ví6ira- Lenoir Vargas- Paulo
Na última quinta-feira, convidado pelo Senhor Presidente da República,
Brossard.
acompanhei Sua Excelência, juntamente com outros colegas Senadores e De~
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com- putados do Pará, à região do Tocantins, acentuadamente à cidade de Maraparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro bâ.
aberta a sessão.
Foi uma viagem de trabalho, Sr. Presidente, em que tivemos a oportuniSobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. !'>'-Secretário.
dade de verificar o intç_r:_esse do PreSidente da República pelos efeitos maléficos do rio Tocantins, abrangendo toda aquela imensa área que ele enriquece c
São lidaS- ãs seguintes
cria boas condições para a v-ida humana, mas que, à volta do tempo, ele mesExm• Sr.
mo cresce e destrói aquilo que o homem fez. ~ao sei, Sr. Presidente e Srs. SeSenador Luiz Viana
nadores, se em parte por culpa do próprio homem, que desrespeita um pouco
DD. Presidente do Senado Federal
a natureza, derrubando as defesas naturais que são as florestas, derrubando
Nos termos regimentais e tendo em vista o disposto no artigo J<l do Ato muitas defesas que precisam ser conservadas para que não sucedam desastres
n9 I, de 1980, da Mesa do Senado Federal, corrtü:!'lico a Vossa _Excelência, como estes a que assistimos mais uma vez. É normal o rio crescer- o Tocanpara os devidos fins, que funcionarão como Vic~Líderes do Bloco Parlamen- tins, o Araguaia, o Itacaúnas e outras da Região Amazónica - variando de
intensidade algumas enchentes, como a que presenciei em 1953 - à época era
tar do Partido Democrátido Social, os Senhores Senadores:
Aderbal Jurema --Aloysio Chaves- Bernardino Viana- José Lins- eu Presidente do Banco da Amazônia - quando vi o rio crescer, e passei por
cima da cidade de Marabã em uma lancha. Depois, a atual, bem maior.
Lomanto Júnior- Moacyr Dalla- Murilo Badaró- Saldanha Derzi.
Ali, ao chegarmos, já o rio havia baixado 3,5m. Mesmo assim, todas as
Brasília, 17 de março de 1980. - Jarbas Passarinho, Líder do PDS.
casas, com exceção daquelas que ficam em duas ou três ruas do centro da ciO tlcio n• 008 (80
dade, todas ainda se encontravam cobertas quase à altura do telhado, e as da
Brasília, 21 de março de 1980. margem do rio, muitas, ainda completamente desaparecidas. Isso dá notícia
do que foi essa grande enchente.
Senhor Presidente:
A presença do Presidente foi marcada por várias medidas úteis. Levou
Indico a Vossa Exceléncia os-Senadores Evelásío vieira e Alberto Silva,
Sua
Excelência na comitiva o Ministro do Interior, Sr. Mário Andreazza, o
para o cargo de Vice-Líderes do Partido Popular.
Ministro
do Exêrcito, o Ministro da Saúde, o Presidente da Caixa Econõmi~
Apresento-lhe protestos de consideração e estima. - Gilvan Rocha~
ca, muitos diretores com altas funções em departamentos dos Ministérios, o
Líder do Partido Popular.
Superintendente da SUDAM, o Presidente do Banco da Amazônia e de ouO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - As comunicações lidas vão à
tros órgãos ali também se encontravam. E o que me impressionou, Sr. PresiM
publicação.
dente, foi a preocupação do Chefe do Governo, e atê também verificar corno
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência comunica ao Ple- Sua Excelência vem acompanhando cuidadosamente essas ocorrências.
nário que, ouvida a Presidência da Câmara dos Deputados, resolveu_ anteciJá na viagem, mal o avião partia de Brasília, éramos convocados a debapar, para as 14 horas e 30 minutos, a sessão solerie anteriormente convocada ter a matéria quase todo o período com o Presidente, até chegarmos perto de
para a-s 15 horas do dia 27, quinta-feira próx.iÓla.
,
Marabâ. Sua Excelência se inteirava de tudo o que podia sobre a região, de
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todos os detalhes, inclusive das grandes possibilidades que aquela região oferece hoje com Tucuruí, fazendo ali crescer a maior hidrelétrica do Brasil; com
o ferro de Carajás, que- o Brasil prepara-se, pouco a pouco, para industrializar e poder exportã-lo para todos os recantos do Mundo; com o cobre, que
precisamos industrializar; como a bauxita, como o ouro, que nos surpreenderam as notícias locais. Nesses últimos dias, com a fuga de muitos da cidade
para localidades do interior, deu como resultado a aparição de mais uma
grande região aurífera em que- é a notícia que nos deram- grande número
de garimpeiros que jâ haviam colhido de 1 até 3 kg de ouro.
O Senhor Presidente da República ao desembarcar, apanhando um helicóptero, percorreu toda a região à baixa altura.
Depois, tomamoS uma embarcação e percorremos, por água, todos
aqueles recantos de Marabã, recebendo informações, detalhes das ocorrências e da situação dos que foram atingidos e se encontravam desabrigados,
sobretudo a população pobre, que tudo havia perdido.
Consciente e ciente, reuniu-se o Presidente da República com os seus Assessores, e imediatamente determinou a construção de alguns milhares de casas na parte alta que fica em frente da cidade de Marabã, do outro lado do
rio, para que ali, dentro de três meses, pudessem abrigar-se, já na formação
de uma nova cidade, os habitantes daquela área.
O Banco da Amazônia tomoU medidas para amparar os comerciantes, os
industriais, sobretudo os castanheiros e os criadores da região. A Caixa_ Económica assinou diversos convênios, dando facilidade a algumas construções,
e até mesmo facilitando alguns recursos que tornavam necessário. Por outro
lado, o Ministro da Saúde eXpediu determinações para um ampãro acentuado
às populações desabrigadas e sobretudo, às crianças, para que fossem protegidas contra doenças, que, felizmente, até o momento, não_ se haviam manifestado. Devo até ressaltar os cuidados da Secretaria de Saúde do meu Estado, que vinha atuando, apesar dos poucos recursos, com muita presteza e
com muita boa assistência, atendimento esse que pode tornar-se bem melhor,
e atingir toda a redondeza, com a chegada dos recursos federais.
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O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Não só quero ratificar as considerações
que V. Ex• está fazendo, nobre Senador Gabriel Hermes, como adicionarembora desnecessário- ao pronunciamento de V. Ex• o meu depoimento, ...
O SR. GABRIEL HERMES (PA) - Agradeço a V. Ex• e, melhor do
que eu, o nobre colega conhece o problema da estrada de ferro e da estrada de
rodagem, que seria bom mesmo incluir dentro de nosso pronunciamento.

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- ... a respeito do interesse demonstrado por
Sua Excelência o Presidente João Baptista Figueiredo, com relação aos
problemas do Vale do Tocahtins-Araguaia. Nós tivemos em comum a oportunidade de expor a S. Ex• um problema que afeta diretamente ao Pará, mas,
de certa maneira, tem repercussão em toda a economia regional, relacionada
com a transposição do Tocantins por uma ponte rodo ferroviária, como se espera que seja conStruída naquela ârca. Mas, com a construção da hidrelétrica
do Tucuruí, dois grandes pólos industriais estão praticamente definidos no
Parã: um, em Barcarena, com os projetes da ALBRÁS e da ALUNO R TE, e
outro em torno do grande projeto Carajás, criado pelo Ministério das Minas
e Energia, que prevê- quatro núcleos de vocação econômica e industrial, três
no Pará e um no Maranhão: Carajás-Marabá, Tucuruf e Vila do Conde, no
Pará, e São Luís, no Maranhão. A execução desse projeto pressupõe obras de
infra~estrutura, como a Usina Hidrelétrica do Tucuruí, a Ferrovia de Carajás,
em São Luís e Porto de São Luís, transporte fluvial Trombetas-Belém-Vila
do Conde, transporte fluvial Marabá-Belém e eclusa de Tucuruí, que será o
elo de ligação no Rio Tocantins, no trecho Ipixuna a Vila do Conde. A execução desse plano da ALBRÁS e ALUNORTE e, sobretudo, do grande projeto Car3:Jás virá criã.r Condições novas para o desenvolvimento do Estado do
Pará e de toda região amazônicã.. De sorte que o interesse - diria - quase
histórico de V. Ex' pelos problemas do Vale do Tocantins agora encontra
· uma oportunidade feliz para que possamos juntos insistir perante o Governo
Federa] na solução de todos eles, de forma integrada, para beneficiar a economia do Pará e de toda a região amazônica. Aplaudo o pronunciamento de
V. Ex• e corroboro as suas alegações; sobretudo, somos unânimes em aspirar
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas visitas são necessârias.
a uma ação efetiva e imediata do Governo Federal, nessa área, para a implan~
No decurso de nossa viagem, vendo o grosso da documentação que sere- tação de todos os projetas que estão em curso.
fere à região, converSamos, e levantei o problema de uma ponte em consO SR. GABRIEL HERMES (PA)- Muito grato, nobre colega Senador
trução, que fará o cruzamento do rio, exatamente no ponto em que a Transa· Aloysio Chaves, pelo apoio, pela colaboração e pelo subsídio que trouxe ao
mazónica e a Belém-Brasília poderão ser servidas por essa ponte.
nosso pronunciamento.

A Cia. Vale do Rio Doce, esquecendo, inclusive, compromisso assinado
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, fala-se e divulga-se no Brasil, e por
com o Departamento de Estradas de Rodagem e com a SUDAM e o Governo
do meu Estado, tudo feito há bem pouco tempo, ainda no GovernO do nosso todo o mundo jâ caminha o projeto preliminar- que já é um produto de tra~
atual colega, Senador Aloysio Chaves, a Vale do Rio Doce resolveu iniciar a balhos que se vinham desenrolando, há alguns anos, dentro do meu Estado
construção da ponte, apenas preocupando-se com a ferrovia, desprezando o pela SUDAM, Governos e Classes empresariais- sobre a instalação de um
projeto primitivo, aprovado, já produto de convêniás; que dava ao lado de distrito industrial atiilgindo" Marabá e Tucuruí em função -das iiquezas mineponte ferroviária a ponte rodoviária, tão necessária numa localidade em que, rais e também da hidrelétrica e da energia de Tucuruí, e mais, da hidrovia que
diariamente, milhares de caminhões e outros veículos passam por aquele lo- surge em conseqUência de hidrelêtrica com a construção das eclusas e, portanto, com o grande rio navegável para grandes tráfegos, e, o porto de Barcacal, e muito mais serão, assim esteja essa ponte construída.
rena em construção.
Mostrado ao Senhor Presidente da República esse detalhe, mostrados os
Este projeto, segundo dados iniciais, abrangendo toda aquela região do
convênios assinados anteriormente, Sua Excelência prontamente pediu a documentação, e estranhou o fato. Já sabemos que, nesta altura foram encami· Tocantins, do Araguia e principalmente de Tucuruf e Marabâ, a serra dos Canhadas ao Sr. Ministro -dos Transportes, possivelmente à Cia. Vale do Rio rajás e se estendendo até São Luís, é um projeto para 30 bilhões de dólares; e
Doce, instruções para -que se volte para o projeto pdinitivo, jâ que apenas ouvia eu, repetido pelo Presidente da República, da grandeza do projeto, da
com uma quarta parte a mais das despesa que será feita, será complementada riqueza da região e da necessidade que o Brasil tem de recursos para intensificar esse projeto. E dizia até o Sr. Presidente que pudéssemos de pronto lançar
a rodoviária com a ferrOviária;
mão de 30 bilhões de dólares, e teríamos, 3 anos depois, e tudo isso bem estuForam estudadas também, no decorrer da viagem - e foi assunto de dado - estivemos manuseando os papéis - teríamos uma renda de lO binossa conversa -, as riquezas da região do Tocantins - o ferro, o cobre, a lhões de dólares só naquele local, para poder ajudar o desenvolvimento do
bauxita, o manganês, o ouro. Conversamos sobre o projeto, de que jã foi nosso País.
dado notícia a todo o Brasil, de se implantar naquela região, atingindo, acen~
Mas, neste particular e neste ponto, Sr. Presidente, é que nós nos preocutuadamente~ a cidade de Marabá e de Tucuruí, - próx-imo, portanto, da hi- pamos; e aí eu até gostaria de contar com as observações e os estudos do meu
droelétrica -, aproveitando a hidrovia do Tocantins, que caminha com a ilustre colega, Senador Aloysio Chaves, sobre este projeto em estudo que se
construção das eclusas; de se implantar, ali, um centro, um distrito realmente refere ao aproveitamento integral das riquezas do Tocantins, com o aproveiindustrial como merece aquela área, fazendo-se o aproveitamento das rique- tamento da hidrovia, e, pensando-se numa ferrovia cara, difícil de conszas minerais no próprio local, e não a longa distância, que obriga a transfe- trução, de 900 km até Itaqui. Sr. Presidente, só isto dá a medida da grandeza
rência de energia a quase 1.000 quilómetros de distância até São Luís, deste País, das riquezas do nosso Brasil e daquela região, Só o que ouvimos e
perdendo-se, portanto, muitos recursos com o dinheiro que se gasta, com os vimos daqueles que estão colhendo ouro em Marabã, numa simples quase
fios, com os postes e a própria energia.
·
· ·
pesquisa ocorrida com a enchente, nos mostrou o que dâ, o que oferece e o
Tudo isso debatemos, tudo isso o Presidente anotou e mostrou estar que tem de riquezas minerais a região do Vale do Tocantins.
Some-se a isso, Sr. Presidente, só naquele pequeno pedaço de Brasil, do
consciente e ciente da necessidade desse projeto intêg!adO, pensando no aproveitamento na região onde está o minério; dentro do meu Estado, o Estado Tocantins, em volta dos Carajãs, de Marabá, de Tucuruí, as criações de gado
do Parã.
~
·~ ~
que crescem e a riqueza da agricultura. E, nós podemos nesta altura, ao finalizar este depoimento, em que agradecemos a visita do Senhor Presidente e dos
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - V. Ex' me concede um aparte?
seus Ministros, em que até nos congratulamos, porque ela foi oportuna, dizer
O SR. GABRIEL HERMES (PA)- Com muito prazer,nobre Senador. à Casa que o Brasil deve, cada vez mais, merecer a nossa confiança. Nós deve-
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mos acreditar neste País, devemos, mesmo, colocar todo o nosso patriotismo
e os nossos estudos para que, amanhã, os nossos filhos, aqueles que dirigirão
este País, no futuro, encontrem uma Nação melhor, para a felicidade de todos
e para que possamos estender o que colhermos desta terra em benefício de
toda a humanidade! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Estado de S. Paulo, em sua edição de 16 do corrente mês, divulgou
uma entrevista do· Ministro Eduardo Portella, da Educação e Cultura, feita
por uma equipe categorizada, da sucursal de Brasllia desse tradicional órgão
da imprensa brasileira, constituída pefos jornalistãS CarloS Chagãs, Rosângela Bittar e Sérgio Chacon.
Em face das dimensões conceituais e excepcionâl densidade cultural do
pronunciamento do Ministro da Educação e Cultura, Que acredito que será
altamente positivo e merecedor da expressiva -repercussão que vem obtendo
em todos os setores políticos e culturais do País, comentarei alguns tópicos da
mencionada entrevista.
Sobretudo porque, fugindo à rotina e à costumeira retórica que caracterizam, via de regra, as declarações habitualmente formuladas pelos responsáveis- tanto a nível dos altos escalões da tecnoburocracia federal, como por
vezes, dos próprios MiniStros de Estado, quando aquiescem ao diálogo com a
imprensa -, o Ministro Eduardo Portella não se limitou a anunciar as realizações do seu complexo Ministério. Nem, tampoucO, cuidou de se defender
contra eventuais arremetidas dos críticos sístemáticoS, que se comprazam na
exacerbação do radicalismo e das atitudes passionais.
O Ministro Eduardo Portella - embora reconhecendo que existe, no
Brasil, uma minoria que óptou pelo conflito, pela contestação e que, numa estranha vocação suicida, prefere o caos, as explosões catastróficas e- o advento
do apocalipse- não lhe atribui, a essa minoria -desvairada, maior importância, nem acredita no êxito dos pregoeiros do pessimismo.
Ao contrário, com a serenidade e as tranqUilas convicções de um autêntico intelectual, da mais nobre estirpe dos realistas críticos, o Ministro se confessa um neo-liberal, que não se identifica com qualquer repressão, e que entende ser, ainda, o diálogo democrático a melhor- e talvez a única- maneira ou alternativa para evitar explosões.
Seria longo e ocioso, Sr. Presidente, enumerar e comentar os principais
tópicos e as afirmações básicas da magnífica e corajosa entrevista do Ministro
Eduardo Portella, que acentuou ter vindo para o Governo do Presidente João
Baptista de Figueiredo ..a fim de dar a sua contribuição ao processo de redemoera tização.
Quando, na mesa-redonda promovida pelo O Estado de S. Paulo. em
Brasília, foi interrogado pelos jornalistas sobre o problema dos estudantes,
afirmou o Ministro, incisivo:
.. Acredito que nada de grave acontecerá, nem nest~ mês de retorno às aulas, nem nos próximos, em termos de rebelião estudantil.
Estou dialogando, seguidamente, com os estudantes, que jamais serão caso de polícia, nein dentro, nem fora das salas de aula, e que do
MEC não partirá nenhuma medida de força, pois não devemos dar
argumentos aos que imaginam ser o problema estudantil um caso de
policia."
Essas declarações_do Ministro Eduardo Portella, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tranqUilizam a Nação brasileira, que é um País predominantemente
jovem, com quase 60% da sua população situada na faixa etária de até 22
anos de idade, e que tem, nas suas Universidades, aproximadamente I milhão
e 500 mil estudantes.
A orientação prudente, serena e equilibrada do MEC, no roteiro do
diálogo com os jovens, contribui para fortalecer a segurança social do BrasiL
o amadurecimento da nossa juventude é um rato extremamente-a-uspicioso.
Creio, no entanto,-Sr. Presidente, que o ponto alto-da entrevista do Ministro Eduardo Portella se encontra na resposta que deu aos seus interlocutores do grande matutino paulista, quando defendeu a classe política.
Disse o Ministro:
"Sou francamente a favor da classe pOlífiC-a: Acho que ela é o
que hã de mais irrl.poftante na vida do País. Acho que devemos até
compreender e relevar os possíveis equívOcos da classe política.
Quem representa verdadeiramente o povo ê a classe política". Concluiu o Ministro da Educação e Cultura.

Interrogado porque ingressou no PDS, afirmou:
"Em homenagem ao projeto democrático do Presidente Figuei~
redo. Se não concordo plenamente com o programa do PDS. é porque as minhas inquietações não cabem no espaço de nenhum programa partidárfo. Acho, porém, que ele teve um volume de audácia
que me é muito simpátíco."
Ao repelir a mentalidade meramente repressiva, bem como os estilos e as
implicações do que se convencionou denominar "modelo tecnocrático ou
econométrico", e a megalomania -de determinados tipos de planejamento, o
Ministro Eduardo Portella se posicionou ao lado da classe política- tão injustiçada quanto ignorada- e optou pelas soluções do bom senso, da objetividade e da seriedade.
Na Parte, por assim dizer, "informativa" e faCtllã.l, de sua entrevista, advertiu o Ministro da Educação e Cultura, com toda honestidade, para a situação dramática em que nos encontramos diante da realidade de se acharem
20% das crianças brasileiras fora da escola, sem acesso à educação. E acentua:
"A criança continua sendo um investimento prioriti1rio da educação no Brasil. Enquanto houver uma criança fora da escola, a
criança é uma prioridade. Quanto ao l ~e 29 graus estão em recesso.
Só teremOs um ingresso qualitativo na Universidade, satisfatório,
quando tivermos essas estruturas básicas consolidadas. Quando isso
acontecer, poderemos, então, confiar numa Universidade qualificada."
No que tange aos professores, espera o Ministro resolver o grande
problema do aumento salarial - assunto já encaminhado aos órgãos competentes do Governo.
Em síntese, depreende-se, das claras, lúcidas e arrojadas colocações do
Ministro Eduardo Portella, que o MEC se encontra profundamente engajado
na solução dos problemas básicos que o desafiam, no contexto terrivelmente
ainplo, complexo e difíCil de seu Ministério, ou seja:
"Reduzir as distâncias sociais; ãs diSParidades inter-regionais e
os desequilíbrios regionais."
São estas, Sr. Preside-nte, as considerações que--resolvi fazer à entrevista
concedida pelo ilustre Ministro Eduardo Portella, ao O Estado de S. Paulo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
"Povo! Povo infeliz! Povo, mártir eterno
Tu és do cativeiro o Prometeu moderno."
Iniciamos com Castfo Alves t10sso pronunciamento esta tarde. Ninguém
melhor do que o poeta encarna, através dos tempos, a luta e o símbolo da
raça negra no Brasil, que a heroificou, tão genialmente, nos candentes versos
de "Os Escravos". E o assunto que nos traz a esta tribuna fixa-se, essencialmente, sobre a posição do negro no mundo de hoje, especialmente na sociedade brasileira.
A última sexta-feira foi uma data particularmente significativa para os
Direitos Humanos.
E nós que, nesta Casa, ao longo desses anos de atuação, temos veiculado
com insistência a temática dos Direitos Humanos, não poderíamos, no momento, ficar silentes ante uma de suas principais questões, qual seja, a segregação racial.
Comemorou-se, no dia 21 de -~-.tio, com grande júbilo para aqueles que
buscam e anseiam pelos Direitos do Homem, o "Dia Internacional para Eliminação da Discrimiriação Racial", instítuíd_9 pela Organização das Nações
Unidas, através da Resolução 2.506, de 21 de novembro de 1969, aprovada
em Assembléia-Geral:
"Çonclama-se a todos os Estados e organizações a comemorarem com cerimônia solenes o "Dia Internacional para Eliminação
da Discriminação Racial" em 21 de março de 1970- o décimo -aniversário do massacre de Sharpeville, em solidariedade ao povo oprimido da África do Sul e dar especiais contribuições para este dia em
apoio à luta contra o apartheid.
O ódio racial -sabemos todos- no curso da História, tem arrastado
muitos povos ao desespero e à luta fraticida, infringindo inenarráveis sofrimentos a milhões de pessoas. O terror nazista contra os judeus, em tempos recentes, constitui um tenebroso testemunho.

Março de 1980

Séculos e sêculos, cntrentanto, contemplam o racismo do homem branco
sobre o negro na Ãfrica.
A escravidão negra - abjeta, aviltante e desumana - brutalizou o homem opressor e racista c animalizou o negro escravo, como se ele não tivesse
sentimento, nem alma.
Essa nódoa infama:nte e cruel, praticada largamente pelos impérios colonialistas europeus.. a partir do sectllo XVII, manchou as terras das Américas,
que foram uadubadas,. com o sangue e suor do negro subjulgado.
Terminado o trãfico africano, esse mesmo colonialismo implantou-se defmitivamente em toda a África, submetendo, pela força e violência, os povos
c tribos da raça negra.
Após a 2' Guerra Mundial, sob a perspecitiva de nova realidade internacional, os movimentos de libertação nacional surgem com grande vigor e pujança no continente africano e asiãtico.
Os povos começam a se libertar de um colonialismo anacrónico e antihistórico e as potênci.:is imperialistas Curoi>~s. mUito a contragosto, compreenderam, enfim, o término daquela época.
Algumas, inteligentemente, cedem; outras, mais recalcitrantes, teimam
em resistir à implacabilidade do processo histórico.
~Ioda noite escura tem um alvorecer brilhante", sentencia antigo provérbio Persa. A independência das novas nações africanas - consolidada na
década de 60 - toma-se um imperativo e realidade inconteste naquele continente.
Mas se o colonialismo morrera, nem assim a opressão da minoria branca
- descendente de antigos colonos- sobre a maioria negra, deixava de se impor, como se impõe ainda na Ãfrica do Sul, na Namíbia e até muito reCentemente na Rodésia - Zimbabwe.
Aí esta o odiado apartheid. imposto pelo regime escravagista de Pretória,
a desafiai" a ONU e os povos que desejam a paz, a igualda(ie entre as raças e a
liberdade.
Mas a História, Sr. Presidente, não se faz, por mais que se tente, com retrocessos e obscurantismos. Prova·o a eclosão de movimento Jibertãrio nacionalistas, como. a independência das cx-colônias portuguesas de Angola,
Moçambique, Guiné e Cabo Verde, e, jâ agora, a verdadeira revolução pelo
ocorrido na Rodésia-Zimbabwe, com a eleição do líder Robert Mugabe e de
uma maciça maioria negra para dirigir o país.
A vitória de Mugabe, em pleito dircto e livre, transcede a apenas uma
disputa eleitoral e extrapola, de muito, a uma questão interna naquela nação.
Exemplifica ela. na verdade, e de forma grandiosa, para o resto da África, a fraternidade racial e líquida com regimes racistas intolerãvcis, como o de
Ian Smith que tanto infelicitou e estigmatizou milhões de negros rodesianos.
O Sr. Gilvm Rocha (SE) -
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Permite V. Ex• um aparte'!

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Gilvm Rocha (SE) - No momento cm que V. Ex• chama a
atenção do Senado da República, sobre o problema racial, no mundo, quero
me congratular com V. Ex• pela oportunidade do assunto. Todos nós sabemos que o Brasil não possui agudamente este problema, mas, nem por isso
deixa de possui-lo. A nossa decantada democracia racial, de vez em quando,
se vê torpedeada por discriminações que um politico moderno como V. Ex•
não pode conceber de maneira alguma. Eu desejo acompanhar a esteira do
pensamento de V. Ex•, dizendo que é nosso dever repelir esse recrudescimen~
to racial que parece estar vindo como um dos fenômenos do fun do século
XX. E dizer que, em nosso Pais. todo o cuidado é pouco no sentido de que
não se deixe de proteger as minorias raciais, as minorias. aliás, de uma maneira geral. Eu, inclusive; incluo nesse tipo de minoria, não uma minoria numéri·
ca, mas. uma minoria na participação da vida nacional, as mulheres. A discriminação Sexual também é um fato no Brasil. Esta sC::mana mesmo, nós vimos,
escandalizados~ uma notícia de que uma senhora teve que recorrer aos Tribunais Superiores para assegurar o seu lugar de conau•o público de Escrivão de
Policia. c mesmo assim não consCguiu a vaga que era dela por direito. Vê
V. Ex• que ainda existem distorções do ponto de vista de discriminação neste
País. que tem tudo para ser exemplo no mundo na democratização das suas
minorias. Este é: um assunto atual, sério e que V. EX• levanta com a maior
propriedade. Queira receber minba solidariedade e apoio ao discurso que tão
brilbantemente V. Ex• está proferindo.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Senador Itamar Franco, sabe V. Ex• que,
nesta Casa, sou um dos representantes do Estado que em nosso País foi um
dos primeiros a redimir os escravos, pondo fim àquele regime de opressão que
predominava no século passado. E, no instante em que V. Ex• se reporta ao
problema da discriminação racial, desejo ressaltar que o nosso partido, o Par·
tido do Movimento Democrático Brasileiro, fez questão de inserir em seu
programa um capítulo refe~nte aos negros, condenando todas as formas de
discriminação e defendendo a participação dos negros no processo político
brasileiro. Muito grato a V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Sou eu quem agradece, Senador
Mauro Benevides, não só o registro histórico que V. Ex• referiu, em relação
ao se~ Estado, mas _sobretudo tam!:Jém lem~ra~do, o aspecto partidário, em
que o nosso partídÕ se apresenta também: conl firmeza, nessa luta contra a
discriminação racial.

o· Sr. Aloysio Chaves (PA) -

Pennite V. Ex• um

aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito prazer ouço V. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Desejo, nobre Senador Itamar Franco,
adicionar ao discurso de V. Ex• algumas observações que nele estão implicitamente contidas. V. Ex• sabe que dentro do processo histórico, tradicional, no
Brasil, não se fez essa discriminação raciaL Aliás., um dos traços mais notãveis da civilização portuguesa é o seu carâter multirracial. Tanto assim, que
agora quando a Europa enfrentou esse grave processo de descolonizãção,
Portugal foi praticamepte o ~.Jtimo país a ser afastado do Continente Africano. Entretanto, por influências exógenas esse sentimento poderia ser estimuIado9 cultivado no Brasil e, coerente com a nossa tradição histórica e cultural,
o eminente homem público, o grande jurisconsulto e ex-parlamentar Afonso
Arinos de Melo Franco é autor de uma lei que recebeu o seu nome,. proibindo
exatamente qualquer tipo de discriminação racial, em qualquer atividade administrativa, cultural, social ou política do Pais. Esta lei está em pleno vigor,
pela qual tanto devemos nos bater e, sem dúvida alguma, será o instrumento
eficaz para evitar que brote de qualquer maneira, em qualquer camada ou em
qualquer segmento da população, um sentimento que venha contrariar essa
tradição histórico-cultural brasileira. Também o nosso Partido, o Partido Democrata Social, inseriu no seu programa, com destaque,. como ponto fundamental, o combate a toda espécie de discriminação, inclusive a racial, da mesma maneira como o fez o nobre Partido de V. Ex• conforme acaba de registrar o nobre Senador Mauro Benevides. Congratu1anda.me,. portanto, com o
pronunciamento de V. Ex•, considero-o necessário e conveniente para evitar
que qualquer resquício de preconceito racial possa, sob fonna, mesmo dissimulada, surgir neste País. contrariando a nossa tradição histórico-cultural.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- V. Ex• hã de ter a oportunidade de
_verificar, no decurso do meu díscur:so~ que focalizo bem o aspecto brasileiro.
evidentemente destacando a sua singnlaridade neste processo de discriminação racial. Mas também lembramos que essas minorias estão um pouco
abandonadas em relação a determinados aspectos do nosso Brasil. Muito
obrigado a V. Ex• pela sua intervenção. Continuo, Sr. Presidente:
Agiganta-se, essa fecunda experiência histórica, no cenário internacion~ como paradigma de nova era nas relações entre raças e povos e, ao mesmo tempo, encerra o ciclo de um processo social abominável, de triste memória, indefeso à luz da civilização; porque odiosa, sob todos os aspectos, é a
discriminaÇão racial.
identificam-se nesta vitória. democracia. liberdade, respeito aos Direitos
Humanos, confraternização do elemento nativo.
Mugabe, um desses autênticos lideres populares, que emerge do "stratus" politico diz:
"•Estamos começando um capitulo inteiramente novo em nossa
História. A gnerra acaba de terminar. Estamos cm paz. Não precisamos de lei marcial, nem de prisões politicas desnecessárias. Pessoalmente, as ditaduras me causam repugnância. O racismo, é claro,
terá de ser abolido imediatamente. Queremos que todos possam ter
plena participação e o direito democrático de tomar suas próprias
decisões. Quanto ao "apartheid" da África do Sul, podemos e devemos denunciá-lo nas Nações Unidas e junto aos países Não.
Alinhados."

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Muito obrigado, nobre Lfder, SePara nós, brasileiros, dadas as nossas raizes africanas, que modelaram
nador Gilvan Rocha. pela intervenção de V. Ex•, a qual tão bem caracteriza o
uma nação mestiça e uma- "civilização tropicaln - o que ocorre em Angola,
processo ainda hoje existente no mundo da discriminação raciaL
Zimbabwe e Moçambique, nos interessa de perto c nos obriga a rclletir mais
O Sr. Mauro ae.erides (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
profundamente no preponderante papel do negro c do mestiço na nossa forO SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ouço V. Ex•
mação étnica, na sua fmça de trabalbo an nossa economia c as suas notâvcis e
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fundamentais contribuições no campo cultural, artístico, liguístico e nos costumes. Enfim, o seu reãnJõSicionamento no contexto social brasileiro.
E mais ainda: faz-nos questionar com maiái" seriedade e determinação a
problemática do negro em nossa sociedade, suas condições de vida, seus anseios e necessidades e, acima de tudo, a conscientização de seu "status" atual.
Tal conscientiz<ição, em verdade, jã pode ser observada. Vârios movimentos, em todo o Brasil, estão originando-se agora como força de aglutinação e participação do negro na vida nacional, objetivando a melhoria e a
qualidade de sua existência.
O Sr. Lomanto Junior (BA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com-muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Lomanto Junior (BA)- Nobre Senador Itamar Franco, eu me
congratulo com V. Ex• pelo registro oportuno que faz da data comemorativa
do Dia Mundial Contra _a Discriminação Racial. Participei na semãria -pas-sada, no Minitésrio das RelaçõesJ3.xteriores, de uma magnifica reunião presidida pelo Chanceler brasileiro, Ministro Saraiva Guerreiro, onde tivemos a
oportunidade de ouvir uma brilhante palestra, magistral palestra mesmo,
proferida pelo Ministro Eduardo Portella, da Educação. O registro que V.
Ex'- faz nesta tarde, repito, é um dos mais opottimõs e eu não poderia deixar
de me congratular com V. Ex•, como representante de um Estado onde predominou no passado, e·ainda tem marcas profundas no presente, a raça ne~
gra, a qual muito ajudou o desenvolvimento de meu Estado e que é, sem dúvida alguma, parte integrante da s·üa Cultura e enriquece o seu folclore. Portanto, gostaria de transmitir a V, Ex• os meus cumprimeritos e dízer que me solidarizo com V. ex•, quando registra no Senado da Repúbliça as justas comemorações que o mundo inteiro faz pelo Dia Mundial contra a Discriminação
Racial, o que ainda é, infelizmente, mâcula- mâcula terrível- que de qualquer maneira atinge a fundo a Humanidade. Precisamos todos unir os nossos
esforços para que possamos escoimar, de uma vez por todas, a discriminação
racial que se constitui numa vergonha para o mundo.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Muito obrigado, Senador Lomanto
Júnior. É verdade: quando se fala em discriminação racial a ~oz da Bahia não
poderia ficar ausente.
O Sr. Gabriel Hermes (PA) -
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V. Ex• permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) Gabriel Hermes.

Com muito prazer, Senador

O Sr. Gabriel Hermes (PA) - Nobre Senador, a oportunidade do discurso de V. Ex', realmente, é a melhor possível, principalmente quando se
fala em discriminação racial dentro de um país como o nosso, pois temos de
nos unir para destruir qualquer .. pontinhon que apareça nesse sentido. Não
é somente a raça negra: sabemos o que aconteceu hâ bem poucos anos com a
raça amarela, com os indianos_ dentro de sua própria pãtria, com Mahatma
Gandhi - a maior alma talves deste século, o maior libertador dos últimos
tempos - o que ele fez para libertar aqueles milhões de indianos e também
homens e mulheres do Paquistão, sem derramar uma gota de sangue. Verifi~
camas como eram tratados, talves pior do que os próprios negros; só não
eram escravizados da mesma maneira, mas talvez de ordem pior que a dos negros, porque eram estranhos e desprezados dentro da sua própria pãtria.
Quando eu ouvi hã poucos dias, - vou encerrar o meu aparte - essa figura
admirâvel de brasileiro, o homem de ..Casa Grande E Senzala", Gilberto
Freire, falando na televisão, com os seus 80 anos, congratulando-se consigo
mesmo, pela beleza e oportunidade de seu trabalho que correu o mundot ressaltando a_raça nova que nasce no Brasil, essa raça que ele considera, por todos os modos, e por todos os motivos, alguma coisa de que ainda o mundo hâ
de se honrar, produto da miscigenação do negro, do português, do branco e
também de outras raças; como ârabes, indianos e de todas as partes do mundo, raças muitas que foram escravisadas de uma maneira ou de outra. Nós verificamos que não tem mais sentido a discriminação e temos razão de sobra,
nós brasileiros, para nos honrarmos de sermos misturados, por todos os sangues, para podermos apresentar ao mundo um homem de uma Nação onde
todos nasçam em qualquer parte do mundo, aqui encontram o mundo de todos, aqui ê o lugar de um mundo s6, para exemplo. Por isso cu me congratulo
com V. Ex•, principalmente destacando a figura extraordinãria do negro, este
negro que nós nos acostumamos a amar, sobretudo, quando criança, quando
eles ajudavam as nossas mães, nos dando carinho e muitas vezes nos da11do o
leite, e quase sempre nos dando muito amor. Cngratulações a V. Ex".
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Muito obrigado, Senador Gabriel
Hermes, pela intervenção sempre lúcida de V. Ex• E ao destacar exatamente
o negro. como diz V. Ex•, destaco também os movimentos que se processam
no Brasil em favor do negro.

Continuo, Sr. Presidente:
Em Minas, São Paulo e Brasília, no~ últimos meses, r_ealizaram-se encon~
tros nesse sentido.

Brasileiros de todas as origens, reunidos no Triângulo Mineiro, por oca~
sião da Semana da Pátria do ano passado, ofereceram à Nação a "Carta de
Uberaba", verdadeira proclamação de brasilidade, que os Poderes constituí~
dos devem examinar e meditar com atenção e interesse. Trata~se de documen~
to sério, de forma suprapartidária,
Deram, com esta iniciativa auspiciósa, i"riàis-Uina prOva de tolerância e
cordialidade, tão próprias daqueles que fizeranliTOrtuna da coroa portuguesa e construíram a riqueza deste País.
Se o elemento negro fo_i, inquestionavelmente, o fator indispensável e
presente em todos os ciclos econômicos do Brasil, desde o cultivo da canawde~
açúcar à cultura do café, não se po-de desconhecer que, com a descoberta das
minas auríferas na região das Gerais, lâ também, no meu Estado, de bravas e
heróicas lutas em prol da liberdade, o elemento negro, repetimos, participou
ativamente no povoamento e progresso das terras mineiras.
Não foi, pois, aleatória ou gratuita a escolha de uma comuna de MinasUberaba - para local do primeiro encontro dos negros brasileiros. É em Mi~
nas Gerais que vamos constatar, nos regiStras da História Pátria, a figura indomável de Chico Rei, o negro que se notabilizou por não se deixar escravizar, por reconhecer que o homem nasce livre e assim deve permanecer.
O clamor da ..Carta de Ubetaba", pela causa e valores eternos ali contidos, iria~- obviamente, frutificar-se. De 23 a 25 de novembro passado, jã em
terras paulistas, negros de diversos Estados encontra-i-am-se em Ribeirão Preto para estudar e debater os seus problemas e a melhor forma de participação
no processo histórico do País, tendo como inspiração e guia a: figura: maior de
Zumbi, proclamad,or da República de Palmares.
Indagou-se muito nesses conclaves as razões da pouca participação do
homem de cor nos destinos e na estrutura social da comunidade.
Ora, se SomoS ümà-''sociedade multirracial", étnica e culturalmente fa~
lando; se temos convicção que nosso embasamento econômico calcou.. se, fundamentalmente, sobre o braço negro; se "o senhor branco já não pode permitir a marginalização daqueles que outrora guardava na casa grande e senzala", como aJirma o soCiólogo Gilberto Freire, que estâ, neste mês, em meio a
vârias homenagens, completando 80 anos, todos dedicados ao estudo da mis~
cigenação e da cultura afro-brasileira.
O Sr. Leite Chaves (PR) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muita honra.
O Sr. Leite Chaves (PR)- O nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, se associa: às homenagens de V. Ex• E como todos sabem um dos itens
do nosso programa partidârio é este, a luta contra a discriminação raciaL
Poucas raças serviram tanto ao Brasil quanto a negra; e poucas foram tão
violentadas quanto ela. Aliás, um dos episódios mais dolorosos da História
do Brasil é aquele da fuga dos negros dos engenhos, jã na proximidade da época da Iíbertação, quando eles se juntaram no Quilombo dos Palmares para
a defesa daqueles resíduos de liberdade que aguardavam alcançar um dia. E
foi Domingos Jorge Velho, comandando a repressão, que pela primeira vez
usou no mundo a guerra bacteriológica. Ele simulava prender negros contaminados de varíola, em seguida incitava~os à fuga, para que, sendo homizia~
dos pelos outros escravos no Quilombo dos Palmares tivessem a doença difundida por toda a comunidade. Foi aqui no Brasil onde primeiro se usou a
guerra bacteriológica contra os pretos. Libertos, eles continuam marginalizados. Oitenta por cento das favelas são constituídas de pretos, porque não se
deu uma oportunidade maior para que economicamente eles se soerguessern.
Acho que já é tempo de se fazer justiça ao preto no Brasil. A primeira delas é
a eliminação dos resíduos preconceituosos, porque somos um País de mes·
tiços. E, aliãs, é nesSa miscelânia que está a força brasileira. Em seguida, uma
ação mais eficiente no que diz respeito à sua recuperação econômíca ou, pelo
menos, uma possibilidade igualitária para que eles possam soerguer-se economicamente e dar a sua melhor contribuição ao País. Muito obrigado.
O SR. 1T AMAR FRANCO (MG)- Nobre Líder do Partido Trabalhista Brasileiro, Senador Leite Chaves, muito obrigado pela intervenção de V.
Ex• ~ exatamente sobre determinados aspectos, Senador Leite Chaves, que
ouso hoje chamar a atenção do Senado Federal para o problema.
Sr. Presidente, já vou encerrar.
Por que então, excetuando·Se as individualidades marcantes que ascenderam a posições de destaque e prestígio, o negro, o mulato, o mestiço, enfim,
a grande e esmagadora maioria do povo brasileiro, lamentavelmente, ainda
não participa das decisões nacionais e não usufrui, Como devia e merece, dos
benefícios do progresso?
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É, pois, em tempos de ab"ertura que esses questionamentos devem ser debatidos, aqui no Congresso, nas praças públicas, nos púlpitos, nas cátedras e
na Imprensa, o que ora fazemos desta Tribuna.
Discutirmos a situação do negro no âmago da coJetividade. Verificannos
os erros, as ·omissões, os preconceitos que o têm levado à marginalidade social, económica e cultural, desumana, sob prisma pessoal, e desagregadora da
nacionalidade, ante os interesses coJetivos maiores, para, então, capacitarmos
suficientemente na viabiilzação de soluções efetivas que a questão requer.
Fazê-lo, enfim, cc-partícipe dos frutos da riqueza, ensejando-lhe oportunidades, em condições iguais, de acesso à educação, cm todos seus níveis, à
ciência, a empregos e postos de relevo na administração públic-a e particular e
que, garantindowlhe remuneração condigna em se_·~-Urabalho e profissão, tenha moradia própria, si:túde e lazer. Parodiando conhecida canção popular,
diríamos que o negro precisa ter vezl
A sociedade brasileira só será, realmente, aberta, justa e equânime quando agregarmos todos os seus segmentos -corno os negros - ao desenvolvimento da Nação.
Em consonância a essas reflexões e atendendo às aspirações e sentimentos do Brasil mestiço, solicitamos que integrem os Anais do Senado Federal a
"Carta de Uberaba" e o documento elaborado em Ribeirão Preto, denominado ..'0 negro sob a visão polftica do estadista da República dos Palmares no
Brasil de hoje".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
CONGRESSO AFRO-BRASILEIRO
Realizado em Uberaba, Minas Gerais,
de 7 a 9 de setembro de 1979
Reunidos, em Uberaba, negros brasileiros e entidades representadas em
Congresso Nacionat resolvem editar a carta de posicionamento político:
I. Considerando que os descendentes de afro-brasileiros, atravês do
tempo, aprenderam a tolerar e transformar pacificamente todos os atas de
violência oriundos de outras etnias;
2. Considerando que ministrado e dirigido à coisa pública e os bens da
Nação e os negócios exteriores culturais e sócio-económicos pelas etnias europeizantes, em decorrência da colonização;
3. Considerando que a· Brasil sendo um pais de grande extensão territorial e só a pequena minoria europeizante é q~e -dela participa e desfruta em
forma substancial dos frutos do solo e do subsolo, e·nquanto os descendentes
de afros e indígenas não participam em ígual teor;
4. Considerando que os negros foram capazes de constituir o Brasil
pela sua capacidade interior, projetando para o exterior, em forma de trabalho, canalizar em energia os vârios cstãgios de riquezas financeiras e econôrnicas e que a minoria europeizante desfrutou e desfruta até hoje,
Resolve:
Os negros brasileiros a Carta de Uberaba apresentam como solução à
Nação as seguintes sugestões:
a) participação efetiva na política em nível municipal, estadual e federal;
b) ingresso e filiação nos partidos políticos que mais afinem com as ne~
cessidades ideológicas (do negro);

c) o.cupação de todo o espaço vazio que a Nação dispõe.
Ressalte-se a necessidade de integração no processo social dos trabalhadores rurais, dos camponeses, cuja legislação até hoje não foi compreendida
(vide Estatuto do Trabalhador Rural, agora integrado na CLT, bem como 0
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ESTADISTA DA REPÚBLICA DE PALMARES DO BRASIL
Estamos às vésperas de um novo Recenseamento no Brasil e a manifesta
intenção da Fundação do IBGE em não caracterizar a cor dos brasileiros provocou - como era de se esperar - por parte dos sociólogos patrícios, um
veemente protesto como mais uma forma disfarçada de racismo c escravagismo.
É de se indagar, por que essa ocultação da cor? Será pelo fato de sermos
hoje uma Nação mestiça? Não são poucos os sociólogos que afirmam que
mais de setenta por cento dos brasileiros é constituído por mestiços. Assim
sendo, contrariamente ao que se afirmava há algumas d6cadas acerca do
.. branqueamento" do povo brasileiro, observa-se, atuafrnente, um "morena~
mente" do nosso povo, o que vale dizer, um "escurecimento", ou seja, uma
predominância dos caracteres uafricanos na nossa gente".
Se hã essa prevalência-nas características do homem e da mulher brasileiros, não se nota, contudo, a valorização cultural de nossas raízes africanas. O
que se verifica ainda no Brasil é um acentuado modo de ser alienígena, com
fortes traços do elemento colonizador europeu e hoje, pelos diversos meios de
comunicação e difusão artístico-cultural, dos hábitos e costumes americanos,
fortemente descaracterizadores da identidade nacional.
Assim, se antes não conseguimos formar um pensamento representativo
dos valores étnicos do negro, hoje, estamos muito mais ameaçados de não
chegarmos a constituir os nossos próprios valores na sociedade brasileira, em
face da avassaladora descaracterização da cultura nacional, onde a cultura
brasileira, como um todo, vê--se ameaçada.
Diante dessa ameaça, o negro, o mestiço, o branco, enfim todos os que
compõem o povo brasil~iro poderão frustrar-se em não realizar o audacioso e
ambicioso projeto de viabilizar a primeira civilização tropical, onde o elemento negro, por suas próprias caractarísticas étnicas, é o forjador Pesta civilização nos Trópicos.
Ao nps reunirmos nesta pujante e progressista cidade de Ribeirão Preto,
para estudar e debater os problemas do negro, inspiramo .. nos, como não po~
deria deixar de ser, na figura .daquele que foi o exemplo máximo da LIBER~
TAÇÂO NACIONAL contra o elemento colonizador e que por todos os títulos e o seu inconstestável papel na História do Brasil foi o iniciador do nosso
processo de independência e da participação do negro na vida política:
Zumbi, o criador da República de Palmares.
Malgrado o dignificante exemplo de Zumbi, depois de Palmares, observamos tristemente que há um vazio na participação política do negro, a despeito de um ou outro elemento, isoladamente, que galgou posição de realce
no cenário nacional, não como força representativa da nossa etnia, mas, puramente, por méritos pessoais, tendo que transpor, é de se reconhecer, terrí~
veis barreiras para fazer valer suas individualidades.
Razão pela qual, é precis<' que se reafirme em um momento como este
que precisamos nos unir, defender nossos valores culturais, ressaltar o legado
de nossa herança cultural, enfim, participar ativamcnte do processo sóciopolítico~cu1turaJ brasileiro, sob pena de sermos considerados omissos pelos
nossos pósteros, ou piof ainda, de termos nos acovardado em fazer valer nosso valores étnicos.
Os historiadores brasileiros, cm sua esmagadora maioria constituída de
brancos, sempre viu o elemento negro como extremamente paciente, gentil,
cordial, corno um ser bondoso que está sempre esperando- nunca se definiu
e nunca foi dito o que está a esperar- como um ser pronto a servir, no sentiM
do de ser utilizado pelas classes dominantes, mas, infelizmente, ~1llnca foi visto como um elemento cuja participação na força de trabalho foi e é decisiva

para o engrandecimento da Nação brasileira. Somente o próprio negro pode
acabar com essa imagem que antes de o engrandecer o diminuí no contexto
étnico brasileiro. transformando-se através da sua participação política nos
destinos do Brasil.
cumprimento do Estatuto da Terra);
f) integração nos órgãos de divulgação: imprensa, râdio, televisão e edi~
É preciso um basta. Chega de esPerar. Estamos esp~rando 0 quê? Que
toras;
outros nos obriguem a participar· -POiiticamenfe? Acaso precisaremos de
g) dinamização de todo o acervo cultural, passado c presente, em forma lições? Não foi suficiente 0 exemplo viril de zumbi? Por acaso zumbi está
conjunta, a fim de canalizar todas as forças vitais de que dispõem: a música, o morto? Não. Não acreditamos. 0 ideal de zumbi permanece vivo, é eterno,
teatro, o cinema, pintura, escultura e manifestações de folclore de um modo jamais morrerá. Zumbi não morreu. Só morrerá se 05 negros 0 matarem. Mas
geral;
isto jamais acontecerâ. Por esta razão estamos reunidos aqui e agora para
h) política habitacional: desenvolver e ampliar a mentalidade cooperati- reafirmar 0 seu ideal de luta, de independência, de liberdade, de amor à
vista, tanto em mutirões, quanto na forma de participação associativa;
VIDA e de vivificá-la.
i) política de saúde: esporte, prevenção, higiene;
Como ponto básico de riossos estudos, peço seja transcrito nos Anais
1had2~~lítica alimentícia, sendo cooperativista dos produtores e dos t~aba- deste Encontro a .. Carta de Uberaba", idealizada sob a inspiração do estadis1) eleições livres e diretas pelo voto secreto de Prefeito, Governador e
Presidente da República; de Vereador a Deputado Estadual, Federal e Senador. A supressão das eleições entendemos como forma de racismo e escravagismo.

~~.Zumbi, e que deve ser o traço de união, o ideãrio de todo o negro brasilei

8

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pãulo Brossard, que falarâ na condição de Líder de Partido.
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Passa-se à
O SR. PAULO BROSSARD (RS. Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
ORDEM DO DIA
Em fins do ano passado, o General Figueiredo compareceu a jantar ofeAs matérias constantes dos iteris I a 9 da pauta estão em fase de votação.
recido por um Deputado e, dizem os jornais, bem humorado, descontraído,
deixando seus interlocutores à vontad~ fez comentários e observações. Como Sendo evidente a falta de quorum, em plenãrio, para deliberação, ficam as
é natural, tiveram larga divulgação. Uma delas, que serviu de manchete à mesmas adiadas para a próxima sessão, juntamente c~m os itens 10 c 11, que
notícia. referia-se 3o fato de o Brasil ser um país pobre e à necessidade de to- dependem da votação de requerimentos solicitando adiamento da discussão.
dos se convencerem disto. Foram estas as palavras do Chefe do Governo:
São os seguintes os itens cuja votação é adiada
.. Precisamos nos convencer de que o Brasil é um País pobre;"
-I-..o Brasil precisa convencer-se de que é um Pais pobre." (JB,
5.XIl.79.)

O Brasil será realmente um país pobre e disto estã convencido o Governo? Em outras palavras, o Governo procede como o Govetno de um país
pobre?
Esta interrogação eu me fiz ao verificar a verba destinada aos empregados domésticos de um Ministro de Estado. Será pobre um país em que um
Ministro, e os Ministros são 22, 23, um só Ministro despende quase um milhão e meio na contrat3Ção de empregados domésticos?
Na contratação de empregados domésticos para a residência oficial de
um Ministro, no caso o Ministro das Minas e Energia, são destinados para o
ano de 1980 Cr$ 1.425.427,04. Só em empregados domésticos, CrS 118.785,58
mensais.
Será o Brasil um país pobre, como proclamava o General Figueiredo, e
desta verdade estão convencidos os seus Ministros, ou será este o meio descoberto pelo Governo para combater o desemprego? ·
Ao Líder do Governo. que. aliãs, já foi Ministro de Estado em dois governos e por vãrios anos, ao ilustre Senador Passarinho pergunto se neste país
pobre todos os Ministros despendem, em suas residências oficiais, só com empregados domésticos mais de um milhão por ano,- quase milhão e meio, ou se
a criadagem do Ministro das Minas e Energia constitui uma exceção no concerto ministefial?
Esta, a indagação que formulo a S. Ex• (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Devo confessar, preliminarmente, que estou rejubilado. Na medida em
que a Oposição tem assuntos de tamanha relevância para chamar a atenção
na Casa, e já não são os casos retumbantes que tomam conta das páginas dos
jornais, eis que uma indagação que me faz o nobre Líder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro parece-me sintomática. ·
Em primeiro lugar. eu não tenho tido o zelo que S. Ex• tem para compulsar o Quadro de Dotação Orçamentária dos Ministérios, razão que me obriga
a ter que dar uma explicação a S. Ex• posteriormente.
Em segundo lugar, a pergunta foi muito direta e relacionada com a minha passagem obscura por dois Ministérios da República, por 7 anos. Àquela
época, nobre Senador Paulo Brossard, eu morava no meu próprio apartamento, apartamento que comprara pela quota do Senado, quando aqui cheguei. Os empregados domésticos que tive- às vezes não eram plural, mas
singular- pagava-os e:u mesmo. Mas, com as casas criadas para dar moradia
aos Ministros de Estado, o que, aliâs, não é muito difeiente em relação a este
Poder Legislativo, que dispõe de uma casa para o Presidente do Senado edispõe de uma casa para o Presidente da Câmara, é de crer que o Presidente da
Câmara. o Presidente do Senado e. automaticamente, o Ministro das Mina~ e
Energia, não sejam, ao- mesmo tempo. presidentes, ministros, carpinteiros,
marceneíros, jaidineirOs. cozinheiros. Restará vúificar se há.ou não excesso
naquilo que a rubrica própria, juStificadamentC reconheço, causara suspeições ao nobre Líder Paulo Brossard, razão pela qual uma parte do meu
tempo da Liderança será - não digo gostosamente- dedic~da a esmiuçar o
Quadro de Dotação Orçamentária; saber (iue empregados domésticos são estes, se eles de fato trabalham na casa do Ministro das Minas e Energia, e se
justifica ou não que O pagamento anual chegue ao montante a que S. Ex.f se
referiu.
De maneira que quero, inicialmente, dizer que não disponho de muito
mais do que tranqUilizar, relativamente, o zelo, não apenas cívico mas orçamentário, do nobre Líder da Minoria e do PMDB, para dar a minha resposta
oportunamente. Se eu tiver embaraços em dar essa resposta, Sr. Presidente,
este embaraço será visível na hora em que o fizer, porque dela não me afasta~
rei. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a Hora do Expedien·
te.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1980
(Em regime de urgência- art. 388, II, a, do Regimento Inteino)
Votação, em turno únieo, do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1980
(n• 37/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
RepúbHca a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de
abril do corrente ano, tendo
PARECERES ORAIS, das Comissões:
- de Constituicão e Justiea, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Relações Exteriores, favorável.

-2Votação, em turno úníco, do Projeto de Lei da Câmara n,., 3l,de 1977 (n"
240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas ajornàda diária de traba-.
lho nos serviços de coqueria e bateria de fornos, e determina outras providên·
cias, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
- de Legislação Social, favorãvel, com voto vencido do Senador Moacir
Dalla; e
- - de Finanças, favorável.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29, de 1979 (n"
2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de
·maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Jpstiça (audiência solicitada pela Comissão de Legislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.

-4Votação, em turno único, do Requerimento n,., lO, de I 980, do Senador
Bernardino Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179,
de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através
da Caixa Econômica Federal. empréstimos aos proprietãrios de veículos auto motores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante.

-5Votação, em turno único, do Requerimento n9 13, de 1980, do Senador
Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno. a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestaresclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicaná em Bogotá (Colômbia).

-6VotaÇão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1978,
do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade, e~
no mérito, favorável; e
- de Legislação Social, contrãrio.
-7~

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1979,
do Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n9 5.859, de 11 de abril de
1972, tendo
PARECERES, sob nl's 961 e 962, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Legislação Social, favorável, com Emendas de n9s 1 e 2-CLS, que
apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador- Lenoir Vargas.
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-8Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos em espetâculos de diversões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-9Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade;
-

de Legislação Social, contrário.
-10-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"' 81, de 1977
(n• 1.286/75, na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiárias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o Ministério
das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurididdade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 subemendas que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às subemendas da Comissão de Economia.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 31/80, do Senador Jarbas
Passarinho, de adiamento da discussão.)

-11Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea f e alterando o item III do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
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Muitas dessas pessoas detêm títulos de propriedade. Muitas outras não o
têm, porque, a menos de ano atrás, esses títulos lhes deixaram de ser entregues, ficando retidos nas gavetas oficiais.
A despeito de não obterem financiamentos nem concessões maiores, introduziram lavouras, as mais prósperas; benfeitorias, as mais válidas, porque
essas famílias se transplantaram de boa-fé. Entretanto, não estava o Governo
de boa-fé quando acenara com a sua transferência para ali, apenas para que
desocupassem as áreas anteriores, embora as áreas anteriores, ocupadas por
~grandes fazendeiros, continuem inalteradas.
O constrangimento é maior ainda, Sr. Presidente, porque, durante 3 ou 4
anos, esses pequenos lavradores pleiteavam financiamentos no Banco do Brasil e nos demais bancos, finf!_nciamentoS destinados às suas lavouras ou à
aquisição de tratares e máquinas agrícolas. Os financiamentos não eram concedidos, sob a alegação de que não tinham eles os títulos de propriedade.
Após a aquisição desses títulos e seu registro regular, os financiamentos novamente lhes eram negados, sob a alegação de que em breve eles haveriam de
desocupar as áreas, em razão da construção de Itaipu.
Sr. Presidente. esses pequenos lavradores, na grande maioria de origem
alemã, italiana e polonesa, são gente de grande experiência no trabalho agrícola. Essa gente foi ludibriada. Mesmo existiltdo o INCRA para a alocação
de terras, para a realização de reforma agrária e de colonização, esses homens
não poderiam ser deslocados, a não ser para terras juridicamente definidas.
O Sr. José Llns (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Com todo prazer, Senador José Lins.
O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Leite Chaves, o problema que V.
Ex• levanta ê realmente muito sério. Digo-o porque vivi problemas dessa natureza no Nordeste, quando da realização, pelo Governo, de várias obras de
seu programa naquela região, inclusive a barragem de Sobradinho. Naquela
época, durante os trabalhos de relocalização daquelas populações envolvidas,
houve realmente um trabalho sério do Governo, no sentido de movimentá-las
com um mínimo de prejuízo para as famflias que ali habitavam. Por outro lado, li recentemente uma informação oriunda de Itaipu, referente à situação
da população que habita a ãrea a ser inundada pela barragem. Diz Itaipu que
essas famílias foram autorizadas, mesmo depois de pagas todas as indenizações, a utilizar as terras até determinado momento, até quando estivessem
para ser definitivamente alagadas. Essa decisão foi tomada paralelamente ao
plano de deslocamento das famílias. Estou, porêm, de acordo com V. Ex• em
que apesar das soluções dadas, os problemas de ordem prática são muito
grandes. É justo que V. Ex• traga o problema a este Plenário, com o objetivo
de que se corrijam as deficiências das soluções encontradas, tornando-as humanas.

PARECER, sob n9I.223, de 1979, da Comissão:
O SR. LEITE CHAVES (PR)- Agradeço a V. Ex• a oportunidade do
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 32/80, do Senador Hum- aparte e a sensibilidade do Governo revelada em relação ao problema. Digo a
V. Ex• que houve insinceridade.
berto Lucena, de adiamento da discussão.)
Se são casos que reclamam soluções definitivas, se há terras em abundânO Sr. Leite Chaves (PR)- Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança cia em poder da União e se, na época, havia naquela região e em outras ãreas
do Estado, por que não d8.r uma soluçlão definitiva? Sabe V. Ex• quantas- são
do meu Partido.
as pessoas? São milhares de pessoas. Recentemente passei numa dessas reO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra, pela Liderança,
giões e fui recebido por mais de 300 delas. Hoje mesmo acabo de receber ouo nobre Senador Leite: Chaves.
tras cartas assinadas por dezenas, todos pais de família, manifestando a sua
O SR. LEITE CHAVES (PR. Pela Liderança, pronuncia o seguinte dis- ansiedade e a sua apreensão em relação àquela situação.
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Naquela região, pessoas foram deslocadas na época, sob as mais violenEm 1975, centenas de pequenos lavradores ocupavam parte da reserva tas pressões, e depois transladadas para aquele local. E o fizeram com a inflorestal denominada Parque do lguaçu - muitas famílias, modestas famflias, tenção de que seria em carãter permanente. Além do mais, esses lavradores
que há anos viviam da ocupação racional daquelas áreas passaram a sofrer não foram advertidos da transitoriedade, tanto é que todos receberam títuviolenta pressão para que as desocupassem. Em razão da normal resistência los. Aqueles que não receberam foram poucos, porque esses títulos foram ende quem exercia posse por mais de dez anos seguidos, a força policial chegou gavetados, jã depois que o setor oficial teve as suas vistas despertas para a
a ser usada no deslocamento dessas famUias modestas. Como eram muitas. possibilidade da inundação.
chegando esse conglomerado a alcançar centenas d~ pessoas, o clamor sodá.I
Então, o que achamos justo? ti que a indenização seja paga pela totalidase levantou. Em razão disso, o que remanesceu dos despejos teve o seu deslo- de, quer dizer, que o valor indeniza tório seja o justo, à vista, e correspondente
camento orientado de forma a ocupar terras em São Miguel do lguaçu ou nas ao preço real de venda das terras da região, - por sinal, são terras de excepadjacências. A nova ocupação se deu em área determinada, medida. com pro- cional qualidade - e que, com isso, eles possam fixar-se em outra ãrea ou,
messa de titulo.
então, um preço também razoável, justo e, que o Governo tome a iniciativa
Acontece. Sr. Presidente, que essas áreas haveriam de ser inundadas pela de orientar aqueles colonos em nova e definitiva fixação.
Barragem de Itaipu, ainda em construção, e, já agora, essas famflias em meTemos terras em excesso, sobretudo no Oeste do País. Então, que se faça
nos de quatro anos, estão sendo pressionadas para desocuparem as áreas, me- uma colonização saudável e que se use, até como exemplar medida, a mão-dediante a promessa de indenização. Entretanto, que indenização é essa'? obra mais qualificada que existe.
Propõe-se a Binacional a pagar CrS 70.000,00 por alqueire de terras comerO Sr. José Llns (CE) - Permite V. Ex• mais um aparte?
cializadas na região por CrS 200.000,00, ou mais.
O. SR. LEITE CHAVES (PR) - Com todo o prazer.
Além disso, as famflias são pressionadas a aceitar esses preços, porque
há a ameaça de que, se não o fizerem, sofrerão, dentro de algum tempo, o
O Sr. José Llns (CE)- A impressão que tenho, nobre Senador, é que
·constrangimento de serem expelidas pelas águas.
houve realmente um plano, definitivamente elaborado, para o traslado des-
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sas populações para áreas onde elas pudessem definitivamente ser assentadas Rosa do Oco!, São José do Ocoí e da gleba Pic-Ocof do Município de São Micom o apoio do Governo. De qualquer modo, procurarei os dados referentes guel do lguaçu, no Oeste do Estado do Paranâ. (Muito bem!)
ao assunto e comprometo a V. Ex• trazer os esclarecimentos que forem neceso SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre
sãrios na próxima sessão do Senado Federal.
Senador Humberto Lucena. '
O SR. LEITE CHAVES (PR)- Agradeço a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. éronuncia o seguinte discurso.)Para maior decisão, posso informar que esses colonos residem em Santa Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Rosa do Ocoí em São José do Oco!, na Gleba Pic-Ocof, ou adjacência de
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro vem procurando cumSão Miguel de Iguaçu. Informo mais, daquela mesma região, mais de trezen- prir rigorosamente o programa que elaborou e que enviou ao conhecimento
tas mil pessoas se deslocaram nestes últimos 3 ou 4 anos para o Paraguai, co- do Tribunal Superior Eleitoral.
lonos da mais alta qualificação, que, por gerações in~eiras, vivem trabalhando
No elenco dos postulados que compõe a doutrina que norteia a ação
a terra, homens que desenvolveram processo apreciavel de cultura agrícola, política da nossa agremiação, estã, Sr. Presidente, em primeiro plano. a luta
de técnica agrícola. Essas pessoas, desde àquela época, poderiam ter sido de- pelo restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. Daí por que o
rivadas para o Oeste do País, para áreas que o Governo possui, que a União nosso empenho na aprovação da Emenda Lobão no seio do Congresso N aciopossui em Guaporê, em Aripuanã, no sul de Mato Grosso e em diversas re- nal. Infelizmente, apesar de todos os esforços dos Partidos que fazem opogiões.
_ ___
sição nas duas Casas do Congresso Nacional, não logrou a emenda o número
Colonizações dessas naturezas serviriam de exemplo, exemplo real do suficiente de votos para ser dada como aprovada, na ültima sexta-feira, em
que é capaz o homem brasileiro sem terra, desde que se lhe dê uma pequena face de uma manobra parlamentar das lideranças do Partido Democrâtico
oportunidade. Entretanto, o que temos assistido diariamente? É a venda de Social, orientando os seus representantes para que não comparecessem àquegrandes g(ebas, de enormes glebas a grupos bem situados, a grupos que têm la votação.
vinculação com setores oficiais. Não quero me referir apenas ao caso da GuHoje, ·sr. Presidente, na mesma linha de orientação, desejo, como fizetierrez, aqui denunciado. Quero referir-me àqueles casos da SUFRAMA, no ram outros companheiros nesta Casa referir-me ao problema das eleições muAmazonas. Denunciamos, demos pareceres aqui, freqUentes, em casos horri- nicipais deste ano.
pilantes, de grupos que se organizam para comprar 1S mil, 20 mil hectares, e
O PMDB está consciente, Sr. Presidente, de que não pode parar um mimuitas delas declarando que jamais tiveram experiência no setor. Verdadeiras nuto sequer nesta campanha que hã de levar o povo brasileiro, mais uma vez,
concessões, concessões que Governo nenhum que se preze, que saia do seio às urnas para a escolha dos candidatos de sua preferência. No momento
do povo, que tenha um mínimo de responsabilidade pública, admitiria que recorre-se a expedientes de toda a ordem para se conseguir o adiamento do
fossem feitas. Enquanto isso, essa gente é enxotada, é jogada fora, aumentan- pleito municipal de IS de novembro deste ano.
do aos milhares a onda humana que cerca as cidades com favelas, aumentanAo inaugurar-se a Sessão Legislativa de 1980, o Presidente Ulysses Guido o índice de criminalidade, abusos insuportáveis, como eu denunciava hã marães, colocou nos devidos termos essa questão, ao emitir a seguinte nota
cinco anos atrãs.
que quero ler para que conste dos Anais do Senado Federal:·
Quando começou o êxodo rural, eu disse que, dentro de cinco ou seis
A Carta Constitucional imperativamente estabelece, no art.
anos, o Governo haveria de gastar muito mais na repressão criminal do que
109, a eleição de Prefeitos, Vice- Prefeitos e Vereadores em 1980.
gastaria na localização racional de todas essas famílias em terras jâ não digo
Além desse texto impositivo, confirma o calendário quanto às
particulares, mas em terras mesmas do domfnio oficial, que poderiam ser utieleições municipais no corrente ano o art. IS da mesma Carta, estalizadas pelos organismos oficiais para colonizações racionais.
tuindo que a eleição municipal é direta, como fundamento da autoO Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do
nomia municipal. Repele, assim, outra forma de investidura para
orador.) Nobre Senador Leite Chaves, nenhum de nós desconhece que o proPrefeito e Vereadores que não seja a eleição direta, constitucionalcesso de urbanização que hoje avassala todo o País tem trazido sérios problemente incompatível com a piorrogação de mandatos. Uma terceira
mas seriíssimos, com reflexos na atitude das populações que se deslocam do
garantia dessas eleições decorre do art. lO, nümero 7. letras h e e,
interior para as cidades, que hoje relacionamos até com o aumento do índice
obrigando a União a assegurar a ternporariedade dos mandatos e a
de criminalidade.
autonomia municipal. Mesmo que houvesse contradição entre esses
textos inequívocos, insucetíveis de qualquer dúvida a não ser por soQuanto aos projetes do Governo, posso garantir a V. Ex• que nenhum
fisma ou má fé, e qualquer disposição da legislação eleitoral ou insdeles tem sido feito ultimamente sem um plano coniPieto de relocalização das
truções do Tribunal Superior Eleitoral, ê óbvio que os mandamenpopulações.
tos constitucionais, sendo de hierarquia maior, serão os aplicados.
Mas não hã qualquer divergência. O art. 61 da Lei Orgânica dos
O SR. LEITE CHAVES (PR) - Senador, mais uma vez agradeço a interferência de V. Ex• Mas, eu não queria ser grosseiro, eu queria apenas ser
Partidos estabelece as exigências para a escolha de candidatos a Prefeito e Vereadores, através de Convenção Municipal, que são bem
justo quando, juntamente a milhares de entendidos neste Pais, afirmamos que
o resultado do trabalho desse Governo, de 1964 para cá, redundou no maior
menores do que para a eleição dos Diretórios Municipais. Isso por..fracasso no que diz respeito à colonização agrícola. Veja V. Ex• que, existinque se limita aos membros do Diretório Municipal, os Vereadores,
,do terras da mais alta qualidade, existindo homem que a :sabe trabalhar, exisDeputados e Senadores com domicílio no Município, os Delegados
à Convenção Regional, dos representantes de cada Diretório Distritindo o problema social da expulsão, ele, Governo, não foi capaz de fazer
nada de expressivo nesse setor.
tal, se existir, um representante de cada Departamento existente.
Portanto, os filiados dos novos Partidos realizarão uma primeiEsse INCRA, que foi criado na êpoca tendo status quase presidencial,
porque diretamente ligado ao Presidente da República, foi aos poucos sedesra Convenção para eleger os Diret6rios Municipais e, logo após, outra Convenção para indicar os respectivos candidatos a Prefeito e
locando; hoje, é um órgão subalterno do Ministério da Agricultura, que não
Vereadores, integrada pelos elementos acima referidos. Há tempo
faz outra coisa senão ser um pieposto defensor do latifúndio. Eu lembro que
de sobra para isso.
hã 10 anos, quando se falava em reforma agrâria neste Pafs, os grandes latiA Justiça Eleitoral fará o registro das candidaturas, como ordefundiârios das regiões exploradas diziam que havia terras em excesso no
Mato Grosso, no Parâ, no Amazonas. Por que esse pessoal não iria para lâ?
nam preceitos da Carta Constitucional e da legislação sobre a maPerguntavam. Pois essas terras, hoje, pertencem a esses grupos que são detent~ria.
tores de latifúndios e, mais ainda, às multinacionais. De maneira que é choNão confundir a eleição municipal com a organização de Partidos, mesmo porque no patamar municipal todos requisitos podem
cante saber que 80% das terras agrícolas do País pertencem a 2% das pessoas.
ser cumpridos pelos partidos em formação.
Isto é uma discriminação insuportâvel, isto é um privilégio intolerável, sobreSem eleição, não existe Democracia, Parlamento, Partido, nem
tudo quando a contenção social alcança limites que assombram na proporção
Justiça Eleitoral, esta criada para assegurar eleições e não frustrá-las
dos índices de criminalidade crescente no País.
ou embaraçã-las. A eleição ê institucional, e tudo mais deve se subDe forma, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é um apelo do Partido
Trabalhista Brasileiro em favor desses mOdestos trabalhadores rurais honrameter ou condicionar a ela, para que se faça e não seja pelo arbítrio
dos e qualificados, que não podem, num Pafs de extensão territorial como o
contestada,
O mandato deve ser de quatro anos e, quanto a isso, havendo
nosso, sofrer mais essa opreSSão e essa humilhação, pelo pecado de terem- traentendimento inclusive com o Governo, não haverâ qualquer
balhado a terra por gerações inteiras. Que se atenda com decência; que a biproblema ou demora.
nacional Itaipu atenda com honradez a justa pretensão dos colonos de Santa
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Prorrogar mandatos é obscenidade política, flagrantemente inconstitucional, inclusive porque poder delegado não pode delegar
poderes, a não ser que explicitamente autorizado. E não hã, nem poderia haver qualquer preceito na Carta Constitucional que habilite o
Congresso a prorrogar mandatos. Isso frustrará a eleição de cerca
de 50.000 homens públicos que serão investidos nos 4.000 municípios a 15 de novembro próximo.
O PMDB, como ordena a Lei, lançará candidatos a Prefeito e
Vereadores para o pleito de 15 de novembro deste ano, registrandoos na Justiça Eleitoral. Os demais partidos, inclusive o do Governo,
devem fazer o mesmo.
O Sr. Gllvan Rocha (SE) - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Pois não, Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Devo dizer, em nome do meu Partido, que V.
Ex• não fala, solitariamente, pelo PMDB. O PP está abSolutamente engajado
nesta Iuta pela realização de eleições, mesmo porque não se pode acreditar
num partido político que não seja montado no voto livre e direto. Rapidamente, eu desejo rememorar, não para a memória de V. Ex•, mas para o registro histórico do Senado Federal, que existem fatos a comprovar a ojeriza desse sistema de Governo por eleições livres. ~preciso que se lembre, por exemplo, que em 1966, a desculpa foi a coincidência de mandatos estaduais. As
eleições se realizaram, mas, a partir daquele momento, deixavam de ser diretas para Governador. A promessa, entretanto, era de que as eleições de 1970
seriam di retas. Em 1969, a Emenda Constitucional n9 1 _acabou com as
eleições diretas e instiüiiu os candidatos do "bolso do colete" do Planalto. A
mesma coisa, na vizinhança de 1974, quando, em 1972, aparecia a Emenda
ConstitUcional nq 2. As eleições de 1978, entretanto, seriam, segundo promessa formalizada, direta e livre. Quando se encaminhava o País para as eleiçõeS
majoritárias de 1978, surgiu o famigerado "pacote de abril". Veja V. Ex• que
é um realejo continuado de desculpas para que o povo brasileiro não possa
escolher os seus dirigentes. Nós, das Oposiçõ_es, engajados, irmãmente, nesta
luta, iremos até ao fim, todo o dia, a reclamar aquilo que ê: o princípio número um de todo o Governo que quer ser do povo: eleições livres e diretas. Portanto, Ex•, estamos todos, das Oposições brasileiras, num esforço conjugado,
para demonstrar que não aceitaremos essa escamoteação e mais uma desculpa que irã para os arquivos da História.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Sinto-me bem em receber o brilhante aparte de V. Ex•, que vem juntar-se ao PMDB, como Líder do Partido
Popular nesta Casa, numa comprovação evidente de que estamos irmanados
nos principais temas qUe se relacionam com o apressamento da restauração
da plenitude democrática no Brasil
O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- Nobre Senador Humberto Lucena, o discurso de V. Ex•, em si, não merece nenhum reparo, nem a Maioria teria por
que objetar às considerações de V, Ex• Mas, o aparte dado pelo nobre Lider
Gilvan Rocha, induziu-me a fazer uina observação que me parece inteiramente pertinente. Realmente, com relação a Governo de Estado, nós tivemos, depois da Revolução, eleições diretas e eleições indiretas. Teremos, agora,
eleições diretas, por uma decisão política do nosso Partido, do PDS, com o
apoio firme, decidido do eminente Presidente João Baptista Figueiredo, que
acaba de concretizar a sua determinação com Mensagem enviada ao Congresso Nacional. Teremos eleição direta com o apoio da nobre Oposição, sem
dúvida alguma. Mas, parece-me inquestionável que, desde de 64, jamais deixou de se realizar neste País eleições diretas para o Senado, com a interrupção
relacionada com a reforma de 77 para eleição de um terço do Senado por via
indireta, jã, agora, também, objeto de eliminação através da própria emenda
constitucional, de autoria do Senhor Presidente da República.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -
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Lamentável interrupção.

O Sr. Aloysio ChavesJPA)- Eleições para o Senado na sua maioria esmagadora por via direta; eleições para a Câmara Federal por via direta;
eleição para as Assembléias Legislativas por via direta e no Municfpio, que é
a base da vida política, a matriz da vida poHtica nacional, sempre, desde 1964,
invariavelmente, em qualquer período, nós tivemos eleições diretas, para prefeitos e vereadores. Portanto, verifica V. Ex• que esta apreensão da Oposição, no fundo, não encontra um precedente histórico que a justifique. E, se
oposições, como se referiu o nobre Senador Gilvan Rocha, pretendem manter o calendário eleitoral, outro também não é o propósito do Governo, conforme jâ reiterou o Senhor Presidente da República. O calendário eleitoral já
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estã estabelecido e ele será cumprido, salvo se o Congresso Nacional, que tem
realmente competência, decidir de maneira diferente. O Congresso é soberano
para apreciação dessa matéria política, mas o Senhor Presidente da RepUblica já reiterou, de maneira enfática, que o calendário eleitoral está estabelecido
e será cumprido, salvo, se o Poder Político representado pelo Congresso Nacional entender diferente. Então, a posição do Senhor Presidente da República, firme, não pode ser objeto de qualquer contestação. Na verdade, a Oposição está argumentando voltada para o passado. E é interessante registrar isto, que no momento em que se faz uma renovação completa da vida política
nacional, em que novas diretrizes são traçadas com a abertura política implantada no País, por falta de argumento a Oposição se volte para o passado
en:t vez de olhar com confiança para o futuro.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) O Sr. Marcos Freire (PE) -

V. Ex• ...

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) ... se engana nobre Senador Aloysio
Chaves, pois estou comentando fatos do presente. Ninguém desconhece que a
Bancada de V. Ex• negou número no Congresso Nacional, para a aprovação
da Emenda Lobão, que ê ipsis litteris, pode-se dizer, no que tange o restabelecimento de eleições diretas para Governador, a própria proposta do Senhor
Presidente da República. E se V. Ex•s quisessem desde já, antecipar a votação de uma proposta em tudo semelhante à do Presidente da República, teriam requerido preferência para a proposta de emenda do Deputado Adhemar de Barros Filho, anexada à Emenda Lobão, que não é outra senão a própria Emenda que o Senhor Presidente da Rep~blica enviou ao Congresso Nacional.
O Sr. Aloysio Chaves (PA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas, neste particular, eu pediria
a V. Ex•s que não votam a Emenda Lobão, por uma questão preconceituosa,
contra uma iniciativa de um representante do Congresso Nacional, que, pelo
menos, se unam conosco para encontrarmos um meio de abreviar a votação
da proposta que o Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional, antes que algum fato novo venha a induzir Sua Excelência a retirar a
sua própria Mensagem do Poder Legislativo.
Por outro lado, lembraria a V. Ex•s de que o ponto principal do debate
que estou tentando travar nesta tarde, no Congresso Nacional, é o da realização ou não das eleições municipais este ano.
E V. Ex• afirma que elas nunca deixaram de ocorrer, mas, estã af nos
jornais, diariamente, a notícia de que o pleito municipal deste ano seria adiado. Mais do que isso, um dos jornais envolveu o nome do próprio Líder Jarbas Passarinho, dizendo que S. Ex• iria ter um encontro com o Senhor Presidente da República, e com o Sr. Ministro da Justiça para colocar reivindicação de algumas Câmaras Municipais. E qual seria a reivindicação? Fazer-se
este ano a eleição indireta para prefeito pelas Câmaras Municipais e prorrogar os mandatos dos vereadores. Isto está na imprensa, nobre Senador. Além
disso, um correligionârio de V. Ex• é o principal autor de uma proposta de
emenda constitucional que prorroga os mandatos eletivos municipais que terminam este ano.
O Sr. Aloyslo Chaves (PA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- V. Ex• hã de convir que primeiro tenho que conceder o aparte ao nobre Senador Marcos Freire, que se antecedeu a V. Ex•
O Si. Marcos Freire (PE) - Mesmo porque S. Ex• o Senador Aloysio
Chaves terã oportunidade de, ao responder a V. Ex•, tamb~m esclarecer a colocação que vou fazer aqui. O salvo do Senador Aloysio Chaves é a nossa perdição, porque S. Ex• diz que a decisão, no final, da realização das eleições
deste ano depende do Congresso, da classe política, da soberania desse poder.
Gozado!
Esse Congresso, através da iniciativa de um correligionârio de S. Ex•,
-quis decidir sobre as eleições diretas de 1982, e af não valeu o princípio
da classe política decidir o destino da eleição de 82; decidir o destino da
eleição de 80 depende de nós, porque o Governo vai manipular- e nós sabemos com que annas ele sempre conta para isto - para que ela seja adiada
sem ele assumir o ônus desse adiamento. Agora em relação à eleição de 1982,
que já havia uma proposta assinada, inclusive pelo atual Ministro da Justiça,
aprovada, por unanimidade, na Comissão Técnica, inclusive por todos os integrantes da ARENA, esta proposta foi rechaçada, esmagada, vencida pelo
Governo, que aí não abre mão da iniciativa de restabelecer as eleições diretas
de 1982. Agora, 1980 não; depende da classe política, depende do Congresso.
~ uma beleza este processo de abertura!
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O Sr. Itamar Franco (MG) - ~ uma pilhéria.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Pilhéria, diz muito bem o Senador Itamar
Franco. Com relação às eleições de oitenta, as eleições dependem só de nós.
Agora, com relação às de 82, não; a prerrogativa é do Presidente da República.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - V. Ex• tem toda a razão,
nobre Senador Marcos Freire, ainda mais quando todos sabem que a maioria
do Congresso Nacional é composta pelos representantes do Partido Democrâtico Social. O Goveino, ainda que de modo um tanto precário, mantém o
domínio do Congresso Nacional; e deu uma prova disso agora, ao esvaziá-lo
na votação da Emenda Lobão. Então, em última análise, quem vai decidir
sobre as eleições municipais deste ano não ê o Congresso, ê o Governo, que é
quem orienta politicamente a sua Bancada parlamentar.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Gostaria que V. Ex• me concedesse um
aparte.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Já o concederei, é que o nobre
Senador Itamar Franco estava na sua frente.
O Sr. Aloyslo Cbaves (PA)- Não. V. Ex• está armando primeiro uma
bateria dentro do seu partido.
O Sr. Itamar Franco (MG)- Então, V. Ex• pode ouvira nobre Senador
Aloysio Chaves. Eu faço questão.
O Sr. Aloyslo Chaves (PA) -
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Eu posso ficar na fila, também.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Desejo apenas ordenar o doba·
te. Gostaria de ouvir o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr.Itamar Franco (MG)- Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex•
poderia permitir que o nobre Senador Aloysio Chaves falasse, eu aguardarei.
Com muito prazer quero ouvir S. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Então, já que o nobre Senador
Itamar Franco abre mão, ouço o nobre Senador Aloysio Chaves.

panheiros, oriundos da Aliança Renovadora Nacional. Tanto assim que, por
ocasião da votação da Emenda Franco Montara foi lida uma declaração de
voto na qual se dizia que a Aliança Renovadora Nacional, Partido que
então integrávamos, assumia o compromisso formal, reiterava o seu compromisso com _as eleições diretas e com outras que fossem necessârias à reformulação institucional que se estava processando no Pais e remeterià ao Congresso Nacional, no momento oportuno, essa reforma. Temos um compromisso
formal com as eleições diretas, não temos compromisso com emenda a, b ou
c, seja ela de autoria de Deputado ou Senador do partido de V. Ex• ou de nosso Partido. Portan.to, V. Ex• que deseja a aprovação imediata dessa Emenda,
o Partido de V. Ex•, as Oposieões, devem comparecer, em massa, ao Plenário
para votar essa Emenda. E não obstante o esforço concentrado e reiterado
feito pelas Oposições, na última reunião do Congresso Nacional não compareceram vinte e oito Deputados do Partido de V. Ex•
O Sr. Itamar Franco (MG) -

Permite-me V. Ex•

um

aparte?

O SR. HUMBEino LUCENA (PB)- V. Ex• sabe perfeitamente que o
Partido do Movimento Democrâtico Brasileiro tem sido o grande vanguardeiro da luta pela redemocratização neste País. Não fosse a campanha que
encetamos, nobre Senador Aloysio Chaves, em nome dos vârios segmentos
da sociedade brasileira em favor da anistia, e talvez não tivéssemos conseguido sensibilizar o Governo Federal para tomar aquela iniciativa que, ao nõsso
ver, porém, ficou muito distante de uma medida ampla, geral e irrestrita que
era a tese que nós da Oposição defendíamos. Nunca em nenhum momento
deixamos de curriprir os nossos deveres parlamentares.
V. Ex• sabe muito bem que quem tem condições realmente de esvaziar o
Plenário do Congresso é a Maioria. Na hora em que a Maioria se desinteressa
por uma proposição, que começa a negar quorum, a se retirar, ela por assim
dizer estâ comprometendo a própria tramitação daquela proposição. Foi o
que aconteceu em relação não apenas à Emenda Mauro Benevides, mas a
várias outras emendas constitucionai_s_que têm sido apresentadas e vão avotos no Plenário do Congresso Nacional.

Nota-se a completa ausência dos representantes do Governo, numa
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Agradeço a V. Ex• a concessão do aparte e orientação sistemática de desvalorizar a iniciativa parlamentar.
Gostaria, depois de ouvir o nobre Senador Itamar Franco, de voltar ao
ao nobre Senador It.amar Franco a maneira generosa como me permite res~
assunto do meu pronunciamento de hoje, que é o da realização das eleições
pender a V. Ex• depois de duas interpelações diretas: uma feita por V. Ex• e
municipais deste ano.
outra no discurso paralelo do nobre Senador Marcos Freire.
O Sr. Itamar Franco (MG)- É exatamentet Senador Humberto Lucena,
o que eu ia dizer: o Senador Aloysio Chaves não foi ao cerne da questão de V.
Ex•. V. Ex• estâ defendendo as eleições municipais; está, praticamente,
cobrando do Governo aqui nesta Casa, uma palavra que, por incrível que pareça, nós não a escutamos; sabemos pelos jornais que o Executivo é contra a
O Sr. Marcos Freire (PE)- E no entanto falou primeiro que Pernambu- prorrogação dos mandatos, mas a sua Bancada, aqui no Senado, age diferenco.
temente. V. Ex• está debatendo aqui com o Senador Aloysio Chaves e ele nenhuma vez disse se vai votar contra a prorrogação dos mandatos, se S. Ex•
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Mas, Pernambuco fala para o mundo e eu
defende, realrp.ente, as eleições este ano. O Senador Aloysio Chaves somente
falo para o Senado Federal. Mas, nobre Senador, em primeiro lugar desejo
falou em passado em relação ao nosso Partido, mas voltou sistematicamente
fazer um reparo; o nobre Senador Jarbas Passarinho jamais se engajou nessa
ao passado. Faz bem V. Ex• em defender as eleições municipais. Mas, Sena~
linha de pronunciamento que uma notícia divulgada pela imprensa parece
dor Humberto Lucena, o Congresso Nacional é que vai decidir, diz assim o
atribuir ao nobre Líder do PDS. Desejo apenas fazer esse reparo porque este
Presidente da República, aqueles que o cercam e se confirma aqui na Casa
não é objeto da minha intervenção no pronunciamentO de V. Ex• Em primeipela voz autorizada do Senador Aloysio Chaves. Se ê o Congresso que vai de~
ro lugar, desejo ressaltar aqui uma situação paradoxal, nobre Senador. Há
cidir, somente posso ter como consequência que iremos ter eleições em 1980,
projetas que são da iniciativa do Partido do Governo, -no--caso do PDS, emenporque o Congresso não vai se manchar, não vai se sujar- desculpe a exda apresentada no ano passado, quando ARENA e o MDB tinham existência
pressão - prorrogando mandatos de Prefeitos e Vereadores.
legal. E o atual Partido do MDB nos recrimina por não termos comparecido
ao Congresso Nacional para aprovar ou rejeitar essa proposição. Mas, não
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Muito obrigado a V. Ex•.
Na verdade, o que se ouve da parte dos líderes do PDS, é que a solução
vejo motivo para isso, nem razões de ordem política e nem de ordem partidária, e não estão em jogo razões de ordem moral porque me recordo de que será do Congresso Nacional, quando nós temos certeza de que o Governo é
ano passado, nobre Senador Humberto Lucena, pela porta deste Plenário en- quein orientará a decisão da matéria.
E, Sr. Presidente, Srs. Senadores, qual é o principal argumento que se
trou o atual Presidente do Partido de V. Ex• acompanhado do nobre Líder do
antigo MDB e de outras figuras eminentes daquele partido para entregar ao lança para sustentar a tese do adiamento das eleições municipais de 1980? O
Presidente do Congresso Nacional uma emenda concedendo anistia. E no dia que se ouve em toda parte, o que se lê nos jornais, o que se encontra na justifiem que essa emenda estava sendo votada no Congresso Nacional, do Partido cativa daqueles que sugeriram propostas de emenda constitucional prorrode V. Ex• estavam presentes apenas 16 Senadores. No dia em que foi votada a gando mandatos é que os partidos em organização não terão condições estruemenda de autoria do nobre Senador Mauro Benevides, restituindo às capi- turais, de apresentar candidatos às eleições de novembro deste ano, porque
tais autonomia para eleger os seus prefeitos, o Partido de V. Ex• autor da até o último dia do prazo para registro dos candidatos, não estariam devidaemenda não colocou em plenário, na hora da votação, 20 Senadores. No dia mente preparados, do ponto de vista legal. Essa é a alegação principal dos
em que se iniciou a discussão da Emenda Lobão estavam presentes no ple- que defendem o adiamento das eleições e, por via de conseqUência, a prorro·
nãrio do Congresso Nacional 18 Deputados, seis do PDS e 12 dos demais gação de mandatos.
Sr. Presidente, em última anãlise, vamos veríficar, então, que foi o própartidos. O meu Partido tem um compromisso formal, expresso constante do
seu programa, que revigorou o programa da ARENA, com relação às prio Governo quem Criou Cssas dificuldades, ao estabelecer, na lei de reforeleições diretas. Tenho, pessoalmente, esse compromisso político e moral mulação partidária, uma série de obstáculos de toda ordem até para o regiscom o Congresso e a Nação brasileira, como o têm igualmente os meus com- tro provisório de novos partidos; tanto assim que nós já temos ciência, do inO Sr. Marcos Freire (PE) -

E vamos ouvir agora o de V. Ex•

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Que mal iniciei e já está interrompido por
V. Ex• Pernambuco realmente precisa conceder, ao menos, uma pálida oportunidade ao N arte para falar nesta Casa.
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deferimento, de duas petições de personalidades poUticas de relevo que querem criar o PTB no Brasil. E o próprio MDB sobrestou o seu processo no
TSE para evitar um indeferimento, a fim de que houvesse tempo de preencher
determinadas exigências de lei.
Sr. Presidente, portanto foi o próprio Governo que criou essa série de
óbices, numa antevisão de que não teríamos condições, por falta de necessá.ria organização pattidâria 1 de comparecer ao pleito de 15 de novembro deste ano.
O Sr. Leite Chaves (PR) -
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V. Ex• permite um aparte'?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. Leite Chaves (PR) - Senador, dois grandes males se esboçam.
Um, é a prorrogação, porque realmente é dificil para alguém que tenha o
mais rudimentar senso jurídico, admitir a prorrogação. O segundo grande
mal é a coincidência de mandatos. Nós estamos diante desses dois males. Ontem, eu estava em Curitiba e discutia com entendidos, deles ouvindo essa sugestão. Por que não prorrogar o mandato por um ano? Quer dizer, far-se-ia
essa violência: prorrogar·se-ia o mandato por um ano e, então, em 1981 seri.im realizadas as eleições municipais de Prefeitos e Vereadores e, em 1982, as
de Governador. Ao invés de dois, a prorrogação seria de um ano apenas,
salvando-se o fundarnentalt que seria a descoincidência.
Como já dissemos aqui, as eleições são processos legítimos de escolha,
mas são também de informação, de cultura eleitoral. Nenhum eleitor terâ
condições de votar simultaneamente para Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Suplente, Governador, Vice-Governador.
Isso é um vexame mormente considerando-se que são hoje diversos os partidos. De forma que, essa foi uma sugestão que recebi de pessoas responsáveis,
ontem, no centro de Curitiba -apenas, estou dando conhecimento à Casa.
Entendo que o Partido deve ser um veículo entre o pensamento popular e o
próprio Congresso NacionaJ, considerando que é_ violência jurídica a prorrogação, mas que é maior violência ainda a junção ou a eleição cumulada para
todos os cargo:,, isto porque solapa o processo da segurança - não a- segurança militar e da força- e sim a segurança institucional. Um país não pode
ao mesmo tempo estar assistindo à mudança ou à sucessão em todos os car~
gos. Aliãs é esse o principio que prevalece no Senado Federal. Aqui os mandatos se renovam de uma vez por 2/3 e de outra vez por 1j3. ];: essa descoinci..
dência exatamefite que encontra respaldo no princípio da estabilidade e da
continuidade do regime.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Sei que V. Ex•, segundo entendo, ê. pela realização das eleições de 15 de novembro, apenas estA dando notí...
cia ao Plenãrio do Senado de uma sugestão que lhe foi apresentada e recebeu
de logo o seu repúdio.
Sr. Presidente, é lamentãvel que a esta altura não tenhamos- como bem
exigiu no seu aparte o nobre Senador Itamar Franco - uma definição do
próprio Governo. Que o Governo assuma a responsabilidade e, de uma vez
por todas, diga através do Sr. Ministro da Justiça se está ou não a favor da
realização das eleições municipais deste ano.
De minha parte, Sr. Presidente- seguindo a orientação do meu Partido,
que ê pela realização das eleições de 15 de novembro de 1980- pata que possamos destruir aquele argumento a que me referi, de que os Partidos em orga~
nização não teriam condições de apresentar candidatos, na época própria, entreguei, ontem, à Mesa do Senado Federal, um projeto de lei que, a meu ver,
poderâ perfeitamente dirimir a questão, aliás, por coincidêncj.a, seguindo os
mesmos termos de uma outra proposição que tramita na Câmara dos Depu~
tados.
Refiro-me, Sr. Presidente, a este projeto:
Atribui às Comissões Proyisórias Municipais dos partidos políti...
cosem organizaçilo a escolha dos candidatos âs eleições de 15 de no1980
vembro de
•
Art. 19 As comissões provisórias municipais dos partidos
políticos em organização, onde não houver diretório constituído,
poderão escolher os candidatos _às eleições de 15 de novembro de
1980, na forma da legi$lação vigente,
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam ..se as disposições em contrário.
Justlficação

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -
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Pois não.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Humberto Lucena, estou acom~
panhando o pronunciamento de V. Ex' e, evidentemente, discordo, cm mui~
tos pontos, do seu pensamento, embora, é claro, defenda o direitó de V. Ex•
expor as suas idê.ias para que sejam debatidas e influam sobre os resultados
das decisões do Congresso. Mas, na minha opinião, nobre Senador, quem
menos teria interesse em adiar essas eleições seria o próprio Governo Federal,
porque sabemos que o Partido que apóia o Governo, tendo razoãveis condições de prestar a sua organização a nível dos municípios, teria, assim, possi·
velmente mais condições para aumentar o número dos seus prefeitos do que
qualquer um outro. De modo que não há, a meu ver, nenhum fundamento na
alegativa de que o Governo vem fazendo toda uma preparação para desembocar na defesa do adiamento dos mandatos de prefeitos e vereadores. A propósito dessa nova proposição que é trazida ao Congresso, através da Câmara
dos Deputados, a impressão que cu tenho, nobre Senador,~ que, no dia em
que o Congresso atribuir a essas comissões provisórias o direito que essa proposição lhes atribuiria, nesse dia nós chegaríamos, realmente, ao fim do processo politico, porque V. Ex• sabe que essas comissões são provisórias, o papel delas é ordenar o processo de formação das verdadeiras comissões. E não
se deve delegar a elas a responsabilidade que o nobre Deputado pretende
através de sua proposta. Este é o meu modo de pensar, nobre Senador.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Já vi que vai-se chegar áo fim das eleições
municipais deste ano~ pelos argumentos apresentados.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Digo a V. Ex• que seria muito
agradável, para todos nós da Oposição, que as palavras dC V. Ex•, em relação
ao pleito municipal de 1980, viessem respaldadas de uma decisão oficial.,.
O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- ,., e não fosse apenas um ponto
de vista pessoal do nobre Senador José Lins, que, pelo que vejo ...
O Sr. José Lins (CE)- A posição do nosso Partido é muito clara, tem
sido muito clara, repetidamente clara até hoje: o problema é do Congresso, o
problema não é do Governo Federal.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas, eu tenho me detido neste
ponto, ...
O Sr. Marcos Freire (PE)- 8 o inverso das eleições de 82; exatamente, o
inverso.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- ... exatamente para mostrar que,
neste caso, o Congresso é o Governo, porque o Governo tem maioria parlamentar. O C.ongresso ê o PDS, mas se o PDS não se define ...
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• discute o poder da Maioria? Não acho
isto um direito da Maioria'?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) O Sr. José Lins (CE) -

Não discuto.

Então, V. Ex• não pode ...

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- !;: por isto que eu quero uma definição do PDS.
O Sr. José Lins (CE) -

Lógico.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)_-,- E o que se vê é coisa diferente.
O Sr. José Lins (CE)- Se o Congresso, através da sua maioria, chegar a
essa conclusão, V. Ex' nada terâ a dizer, ...
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Nobre Senador, o que a gente vê
ê coisa diferente ...
O Sr. José Lins (CE) -

... o processo terâ sido democrâtico.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Enquanto nós, da Oposição, de
todos os Partidos da Oposição, lutamos pelo pleito de 82, o que vemos, a pro..
pósito da Emenda Anísio Sousa, do PDS de Goiâs, ê a mesma prosperando na
Câmara dos Deputados, com o apoio ostensivo de elementos do PDS. Então,
é esta a movimentação que hã, sobre a matéria da parte do Governo.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Senador Humberto Lucena, V. EX' permite um aparte'? Um depoimento'? Não um aparie, um depoimento?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- O nobre Senador José Richajá
O presente projeto de lei visa dar sustentação ao calendário estava aguardando.
eleitoral, criando condições para a realização das eleições rnunici..
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Eu acabo de vir do Pará, eu ouvi de Prefeipais, de 15 de novembro de 1980.
tos e de vereadores do Partido de V. Ex•, apelos para que fossem prorrogadas
O Sr. José Llns (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
as eleições.
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O Sr. Marcos Freire (PE)- E V. Ex• se sensibilizou ao apelo dos mandatários do MDB. É um processo de abertura, mesmo, eu estou vendo.
O Sr. José Richa (PR) - Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex•
quando exige no seu discurso uma definição, um pronunciamento do Governo a respeito das eleições municipais é porque o País não pode continuar nessa balbúrdia, no ano em que deveriam ser realizadas, pelo calendário eleitoral, as eleições. Ainda se fala e o Governo deixa reticente, parece-me que até
estimula as especulações em torno do adiamento de eleições. Quer dizer, esta
Nação precisa de uma palavra ofiCial, precisa de mais responsabilidade do
Governo. Por isto, V. Ex•, quando exige uma definição do Governo, não o
faz apenas em seu nome pessoal, mas sim no de todos nós, que exigimos do
Governo uma definição para que a Nação saiba se vai ou não vai haver
eleições, afinal, este ano. Agora, fico impressionado é com a coragem das Lideranças do Governo, nesta Casa.

Março de 1980

Por outro lado, Sr. Presidente, como bem frisou o nobre Senador José
Richa, essa atribuição que estamos procurando dar, através desse projeto de
lei que apresentamos ontem ao Senado, às comissões provisórias municipais
se apresentarem candidatos às eleições este ano, já estava na legislação ante~
rior. Diversas leis, quando existiam apenas MDB e ARENA, estabeleceram
que onde não houvessem diretório municipal, os partidos poderiam nomear .'
comissões provisórias que, por sua vez, índicaiiam Os candidatos. Assim, nós :
estamos nos mirando nesse exemplo e tentando dar solução ao problema da
realizaçã? ~as eleições municipais. Quer dizer, se o argumento é de que os
partidos não estão organizados para que se realize o pleito, então vamo$
apresentar os candidatos atravês das comissões provisórias municipais, qui
são os órgãos representativos dos partidos em organização.

O Sr. José Lins (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -

Com prazer.

O Sr. Marcos Freire (PE) - Coragem?
O Sr. José Lins (CE)- Senador Humberto Lucena, acho que o Senador
O Sr. José Richa (PR)- Coragem ou, até, parece atê cinismo. Jã nem é
José Richa interpretou mal o seu pensamento. Em primeiro lugar, não dis~
mais coragem.
se que o Governo tomou decisões sobre se seria conveniente ou não realizar
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Protesto perante V. Ex• e o Senado. E eleições. De modo algum, mesmo porque a decisão ~do Congresso. Por outro
peço, Sr. Presidente, que esta expressão seja retirada porque ela não é parla- lado, nobre Senador o Governo, ainda que pudesse dar a solução, ao invês de
mentar. Eu nunca, Sr. Presidente, me dirigi nein falei aqui, usando conduta o Congresso, jamais o faria para mera conveniência própria; não tomaría
que possa ser acoimada de cínica. Portanto, espero que V. Ex• em face do seu uma decisão desta natureza, por conveniência. O que se deseja é, na realidade, ordenar o processo político brasileiro do melhor modo. Quanto às comistemperamento, do seu carâter peça à Mesa que retire esta expressão.
sões municipais, as p{ovfsórias, realmente, na legislação anterior, seria permiO Sr. José Lins (CE)- Senador Aloysio Chaves, eu faço minhas aspa- tido a elas fazer a indicação dos candidatos, o registro, mas em casos isolalavras de V. Ex•
dos; o que se quer, agora, é a generalização.
O Sr. José Richa (PR) - Nobre Senador Humberto Lucena, veja que.
realmente, não é rneu intuito oferíder, pessOalmente. Entãd, não hã nenhuma
objeção, de minha parte, de que se retire isto. Não há. Mas, realmente, ê. impressionante a gente observar a coragem de def~nder pontos de vista indefensãveis perante a opinião pública. Agora, há pouco, ouvindo o Senador José
Lins, dá-nos a impressão de que ninguém quer o adiamento. Ele próprio acaba de afirmar que é conveniente para o Governo realizar eleições municiPais
este ano. É conveniente porque, segundo o juízo de S. Ex•, o Governo tem
condições de fazer o número maior, ainda, de prefeitos e vereadores do quejâ
dispõe, atualmente, o partido do Governo. Mas, então, por que não realizar
as eleições? Então, a gente deduz dessas considerações o seguinte: de tanto
adiar eleições, de tanto viver num regime autoritário, onde as eleições foram
paulatinamente procrastinadas, abolidas, acho que esse uso prolongado de
um determinado comportamento, tal como o uso prolongado do cachimbo,
acabou tornando a boca torta. Então, acham que vale a pena fazer, acham
que o Governo ganha as eleições, mas não querem que se realizem. Outra coisa, ao alegarem razões contra o projeto de lei ordinária de V. Ex•, quando dâ
poderes às comissões provisórias municipais de lançarem e registrarem candidatos às eleições municipais, S. Ex.'s contradizem as razões apresentadas por
V. Ex•, nobre Senador Humberto Lucena, como se isto fosse uma coisa do
outro mundo, como se na lei anterior já não estivesse preceituado que, onde
não houvesse diretórios municipais organizados, as comissões provisórias poderiam lançar candidatos. Ati!: mesmo nos municípios, onde nem comissão
provisória municipal havia, também era possível lançar candidato através dos
diretórios regionais. Então, não sei por que razão, de repente, um argumento
que valeu até a lei anterior jã não vale mais. Quer dizer, S. Ex• acha que ascomissões provisórias não têm autoridade política e nem eleitoral para lançar e
registrar candidatos. De forma que fico impreSsiOnado, às vezes, cOm a maneira com que os elementos do Governo querem-escamotear as verdadeiras
intenções, que devem estar ocultas, porque a Nação não sabe, nós não sabemos, eles não se explicam, simplesmente acham conveniente realizar, mas não
querem que sejam realizadas as eleições municipais.
O Sr. José Llns (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Ouvi com atenção o aparte de
V. Ext, nobre Senador José Richa; enquanto o nobre Senador José Lins, no
seu aparte, enfatizou que o Governo teria interesse em reali~ar as eleições,
porque de certo modo estaria melhor preparado, do ponto de vista parti~
dârio, sabemos que o Sr. Ministro do Planejamento jâ deu entrevistas fazen~
do dependerem os pleitos eleitorais do sucesso da política econômica. Chegou
a dizer que o melhor seria que, num ano de dificuldades, não houvessem
eleições. Isso aí, todo mundo sabe, porque todo mundo leu. Então, a minh~
. impressão é que o Governo teme realizar essas Cleições, em decorrência, talvez, das dificuldades da economia. Mas isso não vem ao caso, porque as
eleições são o momento oportuno para o povo julgar o Governo e dizer, inclusive, se a sua política econômica está certa etc.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Não, Ex• Anteriormente, naqueles municípios onde não houvesse diretório, era permitida a apresentação
de candidatos por comissão provisória.
O Sr. José Lins (CE)- Exatameil.te, não seriam praticamente comissões
nrovisórías: seriam, afinal de contas, casos isolados, dentro de um contexto
gerã.l do país. Mas o que se dCseja agora é generalizar. Esta é a idéia ...

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) eleições.

f: melhor do que não haver

O Sr. José Lins (CE)- ... Mas esta é a minha opinião pessoal..O problema estã em estudos, inclusive por V. Ex• neste- momento, e será objeto de decisão do Congresso, é claro, através de suas Maiorias.
O Sr. Jutahy Magalhães (BA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena-

dor?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Veja V. Ex• que não procede o
seu argumento, quando diz que o Governo não age atento às suas conveniências políticas. Isso não é verdade, porque no caso da Emenda Lobão ocorreu
justamente o contrário. O Governo, depois de ter assentido, pelas suas Lideranças, na aprovação da emenda na Comissão Mista, pela unanimidade dos
membros da então ARENA, voltou~se ...
O Sr. José Lins (CE)- Se V. Ex• me permite, neste caso, qualquer decisão tomada passa a ser uma decisão de conveniência.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - ... para tomar a si a iniciativa.
A conveniência política no caso da Emenda Lobão foi que o Governo resolveu ser o árbitro da oportunidade do assunto, relegando o Congresso Nacional a segundo plano. E a isso se submeteu tranqUilamente a maioria nesta
Casa e na Câmara dos Deputados.
O Sr. José Llns (CE)- Esta é a interpretação de V. Ex•
O Sr. Jutahy Magalhães (BA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -

Pois não.

O Sr.Jutahy Magalhães (BA)- Veja V. Ex• que está havendo uma certa
incoerência, porqu"e no momento em que V Ex• acusa o Governo de interferência no assunto da Emenda Lobão, porque o Governo tomou uma atitude
de defender, perante seus companheiros do Parlamento, a necessidade de
adiarmos essa votação, V. Ex• deseja que o Governo, agora, venha a interferir
no caso da prorrogação ou não dos mandatos, porque o Governo jâ tomou
uma decisão, parece, em caráter oficial, já declarado pelos jornais, que dá plena liberdade aos paJ;'lamentares de seu partido para votarem de acordo com
aquilo que julgarem acertado. Então, o Governo não está interferindo neste
caso. V. Ex• acha que se deve também interferir para decidir, ou V. Ex• con~
dena a interferência que houve na eleição do problema da Emend~ Lobão?
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas, em vez da urgência à prorO SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Acho que o Governo deveria in·
rogação, dar-se-ía a urgência para a realização de eleições.
terferir.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Não entendi. A urgência teria que ser para
O Sr. Jutahy Magalhães (BA)- Então, V. Ex• considera acertado quan·
do o Governo decide perante as suas bancadas para tomarem uma determina- apreciação da emenda constitucional.
da decisão?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Não. ~ que a Presidência do
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- No sentido da democracia, sim, Congresso, segundo li no jornal, está admitindo o requerimento de urgência
para votação de emendas constitucionais.
nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães (BA)- Era exatamente isso que gostaria de ouvir.
O SR. HUMBERTO ÜJCENA (PB)- No caso, a interferência seria no
sentido de não permitir que prosperasse, no Congresso, a emenda Anísio
Souza ...
O Sr. Jutahy Magalhiies (BA)- ~o critêrio de V. Ex• que quer prevalecer perante a Bancada Majoritária.

O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- Não. V. Ex• leu uma notícia no jornal, o
Presidente do Senado, que é o Presidente do Congresso, poderá explicitar,
mas V. Ex• leu uma noticia que suponho ser a mesma que tive oportunidade
de ler: qualquer requerimento de Senador ou de Deputado, dirigido ao Presi~
dente do Congresso Nacional, S. Ex• tem o dever regimental, legal, de receber, deferir ou indeferir. Pode rejeitar, in limine, se for um requerimento totalmente aberrante das normas regimentais e legais. Mas, de qualquer modo, en~
caminhar ao Presidente do Congresso um requerimento é um direito de qualquer. Parlamentar.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - ... que ê correligionário do Partido Democrático Social e que tenta adiar as eleições deste ano.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Sendo anti-regimental não pode
Quer dizer, um correligionário de V. Ex• age dessa maneira e por isso nós ser recebido, nobre Senador.
estamos a exigir Uma definição oficial do Governo em torno do assunto; para
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Se S. Ex• não o receber, hã de exarar des·
que aquele companheiro não se sinta prestigiado na sua iniciativa.
pacho nesse sentido.
O Sr. Jutahy Magalhães (BA)- Mas hll uma decisão oficial do Governo
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- O jornal de hoje diz que a Mesa
de deixar que cada parlamentar de seu partido vote de acordo com aquilo que vai colocã-lo à deliberação do Plenãrio, portanto recebeu o requerimento.
julgar mais acertado. Já hã uma tomada de posição.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Recebe, mas não decide, submete ao PleO SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Essa tomada de posição não foi nário ...
oficialmente divulgada, nobre Senador. O que sei ê que a Emenda Anísio
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- O Plenãrio é que vai decidir.
Souza continua tramitando, e há um movimento muito grande no seio do
PDS no sentido de aprová-la. Inclusive, um Deputado das Alagoas requereu,
O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- O que quero declarar a V. Ex•, e que me
até de maneira um pouco inusitada, ao Sr. Presidente do Congresso, urgência parece óbvio, é que para não haver coincidência, para se estabelecer a incoin~
para a votação da Emenda Anisio Souza. Hoje, os jornais dão conta de que o cidência, há necessidade de uma reforma constitucional.
assunto serâ objeto de decisão do Plenário do Congresso Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Perfeito. Mas estou dizendo isMas, Sr. Presidente, acrescentava eu, na justificativa ao projeto que
so.
apresentei:
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Em face das emendas constitucionais já
Evidentemente, se formos aguardar a formação dos diretórios munici~
pais dos novos partidos, não teremos o pleito municipal deste ano, pois as apresentadas, em tramitação, ou aguardando tramitação, parece-me também
exigências da lei que reformulou a vida partidária do pafs são tantas que difi- - a não ser que V. Ex'" possa demonstrar o contrário - que é impossível fa~
·
citffiente todas as Ctapas estarão cumpridas, antes do término dos praZos fixa- zer isso at~ agosto ou setembro...
dos pela legislação vigente, para escolha e registro dos candidatos a Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores.
Forçoso é convir, porém, que, ao lado desta proposição, urge a votação
de Proposta de Emenda Constitucional pelo Congresso, no sentido da ampliação dos mandatos dos que forem eleitos este ano, para quatro ou para seis
anos, conforme prevaleça a tese da incoincidência ou a da coincidência de
eleições, pois o que parece impraticável, sobretudo pela imensa dificuldade de
selecionar candidatos, é a manutenção do chamado mandato tampão de dois
anos, instituído pelo "pacote de abril".
Em outras palavras, Sr. Presidente, só para concluir, o pensamento do
PMDB é no sentido da realização do pleito municipal de 15 de novembro,
deste ano, c para facilitá-lo, defendemos a apresentação de candidatos pelas
comissões provisórias; e bem assim, somos pela incoincidência dos mandatos,
porque serã a única maneira de haver eleições de dois em dois anos, e assim
educarmos o povo brasileiro para a prática da democracia.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- V. Ex• me_çon_çede um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) O Sr. Aloysio Chaves (PA) -

Pois não.

V. Ex• ê pela incoincidência?

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pll) -

Se

a Maioria concordar...

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Então, qual seria a solução concreta que V.
Ex'" apresenta?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Em primeiro lugar, eleição mes·
mo para dois anos - disso nós não saímos; em segundo, se o Governo concordar com a incoincidência, nós nos proporíamos a retirar várias emendas
que estão aí - a maioria delas ê da Oposição.
O Sr. Marcos Freire (PE) - Nobre Senador Humberto Lucena, se o
Executivo quiser, manda uma Mensagem com caráter de urgência.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- O nobre Senador Humberto Lucena sabe
- eu não vou me referir a S. Ex•, o ~enador Marcos Freire, eu o faria, com
muito apreço e com muita honra, mas porque, regimentalmente, não hâ aparte a aparte. Mas V. Ex• sabe que, segundo o que até agora se considerou
como interpretação pacifica da Constituição e do Regimento, a· Mensagem
do Executivo não tem preferência sobre as outras mensagens. Até agora,
estabeleceu-se no Congresso Nacional que não tem preferência.
O Sr. Marcos Freire (PE) -

E não vem com prazo de urgência?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - O meu Partido é pela incoinciO Sr. Aloysio Chaves (PA)- Não. A Mensagem de reforma constituciodência.
nal não tem precedência ou tratamento especial. Tanto que a da eleição direta
está na dependência de outras mensagens que a Oposição, parece-me, pressuO Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nesse caso, tem que haver uma reforma
rosamente, pretende retirar, o que acho uma manobra parlamentar legítima
constitucional.
para ensejar a apreciação, logo, dessa emenda do Executivo.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Mas, na justificativa do meu
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Dessa e da outra, da incoinci·
projeto, eu afirmo que, sem prejuízo do projeto que facilita a realização do dência.
--·
pleito, com a apresentação de candidatos, através das comissões provisórias,
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Então, V. Ex• vai verificar que essa suges·
que deve haver uma reforma constitucional para ampliar de dois para quatro
tão do nobre Senador Marcos Freire de a reforma constitucional fazer~se
anos o mandato dos prefeitos e vereadores.
através de uma Mensagem do Executivo não supera essa dificuldade material
O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- A tese é válida. Mas, veja V. Ex• que, com
as emendas constitucionais que estão aguardando leitura para ter tramitação de tê-Ia aprovado até setembro deste ano.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- V. Ex• já disse tudo. Havendo
no Congresso Nacional, esta seria impossível de ser apreciada cm tempo
oportuno pelo Congresso Nacional. Nesse caso, iríamos fazer eleição para um entendimento entre as partes, o problema será facilitado, com a retirada
cumprir o mandato de dois anos.
das emendas.
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O Sr. Aloysio ChaYes (PA)- Mas V. Ex• pode retirá-las a qualquer momento.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas, se nós ,tivermos a certeza
da aprovação da emenda, será. bem melhor.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Como o Senador Aloysio Chaves estâ mostrando que o Governo rião está empenhado em adiar as eleições deste ano, a
retirada das assinaturas das emendas desistentes contará, sem dúvida, com os
integrantes do próprio PDS. Então, é um negócio avassalador. A Oposição
estã querendo disistir das emendas para forçar, apressar a verificação da
emenda constitucional da eleição dircta. Ele manda outra, sobre a incoinci·
dência e a gente retira todas que estão aí, PDS e Oposições juntas. Atende, as~
sim, ao desejo do Governo que é não sacrificar as eleições neste P:lís.

programa de ensino universitário da maior repercussão internacional, trazendo para as suas salas de aula professores da América do Sul e Cen_tral, realizando seminários, simpósios, tudo isso graças a uma plêiade de professores liderados, em Pernambuco, pela figura do odontólogo Edrfsio Barbosa Pinto,
que, hâ 20 anos, era um próspero dentista de crianças e que hoje é um homem
paupérrimo, porque outra coisa não tem feito senão dedicar~se a dirigir essa
escola que completou 25 anos de efetivo trabalho pela Odontologia brasileira.
O Sr. Senador João Calmon já teve oportunidade de se referir a esse
evento, e eu junto minhas palavras às suas para que possamos deixar nos
anais desta Casa o trabalho de um grupo de professores pernambucanos_
que...
O Sr. Marcos Freire (PE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA (PE) -

Pois não, nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - 1:. uma sugestão que deixo ao
exame do nobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Marcos Freire (PE)- Acompanhei de perto o início desta instiMas Sr. Presidente, vou concluir, dizendo que este é o pensamento do tuição educacional em Pernambuco e que sempre teve à frente o ProfesSor
meu Partido c quero crer, pelas manifestações que, aqui, recebi, de todos os Edrísio Pinto. Em relação a Edrísio Pinto eu tenho algumas divergências, inpartidos que fazem oposição neste momento no_ Brasil.
clusive de natureza política, mas se hâ de reconhecer a sua abnegação pela
obra a que dedica grande parte da sua vida c, portanto, queria estender a to·
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
dos que fazem aquela Faculdade de Odontologia, as congratulações da outra
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Separte da Bancada de Pernambuco nesta Casa, representada pela Oposição.
nador Dirceu Cardoso. (Pausa.)
Não poderia esquecer que agora mesmo, em comemoração aos vinte e cinco
S. Ex• não está. presente.
anos, a Comissão do Jubileu de Prata da Faculdade foi presidida por um ouConcedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia. (Pausa.)
tro jovem que, também, se incorporou à mesma causa, o Professor José Vare~
S. Ex• não está presente.
la, a quem, portanto, eu estendo estas homen~gens e, enfim, a todos àqueles
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
do corpo docente e discente que vivem o espírito da Odontologia em Pernam~
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, buco.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
O SR. ADERBALJUREMA (PE)...::: Alegra-me o depoimento de V.
POSTERIORMENTE.
Ex•, depoimento não apenas do político mas do Professor universitãrio de
O Sr. José Lins (CE) - Pela ordem, Sr. Presidente.
Pernambuco, e tanto o professor Edrísio Pinto como o professor José Varela,
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra pela ordem este meu ex~aluno do Ginásio da Madalena merecem, de fato, o registro espe~
cial,
porqu-e todos sabemos o que é a vida do professor brasileiro.
ao nobre Senador José Lins, como Líder.
Encerrando as minhas considerações, Sr. Presidente, quero deixar aqui
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTRE- assinalado que a Faculdade de Odontologia de Pernambuco, atrav~ desses
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE- vinte e cinco anos de atividade vem, sem dúvida, saindo daquela torre de mar~
fim que é tão peculiar à universidade brasileira, e procurando se transformar
RIORMENTE.
em uma faculdade prestadora de serviços à comunidade, como vem fazendo
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se- no distrito de Camarajibe, do Município de São Lourença da Mata. (Muito
bem!)
nador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assunros me trazem a esta tribuna. O primeiro é a apresentação de
um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo·a criar a Revista do Serviço
Público - editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço
Público - DASP - e dá. outras nrovidências.
Essa revista circulou até 1974 e a sua tradição .de órgão de pesquisa, de
estudo e divulgação especializada, do antigo Conselho Federal do Serviço
Público da União é reconhecida por todos aqueles que tiveram a oportunida~
de de folhear os seus exemplares.
O aspecto característico da sua finalidade era evidentemente de natureza
educativa, cultural e pedagógica, afirmando-se, ademais, como pólo de irra~
diação de pesquisa, análises e técnicas a serviço do desenvolvimento de recur~
sos humanos para a administração.
Assim, passou a integrar a estrutura do DASP nos termos do Decreto n.,..
579, de 30 de julho de 1938, sendo proclamada órgão de interesse da administração no ano seguinte pelo Decreto n9 i.870, de 12 de dezembro de 1939.
O meu projC:to de lei visa restabelecer a circulação desta revista que, em
verdade, ainda não foi até hoje substi-tuída por nenhuma revista semelhante.
O segundo assunto jã foi tratado nesta Cl:lsa pelo Senador João Calmon
quando assinalou os 25 anos da Faculdade de Odontologia de Pernambuco,
ou seja, o seu jubileu de p.I'ata. Como professor honorfs causa daquela Faculdade conheço a sua história. Faculdade ligada à FESP- Fundação de Ensi~
no Superior de Pernambuco, a FOP começou há 25 anos atrâs na Rua do
Hospício com prédios alugados, depois adquiridos à custa de subvenções dadas pelos Parlamentares, e pelo trabalho pertinaz do seu Fundador e Diretor,
o Professor Edrísio Barbosa Pinto.
Agora, para gáudio da cultura pernambucana, a FOP estâ instalada num
prédio que adquiriu da Diocese de Olinda, em Recife, hâ alguns anos, no Município de São Lourenço, nos morros de Camarajibe. Basta dizer a V. Ex•
que é considerada, do ponto de viSta arquiteiônico, a maior Faculdade de
Odontologia do mundo, e, para que não ficasse a sua grandeza circunscrita a
um problema de cimento armado, ela tem realizado, através desses anos, um
R

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Concedo a palavra ao último
orador inscrito, Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._Se~a-doreS: Conforme anunciei, da tribuna desta Casa, no final da Sessão Legislativa
passada, reapresentarei, ainda este mês, a Proposta de Emenda Constitucio~
nal que restabelece -a autonomia das Capitais brasileiras, pondo fim a uma
discriminação odienta, incidente sobre mais de doze milhões de eleitores.
Quarta-feira vindoura, jâ com o apoio de 30 Senadores e cerca de 150
Deputados, farei entrega à Secretaria·Geral da Mesa da documentação res~
pectiva, passando a aguardar a sua leitura, com o que se iniciará a tramitação
da matéria no Congresso Nacional.
Embora, em duas outras oportunidades, a maioria parlamentar tanha-se
mantido numa posição de intransigência em relação à pretendida alteração
do texto constitucional, mesmo assim confio em que, num clima de abertura
política como o que estamos a viver, possa ser viabilizada a Emenda, com supressão da alínea a, § l1it do art. 15 de nossa Lei Maior.
No âmbito do Senado, dentre outros, subscreveram a Proposta os Líderes Paulo Brossard (PMDB), Gilvan Rocha (PP), Leite Chaves (PTB) e Hen~
rique Santillo (PT), enquanto na Cãmara os Deputados Freitas Nobre, Thales Ramalho, Alceu Collares e Ademar Santillo também o fizeram, numa
conjugação de esforços que amplia as possibilidades de acolhimento da pro~
posição.
O Sr. Adalberto Sena (AC) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com imenso prazer, nobre Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (AC)- Nobre Senador Mauro Bencvides, V. Ex•
jâ sabe e já teve provas da minha solidariedade à emenda anterior, creio que
vazada nos mesmos termos desta. Quero, aqui, mais uma vez externar a
V. Ex• a minha admiração pela firmeza das suas convicções e, também, pela
persistência com que vem defendendo uma idéia que considero das mais jus·
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tas e excelentes entre as muitas que têm tramitado neste Senado. Mas a mmha
solidariedade não vem somente da excelência da sua idéia; vem, também, de
uma motivação pessoal. ~ que essa sua emenda irá permitir que, ao menos,
no Município de Rio Branco se realizem eleições municipais porque, como V.
Ex' sabe, todo nosso Estado, todos os municípios, excepcionalmente no Brasil, estão abrangidos na ârea de Segurança Nacional. E o Município de Rio
Branco não está, simplesmente, porque a Lei Magna já permite a nomeação
dos prefeitos pelos governadores. De maneira que mesmo sem revogar essas
disposições que se estenderam a todo EStado, fazendo que contra isso venha o
guante da Lei de Segurança Nacional, nós temos a esperança que com a
emenda de V. Ex' nós teremos esse privilêgio de votar, pelo menos, para o
Prefeito da Capital do meu Estado.

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Muito grato a V. Ex•, nobre Senado_r Adalberto Sena, pela estimulante manifestação de apoio e solidariedade a esta minha emenda, da qual V. Ex' é um dos mais ilustres subscritores,
da mesma forma como o foi na Sessão Legislativa de 1974, quando idêntica
iníciativa foi por miin submetida à sua e à apreciação dos demais integrantes
do Congresso Nacional. E queira Deus que os eleitores da Capital do seu Estado, Rio Branco, possam, a exemplo das demais capitais, voltar a escolher,
pelo voto direto e secreto. o dirigente mãximo daquela cidade brasileira.
E continuo, Sr. Presidente.
Ressalte-se que a nova redação oferecida à Emenda prevê a realização do
pleito nas Capitais em data coincidente com a das outras comun~ conforme
se infere do art. 29, assim redigido:
"A eleição para Prefeito e Vice-Prefeito das Capitais dos Esta·
dos realizar-se-â na mesma data fixada para a dos demais municípios."
Aliás, ao insurgir-Se.; em 1979, contra idêntica iniciativa, a Maioria
arrimou-se na inoportunidade de que a mesma se revestia, pois a eleição estava
prevista para uo primeiro domingo que se seguisse aos 180 dias de promulgação da Emenda".
Agora, porém, a coincidência da eleição das Capitais com a das outras
cidades brasileiras abre perspectivas mais favorâveis à aprovação da Proposta,
pois não prevalecerá a descabida argumentação da Bancada Majoritária, exposta durante os debates travados, sobre o tema, em junho do ano transato.
Por outro lado, momento em que o próprio Executivo se dispõe a
dar a Carta Magna para estabelecer a eleição dircta de Governador c ViceGovemador, não remanescem dúvidas de que a autonomia das Capitais se insere, adequadamente, entre as medidas redem.ocratizantes 'com as quais o situacioniSmo não pode deixar de comprometer-se, para ser coerente na luta
encetada pelo reingresso do País na trilha da ••verdadeira democracia", como
preconizou enfaticamente- o" Presidente João Figueiredo.
ExpressaDdo, pois, a minha confiança em que, ainda no corrente ano, o
assunto será objeto de deliberação pelo Congresso Nacional, conclamo todos
os segmentos de opinião pública a participar desta batalha cívica, estimulando Senadores e Deputados a aderir a essa causa, de conteúdo eminentemente
democrático.
A Proposta, Sr. Presidente, está vazada nos seguintes termos:

emen-

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N•

/79

Restabelece a eleição direta para Prefeito e Vice-Prefeito das
Capitais dos Estados.

gresso Nacional haja acolhido a alteração do texto da Lei Maior, na
parte pertinente à mat.êria. .
Jã na presente Sessão Legislativa, Proposta com aquele nobre
objetivo não pôde ser apreciada por falta de quonun, deixando frus·
trados doze milhões de eleitores - exatamente os que se acham impedidos de escolher, por voto direto e secreto, o Prefeito e o VicePrefeito de sua respectiva cidade.
Nos debates então travados, a iniciativa foi considerada, pela
Maioria parlamentar, como inoportuna, ainda mais porque previa a
realização do pleito no prazo de 180 dias, após a promulgação da
Emenda.
Com redação modificada, na parte relacionada com a efctuação da eleição para Prefeito das Capitais, fazendo-a coincidir
com a dos demais municlpios, ~ de esperar que a presente Proposta
possa mei-Ccer guaridã, sem restrições, por Senadores e Deputados,
transformando-se em dispositivo a ser inserto cm nossa Carta Magna.
Numa fase de abertura redcmocratizante mui mal se situará o
Congresso, diante da opinião pública do País, se vier a recusar a
Emenda, mantendo a iníqua discriminação, que atinge o eleitorado
de nossas maiores cidades, exatamentc o de mais aprimorado nível
de politização.
Sala das Sessões - Mauro Benevldes.
Na próxima quarta~feira, formalizadamente, procederei a entrega desta
proposta de emenda à Secretaria-Geral da Mesa a fim de que se inicie, nos
termos do Regimento Comum, a sua tramitação no Congresso Nacional.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não hã mais oradores inscritos.
A Presidência designa para a próxima sessão a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1980
(Em regime de urgência - art. 388, II, a, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1980
(n• 37/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do Pats, no decurso da primeira quinzena do mês de
abril do corrente ano, tendo
PARECERES ORAIS, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Relações Exteriores, favorável.
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1977
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 31, de 1977 (n•
240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a jornada diâria de trabalho nos serviços de coqucria c bateria de fornos, e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
-de Legislação Social, favorâvel, com voto vencido do Senador Moacir
Dalla; e
- de Flnanças, favorável.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
-3termos do artigo 49 da Constituição da República Federativa do
Brasil, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 29, DE 1979
Art. 1• A aUnea a do parágrafo I• do artigo IS da ConstiVotação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1979 (n•
tuição da República Federativa do Brasil passa a vigorar com a se·
2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da ConsogU.intc redação:
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de
..Art. 15. A autonomia municipal será assegurada:
maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
§ tv Serão nomeados pelo Governador, com prévia apro- de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão de Le·
vação:
gislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidade; e
a) Da Assembléia Legislativa, os Prefeitos dos Municlpios
- de Legislação Social, favorâvel.
considerados estâncias hidromincrais em lei estadual.".
Art. 29 A eleição para Prefeito e Vice--Prefeito das Capitais
dos Estados realizar-se-á na mesma data fixada para a dos demais
municípios.

-4REQUERIMENTO N• 10, DE 1980

Votação, em turno único, do Requerimento nv 1O, de 1980, do Senador
Bernardino Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179,
O restabelecimento da autonomia política das Capitais brasilei~ de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder. atrav~s
ras tem sido tentado, em algumas oportunidades, sem que o Con- da Caixa Económica Federal, empréstimos aos proprietários de veículos auJustificação

520 Terça-feira 25

Mnrço de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào il)

tomotores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de ãlcool carburante.

-5REQUERIMENTO N• 13, DE 1980
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 13, de 1980, do Senador
Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestaresclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dominicana eni-Bogotâ (Colômbia).

-6PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1978
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 6, de 1978,
do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979, das Cómissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade, e no
mérito, favoiável.
- de Legislação Social, contrário.

-7PKOJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1979
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1979,
do Senador Franco Montare, que concede aos empregados domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n'i' 5.859, de I 1 de dezembro de 1972, tendo
PARECERES, sob n<>s 961 e 962, de 1979, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável, com Emendas de n9s 1 e 2-CLS, que
apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.

-8PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1979
Votação, em primeiro turno laPreCiação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 100, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentado~
ria especial aos artistas e aos técnicos em espetâculos de diversões, tendo
PARECER, sob n• 963, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-9PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1979
Votação, em primeiro turno (apriciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje-to de Lei do Senado n9 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia to~
dos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.

-lOPROJETO DE LEI DO SENADO N• 264, DE 1979
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 264, de 1979, do Senador Franco Montara, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia,
tendo
PARECER, sob n• 968, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-liPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1977
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1977
(n• 1.286/75, na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiárias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o Ministêrio
das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;

- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 emendas que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de TransporteS e
às subemendas da Comissão de Economia.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 31/80, do Senador Jarbas
Passarinho, de adiamento da discussão.)
-12PROJEto DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1979
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n'i' 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea r e alterando o item III do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 32/80, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)
CONVf:NIO
Que entre si fazem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados
para utilização dos equipamentos e serviços de processamento eletrônico de dados.
Aos sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta (1980),
o Senado Federal, a seguir denominado Senado, neste ato representado pelo
Senhor Presidente, Senador Luiz Viana Filho, e a Câmara dos Deputados,
doravante denominada Câmara, representada neste ato pelo Senhor Presidente, Deputado Flãvio Marcílio, resolvem celebrar o presente Convênio nos
termos e condições das Clâusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA
do Objeto
1.1 -O presente Convênio tem por objetivo o uso, pela Câmara, dos
equipamentos e serviços de processamento eletrônico de dados do Centro de
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN.
I.2 - O uso de equipamentos e serviços compreende:
a) a implantação, na Câmara, de Sistemas de Processamento de Dados
desenvolvidos pelo PRODASEN;
b) o projeto, desenvolvimento e implantação, pelo PRODASEN, de sistemas de processamento eletrônico de dados destinados a atender as necessidades específicas da Câmara ou que sejam comuns à Câmara e ao Senado;
c) a execução nos equipamentos do PRODASEN, de programas de computador ou outros serviços de processamento de dados que hajam sido, ouvenham a ser, projetados, desenvolvidps e implantados pela Câmara;
d) o treinamento de servidores da Câmara, objetivando dotâ-los de capacitação adequada para uso de sistemas desenvolvidos pelo PRODASEN, em
técnicas de processamento de dados e nas especializações afins às suas aplicações, de tal forma que, inclusive, possibilite à Câmara, o desenvolvimento
de capacidade própria em processamento de dados;
e) a instalação de terminais de processamento de dados na Câmara;
f) os serviços de processamento de dados vinculados ao apoio da ati vidade parlamentar, a ser prestado diretamentc: aos Senhores Deputados. em conformidade com os sistemas desenvolvidos c: observado o limite de quotas fixado pela Câmara; e
g) outros' serviços que venham a ser definidos em ajustes ao presente
Convênio.
1.3 - Para atingir os objetivos mencionados nesta Clâusula, o presente
Convênio regula também:
a) a participação da Câmara do Conselho de Supervisão do PRODASEN, na forma do que dispõe o art. 484. § }9, da Resolução n'i' 58, de 1972,
com a nova redação dada pela-Resolução n' 57, de 1976, do Senado:
b) critérios que assegurem à Câmara o acompanhamento da execução
dos serviços;
c) critérios que assegurem à Câmara sigilo e segurança no tratamento
das informações e os que dizem respeito à propriedade de arquivos e programas relativos aos serviços objeto do presente Convênio.
CLÁUSULA SEGUNDA
dos sistemas desenvolvidos
11.1 -A Câmara, se e quando desejar, poderá ser usuária dos sistemas
de processamento eletrônico de dados desenvolvidos pelo PRODASEN.
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11.2 - Havendo interesse, a Câmara comunicará por escrito ao PRODASEN o desejo em utilizar-se do sistema - ou parte dele - e, após aprovação pela Câmara do programa de trabalho e condições financeiras pertinentes, o PRODASEN iniciará os serviços de sua implantação.
Il.3 - Se, para implantação de sistemas desenvolvidos, houver necessidade ou conveniência de se procederem alterações nos sistemas, estas serão
providenciadas pelo PRODASEN, mediante solicitação da Câmara e nos termos de projeto específico.
II.4 - Quando as alterações de sistemas implicarem em custos adicionais, o orçamento respectivo será previamente submetido à aprovação da Câmara.
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CLÁUSULA SEXTA
Da instalação de terminais

VI. I -A instalação de terminais da Câmara serâ feita mediante solicitação por escrito da Câniara ou de acordo Com especificações contidas no
projeto de sistema previamente aprovado pela Câmara.
VI.2 - Para efeito de controle, o PRODASEN e a Cãmara manterão
sempre atualizada relação dos terminais e equipamentos acessórios iilstalados
na Câmara, na forma do Anexo III ao presente Convênio e que faz parte integrante do mesmo, sob a deno~inação de .. Rede de Terminais da Câmara".
VI.3- O PRODASEN, de posse da solicitação da Câmara ou da especificação do Projeto de Sistema aproVado pCfa Câmara, promoverá a elaboCLÁUSULA TERCEIRA
ração de Projeto de instalação de Terminal.
dos sistemas a serem desenvolvidos
VI.4- As obras civis, instalações elétricas, instalações de ar condicionaIII.l -A Câmara indicarâ· por escritO. ao PR.ó:5ÃSEN as aplicações de ao e de infra-estrutura de transmissão de dados, tais como linhas telefónicas,
processamento de dados que pretende sejam projctadas, desenvolvidas e im- dutos e cabos coaxiais, eventualmente necessários à instalação de terminais,
serão de responsabilidade da Câmara.
plantadas, bem como as prioridades respectivas.
VI.5 - A Câmara poderá adquirfr te~niln~~s diretamente de fornecedoIII.2 - Nas atividades destinadas ao desenvolvimento dos sistemas
seguir-se-ão os procedimentos técriicos· em uso rio PR.ÕDASEN; os quais se- res e a sua ligação aos equipamentos do PRODASEN somente se verificará
rão acompanhados por representante da Câmara, espe_~ificamente designado após aprovação, pelo PRODASEN, do respectivo projeto e desde que os
equiparrientos adquiridos pela Câmara sejam compatíveis tecnicamente aos
para este fim e por aplicação a ser desenvolvida.
do PRODASEN e que tenham sido por este homologados.
III.3 - O PRODASEN consultará previamente 3 Câmara sobre se~VI.6 - A alteração da localização de qualquer terminal será objeto de
teresse em participar de sistemas a serem desenvolvidos em razão de solicisolicitação
da Câmara ao PRODASEN, aplicando-se, se for o caso, as dispotação de outros usuários, submetendo-os à sua_aprecíação desde as fases iniciais até o projeto final. Reciprocamente, as solicitações da Câmara serão ob- sições pontidas nas Cláusulas ~1.3 e VI.4.
jeto de consulta aos demais usuários potenciais da mesma 3.plicaçã0.
VI.7- As solicitações de instalação de terminais, as de alteração de loIII.4- A apreciação recíproca, objeto da Cláusula III.3 não importará calização e as especificaÇões contidas nos Projetas de Sistemas aprovados
em impédimento a que o Senado implante sistemas que atendam às suas ne- pela Câmara, atualizarão automaticamente o Anexo III .. Rede de Terminais
cessidades, na hipótese de não se chegar a acordo quanto às especificações da da Câmara", parte integr~nte deste Convênio.
o_VLS - Mediante aviso da Câmara com pelo menos 30 (trinta) dias de
aplicação.
III.S- Os sistenias a serem desenvolvidos serão objeto de celebração de antecedência, o PRODASEN promOVerá o desligamento de qualquer termiAjustes que se incorporarão ao presente Convênio c que consubstanci8.rão os nal temporâria ou definitivamente.
critérios, condições CspCicíficas e custos para Os serviços a serem executados.
CLÁUSULA Si<TIMA
CLÁUSULA QUARTA
Da propriedade e condições de sigilo e segurança dos
Do Treinamento dos servidores da Câmara
programas e infomiações
IV.I -O Senado, através do PRODASEN, treinarâ servidores da CâVII .I - No desenvolvimento de aplicações e nos sistemas desenvolvidos
mara de tal forma que estes assimilem os conhecimentos, técnicas e procedi- serão adotadas medid~;ts de sigilo, segurança e proteção que atendam às espementos neccssârios ao desenvolvimento, implantação,-operação e adminis- cificações e necessidades da Câmara. Tais medidas deverão propiciar à Câtração de sistemas, à utilização dos sistemas desenvolvidos ou a serem desen- mara, quando o desejar, a guarda de cópia da documentação dos sistemas e
volvidos e, bem assim, sobre aspectos teóricos e práticos de processamento de de cópias, em meio magnético, de arquivos e programas de seu uso.
dados e nas especializações· afins às suas aplicações.
VII.2- A Câmara poderá solicitar ao PRODASEN, em qualquer temIV. 2 - O treinamento de servidores da Câmara em teoria e prática de po, que lhes sejam fornecidas cópias da documentação disponível dos sisteprocessamento de dados será realizado de conformidade com os seguintes cri- mas de seu uso, dos arquivos de informações fornecidas pela Câmara e dos
térios:
programas que manipulam estes arquivos.
a) semestralmente, a Câmara indicarâ ao PRODASEN relação de funVII.3 - Os programas de computador desenvolvidos especificamente
cionários que deverão ser treinados pelo PRODASEN, em número fixado, a para a Câmara serão de propriedade comum da Câmara e do Senado e sua
cada semestre, de comum acordo;
cessão de uso a terceiros somente serâ permitida mediante prévia anuência,
b) o PRODASEN elaborarâ, para cada grupo, um programa de treina- por escrito, da Câmara.
mento a ser aprovado pelo Diretor-Geral da Câmara;
VII.4- As informações fornecidas pela Câmara são de sua propriedade
c) aprovada a proposta de treinamento, o PRODASEN dará inicio as e estarão·sob guarda do PRODASEN e delas somente se fará uso nos termos
atividades, cabendo-lhe informar à Câmara, a cada trimestre, as atividades da documentação do sistema pertinente. O uso de informações de proprieda~
desenvolvidas e decidir sobre o desligamento da atividade de treinamento do de da Câmara para fins outros que não os estabelecidos na documentação do
servidor da Câmara que não tenha obtido o aproveiúlmenio necessário;
sistema respectivo, somente será possível mediante prévia autorização poresd) a Câmara diligenciará no sentido de que as atividades de treinamento crito da Câmara.
não sejam prejudicadas pelas atividades funcionais deferidas ao servidor indiVII.S - a responsabilidade do PRODASEN quanto às medidas de sigilo
cado enquanto participar do programa de treinamento;
e proteção de informações de propriedade da Câmara restringe-se à ação de
e) o PRODASEN, se a Câmara assim o desejar e se a atividade de treina- seus servidores e aos equipamentos sob sua responsabilidade e operação.
mento realizar-se em tempo integral por perfodo superior a 30 (trinta) dias,
encaminhará à Diretoria-Geral da Câmara a freqUência mensal do servidor
CLÁUSULA OITAVA
em treinamento.
Das obrigações do Senado
IV.3- Nas atividades de treinamento em que o PRODASEN ou terceiros exijam o cumprimento de pré-requisitos, os serVidores da Câmara deveVIII. I - Para cumprir os objetivos do presente Convênio, o Senado,
rão, obrigatoriamente, atendê-los,
atravês do PRODASEN, obriga-se a:
I. colocar à _disposiÇão da Câmara, para execução de sistemas c prograCLÁUSULA QUINTA
mas de seu interesse, os equipamentos de processamento eletrônico de dados
Da participação da Câmara no Conselho de Supervisão do PRODASEN
instalados no PRODASEN e especificados no Anexo IV e, bem assim os
V.l- Nos termos do que dispõe o art. 484, §I' da Resolução no 58, de equipamentos que, no futuro, vierem a ser instalados;
1972, com a nóva redação dada pela Resolução nQ 57, de 1976, do Senado Fe2. co)ocar à disposição da Câmara, para desenvolvimento de sistemas de
deral, a Câmara indicará 2 (dois) de seus servidores para integrarem o Conse- seu interesse, os serviços das equipes técnicas de análise, de programação e de
treinamento em processamento de dados, podendo inclusive utilizar, nestas
lho de Supervisão do PRODASEN;
V.2- Os servidores a que se refere a Cláusula V.l serão indicados atra- atividades, o pessoal que a Câmara julgar conveniente designar, desde que
habilitaÇ-os;
vés de Oficio do Presidente da Câmara ao Presidente do Senado.
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b) para os sistemas a serem desenvolvidos c que sejam de interesse co3~ promover a implantação dos sistemas desenvolvidos c que sejam de
mum da Câmara e do Senado, à Câmara somente serâ cobrado metade dos
interesse da Câmara, nos termos de projetas especllicos;
4. gerar e manter disponíveis~ nos termos dos projetas de sistemas pre- custos de desenvolvimento;
c) somente serão·cobrados à Câmara os custos correspondentes aos reviamente aprovados pela Câmara~ os arquivos magnéticos e banco de dados
que forem de seu interesse; adotando as medidas de sigilo e protcção por ela cursos efetivanlente apropriados para atender aos serviços que lhe forem
prestados.
recomendadas e nos termos do que dispõe a Cláusula VII;
X.6 - Com base nos valores estipulados em cada Ajuste celebrado e
5. projetar, desenvolver e implantar sistemas de interesse da Câmara de
nos programas de treinamento~ a Câmara providenciará a emissão dos resconformidade com o estabelecido nos Ajustes rcspcctivos;
pectivos
empcnh~s e os encaminhará ao Prodasen.
6. promover, execUtar c controlar as atividades de treinamento de servidores da Câmara;
X.7- As faturas mensais~ mencionadas na Cláusula X.l, acompanha7. manter sigilo das informações que venha a ter em função de ativida- das dos respectivos demonstrativos das despesas c demais documentos comdcs do presente Convênio~
probatórios, serão remetidos pelo Dirctor-Executivo do Prodasen ao DirctorVIII.2 -O Senado, através do PRODASEN, contratnrá o pessoal ne.. Geral da Câmara que, após o respectivo atestado de utilização ou execução
cessário para atender aos serviços previstos no presente Convênio.
dos serviços pelos órgãos pertinentes da Câmara, determinará o seu pagaVIII.3 - O Senado, através do PRODASEN, prestará serviços de pro- mento. Quando a Câmara assim o descjar,lhe serão remetidos os demonstracessamento de dados dirctamcnte aos Senhores Deputados na forma que for tivos de apropriação de recursos do sistema computacional utilizado no Profixada em ato próprio da Câmara.
dasen.
X.8 - Decorridos seis meses da assinatura do presente Convênio, o
CLÁUSULA NONA
Diretor..Qeral da Câmara c o Dirctor-Executivo do Prodasen, mediante AjusDas obrigaçõa da Câmara
te, poderão acordar procedimentos operacionais outros, relativos à forma de
IX.l - Para cumprir os objetivos do presente Convênio~ a Câmara
cumprir as responsabilidades financeiras decorrentes do presente Convênio.
obriga-se a:
I. comunicar por escrito ao PRODASEN c cm ordem de prioridade
CLÁUSULA ONZE
para a Câmara as aplicações,. sistemas ou partes de sistemas que deseja sejam
Da execuçQD do convênio
implantados ou desenvolvidos~ bem como participar cfetivamentc de seu deXL I - Em todos os atas c decisões requeridos para a implementação do
senvolvimento;
2.- coletar~ transcrever c manter atualizadas., de conformidade com os presente Convênio~ inclusive na assinatura de Ajuste, respeitados os ümitcs e
procedimentos c nos prazos previstos na documentação dos sistcm~ as in- condições nele estabelecidos, a Câmara será representada pelo seu DiretorGeral e o Senado, pelo Diretor-Executivo do Prodasen.
formações que forem deferidas como de responsabilidade dos órgãos de sua
estrutura administrativa;
XI.2- O Diretor-Geral da Câmara transmitirá ao Prodasen as diretri3. indicar servidores da Câmara para acompnnbarcmjunto ao PRODA- zes da política de informãtica do interesse da Câmara, bem como determinarã
SEN os serviços objeto do presente Conv&io;
os serviços de processamento eletrônico de dados cuja utilização deverá ser
4. indicar os servidores que deverão ser treinados pelo PRODASEN; objeto de Ajuste especifico, na conformidade das disposições do Presente
S. comunicar ao PRODASEN, mcdinntc envio de cópia dos atos respec- Convênio.
tivos, os valores das quotas individuais dos serviçes que os Senhores DepuXI.3 - Por ocasião da celebração de cada Ajuste, o Diretor-Geral da
Câmara indicará o órgão dessa Casa dirctamentc interessado na utilização ou
tados poderão utilizar diretamcote no PRODASEN·
6. dar acesso ao pessoal técnico do PRODASEN às informações neces- execução do Serviço. a quem caberá manter os entendimentos com o órgão
sárias ao desenvolvimento, implantação c opcraçlo dos sistemas;
próprio do PRODASEN para elaboração do projeto, aprovação do desenho
7. pagar ao PRODASEN os serviços executados na forma da Cláusula fmal e da documentação, implnntação c operação dcfmitiva dos sistemas,
objeto do Ajustt:y _bem como acompanhar a execução do mesmo c atestar as
Décima.
suas despesas.
CLÁUSULA DOCIMA
Xl.4- O Diretor-Executivo do PRODASEN relatarã diretamcnte ao
Das nsponsabilülatks .finanairas
Diretor-Gcral da Câmara todos os entendimentos que forem mantidos entre

X~ I -Os serviços de que trata o presente Convênio serão cobrados pelo
PRODASEN mediante fatoras mensais emitidas por tipo de serviço e de
acordo com as seguintes especificações:
a) processamento de sistemas inclusive os constantes dos Anexos I c II;
h) equipamentos da "Rede de Terminais da Câmara";
c) serviços de processamento de dados previstos nos Ajustes celebrados;
d) serviços de processamento de dados para os Senhores Deputados discriminados por Deputado;
e) serviços de treinamento a servidores da Câmara, desde que não repre..
sentem treinamento para o uso dos sistemas.
X.2- A utilização dos serviços, equipamentos c demais recursos do
PRODASEN, previstos nos itens c e d da Oãnsula X.l, será cobrado pelo
PRODASEN, de acordo com os valores unitários constantes da Tabela de
Custos aprovada pelo Ato n• 5, de 1977, do Conselbo de Supervisão do PRODASEN c que serão atualizados de conformidade com os critérios fiXados no
referido Ato. Os serviços. equipamentos c demais nx:ursos cujos custos não
constarem da Tabela aprovada pelo mencionado Ato serão objeto de diserinÍinação nos Ajustes que forem celebrados_
X.J - Os treinamentos serão cobrados de acordo com o programa pro..
viamente aprovado pela Câmara.
X.4 -Os Ajustes especifJC&riio as condições de utilização dos serviços,
equipamentos e demais recursos do Prodascn, as quantidades, valores unitários de custo e, quando couber, o valor J!lobal dos serviçes ajustados.
X.S- No cômputo de recursos utilizados, em decorrência do presente
Conv&io, seguir-se-io preferencialmente e quando couberem, os seguintes
princfpios:
a) para os sistemas desenvolvidos, não constantes dos Anexos I e II, somente serão cobrados os custos marginais decorrentes do acréscimo de recursos efetivamcntc gastos com a participação da Cãmara no sistema;

:!~~:!NSC::~:S:!.:Jct~a ;:;::::::tercssados na execução
CLÁUSULA DOZE
Do prazo. da pro"ogação e da nscisíio

XII. I - O presente Conv&io vigorará a partir de l•dejnneiro de 1980c
terá a duração de 03 (três) nnos. Decorrido o prazo inicial de vigência, se nenhuma das partes se manifestar até 30 (trinta) dias antes de seu término, ficará o presente Convênio automaticamente prorrogado por mais um período
contratual e, assim sucessivamente.
Xll.2 - As partes converientcs poderão n:scindir este Convênio a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, sem prejuízo dos serviços jã prestados e, porventura, não saldados.
CLÁUSULA TREZE
Das disptJ.fiçõa tnmsitórias

XIII. I - Encontram-se relacionados no Anexo I, parte integrante deste
os sistemas c partes de sistemas que, à data de assinatura do presente Convênio, são colocados, pelo PRODASEN, i\ disposição da Câmara e
aos quais se aplicam a Oáusula XII1.2. Igualmente parte do presente Convôõio~ o Anexo II relaciona as partes dos sistemas que, conquanto não estejam
desenvolvidas à data de assinatura do presente Convênio~ serão colocados à
disposição e às quais se aplicarão, também, a Oâusula XIII.2.
XIII.2- Qs_sc:rviços de proa:ssamcnto de sistemas desenvolvidos relacionados nos Anexos J c II, terão no cxcrcfcio de 1980 o valor mensal de CrS
722.482,44- (sctc:centos c vinte c dois mil, quatrocentos c oitenta e dois cruzeiros e quarenta c quatro centavos). sujeitos a corrc:çio semestral de acordo
com a variação das OR~s com base no valor de maio de 1979.
Convênio~
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E, por assim estarem convencionados, declaram as partes aceitar todas
Obs.: São oferecidos à Câmara o acesso a estes Bancos de Dados e, bem
as disposições estabelecidas nas Cláusulas do presente Convênio que, depois assim, a possibilidade de alimentação dos memsmos, de comum acordo com
de lido, conferido e achado conforme, assinam em 02 (duas) vias de igual teor os órgãos responsáveis pela manutenção dos Bancos de Dados.
e forma.
3. Sistema de Subvenções Sociais
Brasflia-DF, 7 de março de !980.
3.1. Objetiva o processamento das informações pertinentes ao Adendo
de Subvenções Sociais do Orçamento da União.
ANEXO I
ANEXO II
Sistemas desenvolvidos e colocados à disposição da Câmara
Sistemas e partes de sistemas. a serem desenvolvidos, e
1. Sistema Administrativo Integrado - SAI
a'os quais se aplicam o disposto na cláusula XIII. 2
1.1. Tem por objetivo- promover a modernização dos processos vinculados às atividades-meios através da radonalização e mecanização das
funções de Administração Financeira, de Pessoal e de Materiais.

I.

Sistemas de Informações do Congresso Nacional -

SICON

2.1. Tem por objetivo a modernização dos processos relacionados ao
tratamento de informações vinculadas ao processo legislativo.
2.2. ComponenteS:
2.2.1. NJUR - Normas Jurídicas
2.2.2. PER! - Periódicos
2.2.3. BIBR - Referência Bibliográfica
2.2.4. JURI - Jurisprudência
2.2.5. MEMO - Dados sobre as organizações da Administração direta e indireta
2.2.6. THES - lndice de termos autorizados para indexação
2.2. 7. DISC - Discursos
2.2.8. MA TE - Matéria em Tramitação
2.2.9. REMI - Remissivo de Matérias

SAI

Subsistema de Administração Financeira
J.l.l. Módulo de Acompanhamento Orçamentário
l.l.l.l. Rotina de_ reserva de dotação orçamentária
1.1.1.2. Rotinas de atualização via terminal
1.1.2 Módulo de Contabilidade
1.1.2.1. Rotina de ConCiliação Bancária
1.1.2.2. Rotinas de Atualização via terminal
1.1.3. Módulo de Contas a Receber e a Pagar
1.2. Subsistema de Administração de Materiais
1.2.1. Módulo Fornecedores - Revisão
l.Í.i. Móduio Patrimônio
1.2.2.1. Rotina de Atualização via terminai
1.2.3. Módulo de Almoxarifados
1.2.3.1. Rotina de controle de quotas de utilização
1.2.3.2. Rotinas de atualização via terminai
1.2.4. Módulo de Aquisições
1.3. Subisistema de Administração de Pessoal
1.3.1. Módulo de Cadastro
1.3.1.1. Rotina de atualização via terminal
1.3.2. Módulo de Pagamento
1.3.2.1. Rotina de atualização via terminal
1.3.3. Módulo do Quadro de Pessoal
1.3.4. Módulo de Histórico Funcional
1.3.5. Módulo de Tempo de Serviço

1.2. Componentes:
1.2.1. Subsistema de Administração Financeira
1.2.1.1. Módulo de Acompanhamento Orçamentãrio
1.2.1.2. Módulo de Contabilidade
1.2.2. Subsistema de Pessoal
1.2.2.1. Módulo de Cadastro
1.2.2.2. Módulo de Pagamento
I .2.3. Subsistema de Administração de Materiais
1.2.3.1. Módulo de Fornecedores
1.2.3.2. Módulo de Almoxarifados
2.

Sistema AdminiStrativo Integrado -

1.1.

2.

Sistema de Informações Orçamentárias

3.

Sistema de Administração da Biblioteca

~
REDE DE TERMINAIS DA C~RA

ENCER.

FABR.

TIPO MODEL.

Tl3E
ll3E

IBM
18H

3275
3284

Tl3E

I811
I8!{

3S72

TO~l

1G41
1C11
10~2

10;2
1c;2

fl.2.f8
FB4
T3W

PJ95
T3SC
P3~5

IE!1

3175
3224

I81{
IBH

3372

reH

32(;4
3872

!Bil
181{
181{

'3275

3277
32Eq

!81l
!Bil

3277
328~

IBf.l
1St{

3277
3284

002
003

S!:RIE

DESCRIÇM

08256516
Oó000706

VIOEO
IfiPRES.
l·lODE/1

LOCAL

LIDERANÇA ARENA
LIDERAt~ÇA ARENA
001
LIDERAttÇA ARE/tA
05123128
002
08256711
ASSESSORIA LEG.
VIDE O
001
08000536
lt·IPRES. ASSESSORIA lEG.
/',OQH/
001
ASSESSOR! A LCG.
0~123127
002 __
~~~~?.~- ..'!.!~ ~.f.S.:.G_EI~AL Df\ 1-lfSA
003
OeOOOI08
JI·IPFES. SEC.GEilAL DA f~[SA
001
05120951
t\ODE11
SEC.CERAI. DA l·llSA
002
08175172
VI OEO
Sli/OPSE
002
oecoo~~ ~ 2.J.ltJPSE
002
V[OE O
00276174
BIBliOTECA
002
08000153
WPRES. OJDl!OTECA
002
08176173
VJOEO
OJR. C0/11SS0ES
002
08000151
!1·/PRES. OIR. CO/·IISSOES

TOTAIS ................................

·-~ 4 .

DATA
INSTALAÇM
08.05. 74
00.05.74
08.05. 74
04.04. 75
0~.0~.75

04.04.75
05.12.74
05.12.74
05.12.74
02.07.74
02.07.74
03.07. 7~
03.07.74
I 7.07. 74
15.07.74

DESP,
SUPU;fiENT.

---

·-· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ALUGUEL
MENSAL
6.200,02
4.639,22
4 .150,13
6.235,98
4.539,2Z
4.150,13
6.200,02
4.639,22
3.830,05
4. gqr. '91
5. 707 ,32_
4. 944.91
5.707,32
4. 914.91
5.707,32
76,640,68

FAIXAS
HORJ\RIAS
2

2
2
-

2

TEMPO
COMPART.
33.479,A8

33.479,48
33.479,48
33.~79

,48

2

2
12

TOTAL
39.679,50
4.639,22
4.150,13
39.715,46
4.533,22
4.150 '13

39.579,50
4.639,22

3.83:1,05
38.421.39
5. 707,32

33.~79,48

38.124,39
5.707,31

33.479,48

38.424,39
5.707,32

200,87ô ,83

277.517,55

-
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MESA
Presidente

2•-Secretário

Luiz Viana

Gabriel Hermes

1•-Vice-Presidente

3•-Secretário

Nilo Coelho

Lourival Baptista

2•-Vice-Presidente

4•-Secretário

Dinarte Mariz

Gastão Müller

1 •-Secretário

Suplentes de Secretários

Alexandre Costa

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSOES

Diretor: António Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - TOrreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Remais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225·85_05 - Ramais 301 e 313

COMISSÀO OE AGRICULTUR~ -

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canale2. José lins
3. Eunice Michile-s
4. Vicente Vuo\o

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

1. Evandro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL ( 11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: J&ssé Freire
Vice·Presidente: Lâzaro Barbo:z:a
2. Humberto Lucena

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniõei: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de la Rocque
l"·Více·Presidente: Aloysio Chave5
2"·Vice-Presidente: Hugo Ramos

Titularei

Suplentes

l.
2.
3.
4.

l. Jutohy Magalhlles
2. Affonso Camorgo
3. João Calmon

Passos Põrto
Benedito Canelai
Pedro Pedrossian
José lins

1. Evelóslo Vieira
2. leite Chaves
3. José Richo

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canele
Vice-Presidento: Agonor Maria

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

(CAR)

Suplentes

1.
2.
3.
4.

Jes5é Freire
José Sarney
PoiSOS Pôrto
Saldanha Oerzi
5. Affonso Camorgo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreira

1.
2.
3.
4.

l . Itamar Franco
2. lózaro Barbo:z:a
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

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

José Guiomard
Tarso Outro
Benedito Canelas
Moacyr Dallo

Assiitente: Francisco Guilherme Tliees Ribe-iro - Ramal 306
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Ane,;o 11- Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

6.
7.
8.
9.

Henrique de La Rocque
Helvidio Nunes
José Sorney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moacyr Dalla
Amoral Furlan
Raimundo Parente

Lenoir Vergas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

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

Hugo Ramos
leit& Chaves
lózaro Barb.oza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

1. Cunha limo
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

.S.

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

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

Titulares

Titulares

(CCJ)

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelâsio Vieira
Vice-Presidente: leite Chovei

(CDF)

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
R~~tuniões: Quartas-feiras, às 10100 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

(11 membros)
COMPOSIÇÃO
Pr~~tsidente:

Teot6nio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplent&s

1.
2.
3.
4.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José Uns
Jes.sé Freire
.S. Milton Cabral
6. Benedito Ccinelas
7. Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. Josó Richa
2. Orestes Quórda
3. Tancredo Neves

Roberto Saturnino
Teotônlo Vilela
Marcos Freire
PedrO Simon

Helvldio Nunes
Alberto Silva
Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
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Assistente: Daniel Rei!õ de Souza - Remo[ 675
Reuniões: Quartos-feiras, Os 10:30 horas
tocai: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramoi!õ 621e 716

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

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ~ (CEC)

(9 membros)

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintos.-fõíros, às 11:00 horas
tocai: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexa ti - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃb DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Titulares

Suplentes

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

I. Josélins
2. Amon deMello
3. Jorge Kolume
4. Pedro Pedrossian

1. Adalberto Seno
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montara

I. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assis.tente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas·feiros, às 10:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bovilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho Lima
Vice-Presidente: Tancredo Neves

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

1,
2.
3.
4.
5.
6.

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lomonto Júnior
Affonso Camorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral Furlon
Jorge Kalume
Jutohy Magalhães
Mendes Canele

I. Paulo Brossard

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

2. _Marcos Freire
3. Lázaro Borboza
4. Jo~Richa

Tancredo Neves
Roberto Saturnlno
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotônlo Vilela

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1,
2.
3.
4.

1. Affonso Comorgo
2. João Colmon
3. Jutahy Magalhães

luiz Cavalcante
Milton Cobro!
Alberto Silva
Arnon de Mello

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

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnin_o

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

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

Lomonto Junior
Almir Pinto
Alberto Silva
José Guiomord

(CR)

(5 membros)

Saldanha Oerzi
Henrique de La Rocque
Jessé Freire
José Sarney
Milton Cabral
José Guiomord

I. Cunha Lima

L Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Choves

(CME)

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Suplentes

Paulo Srossard
Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richo
Amoral Peixoto
Toncredo Neves

1. Gilvon Rocha
1. José Richa
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Sontillo
2. Adalberto Sena
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
3. Joison Barreto
local: Anexo "B" - Sala ao lodo do Gab. do Sr. Senador
Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Ramal 312
Joõo Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Borboia" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

{17 membros)

Titulares

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

Assistente: Càndido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Colmon
Vice-Presidsnte: Jutahy Magalhães

João Colmon
Tarso Outro
Jutahy Magalhàes
Aloytio Chaves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares

Suplentes

l. Tarso Outra
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badoró
3. José Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Seno

1. Hugo Ramos

Assistente: Mario ThOi'eZa Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevilocqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintos-feiras., às 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo li - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

{CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice-Presidente: Mouro Benevides
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomord

Jorge Kolume
Luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreiro

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

(15 membros)

1. Cunha limo
2. Joison Barreto

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

Assistente: Utdo Ferreira do Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMiSSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

(CLS)
Presidente: Tarso Outro
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi
2~'-Vice-Presidente: lomanto Júnior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice·Presidente: lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

Lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jesse Freire
Moacyr Dollo
Henrique de Lo Ro_cque
Aloytio Chaves

Jutahy Magolhões
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

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

Tarso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
Lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sarney

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL {7 membros)
COMPOSIÇÃO

Suplentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrqssion
Henrique de lo Rocuque
José Guiomord
luiz Cavalcante

{CSPC)

Presidente: Evandro Carreiro
Vice-Presidenté: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

L Affonso Comargo
2. Pedro Pedrossion
3. Ad&rbol Juremo

Raimundo Parente
Henrique de Lo Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva
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Titulares

1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3, lózaro Barboza

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS

Suplentes

1. Orestes Quércla
2. Evelósio Vieira

Assistente: Leila leivos Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas·f8iras, às 9:30 hora5
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

E DE INQUÊRITO

1,
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossion
Affonso Comargo

1. Evandro Carreira

2. Lózaro Barbozo

1. Passos Pôrto
2. lomanto Jónior
3~ Alberto Silva

Comissões Temporárias
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anex:o ll - Térreo
Telefone: 225·8505 - Rqmal 303
1) Comissões TempOrárias para Proietos do Congresso Nado·
ocl
2) ComissõM Temporárlas para Apreciação de Vetos

1. Leite Chaves
2. Agenor Maria

3) Comissões Especiais e de Inquérito, ~e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art, 90 do

3. Orestes Quêrda

(7 membros)

Assistente, leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços·feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" -Anexo li Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vice-Presidente: VicMte Vuolo

Regimento Comum)
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal 674; Cleide Maria B.f. Cruz- Ramol598; Mauró Lopes
de Sd - Romal 310- Helena lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir ferreiro da Rocha - Ramal 702.

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

HORAS

TERÇA

09,30

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

C. S.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

LÊDA

11,00

C.LS.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE

C.T.

LEI LA

C.A.R.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

10,00

HORAS

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

QUARTA

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLOVIS BEVILÁCQUA
Ramal-6i3

10,30

C.E.

C.R.E.

LEI LA

HELENA

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SÉRGIO

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

DANIEL

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

ANEXO"B"
Ramal- 484

10,00

MARIA

n,oo
C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00 .
C. A.

HORAS

FRANCISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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QUARTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1980

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -

ATA DA 21• SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1980

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Leitura de projetos

- Projeto de Lei do Senado n'i' 27/80, de autoria do Sr. Senador
Aderbal Jurema, que autoriza o Poder Executivo a criar a Revista do Serviço Público-Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado no 28/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação do a(tigo 89 do Código Eleitoral.
-Projeto de Lei do Senado no 29/80, de autoria do Sr. Senador Gastão Maller, que obriga a identificação numêrica de motores pelas fábricas
produtoras de veículos automotores, e dá outras providências.
1.2.2 -

Comunicação

-Do Sr. Senador Paulo Brossard, de indicação dos Vice-Líderes do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
1.2.3 -

Requerimento

- No 33/80, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 91/79,
que inclui o curso superior de Nutricionista entre os Ciiunü!ra:dOS pela Lei
n9 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria Funcional de
Sanitarista.
1.2.4 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento da Mensagem no 51/80 (no 93/80, na origem) pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que a Prefeitura Municipal de
Patrocínio-MG seja autorizada a realizar operação de crédito para os fins
que especifica.
1.2.5 -

Discursos do Expediente

SENADOR MARCOS FREIRE- Apoio ao movirilento
tório da agroindústria canavieira do Nordeste.

reivindica~

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Esclarecimentos prestados pela Chefia de Gabinete do Ministro das Minas e Energia a
respeito de gastos com empregados domésticos que servem à residência
ministerial, tendo em vista pronunciamento feitO pelo Sr. Paulo Brossard,
na sessão anterior, sobre o assunto.
SENADOR PAULO BROSSARD, como Líder- Sentido da questão
levantada por S. Ex•, na sessão anterior, sobre gastos excessivos de mordomia a nível ministerial.

1.3 -

ORDEM DO DIA

-Projeto de Decreto Legislativo no 3/80 (no 37/80, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.
Aprovado. À Comissão de Redaçào.
-Projeto de Lei da Câmara no 31/77 (no 240/75, na Casa de origem),
que fixa em seis horas a jornada diária de trabalho nos serviços de coqueria e bateria de fornos, e determina outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei da Câmara no 29/79 (no 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~'5.452, de 19 de maio de 1943. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Requerimento n9 10/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino
Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 179/79, de
sua autoria, que autoriza o Poder Executivo a conceder, através da Caixa
Econômica Federal~ empréstimos aos proprietários de veículos automotores, com finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante. Aprovado. Ao Arquivo.
Requerimento n~' 13/80, de autoria do Sr. Senador Itamar Franco,
solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da República Dorninicária em Bogotá (Colômbia). Votação
adiada por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminhamento
de sua votação os Srs. Itamar Franco, Leite Chaves e Jarbas Passarinho.
- Projeto de Lei do Senado n9 6/78, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n~' 90/79, de autoria do Sr. Senador
Franco M<?ntoro, que concede aos empregados domésticos período de
férias igual ao dos demais empregados da Lei n9 5.859, de 1 I de dezembro
de 1972. Vota~i:ão adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 100/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos
técnicos em espetâculos de diversões. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de_ quorum.
- Projeto de Lei dq Senado n~' 10/79, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964,
participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade.) Votação
adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 264/79, de autoria do Sr. Senador
Franco Montara, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e repre-
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sentantes sindicais beneficiados pela anistia. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade,) Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei da Câmara n• 81/77 (n' 1.286/75, na origem), que
atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiárias a incumbência de elaborar as
listas telefônicas, Discussão sobrestada por falta de quorum para votação
de requerimento de adiamento da discussão.
- Projeto de Lei do Senado n"' 97 (19, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quérda, acrescentando alínea f e alterando o item III do art. 8<? da
Lei n'i' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia
do Tempo de ServlÇo.--{Apreciação preliminar da juridicidade.) Discussão
sob restada, em virtude da falta de quorum para votação de _requerimento
solícitando adiamento da discussão.
1.4- MATÉRIA DECLARADA PREJUDICADA
-

Requerimento n'i' 33/79, de urgência, lido no Expediente.

1.5 -

LEITURA DE_PAKECER

Referente à seguinte matéria:
- Projeto de Decreto l.,egislativo n' 3/80 (n' 37/80, na Câmara dos
Deputados, apreciado na Ordem do Dia da presente sessão. (Redação final.)
1.6 -

DISCURSOS APóS A ORDEM DO DIA

SENADOR PEDRO SIMON- Clima de insatisfação em que se encontram os agricultores do Estado do Rio Grande do Sul, em face o confisco cambial da soja.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO- A tos públicos promovidos
por estudantes do Estado de Santa Catariria, contra a Lei de Segurança
Nacional. Plebiscito realizado pelo corpo docente da UnB, a respeito da
manutenção ou não da atual diretori3. daquele Campus uni"ersitário. Nessecidade de serem apurados os incidentes ocorridos em Brasília, por ceaisão da palestra proferida pelo Sr. Gregório Bezerra no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
SENADOR GASTÃO MIJLLER- Correspondência enviada ao Sr.
Ministro da Previdência e Assistência Social pelo Vereador Antônio Carlos de Oliveira, de Barra do Garças-MT, em favor da instalação de agência do S!NPAS naquela cidade.
SENADOR ORESTES QUERCIA -O sistema de credenciamento
de mêdicos pelo MPAS, como fato r de soerguimento dos hospitais interioranos.
SENADOR FRANCO MONTORO - Lançamento pelo Centro
Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Univ::rsidade de
São Paulo, de campanha nacional em favor de uma Asse~nblêia Constituinte no País.

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-

SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- Protesto contra descumprimeliiO do art. 39 da chamada Lei da Anistia, referente ao retorno à
ativa de anistiados.
SENADOR HUMBERTO LUCEN_A- O problema da autonomia
universitária.
SENADOR EVELÃSIO VIEIRA -Considerações sobre o quadro
político-sócio-econômico do País.

-

RETIF!CAÇÃO
Ata da IO• Sessão, realizada em 13-3-80

3 - INSTITUTO DE PREVIDiõ:NCIA DOS CONGRESSISTAS
- Resolução n' 71/80
- Ata de reunião ordinária, do Conselho Deliberativo, realizada em
18-3-80

SENADOR ITAMAR FRANCO- Justificando requerimentos que
encaminha à Mesa, de info-rmações à órgãos do Poder Executivo, sobre o
endividamento externo do Estado de Minas Gerais:
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Entrevista concedida à Revista Veja, pelo Arcebispo de Aracaju, Dom Luciano Cabral Duarte.

!\1arço de 191'10

4 -

ATAS DE COMISSÕES

S-

MESA DIRETORA

6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
7-

COMPOSiÇÃO DÁS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 2P SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 1980
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDIO:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA E GASTÃO MÜLLER.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM~SE PRESENTES OS SRS_
SENADORES:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio
Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Dinarte MarizCunha Lima.....:;.;. Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marcos Freire- _Luiz
Cavalcante- Teotónio Vilela- Lourival Baptista- Luiz Viana- Dirceu
Cardoso -João Calmon - Itamar Franco- Murilo Badaró --Gastão
MUller- Mendes Canale- Affonso Camargo- Leite Chaves-- Evelásio
Vieira - Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declarado
..._
aberta a sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 27, DE 1980
Autoriza o Poder Executivo a criar a Revista do Serviço PúblicoEditora, vinculada ao Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP - e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a criar a Revista do Serviço
Público-Editora, vinculada ao Departamento Administrativo do Pessoal Ci-

vil (DASP), como órgão de pesquisa, análise, editoração e divulgação no
campo das Ciências Administrativas e de Administração Pública em especial,
funcionando com autonomia técnico-administrativa e financeira.
§ 19 A RSP-Editora, com sede e foro no Distrito Fe~eral, poderá celebrar convênios com o Ministério da Educação e Cultura, as Universidades e
quaisquer órgãos da Educação e Cultura, as Universidades e quaisquer órgãos ou entidades, públicos ou privados, para atingir seus objetivos e assegurar plena efiCiênCia ao desempenho de suas atividades.
§ 29 Os convênios referídos no parâgrafo anterior serão gradualmente
implantados, segundo a capacidade executiva e disponibilidade de recursos
da RSP-Editora, com vistas à captação e publicação de artigos, ensaios, monografias, livros, traduções, documentação especializada ou quaisquer trabalhos que, pela sua categoria, destinação e utilidade, mereçam divulgação.
Art. 29 A RSP-Editora promoverá a realização anual de um Concurw
so de Monografias sobre assuntos ou problemas de interesse nacional, no
campo das Ciências Sociais e da Administração.
Parágrafo único. As instruções reguladoras de cada concurso disporão
sobre prêmios, constituição da Comissão Julgadora c publicação dos trabaM
lhos selecionados.
Art. 3<? A execução das atividaâes e projetes especiais da RSP-Editora
far-se-ã através da organização integrada dos seguintes setores, com as respectivas incumbências:
I - Direção Geral, cumprindo~lhe o comando, coordenação, controle
e representação da RSP-Editora;
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II - Conselho Editorial, encarregado da estratégia editorial, captação,
análise e seleção dos artigos, traduções, monografias Ou quaisquer textos
publicáveis;
III - Programação, destinada à execução dos convênios, realização
dos concursos de que trata o artigo anterior, preParação de originais, diagramação, revisão de textos e provas, obtenção de artigos, traduções, reportagens, documentação e crítica bibliográfica;
IV - Relações Públicas e Intercâmbio, com a incumbência de promover contactos, intercâmbio cultural e cadastramento, correspondência, campanhas de assinaturas e promoções di ver:;:::.:::, l~clusive a da circulação da Revista;
V - Apoio Administrativo, com as funções de gerência, administração
financeira, orçamento, contabilidade, gestão patrimonial, aquisição e manutenção de instalações, equipamentos e oficinas gráficas e manutenção da sede
própria (Casa da RSP - Editora).
Art. 49 O Diretor-Geral da RSP --Editora serã nomeado por Decreto
do Presidente da República, para mandato de 5 {cinco) anos, preenchendo os
requisitos de ilibada reputação e notória capac1tação cultural e profissionaL
Art. 51' O Conselho Editorial compor-se-á de 5 (cinco) membros, designados pelo Diretor-Geral do DASP, mediante indicação do Diretor-Geral da
RESP - Editora selecionados os candidatos entre escritores, para mandato
de 5 (cinco) anos.
Art. 69 Os chefes dos Setores de PrOgramação, de Relações Públicas e
Intercâmbio, e de Apoio Administrativo, bem como o Superintendente das
Oficinas Gráficas serão contratados na forma da Consolidação das Leis do
Trabalho, comprovando os indicados capacitação técnica e cultural, nível
universitáriO e- de experiência nas respectivas ãreas de atuação especializada.
Art. 7~" A RSP- Editora terá autonomia administrativa, obedecida a
legislação pertinente, as seguintes faculdades:
I - o auto-estabelecimento de normas internas de administração geral;
II - a elaboração e implantação de convênios;
III - a aquisição de material e contratação de serviços de terceiros;
IV - a manutenção de tesouraria própria;
V - o processamento direto do movimento bancário, pagamentos, empenho de despesas, prestação de contas, expedição de certidões e a tos análogos.
Art. 89 A RSP - Editora poderã prestar serviços remunerados compatíveis com suas atribuições, a qualquer pessoa física ou jurídica.
Ar L 99 Fica o Executivo autorizado a criar o Fundo Especial da RSP_Editora, de natureza contábil, destinado a centralizar recursos orçamentários
e extra-orçamentários, bem como a financiar as atiVtdades editoriais da- empresa.
Art. lO. Constituem recursos da RSP - Editora:
I - dotações consigri.adas no Orçamento Geral da União;
II- receita proveniente-de assinaturas, venda avulsa da RSP e demais
publicações da Editora;
III- receita oriunda de contratos de publicidade;
IV- doações, subvenções e auxílios;
V- empréstimos de instituições financeiras nacionais,-eStr-angeiras e internacionais;
VI- receita proveniente dos_serviços prestados;
VII -saldo verificado no fim de cada exercício, constitutiVo de receita
do ano seguinte.
Art. II. O Fundo Especial referido no art. 91' será constituído a partir do
exercício de 198 L
Art. 12. Durante o período de constituíção do Fundo Especial, enquanto
a RSP - Editora não disponha de receitas suficientes, as suas despesas serão
custeadas mediante recursos consignados no Orçamento do DASP, segundo
programação financeira aprovada pelo seu Diretor-Geral.
Art. 13. O Departamento Administrativo do Pessoal Civil submeterá à
aprovação do Presidente da República proposta de abertura de crédito especial, como antecipação da receita do Fundo Especial da RSP- Editora, calculado o seu montante segundo a programação autorizada pelo DiretorGeral do DASP.
Art. 14. E o Governo do Distrito Federal autorizado a doar ao DASP
uma área de terreno, em Brasília, com setecentos mil metros quadrados
(700.000 m 2 ), estabelecidos os limites e confrontações em escritura pública,
com destinação à Sede Própria, Oficinas Gráficas e demais instalações da
RSP - Editora.
Art. 15. D Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sesM
senta) dias.
Art. 16. Esta lei entra em vígor na data de sua publicação.
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Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A tradicional Revista do Serviço Público, criada em novembro de 1936,
como "Órgão de PesquiS<=ts, Estudos e Divulgação Especializada" do antigo
Conselho Federal do Serviço Público Civil da União, circulou até 1974, prestando grandes serviços no campo das ciências administrativas em geral e da
administração pública em especial, dada ênfase aos problemas de Direito AdminiStrativo.
O aspecto característico da sua finalidade era, evidentemente, de natureza educativa, cultural e pedagógica, afirmando-se ademais, como pólo de irradiação de pesquisas, análises e técnicas a·-serV-íÇó-do desenvolvimento de recursos humanos para a Administração. Assim, passou a integrar a estrutura
do DASP, nos termos do Decreto n' 579, de 30-7-38, proclamada órgão de interesseda administração n9 ano seguinte, pelo Decreto n91.870, de 12-12-39.
A expansão das ativfdades do DASP refletia-se na ampliação dos espaços reservados pela RSP à publicação de trabalhos predominantemente
jurídicos, textos legislativos, decretos, pareceres, estudos hermenêuticos, além
das aulas, apostilas e Cursos que absorviam número cada vez maior da matéria editada. Dezenas de milhares de candidatos aos cargos públicos, através
de concurso, encontravam na Seção II da RSP a orientação necessãrfa para o
ingresso, sem pistolões, na burocracia federal. De tal modo cresceu essa
Seção, que o Dr. Luiz Simõ"es Lopes, então Diretor-Geral desse Departamento, foi levado a transformá-la na Revista de Direito Administrativo, posteriormenteabsorvida pela Fundação Getúlio Vargas e regularmente mantida
até hoje.
Não possuindo a RSP oficinas grãfi_cas~ O DASP realizou convênios com
a Imprensa Nacional e, em Brasília, com o Serviço Gráfico do Senado Federal, em 1970 e, posteriormente, contraiOs com a Gráfica Alvorada e a Minas
GfâfiCa Editora Ltda, a partir de 1973.
Essa experiência vitoriosa, i"nfefrompida abruptamente e sem justificação ponderável, merece retoniar-se, ressuscitando-se a RSP como empreendimento de natl.lreza empresarial, em benefício não somente do serviço público em geral, da difusão das técnicas administrativas, da multiplicação dos
títulos nas áreas do Direito Administrativo e do DireitO ConstituciOnal, como, ainda, mdhorando a ãtividade -editOrial itum PaíS-de cerca de 120 milhões de habitantes, que não diSpõe de mais de quinhentas livrarias e de uma
centena de edÜoras. ·· ·
· ·
-- ·
A estrutura proposta no presente projeto, dotando a RSP de autonomia
administrativa e vinculação ao DASP, obediente aos parâmetros estatuídos
no Decreto-Lei n9 200, de 196-7, com as modificações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n9 900, de 1969, parece-nos atender à perenidade que se
pretende para a publicação.
Diz o artigo 172 daquele documento legal:
~'Art. 172. O Poder Executivo assegurará autonomia administrativa e financeira, no grau conveniente, aos serviços, institutos,
e estabelecimentos incumbidos da execução de atividades de pesquisa ou ensino, ou de caráter industrial, comercial, ou agrícola que,
pot su-as -peculiaridades de organização e funcionamento, exijam
tratamento diverso do aplicável aos demais órgãos da Administração Direta, observada a supervisão ministerial.
§ I I' Os órgãos a que se refere este artigo terão a denominação
de órgãos autónomos."

§ 21' Nos casos de concessão de autonomia financeira, fica o
Poder Executivo autorizado a instituir fundos especiais, de natureza
contábil, a cujo crédito se levarão todos os recursos vinculados às
atividãdes do ôr·g-ão autônomó, o·rçamentários e extraorçamentários, fnclusive a receita própria".

Trata-se, assim, da previsão legal de uma organização geradora de melhores condições de flexibilidade, capacidade operacional e possibilidades de,
a curto prazo, atingir níveis de auto-sustentação financeira.
Aprovada a presente proposição, a RSP - Editora, mediante convênios, projetas especiais e atividades geradoras de recursos próprios, poderia
desempenhar com maior eficácia sua históríCa missão, atenta aos interesses
nacionais prioritários e às necessidades governamentais.
O modelo que propomos, na forma delineada no projeto, poderá ser
ime-diatamente implantado, pela sua exeqüibilidade técnica, financeira, jurídica e administrativa.
Importa assinalar, mais uma vez, o profundo significado das finalidades
educativas, pedagógicas, didáticas e culturais do empreendimento, vista a
RSP como insubstituível instituição ã serviço da reforma administrativa, da
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desburocratização, do estudo da administração científica e-dos diversos ramos do direito público capazes de eficientizar a ação do Estado.
Com sua publicação lamentavelmente paralisada desde 1974, urge arestauração da RSP, certo, ademais, que uma determinação presidencial, enquanto se estuda a matéria no Legislativo, condicionaria o DASP a preparar
aquelas medidas necessárias a restabelecer a trajetória da importantíssima
publicação, uma das mais sérias e raras ·no cont[ilente latino-americano, tão
carente de empreendimentos dessa natureza.
Decerto nenhum impedimento constitucional ou legal existe à tornada de
iniciativa, no atendimento aos objetivos da presente Proposição, pelo próprio
Poder Executivo nos termos do art. 81, V, daConstítuição. Vale, no entanto,
o respaldo da norma autorizativa apenas como a manifestação do interesse
do Congresso Nacional pelo restabelecimento de um órgão que tão relevantes
serviços prestou à administração pública e à cultu_ra nacional.
Na regulamentação da matéria, o atUal Diretor-Geral do DASP, reconhecidamente sensível aos problemas da inteligênCia e da modernização crescente das atividades burocrâticas, pela aplicação das recentes conquistas da
Administração científica, o Ministro José Carlos Soares Freire, intelectual de
nomeada, saberá coadjugar, com sua indispensável e lúcida colaboração, o
esforço do legislador, visando a restaurar a RSP n_a plenitude das suas potencialidades, no sentido do desenvolvimento de recursos hum_an.os e no aprimoramento de métodos reclamados pelo Serviço Público.
Prestigiando o DASP, dispõe o projeto sobre medidas que contribuirão
para o advento de melhores padrões de qualidade na administração pública,
pelo estímulo proporcionado à capacitação técnica, cultural e profissional do
funcionalismo civil e militar de todo o País.
A presente proposição também foi" inspirada por sugestões de luminares
da inteligência brasileira, como o Professor Cas_!iiano Nunes, do Departamento de Letras e Lingüística da U niVeisldade de Brasília,_ salientando que a
RSP, sob a direção de Araújo Cavã.lcanti, "era um sinal da vigília da inteligência brasileira, num modelo de organização num ambiente refratário à ordem, quando ela é estabelecida pela razão e pelo trabalho honesto e fecundo".
Lembrando que, em 1974, se extinguiram os últimos veículos culturais
do DASP, o Professor Alan Viggiano - eliminados, juntamente com a
RSP, outros instrumentos de divulgação e difusão de idéias no campo da
ciência administrativa, ou como registro- dinâmico da vida burocrática no
País - clama pela sua restauração, embora difícil reestruturar, de logo, a
RSP, nos padrões obtidos em 35 anos de circulação.
Outras vozes da_ inteligência brasileira lamentaram a extinção daquele
órgão da nossa inteligência e sua restaUração será um ato de justiça do atual
Governo, renovado o estimulo que a cultura nacional reclama, criada mais
uma editora oficial que possa, como a Gráfica do Senado, animar o nosso
movimento editorial, dos mais pobres do mundo.
Sala das S~ssões, 24 de março de 1980. - Aderbal Jurema.

Oc.orr_e, entretanto, que, a cada eleição, o Congresso Nacional tem votado diplomas legais anistiando aqueles que não cumpriram seu dever cívico,
nas datas marcadas, desde que o façam para votarem na eleição que se aproxima.
Isto significa que aquilo que deveria constituir disposição de direito transitório, para alguma eleição e por motivos especiais que justificassem a medida, passou a ser regra geral, repetida a cada pleito eleitoral.
Assim ocorreu com as Leis nos 4.961, de 4 de maio de 1966, art. 59; 6.018,
de 2 de janeiro de 1974, art. I•; e 6.3!9, de 2 de janeiro de 1976.
Se, como demonstram esses diplomas legais, o que deveria ser norma excepcional se tornou rotina, melhor será, então, que o legislador decrete norma de direito pernúinente, consagrando o que a experiência vem aconselhando.
Isto poupará tempo e trabalho ao Congresso Nacional, sem falar nas respectivas despesas.
Por isso, o projeto modifica a reda-ção do art. 8_9 de sorte a permitir que o
brasileiro que atinge a maioridade política (18 anos) e o estrangeiro que se naturaliza se inscrevam elJ:itores dentro do prazo do alistamento que preceder a
eleição que se seguir à maioridade ou à naturalização.
De certa maneira, isto será também mais lógico porque ambos só poderão mesmo votar na primeira eleição. Não poderão fazê-lo antes. Portanto,
razão nenhuma existe em puni-los por não terem se alistado antes.
Daí a razão de ser deste projeto, que entregamos à apreciação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 25 de março de 1980. - Nelson Carneiro.
(À Comissão de Constituição e Justiça.}

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 29, DE 1980
Obriga a identificação numérica de motores pelas fábricas produtoras de veículos automotores, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. J'i' Ficam as fábricas de veículos automotores obrigadas a identificar, com gravações numéricas, em alto relevo, correspondentes as suas respectivas séries de fabricação, cada motor e chassi utilizados para fins de comercialização.
Parágrafo único.. As grava-Ções a que .se refere este artigo deverão ser
feitas em locais visíveis, de modo a permitir sua fácil verificaÇão pela fiscalização.
Art. 20 As fábricas de veículos automotores terão o prazo de 120 (cento
e vinte) dias, contados da publicação desta Lei, para se adaptarem às exigências ora estabelecidas.
Art. 3'i' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'i' Revogam-se as disposições em contrário.

(Às Comissões de ConstituiçãO-e JuStiÇa, de Educação e Cultura,
de Serviço Público Civil, do Distrito Federal e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1980
Altera a redação do art. 89 do Código Eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O art. 8• do Código Eleitoral (Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965) passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. S'i' O brasileiro nato maior de 18 (dezoito) anos ou o naturalizado que não se alistar até_ a data de encerramento do prazo de
alístamento da primeira eleição que se seguir à maioridã.de política
ou à naturalização, incorrerá na multa de três a dez por cento sobre
o valor do salário mínimo da região, imposta pelo Juiz e cobrada no
ato da inscricão eleitoral."
Art. 20
Art. 3'i'
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Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A redação atual do art. 8'i' é a seguinte:
.. Art. 89 O brasileiro nato que não se alistar até os 19 (dezenaadquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá na multa de três a dez
adquirida a nacioalidade brasilei_r_ª incorrerá na multa de três a dez
por cento sobre o valor do salário m(ninio da região, imposta pelo
Juiz e cobrada no ato da inscrição eleitoral, através de selo federal
inutilizado no próprio requerimento."

Justificação
Não têm sido poucas as reclamações dos consumidores, com referência à
falta de identificação nos motores é chassis de automóvies, caminhões, tratares etc., o que vem permitindo furtos freqUentes desses veículos.
De fato, não estando estampado no respectivo motor e chassi, em alto
relevo, o número de sua série de f3.bricação, fácil será a modificação das características gei"ais do veículo, tais como: cor, acessórios, estafamentos etc.,
objetivando o acobertamento do furto.
Embora reconhecendo não ser essa providência a única capaz de impedir
a prática desse ilícito penal, entendemos que, se adot3.da, poderá, ao lado de
outras, diminuir sensivelmente os excessos nesse particular.
O projeto é, ademais, cauteloso, dando às fábricas um prazo razoável
para se adaptarem às exigências da Lei.
Sala das Comissões, 25 de março de 1980. - Gastão Müller.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetes lidos serão publicados e remetidos à_s comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicação que serã lida pelo Sr. 1'?-Secretário.
É lida a seguinte

OFICIO N• 007/80
Brasília, 24 de março de 1980.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 39 do Ato
n9 I, de 1980, da Mesa do Senado Federal, tenho a honra de comunicar a
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Vossa Excelência que exercerão a função de Vice-Líder do Partido do MoviE-mpenho todo mundo sabe que ê uma autorização para despesa e não
mento Democrático Brasileiro- os Senhores Senadores:
uma despesa obrigatória. E se houver, inclusive dentro do período da vigên~
Humberto Lucena
cia do contrato, alguma variação de pagamento, naturalmente o empenho
José Richa
cobre.
Marcos Freire
De maneira, Sr. Presidente, que aqui estão seis pessoas a serviço, como
Mauro Benevides
empregados do Ministro de Minas e Energia. Não sei qual é__ ~-~~ea _útil da
Nelson Carneiro
casa de S. Ex• Mas estou certo de que apartamentos de família mêdia têm
Orestes Quércia
hoje dois empregados. De maneira que meia dúzia de empregados, sendo dois
Pedro Simon
cozinheiros, para um Mi~istro de Estado, com as obrigações que tem, receRoberto Saturninõ.
bendo, como recebe, norinafniente, a mim me pai-C"Ce que é até constrangedor
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência o testemu- eu ter que falar neste assunto.
Devo esta explicação pelo apreço que tenho ao Líder da Minoria, mas
nho de alto apreço e fundamentada consideração. - Paulo Brossard.
estou absolutamente tranqUilo em relação a esta demonstração que me faz o
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A comunicação lida vai à publi- Ministro das Minas e Energia através do seu Chefe de Gabinete que me encacação.
minhou a documefltação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
Dizer que é legal seria provar o óbvio porque, inclusive, essa criadagem
existente na casa, esses auxiliares que servem ao Ministro são objeto de uma
Ê lido o seguinte
licitação pública e isso se faz através de empresas de prestação de serviços.
REQUERIMENTO No 33, DE 1980
Ainda ontem dizia que V. Ex•, como Presidente desta Casa, o Deputado FláRequeremos urgência, nos termos do art. -37-1, allnea .. B", do Regimen- vio Marcilio, como Presidente da Câmara dos Deputados, não podem ser ao
to, para o Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1979; que incfui o cursO supe- mesmo tempo, presidentes e cozinheiros, presidentes e copeiros, presidentes e
rior de Nutricionista entre os enumerados pela Lei n9 6.433, de 15 de julho de auxiliares de jardinagem. De maneira que me parece perfeitamente natural
que, se temos a casa e temoS a representação, devemos ter também o suporte
1977, para ingresso na CategàrTa Funcional de Sanitarista.
Sala das Sessões, 25 de mai"ÇO-de 1980. - Jarbas Passarinho - Paulo necessário para realizá-los sem exageros, sem excessos e esses seriam, realmente, condenáveis.
Brossard - Gilvan Rocha.
Essas eram as palavras que pretendia dirigir, pessoalmente, ao Senador
O SR. PRESIDENTE_(Luiz Viana)- O requétifuelito que vem de ser Brossard como esclarecimento à interpelação pessoal que S. Ex• me fez. E holido será votado após a Ordem do Dia, nos "termOS- regimentais.
je, apenas para que se possa ter uma nova luz sobre a minha resposta de onO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu a Mensa- tem, quero lembrar especialmente, aos Srs. Senadores que aqui não estavam,
gem n' 51, de 1980 (n' 93/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da que o ilustrado e digno Lfder do PMDB, quando fez a interpelação, fez cenRepública, nos termos do art. 42, item VI, da ConstituiÇão Federal, submete trado em mim, fez dirigida pessoalmente a mim. E lembrou a minha passaao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado :da Fazenda parei que a Prefei- gem coroo Ministro de Estado por duas vezes, razão pela qual eu disse logo a
tura Municipal de Patrocínio (MG) seja autorizada a elevar, temporariamen- S. Ex• que eu não dispoiia de meios e informações imediatas, para a resposta.
te, os parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução 62/75, desta Casa, e pos- mas que, no meu caso, o paralelo não tinha cabimento porque, nos sete anos
em que fui Ministro, morei no meu apartamento comprado pela quota do Sesa realizar operação de crédíiO" para os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Economia e dC ConStituição nado, quando aqui cheguei Senador da República.
Esta informação, não estando ligada diretamente à pergunta do Senador
e Justiça.
Paulo Brossard, poderia dai a impressão de que eu estava exibindo a minha
maneira de ser Ministro diante de outros Ministros de Estado. AbsolutamenO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire.
te isso não se deu. Não houve nenhum intuito de exibição e de formar paralelismos nos dois casos; apenas, como salientei a S. Ex•, tendo um apartamento
O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO.QUE,
comprado pelo Senado e decidindo morar nele, não morava na casa porque
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO
não significava que a casa não tivesse quem pelo menos tratasse dela, quem
POSTERIORMENTE.
pelo menos se ocupasse dela.
Com esses esclarecimentos eu, de minha parte, dou o assunto por encerO SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a: palavra,- como Líder de
rado.
Partido, o nobre Senador Jarbas Passarinho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Como Üder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. President~_ e _Srs. Senadqres:
O SR. PRESIDENTE (Luiz" Viana) - Com a palavra, como Líder de
Ontem, ao responder, preliminarmente, ao Senador Paulo Brossard, que Partido, o nobre Senador Paulo Brossard.
levantou dúvidas sobre gastos com empregados que servem a residência do
Ministro das Minas e Energia, eu disse a S. Ex• que, se eu tivesse algum embaO SR. PAULO BROSSARD (RS. Como1Jder; pronuncia o seguinte
raço na resposta, ele, certamente, notaria esse embaraço na hora em que eu
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
lha desse.
Uesde logo agradeço a rapidez com que S. Ex• o Sr. Senador Líder do
Hoje, estou aqui de certo modo deplorando, Sr. Presidente, que o nosso Governo entendeu de dar as explicaç-ões por mim solicitadas, nas sessões de
tempo se consuma com assunto tão pequeno~ ~B:s, se!!J. n_ep~um constrangi- ontem, não a S. Ex• em caráter pessoal, evidentemente, mas a S. Ex• como
mento e, ao contrário, para responder a S. Ex• que me fez uma interpelação porta-voz do Governo.
pessoal, ter110s a informação oficial do Ministério das Minas e Energia. Em
Isto dito, Sr. Presidente, eu queria fazer a leitura, para que dos Anais
janeiro de 1980, os valores pagos com pessoal, incJufndo 7 empregados, sendo constasse, de um documento em que eu me inspirei, mas que eu, realmente,
1 mordomo a 13 mil, 812 cruzeiros; 2 cozinheiros a 6 mil, 991 cruzeiros cada e na sessão de ontem, dele não me servi. O documento é uma página do Diário
4 auxiliares de serviço a 4 mil, 263 cruzeiros.
Oficial de 4 de fevereiro, pãgina 2.245, que estampa o seguin~e:
A partir de fevereiro, o Ministro dispensou um auxiliar de serviço e pasMINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
sou apenãs a ter 6 pessoas a seu serviço. Os valores menSais de remuneração
Departamento de Administração
permanecem praticamente os mesmos e o valor global de despesas ·com empregados ê de Cr$ 39.187,00. Como são empregados e como tem, naturalmenExtrato de Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Contrato cete, de ser cumprida a legislação brasileira neste campo, os encargos sociais e
lebrado em 2~1-79, entre o Ministério das Minas e Energia e a firma
taxas, que só elas atingem a 64%, elevam a folha de salários a Cr$ 70.700,00
EMPRESS - Empresa de Prestação de Serviços Ltda.
mensais. Conseqüentemente, se isso fosse multiplicado estritamente por doze,
Objeto: Contratação de serviços de empregados domêsticos
teríamos um total anual de Cr$ 920.421,92.
para a residência oficial do SenhOr Ministro das Mina:s e Energia.
Todos nós que jâ tivemos experiência em administr8.ção pública sabemos
Licitação: Tomada de Preços n• Ollj78.
que, em regra, se faz um empenho de valores com uma margem de segurança.
Crédito: Lei n• 6.730, de 3-12-79- 09070214.364- CoordeO empenho ontem lido pelo nobre Senador Paulo Brossard é da ordem
nação e Manutenção dos Serviços Administrativos.
de Cr$ 1.000.425,00, em vez de Cr$ 920.000,00.
Nota de Empenho: 034/80.
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Valor: Estimado em Cr$ 1.425.427,04 (hum milhão, quatrocentos e vinte c cinco mil, quatrocentos e vinte e sete cruzeiros e quatro
centavos).
Vigência: de 19 de janeiro a 31 de dezembro de 1980.
Brasllía, 2 de janeiro de 1980.
A pergunta que fu ao nobre Senador Jarbas Passarinho- uma vez qt,te
eu nà_o podia pôr em dúvida a exatidão de um negócio jurídico estampado no
Diário Oficial e que diz respeito à AdministfaÇão Pública- estava nestes termos formulada: Pergunto se neste País pobre todos os Ministros despendem,
em suas residências oficiais, só com empregados domésticos, mais de um milhão por ano, quase milhão e meio, ou se a criadagem do Ministro das Minas
e Energia constitui uma exce~ção nO conc~;:rto ministerial.
Perdoe-me S. Ex•, mas a indagação não foi respondida; houve apenas
uma explicação relativamente às despesas de janeiro e fevereiro, do Ministro
das Minas e Energia, com empregados domésticos.

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre Senador Paulo Brossard me conce..
de um aparte?
O SR. PAULO BROSSARD (RS) - Agora, eu não fiquei sabc;ndo,
através das palavras do Líder do Governo, se se trata de uma situação singular a do Ministro das Minas e Energia, ou se esta é uma situação aue se poderia chamar de plural ou genérica. Este esclarecimento S. Ex' fica devendo.

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Como uril dos oradores de minha predileção é V. Ex•, bebo-ihe as palavras e guardo-lhe até o estilo, se posso, na
memória. Num determinado momento do discurso V. Ex' ainda disse assim: "Não sei se esta é uma forma de resolver o desemprego no País". O que
era evidente que V. Ex• estava achando excessivo, escandalosamente excessivo, que um Ministro de Estado pudesse gastar um milhão e quinhentos mil
cruzeiros por ano com o que V. Ex' chamou de sua criadagem, outros chamariam da sua famulagem; eu preferi chamar dos seus empregados. Então, a explicação, ã mim me parece, está dada. Não é excessivo, não é exagerado, não
me parece que seja absurdo que ele tenha como empregados diretos, para manutenção de sua casa, meia dúzia de pessoas, e que essa meia dúzia de pessoas, em investimento direto, recebam 39 mil cruzeiros por mês. Agora, se
além disso V. Ex' não se dá por satisfeito, e eu devo fazer uma devassa na escrita dos demais Ministérios, o Líder da Maioria terá prazer de acorrer à solicitação de V. Ex•
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Vê, Sr. Presidente, que o eminente
Líder não está falando à vontade. Porque se estivesse não precisava tergiversar, em relação a questão tão singela.
A pergunta foi clara, singela, simples e objetiva.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- E não teve nenhuma malícia.
O SR. PAULO BROSSARD (RS) nente Senador.

1\ malícia vai por conta do emi-

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Permite V. Ex• um aparte? (AssentiO Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Até o sorriso do ilustre Líder da Minomento do orador.) Senador Paulo Brossard, sempre que eu falar e V. Ex' não
entender, a culpa, evidentemente, é minha, porque a acuidade intelectual de ria era exuberante na hora.
V. Ex' é conhecida no Brasil inteiro e fora dele. Eu tenho a impressãO que fiz
O SR. ~PAULO BROSSARD (RS) - A malícia corre por conta do emia separação evidente entre empenho e despesa realizada.
nente Senador.

O SR. PAULO BROSSARD (RS)-

P~rfeito!

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- O que V. Ex•leu- e nada conflita com
o que acabei de ler, não sei se os números são exalamente iguais ou muito
próximos ...
O SR. PAULO BROSSARD (RS) -Nem eu disse que havia colisão.

V. Ex• se limitou a mencionar as despesas efetivamente realizadas nos meses
de janeiro if fCVereiro, e nem poderia mencionar as despesas de março, abril
ou maio, porque não poderia antecipâ·las.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Mas mostrei a V. Ex• que em sendo as
despesas as mesmas até o fim do ano, o montante de gastos seria da ordem de
Cr$ 900.000,00.
O SR. PAULO BROSSARD (RS) ocorrer.

É uma hipótese que pode vir a

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Mas, crê V. Ex• que essas despesas são
excessivas'?
·· ·
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Interessante, Sr. Presidente, porque eu coloco uma ques~ãq e em resposta recebo uma indagação, invés.
O 8~. Jarbas Passarinho (PA)- Não, recebeu uma informação seguida
de uma indagação.

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Uma informação incompleta, porque diz respeito exclusivamente ao caso, à residência oficial do Ministro das
Minas, e um silêncio sepulcral em relação ·aos demais Ministros de Estado.
Incompleta.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) -

Sepulcral, nem tanto.

O SR. PAULO BROSSARD (RS) - Senador, quer a minha opinião?
Dou logo a resposta, até porque não poderia deixar sem resposta, seria uma
indelicadeza, a uma indagação feita pelo eminente Líder; espero não cometer
essa falta em relação as. Ex• Respondo, e respondo claramente: não me parece módica a despesa, especialmente tendo em vista que 0 Brasil é um País
pobre, e disto todos precisam convencer-se, segundo disse e repetiu o eminente Chefe do Governo; General Figueiredo.

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - E que pode não ocorrer se houver variações. Por isso o empenho cobre até milhão e quatrocentos mil e fração, até
cerca de milhão e quinhentos mil. A explicação me parece muito clara, talvez,
na pequena importância que dei ao assunto. Mostrei a V. Ex• que se trata de
meia dúzia de empregados, cujos vencimentos na verdade atingem no total
Cr$ 39.000,oo·e não Cr$ 40.000,00, mas que as taxas, os encargos sociais, as
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Registro a definição de V. Ex•: não padespesas adicionais elevam isso praticamente ao dobro, razão por que, então, rece módica a despesa. Logo, parece, uma forma elegante de V. Ex• dizer, que
Cr$ 70.000,00 é o pagamento mensal desta casa, ou melhor, do Ministêrio , ela é exagerada. Diante disso ficamos apenas com o conceito de valores. Eu
para com os empregados dessa casa. Então, a mim me parece, salvo melhor não enveredaria por um caminho perigoso de fazer comparações. Por isso
juízo de V. Ex•, que a explicação estã dada. São seis empregados; se dois cozi- que prefiro silenciar entre os Três Poderes, inclusive.
nheiros são muitos, se quatro auxiliare_s_s_ãq demais ...
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- O nobre Senador Aloysio Chaves
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Um momento nobre Senador, eu solicitou já há algum tempo um aparte, mas houve necessidade de estabelenão discuti o ilúmeTo de empregados do Sr. Ministro das Minas. A pergunta cermos este diálogo.
que eu fiz foi de caráter geral.
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - A exposição de V. Ex•, nobre Senador
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- V. Ex• quer agora que eu trate de trazer Paulo Brossard, comporta um esclarecimento sobre um ponto que me parece
aqui a representação de todos os Ministérios? V. Ex' gostaria de ter um por de natureza legal. V. Ex•, sem dúvida alguma, não ignora, como ilustre jurista
um?
que é e, sobretudo, familiarizado também com os problemas de natureza adO SR. PAULO BROSSARD (RS)- Não chegaria a tanto, nobre Sena- ministrativa a matériã que vou explicitar. Esta despesa é uma despesa de redor, mas a minha solicitação - e tenho aqui o texto - foi esta: pergunto se muneração de serviços de terceiros.
neste País pobre todos os Miriisffós despendem, em suas residências oficiais
quase milhão e meio, mais de um milhão por ano, quase milhão e· meio, ou se
a criadagem do MiriistrO das Minas e Energia constitui Urila exceção no concerto ministeriaL
Esta foi a pei'gunta.
O Sr. Jarbas

Pas~3_rinho

(PA)- Permite V. Ex'?

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Pois não.

O SR. PAULO BROSSARD (RS) nobre Senador.

Isso não esteve em discussão,

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Vou chegar à conclusão: é uma despesa de
remuneração de serviços de terceiros, pois foi contratada com uma empresa a
prestação de serviços de empregados da residência do Ministro. V. Ex' sabe
que, pela Lei n9 4.330/64, o empenho é prévio e global, pelo valor da dotação
orçamentária. Essa dotação orçamentária poderia ser até de 3 milhões de cru-
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zeiros. o empenho seria prévio e global e, à m-edida em que se efetua o paga- nos jornais declaração do nosso eminente par, senador Jarbas Passarinho,
mento mensal é que se vai deduzindo do empenho a despesa realizada. Essa é que honra a Representação do Pará nesta Casa e a Liderança do Governo, de
uma exigência legal que estâ na Lei n9 4.330/64. Por isto é que o Diário Ofi- que, ao longo dos anos em que foi Ministro, não gozou sequer das regalias da
cial publica o termo aditivo ao contrato anterior ao empenho, porque em vir- residência à beira do lago. S. Ex' residia no seu apartamento funçional. E hoje, o que é grave, o que é sério, o que está a exigir uma providência pronta e
tude do aumento do salário concedido houve um aumento da despesa.
eficaz é a proliferação das mordomias não apenas a nível ministerial, há aí seO SR. PAULO BROSSARD (RS) - Mas, nobre Senador, a respeito
tores do terceiro, quarto e até quinto escalões do governo que gozam da mordisso não hâ nenhuma -Controvérsia.
domia mais completa, mais aberta, e é: isto que precisa ter um fim.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Mas V. Ex' se referia ao empenho global,
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- O Jornal do Brasil de hoje, a pro·
como se essa fosse a despesa efetiva que estaria sendo realizada.
pósito da questão ontem suscitada, tem uma notícia muito interessante sob o
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Nobre Senador ela pode ser infe· titulo: .. Mordomia em Brasília é segredo de estado." E alude a outras mordorior e pode ser até superior, desde que haja a necessária complementação des- mias. Mas V. Ex' feriu um ponto da maior importância, que é exatamente
esse da proliferação dessas vantagens para servidores do segundo, terceiro e
te ato.
quarto escalões. Vantagens a,bundantes, copiosas, e que se vão tornando reAgora, é claro que se estamos em meados de março, é evidente que adesgra.
pesa só pode dizer respeito aos meses vencidos.
O Sr. Lázaro Barboza (GO) - ·~ verdade!
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - ~ evidente.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Esse é um outro aspecto que, quer
O SR. PAULO BROSSARD (RS) - Claro.
me parecer, precisava ser intéiramente esclarecído. O Sr. AJoysio Chaves (PA) tenha que ser global. ..

Mas, também é evidente que o empenho

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Mas, isso nunca foi objeto nem de
dúvida, nem de controvérsia.
O Sr. Aloysio Chaves (PA) - ... o total da dotação orçamentária.
.esclarecimento que julguei necessário dar a V. Ex'·~

~o

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Os seus esclarecimentos são sem·
pre oportunos.

O Sr. Leite Chaves (PR) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (RS) -

Pois não.

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador Paulo Brossard, fazendo as contas,
num orçamento anual de um milhão e quatrocentos mil cruzeiros, destinarse-iam a cada empregado, aproximadamente, vinte mil cruzefros por mês, se
forem seis empregados apenas. Então, veja V. Ex• que empregado algum,
mesmo nas embaixadas, ganha esse valor. Logo, grande parte desse dinheiro
deve ir para essas firmas de intermediação, que foram Criadas para intermediar, já não mais o produto agrícola, o produto de consumo, mas o próprio
trabalho humano. De forma que é outro fato muito singular que surgiu a partir de 1964: as firmas de intermediação, as firmas que prestam serviços. Mas,
só para aditar o pronunciamento de V. Ex' de certos abusos, quero dar conhecimento de que, pelo menos, dois Ministros, antes de tomarem posse, resolveram quase que demolir as luxuosas residências, reformâ-las, repintá-las,
mudar todo o mobiliário para que tivessem as novas residências condições
para a permanência de S. Ex's. Então, se levar em consideração outros gastos
laterais, ver-se~á que essa mordomia ultrapassa todos os limites do possível,
do tolerável e do suportável pelo País, sobretudo agora, quando o Governo
reconhece que ê um país pobre.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Paulo Brossard, tenho a impressão de que V. Ex' ontem, quando deu conhecimento à Casa sobre o total das
despesas, no caso, empenho da verba relacionada ou necessária ou prevista
para pagamento dos servidores da Casa do Ministro das Minas e Energia, o
fez estranhando o nível, o montante, que lhe pareceu certamente muito alto.
E foi possivelmente em função dessa, digamos, presunção que V. Ex• pediu
uma informação quanto às despesas dos outros Ministros, tendo em conta
essa comparação com o caso do Ministro das Minas e Energia. O que S. Ex' o
nobre Líder do Governo fez fo1 demonstrar que, realmente, a despesa não está no nível supostamente indicado pela rubrica empenhada e seria o limite
máximo. Isto significa que no mínimo V. Ex• teria que reformular o pensa~
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Encerro, Sr. Presidente, dizendo,
menta porque V. Ex• queria o levantamento, em função do exagero pressu~ para fechar esta breve intervenção, o que antes dissera. Compreendo as raposto.
zões de S. Ex'. Mas, da questão por mim levantada ontem, devo registrar,
não obtive resposta.
O SR. PAULO BROSSARD (RS) - No mínimo.
O Sr. José Jins (CE)- Eu gostaria de complementar esta interferência
ao discurso de V. Ex•, que a faço com muita honra, observando que no meu
modo de ver uma despesa de 38 ou 40 mil cruzeiros, que correspondem a cerca de 10, 12 ou 14 salários mínimos por mês, evidentemente para um Ministro
parece modesto, sinceramente, mesmo porque, se caíssemos no caso oposto
de pagar extremamente mal a alguns servidores para reduzir essa despesa,
acho que também estaremos sujeitos a críticas. Era o que queríamos responder a V. Ex'.

O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Pois não.

O Sr. José Lins (CE)- Somente duas observaÇões: a primeira é que o
nobre Senador Leite Chaves, não sei se entendeu que a verba empenhada não
é bem correspondente à despesa. Pode ser que haja um aumento de 100% na
mão-de-obra este ano. Pode. O Governo Certamente dará e talvez se chegue a
este limite. Mas o atual, como bem disse o nobre Senador Jarbas Passarinho,
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Não quero, nem remotamente, es- é de cerca de trinta e oito a quarenta mil cruzeiros, por mês, somente. Seguntabelecer contrastes. Por isto, nem direta nem indiretamente farei alusão a do, nobre Senador Paulo Brossard, tenho a certez~ que o nobre Senador
Líder do Governo trará a V. ÉX•, como V. Ex• merece, pelo respeito que nós
precedentes da República.
lhe dedicamos, as informações complementares a que V. Ex• se refere.
O Sr. José Lins (CE) - Compreendo a posição de V. Ex•.
O SR. PAULO BROSSARD (RS) - É o que espero, Sr. Presidente,
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Precedentes que não são do século ·menos em homenagem a mim, mas em homenagem ao povo brasileiro que
passado nem da primeira metade do século. São precedentes bastante próxi- com o seu trabalho, com as contribuições que ele paga, paga tudo neste 'País,
mos n~ tempo.
inclusive as modestas mordomias ministeriais. (Muito bem r)
O Sr. José Lins (CE)- Estou me atendo à questão levantada por V. Ex•.
O SR. PAULO BROSSARD(RS)- Espero que às minhas palavras não
seja dado outro sentido do que aquele que elas têm, claramente, nem outra finalidade que aquela que a minha presença na tribuna teve e volta a ter agora,
neste momento.
O Sr. Lázaro Barboza (GO)- V. Ex' me permite, eminente Líder? (Assentimento do orador.) Apenas para dizer o que certamente fere a sensibilidade de V. Ex• porque fere a sensibilidade de iodos n6s.·É a existência quase desordenada dessa instrução nacional que se tornou a mordomia. Ainda hoje li

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Gi.Iiomard- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Henrique
de La Rocque- José Sarney- Agenor Maria- Humberto Lucena- Gilvan Rocha - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino
- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia
- Henrique Santillo - Lázaro Barboza - Pedro Pedrossian - Saldanha
Derzi - José Rich a - J aison Barreto - Lenoir Vargas - Pedro Simon Tarso Outra.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 3, DE 1980
(Em regime de urgência - art. 388-, II, a, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n"'
3, de 1980, (n" 37/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o

Março de 1980

Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Ê o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 31, DE 1977
(N9 240-B/75, na Casa de origem)

Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso
Fixa em seis horas a jornada diária de trabalho nos serviços de
da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano, tendo
coqueria e bateria de fornos, e determina outras providências.
PARECERES ORAIS, das Comissões:
O Congresso Nacional decreta:
-de Co11stituição.e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade; e
Art. }9 A duração normal do trabalho nos serviços de coqueria e nas
seções de bateria de fornos não excederá de seis horas diárias ou de trinta e
- de Relações Exteriores, favorável.
seis horas semanais.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tehdo a votação
§ J9 O número de horas previsto neste artigo poderá ser elevado até
adiada por falta de quorum.
oito horas diãrias e trinta e seis horas semanais, no mâximo.
Em votação.
§ 29 A prorrogação prevista no parágrãfo anterior dependerá, sempre,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
de acordo escrito individual ou coletiv_o e prévia licença da autoridade comAprovado.
petente em matéria de higiene do trabalho.
O Sr. Paulo Brossard (PMDB - RS)- Sr. Presidente, requeiro verifi§ 39 A remuneração do trabalho no período de prorrogação será, no
·
cação da votação.
míriímo, vínte'e cirico por cento suPerJófá ·d-a hora normal, constando sempre
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Vai ser procedida a verificação o seu valor do acordo individual ou coletivo de trabalho.
Art. 29 Em cada período de duas horas consecutivas de trabalho será
solicitada pelo nobre Senador Paulo Brossard._
Nos termos regimentais, a Presidência suspende a sessão pelo tempo re- obrigatória uma pausa de quinze minutos para repouso.
Parágrafo único. O período de repouso referido neste artigo será consigimental a isso destinado e fará acionar as campainhas, para que os Srs. Senadores se desloquem d_os seus gabinetes, se assim o entenderem, para o ple- derado como de trabalho efetivo, para todos os efeitos legais.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
nãrio.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário_
Estã suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 50 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. Vai-se
proceder à verificação requerida, que serã feita pelo processo eletrônico de
votação.
Solicito aas_Srs. Senadores que ocupem os seus devidos lugares. Os Srs.
Líderes votarão em primeiro lugar.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O painel eletrônico acusa erro na
computação do resultado da votação.
Para maior confiabilidade será feita nova verificação, através do sistema
tradicional, pela chamada dos Srs. Senadores.
A chamada será feita pelos Srs. Secretários, iniciando-se de Norte para
Sul.
Procede-se à chamada.

RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 3:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 29,
de 1979 (no 2.173/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao arL 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n•s 1.127 e 1.128, de 1979, das Comissões:
--de ConstituiÇtío eJUSfiÇã (ãúdlCridã-SõiíCiiãda-pe1a -Comissão
de Legislação Social) - pela constitucionalidade e juridicidlde; e
- de Legislação Social, favoráveL
Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão.
(Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo, devendo ser feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
E o seguinte o projeto rejeitado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas PassaN• 29, de 1979
rinho -José Sarney - Bernardino Viana- Helvídio Nunes-. Almir Pinto
(n' 2.173/76, na Casa de origem)
-José Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Humberto LucenaAderbal Jurema- Marcos Freire- Luiz Cavalcant~- Teotónio VilelaAcrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do
Lourival Baptista - Passos Porto - Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso
__ J'na))'~_l_lw,_ªprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
- Itamar F~anco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Orestes Quércia
- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Saldanha Derzi- Affonso CamarO Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam renumerados os§§ 29 e 39 do art. 29 da Consolidação das
go- José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- LeLeis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I o de maio de 1943,
noir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon.
em conseqüência do acréscimo do seguinte § 29:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram favoravelmente ao pro"Art. 29............................................ .
jeto 35 Srs. Senadores. Não houve voto contrário.
§ I•
............................................... .
O projeto está aprovado.
§ 29 A anotação referente à atividade laboral do empregado
A matéria vai à Comissão de Redação.
será sempre adequada à sua natureza e peculiaridades, vedado o
O SR. PRESIDE:-ITE (Luiz Viana) - Item 2:
nome genérico quando haja denominação específica."
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 31,
de 1977 (n9 240/75, na Casa de origem), que fixa em seis horas a
jornada diãria de trabalho nos serviços de coqueria ebateria de fornos, e determina outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 1.163 e 1.164, de 1979, das Comissões:
- de Legislação Social, favorável, com voto vencido do Senador Moacir Dali a; e
- de Finanças, favorável.

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Item 4:

VotaÇão, em turno único, do Requerimento n9 10, de 1980, do
Senador Bernardino Viana, solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n9 179. de 1979, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a conceder, através da Caixa Econômica Federal, em-

!\'1arço de 1980
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Um velho preceito de Lógica Formal, que se pode muito bem aplicar à
préstimos aos proprietários de veículos automotores, com finalidaciência política como o Direito o acolhe- .. quem pode o mais, pode o mede de custear adaptação ao consumo de álcool carburante.
nos" - autoriza, portanto, esta Casa a ouvir o Chanceler brasileiro, bem
Em votação o requerimento~
como saber da atuação dos representantes, por nós aprovados, nessas missões
Os Srs. Sena-dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Paudiplomãticas de carãter permanente.

Baseado nestes pressupostos, é que convocamos ao augusto Plenário
desta Casa a presença do nos.so Ministro das Relações Exteriores, a fim de
que nos preste os_ exclarecimentos necessãrios a respeito das nossas relações
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5:
com a Colômbia, onde foi seqüestrado o :rtosso Embaixador.
Votação, em turno único, do Re(juerTirl~mto_n9 13, de i980, do
Sr. Presidente, sinto~me inteiramente à vontade para fazer esta convoSenador Itamãr Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I, cação, porque tive o prazer de ser o Relator da mensagem de indicação de
do Regimento In-terno, a- convocação do Ministro das Relações Ex- nosso Chanceler, quando designado para a França, ainda como Embaixador.
teriores, a fim de PreStar esclarecimentos a respeito da posição do
Go_staríamos de saber se aquele País adota o sagrado princípio da reciGoverno brasileiro face a ocupação da Embaixada da República procidade no campo do Direito Internacional e se pratica sua aplicação, para
Dominicana em BOgotá (Colômbia)-. -- -··
lembrar que, em caso análogo, o Governo Brasileiro atendeu a todas as ex.i·
A votação far-se:-ã pelo processo nominal, nos termos do art._328 do Re- gências dos seqUestradores, libertando presos políticos, a fim de que pudesse
ser devolvi~a a liber~ade a um representan~e diplomático estrangeiro.
gimento Interno.
_
__
A matéria logrará êxito se obtiver maioria absoluta de votos favoráveis
O governo colombiano protela sua decisão, quando entre as vítimas da
da composição da Casa, de acordo com os ditames da letra c, inciso II, do art. violência à liberdade, há casos de pessoas carentes de tratamento médico, se322 do Regimento Interno.
gundo o noticiário dos jornais.
Em votação o_ requerimento.
Não somos uma Nação cujo valor se mede pela força das armas ou pelo
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra poder económico ou tecnológiCo; rió âmbito do Direito Internacional, nossa
presença, em todoS os tribunais internacionais, se fez marcante pelo respeito
para encaminhar a votação.
aos direitos das minorias, pela solução pacífica de todos os conflitos, como,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra V. Ex•.
acima de tudo, pelo culto quase religioso ao princípio da reciprocidade.
Sobre isso, precisamos ouvir o nosso Chanceler.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para encaminhar a votação. Sem reviQueremos saber o que temos dito à Colômbia, se temos citado ao seu gosão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadore, não é de hoje a luta para se
trazer Ministros de Estado ao Congresso Nacional. Busco, inclusive, a Carta verno o nosso procedimento humanístico em casos anãlogos, quando consiaos Srs. Eleitores da Província d·e Minas Gerais, de Bernãrdo Pereira deVas- der-amos que a vida de-urii hóspede dipiOmãtico é sagrada e não, como diziam
concelos, que já em 1826- veja, Sr: Presidente -,jâ lutava para que os Mi- os romanos, ~·hospes, ostis".
A Nação inteii:<l_ está emocíoO·aaa- e ialvez mesmo revoltada com esse
nistros de Estado comparecessem à Câmara dos Deputados.
aconteCimento. É sobre esses fatos e essas constatações que gostaríamos de
~ Bernardo Pereira de Vasconcelos que diz:
ouvir o nosso Chanceler.
Esta augusta Cãinara não pode temer a presença dos MinisSr. Presidente, iniciei falando sobre Bernardo Pereira de Vasconcelos,
tros por causa da influência do Governo; argumento que resolvçu a
Assembléia Constituinte de França a não os admitir nas sUas dis- lembrando a sua fala na Câmara dos Deputados, em 25de agosto de 1826,
cussões. Qual de nós se curvará a um Ministro de Estado; qual de nós quando S. Ex•, jâ naquela época, mostrava a importância da presença de um
não elevarâ sua voz (voz poderOsa, porque é a da Nação) para inter- Ministro de Estado no Congresso Nacional.
Espero que a Maioria, que acabou de obter os votos da Minoria para a
rogar, refutar e argüir os Miqistros de Estado? Ah!. Venham eles
quanto antes, venham depor sua visiiiil viseira perante a ~epresen viagem de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, dê neste instantação NaciOilal, venham mostrar ao público suas virtudes, ou seus te a reciprocidade, permitindo que S. Ex• o Chanceler venha depor no Senado
vícios, sua ciênciã ot.i sua ighõrância; saiam de SeuS P·~lácios, asilos Federal. (Muito bem!)
de sua imbecilidade. Aqui, Sr. Presidente, aqui perante a Nação veO Sr. Leite Chaves (PR)- Peço a palavra para encaminhar a votação,
nham os Ministros expor as necessidades públicas e propor os necessários remédios. Onde os Mil1istros poderão combater com me- Sr. Presidente.
nos sucesso as liberdades públicas, do que neste Santuário, em que
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana).::.. Concedo a palavra, para encamitantos Argos têm neles litos os olhos? Estes exames públicos longe
nhar a votação, ao nobre Senador Leite Chaves.
de aumentar a influência ministerial, a dimiriuirão, e, mais do que a
mesma lei da responsabilidade, prevenirão as malversações.
O SR. LEITE CHAVES (PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n9 179/79, será definitivamente arquivado.

A estas palavras, Sr. Presidente, é evidente que a Maioria não presta
atenção, porque já vOtou a viagem de sua Excelência o Senh.or Presidente da
República, não tem mais interesse erri nada da Ordem do Dia, jã conSeguiu o
que queria, já votamos a viagem do Presidente da República. A Maioria se dá
por satisfeita e. por certo, vai negar o seu voto ao comparecimento do Mini~:
tro de Estado ao Plenário do Senado Federal.
Estas palavras, Sr. Presidente, foram ditas em 1826 por Bernardo Pereira
de Vasconcelos, na sua Oi.tta aos Srs. Eleitores da Província de Minas Gerais.
·
E agora, dizemos nós:
Quando o item HI do art. 42 da Constituição_ Federal coá feriu a esta
Casa do Congresso Nacional competência privati~a para aprovar, por voto
secreto, a escolha dos Chefes de Missões Diplomáticas Permanentes, ql!is, decerto, significar um papel eSPecffícO da Câri1ara Alta na formulação, implícita, da nossa política exterior, desde que competente o Senado na composição
permanente dos nossos quadros diplomáticos, ou seja, naqueles cargos de
mais alta confiança dO ltamarati.
Quis, portanto, o-SíS:tema bicameral em vigor atribuir aos Senadores, que
aqui representam os componentes mais altos do sistema federativo - eleitos
equalitariamente, três Por Estado - papel especial, ainda que não explícito,
na elaboração da política exterior do País.
Mais de uma vez ocorreu, na história republicana, a rej((ição de nomes
propostos pelo Executivo para a diplomacia, e o caso mais reCente foi no Governo Jânio QuadroS.

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento do nobre Senador Itamar Franco nos parece oportuno e
de grande pertinência. O Brasil mesmo já deu demonstração de respeito à
vida de embaixadores estrangeiros. No passado, resolveu soltar presos políticos, conquanto que embaixadores seqUestrados o fossem, também.
O caso da Colômbia, entretanto, caminha para um grande impasse. Segll:~amente ele acontecerá, se as nações envolvidas, ou seja, as 11 nações que
têm embaixadores confinadQs, não demonstrarem seu interesse no sentido de
preservar suas vidas, ameaçadas em razão do cargo que exerciam. Se o Brasil
foi capaz de mostrar um grande respeito à vida de embaixadores de outros
países quando corriam risco em território nacional, não poderia ser indiferent~ _ao risco de vida ~e um embaixador seu que estã exercendo suas funções no
exterior.
Talvez S. Ex• o Ministro não tenha muita informação a dar, e talvez até a
tenha, numa reuniãO secreta nesta Casa.
Mas, a verdade é que o fato terá repercussão e mostrará, inclusive, à Colômbia, o interesse e a apreensão de todo um País em relação à vida de um seu
embaixador que lá se encontra confinado, correndo inegável e iminente risco
de vida.
.ê neste sentido que o Partido Trabalhist~_ Brasileiro vota favoravelmente
à acolhida da proposição. Acho que é um caso excepcional e não um fato corriqueiro de convocação de Ministro. Hã umã -iàzão excepcional para isto.
(Muito bem!)
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O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, para encaminhar a votaçãO.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do eradór.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pretendo que estas palavras que dirijo; co!no Líder da Maioria nesta Casa, sejam especificamente dirigidas io Senador Itamar Franco. Não diria, de
maneira alguma, que o requerimento de S. Ex• é descabido. Apenas, ouvido o
Ministro de Estado, a Maioria chegou a uma conclusão: de que a presença de
S. Ex' nesta CaSa inuito pouco poderia acrescentar àquilo que já é do conhecimento público.
A posição do Governo brasileiro tem sido clara, firme, embora serena. O
Governo considera que o problema Cda responsabilidade díreta do Governo
da Colômbia - e nem poderia deixar -áe cOnsiderar como tal - e que nós,
brasileiros, confiamos em que o governo colombiano resguardará a vida do
embaixador brasileiro como a vida de todos os outros reféns. Não é cabível
um processo de pressão que afete a soberania daquele país ou que arranhe a
sua autodeterminação, razão pela qual eu cheguei até a falar ao meu ilustre
colega representante de Minas Gerais, o Senad_or Itamar Franco, no sentido
de combinarmos se era possível S. Ex' retirar o requerimento, porque não
queríamos realmente votar contra, inclusive em homenagem pessoal a S. Ex•
Cheguei a estabelecer um contato com lideranças de oposição, mas não fomos felizes na retirada do requerimento. Sei que essa explicação que eu possa
dar, provavelmente, será considerada insuficiente para o autor do requerimento. O nobre Senador Leite Chaves, ainda hã pouco ao falar, disse - eu não
ouvi bem, mas me parece que S. Ex' disse- do seu pessimismo a respeito de
sessões secretas. Nós mesmos tivemos aqui no Senado, nesta mesma Legislatura que se iniciou com a renoVação de um terço, um exemplo bastante desagradável de uma sessão secreta, realizada na Comissão de Relações Exteriores, que no dia seguinte estava estampada nos jornais.
Estou autorizado a transmitir à Bancada da Oposição, particularmente
ao seu ilustre integrante, o Senador Itamar Franco, que o Ministro de Estado
das Relações ExteriOres está pronto para dar explicações pessoais, receberá
com muito prazer qualquer visita que lhe seja feita por parte de colnpanheiros
nossos nesta Casa; pela Oposição, e está à disposiÇão para conversar a respeito, mas que S. Ex• se sente tolhido pelo fato de, numa convocação do Senado,
chegar e nada mais poder dizer do que o pouco que tem sido dito publicamente pelo Brasil.
Por isso eu disse que não considerava desõãbida a proposta do Senador
por Minas Gerais, mas não- é um artificio que- a Maioria esteja usando; nós
não estamos em jogo, o Governo 'não estâ em "jogo. Ao contrâiiõ, -ouvi da
Oposição, primeiro pela voz do ilustre Líder Paulo Brossard, depois pela justificação do requerimento feita pelo Senador Itamar Franco, o inicio dos debates, nesta Casa, a respeito das ocorrências na Colômbia.
Lembro-me bem que, como Líder da Maioria, pedi ao Líder do PMDB
que abrigasse no seu discurso o nosso aparte, como se estivesse falando também peJa bancada majoritária da Ca'sa.
ExClusivamente, essa é a razão pela qual nós, da bancada majoritária da
Casa, não estamos de acordo com a convocaÇão. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em votação o requerimento. Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os respectivos lugares, para o processamento da votação pelo sistema de votação eletrônica. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, solicito a palavra
para uma questão de ordem.
o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra a V. Ex•.
O SR.ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem.)- Sr. Presidente, solicito
apenas que V. Ex• - e eu sei que o fará - tCnha o mesmo procedimento,
acionando, antes da votação, as campainhas de chamadas dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência, em atendimento às
razões de V. Ex•, i rã suspender a sessão, por alguns instantes, e fará acionar
as -campainhas, a fim de aguardar a chegada ao plenãrio dos Srs._Senadores,
que se encontram em seus gabinentes.
Está suspensa a Sessão.
A sessão é suspensa às 16 horas e 20 minutos sendo reaberta às 16
horas e 25 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está reaberta a sessão. Vai-se
proceder à votação pelo sistema eletrônico. Para tanto, peço aos nobres Senadores que ocupem os seus lugares.
O sistema estâ liberado para votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

Procede-se à votação
VOTAM ··siM" OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - Affonso Camargo - Amaral Furlan - Evelásio
Vieira- Gastão -Müller- Helvídío Nunes- Humberto Luce:na -Itamar
Franco- José Richa- Lázaro Barboza- Leite Chaves·- Marcos Freire
- Orestes Quércia- Paulo Borssard - Pedro ~íman - Tantredo NevesTeotônio Vilela.
VOTAM ·'NÃO" OS SRS. SENADORES:

Agenor Maria - Jarbas_ Passarinho - Jutahy Magalhães Baptista.

Lourival
.

ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:

Bernardino Viana.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram pela aprovação do requerimento 17 Srs. Senadores contra 4. Houve uma abstenção.
Não houve quorum.
O Sr. Itamar Franco (MG)- Peço a palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

S. Ex• têm a palavra.

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Sr. Presidente, é de se lamentar
que, hã poucos minUtos, o Senado Federal tivesse quorum para votar a licença
para a viagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, e que
para um assunto também da mesma importância, não haja quorum.
Desejo avisara v. Ex•, Sr. Presidente, ao meu prezado Líder, aos Líderes
dos demais Partidos e, sobretudo, ao Líder do Governo que, doravante, mesmo sobre requerimentos, presente eu no Senado Federal, pedirei verificação
de votação de todas as matérias da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ni!o hoúve quorum para deliberação. Em conseqüência a votação da matéria .fica adiada para a próxima-sessão, juntamente com os itens 6 a 10 dâ pauta que estão em fase de votação.
Pela mesma razão, fica sobrestada a discussão dos itens 11 e 12, vez que
dependem da votação de requerimentos de adiamento da discussão.
São os seguintes os itens cuja votação· é adiada:

-6Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1978,
do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de- Administração, tendo
Pareceres, sob n9s 1.034 e 1.035; de 1979, das Comissões:
- de Consdtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e no
mérito, favorável.
- de Legislação Social, contrário.

-7Votação, em primeiro turno, do Projeto de LC:i do Senado n9 90, de 1979,
do Senador Franco Montara, que c;oncede aos empregados domésticos período de ferias igual ao dos demais empregados da Lei n• 5.859, de II de dezembro de 1972, tendo
Pareceres, sob n•s 961 e 962, de 1979, das Comissões:
. . ;__ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiciQade; .
-de Legislação Social, favorável, com Emendas de n'?s 1 e 2-CLS, que
apresenta. e voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.

-8Votação, em- primeiro turno (apreciação· preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1979, do Senado Francc Montoro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos ·em espetãculos de diversões, tendo
Parecer, sob n9 963, de 1979, da ComiSsão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

-9Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
Parecer, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O parecer lido vai à publicação.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 264, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a reintegração dos dirigerites e representantes sindicais beneficiados pela anistia, ten-

O Sr. Leite Chaves (PR)- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra áo nobre Se:"
nador Leite Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (PR)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou re-

do
Parecer, sob n9 968, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

cebendo, cm data de hoje, um oficio da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito. nos seguintes termos:

OFICIO CONTEC N• 80/388
BrasJ!ia-DF, 20 de março de 1980

-11Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9.8l, de 1977
(n• 1.286/75, na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiãrias a
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo

Pareceres, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras PUbUcas (ouvido o Ministério
das Comunicações), favorâvel, nos termos de substitutivo que apresenta;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Transportes;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes,
com 3 subemendas que apresenta; c
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e
às subemendas da Comissão de Economia.

(Dependendo da votação do Requerimento n• 31/80, do Senador Jarbas
Passarinho, de adiamento da discussão.)

-12Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar de juridicidadc,
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n9 97, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, acrescentando alínea f e alteran-

do o item III do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
Parecer, sob n'i' 1.223, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.

(Dependendo da votação do Requerimento n• 32/80, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em decorrência da falta de quo33, de 1980, lido
no expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n• 91/79.

rum para deliberação, fica prejudicado o Requerimento n.,.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, redação final de
proposição aprovada na Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do parãgrafo único, do art. 355, do Regimento Interno, se não houver objeção do

Plenãrio, serã lida pelo Sr. 1•-Secretãrio. (Pausa.)
E lida a seguinte

PARECER N• 77, DE 1980
(Da Comissão de Redação)
Red3A)ão final do Projeto de Dooreto Legislativo n.0 3,
de 1980 (n.0 37180, na Câmara dos Deputados).
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 3, de 1980 (n. 0 37/80, na Câmara dos Deputados),
que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do
País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente
ano.

Bala das Comissões, 25 de l!lal"ÇO de 1980. - Adalberto Sena,
Presidente - Saldanha De=l, Relator - Murilo Badaró.
ANEXO AO PARECER N.0 77, DE 1980
Red3A)ão final do Projçto de Decreto Legislativo n.0 3,
dle 1980 (n.0 37180, na Cãmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovÇ)u nos termos do
art. 44, inciso III, da Constituição, e eu,
, Presidente
do Senado Federal, promulgo o segulnte
DECRETO LEGISLATIVO N. 0
, DE 1980
Autoriza o Senhor Presidente da. República. a ausentarse do País, no decurso da. primeira .quinzena do mês de
abrfi do corrente ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 :1!: o Senhor Presidente da República autorizado a
ausentar-se do Pais, no decurso da primeira quinzena do mê.s de
abril do corrente ano, para visitar a República do Paraguai a convite do Governo daquele Pais.
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Excelentíssimo Senhor
Senador Leite Chaves

MD. Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro
Senado Federal
Brasllia-DF
Excelentíssimo Senhor Senador,
Os Ministérios da Marinha, Exl:rcito, Aeronáutica, Interior e

Relações Exteriores já estão cumprindo as determinações contidas
na Lei n9 6.683/19, promovendo a reintegração de centenas de servidores, segundo tem sido amplamente noticiado pela Imprensa.
2. Entretanto, o mesmo não vem ocorrendo na área do Ministério da Fazenda, onde numerosos processos continuam sem so-

lução.
3. Diante do exposto e atendendo ao apelo de vários companheiros empregados do Banco do Brasil S.A., anistiados pela sobredita lei, pedimos os valorosos préstimos de V. ExJ no sentido de ser
alertado o Sr. Ministro da Fazenda, para o fato de que o art. 3V, § 29

da Lei n• 6.683/79 e o art. 14 do seu decreto regulamentar fixam
em 180 dias o prazo máximo para todas as autoridades c,lespacharem os requerimentos dos interessados. Dito apelo é feito pporquc a
demora na solução dos problemas tem agravado sobremaneira a an..
gústia e sofrimento de muitas famflias., especialmente de viúvas e órfãos que estão passando por situação aflitiva.
Assim, confiando uma vez ~ maís na sua habitual atenção,
despedimo-nos com atenciosas Suadações,

O Jornal de BrasOia, de hoje, dâ conta de que o Ex~cito reintegra tres
anistiados e, além disso, concede os favores assegurados pela lei aos dependentes de muitos já falecidos. Todavia, Sr. Presidente, o Ministmo da Fazenda tem deixado escoar, sem explicação alguma, o prazo de sei meses, a partir
do protocolo do requerimento, para atender à pretensão de diversos funcionários do Banco do Brasil. Estou com uma relação grande, acompanhada dos
números dos protocolos no Ministério da Fazenda.
Sr. Presidente, seria até compreensível que os ministérios militares fossem os últimos a conceder os favores da lei pela sua normal preocupação com
fatores de segurança. En~etanto, silo esses ministérios os primeiros a cumprir, enquanto os diversÕs ~iniStérios civis, inclusive o da Fazenda, d~a de

dar cumprimento à lei, uma lei po!Jtica, originada do próprio Governo. O que
é lamentável é que todas essas pessoas, vindas de um longo sofrimento, de um
longo exilio interno, tiveram suas vidas desorganizadas, bem como .as de seus

familiares. Enténda-se que a anistia não aparece como um favor, como uma
dádiva, ela é uma conquista que indica o início de uma democracia c mesmo
assim o .Ministério da Fazenda, Sr. Presidente, não 1111 cumprimento à lei.
Aliâs, vou verificar, postcrionnentc, se o lo incorre cm pena de responsabili-

dade um Ministro que deixa de dar cumprimento a um dispositivo taxativo
como ~ este art. 3• da Lei de Anistia, que tomou o número 6.683, Isto 6, art.
3•, § 2• Quero adiantar à Casa que existem centenas de trabalhadores de outras empresas, subordinadas a o~tros Minist6rios, quê também não tivcrani
suas pretensões atendidas até hoje. t assim que o peaaoal da PETROBRÁS
aguarda providências do Minist6rio das Minas e Energia. Os empregados da
Siderúrgica Nacional e da Fábrica Nacional de Motorea aguardam igual providência do Ministmo da Indústria e do Com~cio. Quanto ao Ministro da
Comunicação Social, que participou, como se sabé, da lei da anistia, não lhe
deu cumprimento, tanto 6 que o pessoal demitidO da Rádio Nacional, que
hoje pertence à RADIOBRÁS, ainda estâ aguardando a sua reintegração.
Também, o Ministério dos Transportes não deu cumprimento aos direitos assegurados aos anistiados da Leopoldina, da Central do Brasil e tamb&n do
Loide; ocorrendo a mesma coisa com o Minist6rio do Trabalho.
Dessa maneira, Sr. Presidente, dou conhecimento à Casa, tentando mostrar o desrespeito com que altas autoridades, neste País, reservam para a lei,
de natureza cogcnte, taxativa, como é cata lei da anistia, e que exatamente-
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No apagar das luzes do ano legislativo de 1979, o Congresso Nacional
para evitar protelações como estas - porque as demissões foram injustas na
sua maioria - a- própria lei não se limitou a assegurar o direito, foi alêm, es- aprovou, por decurso de prazo - diga-se de passagem que, na única votação
sobre o assunto. votaram a favor apenas dois ou t_~ês congressistas- um protabeleceu prazo para o seu cumprimento.
Então, Sr. Pr<.sidente, deixo aqui o meu apelo e o meu protesto em re- jeto que se transformou na Lei n9 6.733, de 4 de dCzembro de 1979, que estalação a fatos desta natureza, e passo à Taquigrafia, para não alongar o meu beléce em seu art. }9:
Art. }9 SerãO livremente esColhidos e nomeados, em comissão,
discurso, os nomes dos funcionários do Banco do Brasil que ingressaram com
pelo Presidente da República os dirigentes das fundações instituídas
pedido, hã mais de seis meses, e ainda não tiveram seus direitos assegurados,
ou mantidas pela União, -qu-alquer que seja a sua natureza ou finalidaem razão da inação do Ministério da Fazenda, a quem, em razão desta lei, esde e sem prejuízo de sua autonomia administrativa e financeira.
tão seus direitos subordinados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito beml)
Dir-se-â, Sr. Presidente, que esse diploma legal, fazia-se indispensável,
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LEITE CHAVES EM SEU para que o Senhor Presidente da República pudesse cumprir as suas atribu-ições, no que tange ao provimento dos cargos de direção das fundações insDISCURSO:
tituídas ou mantidas pela União.
Requerimentos de funcionários anistiados, do Banco do Brasil, dirigidos
Mas o importante, a se verificar neste caso, é que a proposição que se
ao Ministério da Fazenda. (Ordem cronológica de entrada dos pedidos.)
transformou nessa lei teve em mira, justamente, incluir entre os cargos de livre nomeação do Senhor Presidente da República os dos reitores de 15 uni~
11-9-79- JosédeMoraesTerra
versidades brasileiras.
- Marcos Flávio Pompeu
Por ocasião da votação da matéria no CoJ?.gresso Nacional, houve a ma- José de Moura Beleza
nifestação de vârios órgãos que Se pronunciaram Contrariamente à sua apro- Adelino Cassis
vação.
- Antonio Faria Lopes
- Rômolo Segalla
A ADUnB - Associação dos Docentes da Universidade de Brasília- Antonio Chiarelie
endereçou ao Senhor Presidente da República a seguinte carta aberta:
- Rubens Vasconcelos
Brasilia (DF), 14 de novembro de 1979
13-9-79 - Luiz Carlos Pontual de Lemos
Exm9 Sr.
- Otto Luiz Pastl
João Figueiredo
- Iraci Campos Silveira (viúva de anistiado)
DD. Presidente da República
- Wilmo Trindade de Oliveira
Palácio do Planalto
2!-9-79 - Cecilia Goldberg Prada (viúva de anistiado)
Nesta
- Terezinha de Lima Carezzattci (viúva de anistiado)
26-9-79 - Miguel Newton de Arraes Alencar
A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (A- Antonio Almino de Alencar Filho
DUnB), representando a maioria dos professores da UnB, vem as~
- Anita Soares Lima
saciar sua voz, publicamente, às demais entidades e associações
10-10-79 - Antunes de Queiroz Chaves
que repudiam, veementemente, os termos do Projeto de Lei n'i' 34,
- Hilmar Candido da Costa
que propõe novos prócedimentos para escolha dos dirigentes de
17-10-79 - José de Ribamar Via na
fundações mantidas pelo Poder Público, entre as quais se encontram
24-10-79 - Salvador Romano Losacco
várias universid~ades.
5-11-79- JosédeAraujoLira
Embora reconhecendo e propugnando pela alteração do pro~
27-11-79- Armando Pianni Pereira
cesso atual de escolha de reitores, particularmente o vigente na
28-11-79- JorgeOkasian
UnB, constatamos que esse projeto representa, porém, um inaceitá- Waldir Ximenes de Farias
vel retrocesso nas conquistas até agora alcançadas no processo de
- Rui Carlos de Alencar
construção de uma Universidade que se coloque acima de partida29-ll-79 - Aurelio Pereira de Souza
rismos e que se mantenha livre de pressões políticas que podem des- Antonio Fausto do Nascimento
virtuar os seus mais legítimos objetivos sociais . .t ponto pacífico em
-- Luiz Viegas da Motta Lima
todas as nações que a gestão universitária resulta do consenso da
- Geraldo Marques
maioria dos que participam na vida das uitiveridades. Estas não po~
- Humberto Archibaldo Campbell
dem ser vistas como meras repartições públicas apenas ao poder
- Affonso Cascon
central.
- Geraldo Fernandes Magalhães
Se aprovado esse projeto, esta-se~á implantando um regime
- Josê Raymundo da Silva .
jurídico duplo para escolha de dirigentes universitários, uma vez
- Humberto Menezes Pinheiro
que as universidades ditas federais, que não são fundações, conti- Ruy Conceição Pedreira
nuarão a aplicando os critérios menos arbitrários atualmente em vi- Erivaldo Trindade Mota
gor, enquanto que as fundações, paradoxalmente, estarão definiti3-12-79 - Wellington Alves de Souza
vamente excluídas dessa possibilidade.
7-12-79 - Wilson Muller
A comunidade universitária apela para V. Ex•, cujo sentido de
12-12-79 - Francisco Nilson Modesto
participação social e o desejo de que se implante a democracia neste
17-12-79 - Antonio da Costa Gadelha Netto
País têm sido reiteradamente expressos, a fim de que reconsidere os
--- Rosalvo Salgueiro Silva
termos do Projeto de Lei n'i' 34, determinando sua devolução ao Ga26-12-79 - Daguzan Cardoso Dias
binete da Presidência, para que possa ser objeto de estudos mais
- Gilberto de Oliveira Azevedo
aprofundados e dos quais participem os representantes de todas as
- Alvimar Figueira da Fonseca
instituições universitárias· enVolvidas.
- -João Gualberto de Noronha Martins
Esses estudos deverão contribuir também para o aperfeiçoa(?)
- Armando Ziller
mento do processo de _escolha de dirigentes universitários, atualNota: Além dos nomes acima, existem muitos cUjoS -requeiiine"iiios~ foram enmente em vigor, de modo a permitir uma participação mais ampla e
tregues diretamente, ou encaminhados por intermédio de órgão~ vinefetiva 'dos_cQrpos docentes, discente e administrativo na designação
culados ao Ministério da Fazenda, sem passar pela Comissão de Anisde seus dirigentes.
tia, que elaborou a relação acima.
Reiteramos nosso pedido, certos de que V. Ex• ficará sensibilizado para a relevância do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Muller) .:... êo11ÇedÓ a: palavra ao nobre
Senador Humberto Lucena.
João Cláudio Todorov, Presidente.
-Por sua vez, Sr. Presidente~ o Conselho de Reitores das Universidades
O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Pronuncia o seguinte discurso.)Brasileiras, em 8 de novembro de 1979, emitiu a seguinte nota oficial:
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo abordar, na tarde de hoje, um assunto que reputo da maior imO Conselho de Reitores das Universidides Brasileiras, através
portância e oportunidade. Refiro~me ao princípio da autonomia universide seu DiretóriO Executivo, em sua 94• Reunião, realizada em
Brasília,- nÕ dia 8 de novembro de 1979,
tária, que está coriendo sêrio risco neSte País.

,\Iarço de 1980
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- Considei-ãndo que é princípio básico deste orgariismo atuar,
por excelênCia, na expressão e defeSa da autonomia universitâria e
- Considerando a preocupação manifesta das vãrias instituições filiadas, quanto aõ teor dO Projeto de Lei n9 34/19, cj_ue dispõe sobre a nomeação dos dirigentes Cfas fundações_ instituídas ou
mantidas pela Onião, ora em tr3mitação no COngreSsO Nã.cion3J,
Torna público:
O ProjetO de Lei n9_ 34/79;incluind6_ as InstltJ.tições_de Ensino
Superior~ iriSHtuídas
iriantidas pela União, sob a forma_ de Fundação, constitui uiria viõlação aO princípio univei-531 ae autõriomiã
universitâria.
Esta autonomia deriva _de um aspecto essencial da U niversidade que é a. libe":'çi~de de_desçonvo,lvim~Qto_:?-9,.cpnheci_~ento, a liberdade de intercâmbio acadêmicQ e a libç_~~ad.e de _çrítiCa_.
Isto supõe, qualquer que seja sua forrila de organização, a independência administrativa e de gOverno; iriciUilido a iridicação de
seus dirigentes; sem iiiterrerência
irijeres~e$ POlítiCo-pãfiidáriOs
de outros alheios à natureza específica da institUiÇãO Univei-sitáda.
É, também, universalmente reconhecido_que as Universidades
d~vam contribuir para o m~is alto desenvolvimento da comunidade
nacional. colaborando ativamente cOm as PolitiCas e planos governamentais neste sentidO. E a experiêliCht tem mostradO; CiãtãiTieilte,
que as inst~f_UiÇõeguriiver~jt~rias poderri cUmprir; de mãrie!ra mais
efetiva, estaS funç_ões, quando_dêsfrutam de a_Utêntica autonomiã, o
que torna maiS enfâtica sUii respOriSabilidãde soCiãl.
Dentro deste entendimento, este ConselhO, conViCtO de _que o
referido Proj~to de Lei nãO contrióúi_i-á para o ãPeffi!iÇõaffieilio das
relações entre o Estado, a Universidade é Sociedade, corlclama as
autoridades do Poder Legislativo e dO POdCf EXecutivo a reexa~i~
narem a matéria; excluindo do Projeto as Fundações' de Ensino Superior.

e

ae

e

a

respondência, estranhando essa interferência indébita na sua independência
de agir, num momento inclusive em que a Universidade Brasileira atravessa
Uma de suas maiores Crises. Vê V. Ex•,_nCssãs cOiSas que parecem rriínimas,
que a abertura tão apregoada começa a se desmoralizar. Ufl1a uriivi!rSidade
tem (jue_ser_autônomi~_ pa~a _qJ.!.e possa cumprir realmente o seu desideratum,
ciUã.l Seja:, de estudar os nossos prOblemas. Na medida em que a política entra
nos mUros vetustos de qualcjueruniversid~de, paira um perigosobr_e a~fin---,ali~_
da_des daquela associ8çào de_ ensi~õ. V. EX• tem o ~p_oi_o, certaffieilte, dos ho~
mens Lúcidos do Pais, ql:le apree'?_sivame:nte esülo_Yendo escoar~se um~ daslibi!rd~d~~-~a~ J?e!l~~rnent() mais irilp?rt~nieS qUe existiam fla vida n8cíonal.

O SR, HUMBERTO LUCENA (PB)- Recolho com prazer o aparte de

v. Ex•, que verri 3.o eriContro do ponto de vista que defendo neste momento,
da tribuna do Seriado Federal.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Pefriiite V. Ex• um aparte?
-

~-

O SR. HUM~BERTO LUCENA (PB)- Pois não, nobre Senador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benel'ides (CE) -Creio que V. Ex• também haverá de fazer
justiÇa ã POSição aaotaaa Peliúiuã. Bancada no inStànte em que se pretendeu
aprovar a Emenda do_ Sena~;O~ frariCO Mi:mt_o~õ; _coi? __ a qual se atenuaria a
drasticídade do projeto que aiinEiu tão violintamerlt~ a autonomia universi~
tária. Recordo-me de que V. Ex•, como Vice-Líder da nossa Represeritação e
responsável pelo encaminhamento dos trabalhos_ pertinentes à nossa Bancada
no Congresso Nacional, tUdO fez Para _(r_ue nOS posi_Cionássemos decididamente~ fav_o_r da_Emend(l___ dl ilustre Rçpresentante de São Paulo, com o que se
minoraria aqu_ela drastiddade da redação original do projeto.

O

SR.~

HUMBERTO LUCENA (PB) - Tem toda a razão

V.~

Ex• ao

lembrar a _Emendã Fr<iiJ.Co Montara~ sobre· a qual falarei daqui a pouco.
Sr~ ~r_e~i~e~te,_~is ~_relação das universi~ade_s brasileiras atingic;ias por
essa l~i, se_ não vier a ~er mod_ificada Como_ pre?<?niZo: F!!-.nd_ação Uniyersidade
dÓ,À_ma~o~as; fi:.íridã_Çaõ-Univ~rsidade de BrãSiHii; Fi.mgãÇão i.JnivCrsidade
Brasília, 8 de novembro de !979: ....:.-Reitor Diirblay GaÍvão, Federal do Ãc_r:e; Furldação Universidade Federal de Mato Gro_ss_o; FunPresidente do CRUB.
da~~o :UniYer:Sid~de_ Feçle~al d_e Mato~ Or?ss9 _gp Sil1; _Furia~ãç~o _U~iyprsiçladt;
Mas, Sr. PreSidente, éiri i:io1da _adiantaram CSSas niãriifestilções_doS Órgãos ~e-~e}al ae_OQ~r6 p~e_to;_oFlmdaçã(, __ ülii~efSid~~e Feder~l cte_Pelóta~;_ Furi~
de classe mais representativos da nossa vida univérsitâri3; Pois o projeto fõi d~ç_ãO _tlnivêi-S1d_ade Fedei-ai _do_ Piauí;_ Funcfação Universidade Federal dC
aprovada e transformadO_éin lei. E, di&ã-Sé dC PãSSãgém, cOID uffi aspecto que sãO Cãi-íOS; Flu:ÍdaçãO Univ~rSidade Federal de Sergip~; Fi.uldãçãO Uri"ivêrSícausa profunda __CsfiariheZ~_jlõis à_ Mensagem do-SeDboi:- P.ú.sldente -da-Re- dade FederaLde Uberlância; Funda~àc UJirterSieaáeF~''ü doViçcsa;:Fun~
pública, apesar de incluir as_ fundaÇões de enSiOo supêrior; fõi Crivílidã
daÇ~~- ú~_iv~i-~l~~~e ~O ~~i-ãilhãO; FüilêiãÇãO OfliVersldãde do IÜõ Gêã.nde e
__ _
Cõrigressõ NãClõilal; sem ExPOSiÇão de MOtivoS do
Mirilsti-õ
EdU- F'i.mdaÇão UliiVerSidade d_o iüô.
cação e CUltura, o MinistrO EdUardO PO!_tella. Ao qUC Pareces. Ex• fOi níai-:J"od~_s_eSs:iS Uni_versidad~. que t~m, na sua estrutura,~.?. ~arâter de Funginaliz_a-~o,P_6_r Oca~i:ij.o__ 9a_iniciativa goyêi-rüimCriiã.I.
____ _
di:tÇão; te~~O. se ~Ssa lei c~ntinuar a vigir, o~_seus Rei~?reSnomeados por SimAliãs tenho em mãos a Folha de S. Pàuio do dia 8 de novembro de l!Í79, ples aió ctO Presidente da RepÓ.blica. Os Reitores passarão a ser pessoas da
confiança POlítica do Senhor Presidente da República.
que, na época, dizia o seguinte':
Sr. Presidente, isto é gravíssimo. POr iSSO meSmo, quaridõ trarisiúiva o
Brasília (sucursal) - O PrOjCto d~ Lein9 35, envlâdO Pelo Paprojeto que redundou nessa lei, no Congresso Nacional, o eminente Senador
láCio do Planalto ao Congre5so, que airi6ui ao p!ésidente da ReFranco Montoro, com sua acuidade, com sua lucidez, apresentou uma emenpública a reSpOnsabilidade pelã esCoihã riõiTICãçãO dos dliiSCrites
da que dizia o seguinte:
de fundações ligadas ao poder público, repreSenta uma redu~ão da
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte:_ _
_
autçmomia l:lriiyers_itária e_un:i reJi-ocesso D.a,_abertura p~líHca. õiãÍl"Parágrafo único~ EXcluem-Se dQ_dis:Posto neSte artigo as FUnte disso, o Ministro EduardO Portelia, e Ó lfder do Governo n0 Sedações destinadas ãõ EnsinO SUperior.~·
nado, Jarbas Passarinho, mostraram-se preocupados ontem e preE S. Ex• justificava sua proposição afii-mando:
tendem estudar o problema para tentar, junto ao Planalto, gestões
que aperfeiçoem a proposta.
Justificação
Acompanhado dos vice-líderes Murilo Badaró, Josê Lins de
A presente tem o objetivQ úhicó de harmonizar o Projeto de Lei
Albuquerque e Tarso Dutra, o Senador Jarbas Passarinho fez onn 9 34/79-CN coin a legislação vigente, e mais especificamente com
tem uma visita ao Ministro da Educação para, segundo disse, retrio art. 49 da Lei 5.540, combinado com o art. 16.
buir visita feita pelo Ministro à liderança. Sobre o projeto de lei das
Sala das Comissões, 26 de Outubro de 1979.- Senador Franco
fundações, que deve atingir 14 universidades federais, o líder arenisMontoro.
ta afirmou que ainda não recebeu instruções do Palácio do Planalto
sobre o assunto, mas concorda que ele representa uma redução na
Sr. Presidente, esses dois dispositivos da Lei itll 5.840 estabelecem o seautonomia universitária.
guinte:
Era, portanto, o próprio Líder do Governo que se manifestava contra a
Art. 411 As universidades e os estabelecimentos de ensino suproposição governamental e que naturalmerite Dão tCve a forÇa necessária
perior isolados constituir-se-ão, quando oficiais, em autarquias de
· --- -~para evitar sua aprovação.
regime Cspechd ou em fundações de direito público e, quando particulares, sob a forma de fundações ou associações.
0 Sr. Gilvan Rocha (SE) - V. Ex• me permite, nobre SenadOr?
Parágrafo único. O regime especial previsto obedecerá às peO SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Ouço o nobre Senador Gilvan
culiaridades indicadas nesta Lei, inclusive quanto ao pessoal docenRocha.
- te de nível superior I ao qual não se aplica o diSposto no art. 3_5 do
O Sr. Gilvan RoChã (SE)- V. EX• abOr_dã um assunto da maior imporDecreto-lei número 81, de 21 de dezembro de 1956.
tância na educação brasileira. As universidades do Br:lsil, em geral, têm mais
E mais adiante:
uma vez sua autonomia sob o cutelo: autonomia conquistada através dos
anos, uma das .s;randes vitórias do meio universitãrlo deste País. A minha UniArt. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reítores de universiversidade, da qual muito me honro de pertencei-, também me endereçou cordade e Diretores e Vice-Difeto:Ces -de unidades universitárias ou esta-
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belecimentos isolados far-se-ã com observância dos seguintes princí-

pios:
I - O Reitor e o Vice-Reitor de universidade oficial serão nomeados pelo respectivo GoVerno e escolhidos de listas de nomes indicados pelo Conselho UniVersitário ou colegiado equivalente.

II- Quando, na adrninístràção superio-r uniVersitária, houver
órgão deliberativo para as atividades de ensino e pesquisa, princi-

ou diga não, dig~ quando e como. Isto lembra um velho slogan, atribuído a
Goebbels, e que se "eStende a todos os brasileiros: "Não pensa, que o chefe
pensará por ti".

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) Senado.
O Sr. Evelásio :Vieira (SC) -

palmente se constituído de elementos escolhidos pelos Departamentos, a lista a que se refere o item anteriOr será organiz3da em reunião

conjunta desse órgão e do Conselho Universitário "oU colegiado
equivalente.

III - O Reitor e o Diretor de universidade unidade universitária ou -estabelecimento isolado de carãter particular, serão escolhiw
dos na forma dos respectivos estatutos e regimentos.
IV - O Diretor de unidade universitário oU estabelecimento
isolado, quando oficial, será escolhido conforme estabelecido pelo
respectivo sistema de ensirio, salVo- nos casos previstos do § {9 deste
artigo.
-§ 19 Os Reitores, Vice-Reiiores, Diretores e Vice-Diretores
das instituições -de ensino superior, mantidas pela União, salvo o
disposto no § 39 dêste artigo, serão indicados em listas de seus nomes
pelos respectivos colegiados e nomeados pelo Presidente da Re-

pública.
§ 29 Será de quatro anos o mandato dos Reitores, ViceReitores, Diretores e Vice-Diretores, vedado o exercício de dois
mandatos consecutivos.
Esta é a legislação especial que rege a matéria, e que foi, praticamente,
derrogada pela Lei n9 6.733, de tal sorte que vamos ter dois sistemas de nomeação de Reitores: um, obedecendo às-rl6fmas prescritas para as universidades federais; outro, que é o da nova lei a que estoU me referindo, e que dá ao
Sr. Presidente da República livre competência pãra nomear quem ele quiser
para Reitores de algumas universidades.
Concedo o aparte ao nobre Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernafd"iDO Viana (PI)- Nobre Senador Humberto Lucena, entendo que o espírito da lei ê no sentido de que as universidades federais, inclusive fundações universitárias, sendo mantidas com recurSOs do Governo fedew
ral, ê claro que deva ser o Governo federal que escolha os Reitores, pessoas
de confiança delei este é que acho ser o espírito da lei.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Nobre Senador, V. Ex• sabe que
as principais universidades br3Sileiras são mantidas pelo Governo federal e,
nem por isso, os seus reitores são de livre escolha do Senhor Presidente da República.
O Sr. Franco Montoro (SP) ---PCimlfC-V--:-EX• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Somente essas quinze!: que ficaram

~ujeitas ao novo sistema.
Ouço o nobre Senador Franco Montara.

O Sr. Franco Montoro (SP)- Congratulo-me com V. Ex• pela oportuna
apresentação desse projeto, que vem devoiver à universidade brasileira um
pouco da autonomia que é necessária ao ensino universitário, a uma corporação, uma comunidade universitária. Quero também, reforçando a resposta
de V. Ex• em relação ao aparte do nobre representante da Maioria, dizer que
neste aparte está precisamente o ponto, a nosso vei- errado, em que o Governo coloca o problema. Dinheiro público não é dinheiro do Presidente da República. Dinheiro público é da Nação. E não há nenhuma razão para que o
Presidente da República se arrogue esse direito" Que se tire esse direito da
própria corporação universitária. O grande mãl que o Brasil sofre neste momento é essa centralização absurda de competências nas mãos do Presidente
da República. Ele, tendo que tratar de tudo, acaba não tratando de nada. Os
problemas que são peculiares à Presidência da República é que devem ser resolvidos por ele. Nos mais, é preciso confiar na universidade, como ê preciso confiar no município, confiar no Estado, confiãf- em- todas- as demais comunidades que integram a grande comunidade nacional. A Nação é uma comunidade de comunidades. O Brasil não é urna soma de indivíduos sob as ordens de
um chefe. Isso empobrece muito o conceito da Nação Brasileira e é precisamente essa centralização que está provocando a maioria dos nossos problemas graves, como por exemplo, o problema nuclear, resolvido na sua programação detalhada por alguns burocratas, marginalizando a comunidade
científica, marginaJizandO o CongrCsso Nacional e todos aqueles que têm
igual direito de falar em nome do Brasil.
Agora, por exemplo, em relação às eleições diretas, todos estão de acorde, mas todos--estamos--agu-ardando-que- -o-P-residente-da-República diga- sim

e

O aparte de V. Ex• foi uma

grande contribuição ao pronunciamento que estou fazendo, neste instante, no
Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Pois não, nobre Senador Evelâ·
sio Vieira.
O Sr. E:Ve13sio Vieir8- (SC)- O pior é o fãto que vou registrar: a Universidade de Santa Catarina remete ao Presidente da República a relação de nomes para ser indicado o novo reitor daquela Universidade e essa relação é
submetida à apreciação da Bancada do PDS, que- Vai decidir sobre quem vai
ser o novo reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.

-0 SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Veja V. Ex• esse é um caso inusitado neste País. Atê hoje, não se tem notícia de comportamento semelhante.
Falava-se muito que antes de 1964 campeava no Brasil a polftica de clientela.
Mas nunca houve tanta politica de clientela corno atualmente, neste País. Tudo, hoje, ê feito na base do .. toma lá, da cá". Inclusive, como disse o nobre
Senador Evelásio Vieira, até os cargos mais altos rie: m~o-nífi,..,...., ·-~· ..... --"' ':!-:universidades federais estão sendo negociados na mesa das transaçoes pohticas.
O Sr. Itamar Franco (MG) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco (MG)- Entre as universidades brasileiras que funM
cíónam em regime de fundação que tiveram sua autonomia prejudicada, encontro duas de Minas Gerais: a Fundação da Universidade Federal de Uberlândia e a Fundação da Universidade Federal de Viçosa. V. Ex•, há pouco, falou no aspecto grave de se servir a autonomia das universidades. Nobre Senador Humberto Lucena, não é de se estranhar; estamos ainda vivendo o resquício do autoritarismo, que dita normas para o aspecto político, que dita
normas na ordem económica do País. Não podemos estranhar a lei. Ainda há
pouco o nobre Senador Franco Montara lembrava esse centralismo que aí
existe, que enfraqueceu os Estados, os Municípios e aí permanece, razão pela
qual cumprimento V. Ex• e lembro que não podemos estranhar que este Governo mantenha ainda os resquícios de autoritarismo, sobretudo com um
partido, nas duas Casas, que não tem vontade parlamentar.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Realmente. Não podemos estradevemos ê protestar contra essa lei iníqua que está. levando a intranqUi~

nhar~

tidade aos campi universitários. A comunidade universitária, alunos e professores,_já está de há muito lutando pela reforma da lei atual, no sentido de democratizar mais ainda os critérios de escolha dos reitores, dos dirigentes das
universidades. Os professores, os docentes, os alunos, querem participar amplamente dessa escolha. Num momento como este, tivemos uma lei dessa na·
tureza, que não pode prevalecer. Na UnB, na Universidade de São Carlos e
em outras universidades brasileiras estamos às vésperas de fatos gravíssimos.
Fala-;se em paralisação de aulas, em greves, jUstamente por causa dessa si~
tuação que se criou. As 15 universidades sentem-se atingidas na sua autono~
mia e a comunidade estudantil já se movimenta -:- estou ciente de que ama~
nhã, por exemplo, a Universidade de Brasília vai fazer a primeira paralisação
do ano.
Daí por que, Sr. Presidente, tomei a iniciativa de apresentar ao Senado
Federal um projeto de lei que já se encontra tramitando nas comissões, nos
seguintes termos:

Art. jo A Lei no 6.733, de 4 de dezembro de 1979, não se aplica
à escolha e à nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior.
Com isto, Sr. Presideflte, estará sanadia situação. O Senhor Presidente
da República continuará com toda a sua competência para nomear os dirigentes das demais fundações, menos os das fundações de ensino superior.
O que qUero, ao finalizar este meu ligeiro pronunciamento, na tarde de
hoje, agradecendo as manifestações de apoio recebidas, 6 fazer um apelo à Liderança da Maioria, no sentido de apoiar este nosso projeto que tem um alto
sentido, porque visa defender a autonomia ~niversitária no Brasil. ·
Éra o que tiriha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - A redação final foi lida, mas,
por falta de quorum. vai ser publicada para entrar na Ordem do Dia de amanhã;-
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Evelâsio Vieira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCCJRSO QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.

541

O outro requerimento, Sr. Presidente, que encaminho a V. Ex• é o se-_
guinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N•

• DE !980

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia~ o següinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Pelo Oficio n9 30, de abril de 1971, o então Governador de Minas Gerais,
Rondon Pacheco, dirigiu ao Senado Federal uma solicitação no sentido de
ser autorizada uma operação de crédito de até USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), ou o equivalente em outras moedas,
destinada a solver compromissos anteriormente aSsumidos, sem que se acarrete aumento do limite global do endiVidamento externo do Estado".
Esta s_olicitação fora feitã confOrme o texto conStitucional em vigor, o
qual estabelece competir privativamente ao Senado Federal, dentre outras
---- atribuições a de:

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais. solicito de V. Ex• as necessârias providências no
sentido de encaminhar ao Poder Executivo o seguinte requerimento de informações:
I. Com que entidade (s) externa(s) o Estado de Minas Gerais negociou
o empréstimo autorizado pelo Senado Federal, por intermédio da Resolução
n• 27, de !972?
2. Quais foram -as obrigações assumidas, em termos de obrigações contratuais, pelo Estad() de Minas Gerais, em decorrência do referido empréstimo externo?
3. Qual a atual situação do_empréstimo externo em causa?
4. Os recursos provenientes do empréstimo externo autorizado em Resolução pelo Senado Federal foram objeto de integral aplicação nas obras
(trechos selecionados do Programa Rodoviãrio Prioritário de Minas Gerais)
para as ·quais foram contratados?

..Autorizar empréstimos, opá3Ções ou acordos externos, de
qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal e
dos MunicípiOS, ouvido o Poder Executivo Federal". (art. 42, IV)

O texto constitucional ora em vigor inclui entre as competências privativas do Senado Federal, em seu artigo 42, o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Itamar Franco.

Concedo a palavra ao

H

A Resolução nt» 37, de 1971, concedeu a autorização pleiteada.
Muito embora esta fosse a primeira autorização concedida pelo Senado
Federal, dentro da no_va_sistemâtica determinãda pelo texto constitucional, é
certo que anteriormente outras contratações de recursos financeiros no exterior jâ tinham sido realizadas, tanto assim que o fundamento da que então se
analisava estava em busca de uma .. fórmula que permitisse o reescalonamen~
to dos débitos vencíveis a_ curto prazo em mOeda estrangeira que oneram o
Tesouro Estadual" (de Minas Gerais), conforme expunha o ofício de início
citado, subscrito pelo na época Governador do Estado, Rondon Pacheco.
Desconhecemos a quanto alcançavam, em agosto de 1971, os débitos ex~
ternos de Minas Gerais e seus Municípios. Mas quanto às autorizações aprovadas pelo Senado Federal, para o Estado de Minas Gerais - e eu chamo a
atenção, sobretudo para os representantes de Minas no Senado- estas atingiram, entre 1971 e 1979, a 292 milhões de dólares, sem que aí estejam computadas as garantias, de 167,4 milhões de dólares, de empréstimos externos prestadas pelo Estado para a indústria automobilfstica fnontada em Minas Ge~
rais, mais precisamente, o chamado projeto Fiat.
Assim, adicionando as autorizações ob_tidas por Minas Gerais, diretamente e para a prestação de garantias, o endividamento externo do Estado,
Sr. Presidente, neste período de nove anos, alcançou a um total de 459,4 milhões de dólares, parte do qual, com toda a certeza, jã foi ãmortizado, o que
reduz esse montante.
Dois aspectos merecem consideração quanto ao que estabelece o artigo
42, item IV, do texto constitucional.
Em pririleirb lugar, uma autorização dada a alguém deve ser precisa e
conter todas as informações necessârias a que seJa: Côrilpletamente satisfeito o
mandato.
Além disso, uma autorização em sr ffiCsUúl é irisufic1eiile, -desde ·que inúmeros outros atas são praticados em função dela, os quais devem ser objeto
de acompanhamento e fiscalização, pois Somente assim se poderá atingir a
certeza de que a autorização alcançou os seus objetivos.
Com relação aos dois aspectos mencionados, não tem havido o necessário cuidado. Assim, as autorizações têin _sido amplas demais, enquanto por
outro lado nota-se a falta, ao que parece, sem exceção, de qualquer pronunciamento dos beneficiários- sobre o modo como foram utilizados_ os recursos e
se foram prontamente cumpridos os compromissos derivados dos contratos.
Estamos, portanto, Sr. Presidente, apresentando a V. Ex• o seguinte requerimento para que possa ser encaminhado ao Poder Executivo.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N•

Justificação

"IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos,
de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo Federal."
Não resta dúvida quanto à importância desse artigo constitucional, porquanto coloca o Senado Federal na condição de apreciar diretamente a oportunidade de tais atas.
E foi diante do volume extroa_rdinãrio de recutsos, cujo levantamento no
exterior, em 1979, obteve autorização legislativa, que a Comissão de Economia da Casa manifestou a sua preocupação, pois no espaço de um ano praticamente quintuplicou a captação de empréstimos em fontes estrangeiras.
Entre 1970 e 1979, o Senado autorizou a contratação de empréstimos a
Estados e Municípios num total de 4 bilhões e 66 milhões de dólares, sendo
aproximadamente 32% apenas no último ano da série.
No entanto, muito embora parcela ponderável das autorizações tenha
sido dada a empréstimos jã obtidos, ou por obter, no mercado do dólar, foram realizadas também contratações em outras moedas, as quais, convertidas
em dólares (cotações das moedas do último dia d_o mês de dezembro de 1979
- e cito o Boletim do Banco Central do Brasil, vol. 16, nt» 2, fevereiro de
1980, pâg. 179 a 181), resultaram, ainda mais, Sr. Presidente, naqueles quatro
bilhões, mais um total de 103,899630 milhões de dólares.
O Sr. Evelásio Vieira (SC) -

Dã licença para um aparte, Senador?

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito prazer.
O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Quatro bilhões e seiscentos milhões de
dólares que alguns municípios brasileiros e Estados tiveram que se socorrer
da poupança externa. É por isso que o Partido Popular tem, como uma das
suas bandeiras, entre outras reformas, a reforma tributária, para dar condições aos municípioS de terem os recursos próprios, não precisarem se socorrer da poupança externa, pagando juros elevadíssimos, sofrendo, principalmente, com a desvalorização da nossa moeda. Com essa reforma os municípios terão condições de progredir e prosperar, porque estão todos numa miséria franciscana. V. Ex• faz bem em enca_mi_nhar esses requerimentos. Mas
façamos votos de que o Governo responda a esses requerimentos sérios, objetivos e necessários, de V. Ex• Mas, para este Governo que aí estã, como para
os anteriores, assuntos de tamanha importância são de somenos importância.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- V. Ex• tem toda a razão, sobretudo
no último aspecto do seu aparte.

, DE 1980
Tenho sido infeliz com a Mesa Diretora, sobretudo. com o nosso Presidente Luiz Viana, a quem respeito e admiro. Mas S. Ex•. invariavelmente,
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito de V. Ex" se digne encaminhar tem ind~ferido meus pedidos de requerimento.
Creio que, em empréstimos aprovados pelo Senado, empréstimos soliciao Poder ExecutiVo- o Seguinte requerimento de informações:
I) Com que éntídade (sJfinanceira(s) o Estado de Minas Ge- tados pelo meu Estado, Minas Gerais, S. Ex• não vai negar estas informações.
V.
Ex• tem toda a razão: são 4 bilhões e 66 milhões de dólares. E a conrais concluiu as negociações, autorizadas pelo Senado Federal, por
intermédio da Resolução nt» 37, de 1971, e tendentes a obter no exte- versão de outras moedas para o dólar acresceria este valor ainda de mais de
103 milhões de dólares.
rior um empréstimo a:té o limite de 30 -milhões de dólares?
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Permite V. Ex• um aparte?
2) Qual o valor global contratado e quais foram as obrigações
contratuais então assumidas?
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ouço V. Ex•, nobre Senador Mau3) Qual a situação atual do referido empréstimo?ro Benevides.
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O Sr. Mauro Benevides (CE) __ ~ Nobre Senador Itamar Franco, em
1977 me detive, durante alguns dias, sobre este assunto que V. Ex•, com muíta
oportunidade, traz agora a debate n~ Plenãrio ·qo Seriaqo fe(feral aü"ri.Vés,
sobretudo, da formulação desses requerimentos de informações que serão dirigidos ao Poder ExecUtiVo. Oesejo destaç~r gue naquela ocasião, aventei a
hipótese de se alterar a Resoh.içãQ-nq 93, que -dfsCiptíiul-i cO-il~ieSSão dõS emPréstimos exlernos. Eritéhdia eu que a Resolução agora cita-da era extremamente liberi:tl, possibilitando, exatamente, aquela enxurrada de soliCitaÇões
com que se defrontava o Senado Federal. Na ocasião me assaltou uma dúvida, sobre se não teríamos nós, Senadores - j~ que estãvamos ap~eciando o
assunto- competência para propor alteração da Resolução n9 2f ~. Pafã
tarrecimento meu, defrontei-me com uma ·nortrhlCõitstitucion:al impeditiva
da iniciativa parlamentar para a reformulação dessa Resolução n9 93~ Somente por iniciativa do Sen_hor Presidente da República é ·que o Senado pode alterar a Resolução n9 93. Sabe V.-Ex• que a Resolução é exatamente o instrumento legal emanado do Senado Federal. Pois bem, a alteração dessa ~€?SO
lução depende de inidãtiVã do Poder Executh·o. Veja v:"Exf.-COrrio as nossas
prerrogativas estão cada dia escasseando ainda mais. E~. Ex•, no instante em
que encaminha requerimCntÕ Sobre matéria dC: iariianha- releVâO.cia, fiCa preocupado com a destinação, sem saber se ele, de fato~ vai chegar ao Poder Executivo para a prestação desses informes, desses dados da maior importância
para o ajuiz3mento da verdadeira situação da dívida externa do País. Portanto, V. Ex• deve continuar de[endendo essa te~e, apresentando seus requerimentos de informação, para ver se desta forma nós consdintízamos o Congresso Nacional para se alterar imediatamente esse comportamento do Senado e, sobretudo, se leVar àqUilO que serii o lâf!ãFu-ma rriõdificação substanciai e decísíva nessa norma cerceadora de uma prerrogativa elementar de
qualquer Deputado ou Senador - conhecer a situação da <:lívida extern~ do
País.

es-

O SR. ITAMAR FRANCO - É exatamente, nobre Senador Mauro Benevides, a beleza do aparte de V. Ex•, um homem profundamente conhecedor
do que levanto, agora, no Senado Federal- e fP.z muito bem em lembrar o
problema da Resolução n"' 93- e mostrando, Sr. Presidente, o absurQo: só
por iniCiativa do Senhor Presidente da República ...
O Sr. Mauro Benevides (CE) -

Uma Resolução!

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- ... é que se pode alterar uma Resolução do Senado Federal.
Veja, Sr. Presidente, a que ponto nós chegamos!
Tenho, Senador Mauro Benevides, as minhas dúvidas realmente, mas tenho que cumprir a minha obrigação, como representante do meu Estado,
porque entendo ·que o Senado, jã disse isso aqui mais de uma vez, é o povo na
sua regionalidade, e se nós possibilitamos aos nossos Estados esses empréstimos- e, lamentavelmente, nós temos que aprovar esses emprêstimos porque
eles estão empobrecidos, não só os Estados como os municípios - precisamos saber, também, o que aconteceu, qual a destinação; se a destinação foi
realmente cumprida no seu aspecto fisico.
Precisamos acompanhar, Sr. Presidente, precisamos fiscalizar e, lamentavelmente, não temos essa estrutura no Senado Federal para cumprirmos
um mínimo - conlo disse o Senador Mauro Benevides - que se exigiria a
quem empresta.
O Sr. Mauro Benevid~ (CE)- Nobre ~enador Itamar Franco, vou citar
um dado: em três dias apenas, no final daquela primeira etapa de trabalho da
Sessão Legislativa de 1979, o Senado Federal aprovou autorizações de em~
préstimo-s externos num montante de 850 milhões de dólares.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Senador Itamar Franco, permite V. Ex•
um aparte'?
O SR ITAMAR FRANCO (MG) - Jã concederei a V. Ex• o aparte.
Mas veja V. &•, Senador Mauro Benevides,,_eu di~_ia hã pouco ao Senador Evelásio Vieira que, de 1970 a 1979, aprovamos mais de quatro biihões de
dólares. E só no último ano da série, desses quatro bilhões) 32% foram aprovados, repito, no último ano da série.
Ouço V. Ex• com muito prazer, Senador Bernardino Viana.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Muito obrigado. Senador Itamar Franco. Agora mesmo, na Comissão de Economia, por iniciativa do Presidente,
mandamos proceder a um levantamento dos empréstimos autorizados pelo
Senado Federal de 1970 a 1979. Aliãs, quando V. Ex• era Presidente da Comissão, jã havia determinado que se fizesse esse levantamento.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- lô: verdade.
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O St. Bernardino Viana (PI) - Então, verificamos também agora que
em face <:!este art. 42, inciso IV, da Constituição Federal:
..Compete privativamente ao Senado Federal:
IV - autorizar empréstimos, operações ou acordos externos,
de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, ouvido o Poder Executivo F6deral."
VerificãmoS -que os dados quC estavam acompanhando os processos
eram insuficientes para guC-fOrm~ssenios um juízo da viabilidade da capacidade de pagamento dos iomaâofes- de enip-ré-StimoS, Isto e~- dos EStados e Municípios. Então, na semana passada, o Presidente da Comissão de Economia,
o nobre Senador Teotônio Vilela, dirigiu-se à.o Presidente do Banco Central,
pedindo que os emprêstimos fossem encaminhados com planilhas contendo a
rec~~ta e despesa do tomador do empréstimo por um período "X", para que
pudéssemos julgar a viabilidade ou não do empréstimo pretendido. Era este o
esclarecimento que queria prestai- a V. Ex• Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu que agradeço ao nobre Senador
Bernardino Viana a"s informações qu-e traz 3.o Plenário, sobretudo decorrentes da manifestação do Presidente da Comissão de Economía, o nobre Senador Teotônio Vilela.
~or outro lado, Sr. Presidente, quando o texto constitucional atribuiu ao
Senad() federal à çompetência privativa piira autorizar emprêstimos, operações ou acordos externos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, não quis com isto limitar apenas a uma
etapa do processo a participação do referido ramo do Poder Legislativo, jâ
que quem autoriza passa a ter também uma parte da responsabilidade, especialmente tendo em vista que as autorizações até hoje aprovadas têm se caracterj~ado pela sua amplitude, sendo mesmo verdadeiros cheques assinados em
branco.
Autorizar, no caso, compreende também estabelecer formas de acompanhamento, tanto das obrigações contratuais assumidas quanto da aplicação
dos recursos.
--- Dentro deste entendinlento é que encaminhamos esses requerimentos a
V. Ex•, Sr. Presidente, na certeza de que desta- vez eles serão definidos. E tenho certeza de que se a Mesa fosse presidida efetivamente por V. Ex•, eles seriam realmente deferidos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- De acordo com o Regimento,
os requerimentos serão encaminhados.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival :Saptista.
O SR. WURIVAL BAPTISTA (SE. Pronuncia o seguinte discurso.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo, hoje, abordar a entrevista concedida por Dom Luciano Cabral
Duarte, Arcebispo de Aracaju, à Revista Veja, de 30 de janeiro do corrente
ano, sobre a "lealdade ao Evangelho" c "pela restauração da fé", contra a radicalização e o absurdo da chamada "Igreja Popular", vanguarda e ponta de
lança de deformações soi-disant progressistas, consubstanciadas-em equívo·
cas postulações de uma suposta "Teologia da Libertação".
- A entrevista de Dom Luciano Cabral Duarte equaciona, com lúcido realismo crítico, o atual panorama da Igreja Católica, e contribui para um me·
lho r esclarecimento e orientação dos católicoS brasiieifos-- a imensa maioria da nossa população que poderia sentir-se perplexa, ou mesmo angustiada,
em face dos conflitos de tendências díspares e antagonismos emergentes
diante das divergências que se esboçam no concernente ao correto equaciona~
mento e solução dos graves e complexos problemas sociais de nossa terra.
Seria desnecessário relatar, neste momento, a biografia c a luminosa trajetória de Dom Luciano Cabral Duarte, tambêm um grande educador a quem
Sergipe muito deve e· muito conhecido em nosso País. Prova disto é o fato de
que ele acaba de ser reconduzido, por ato do Senhor Presidente João Baptista
Figueiredo, com um novo mandato de seis anos, ao Conselho Federal de
Educação.
O que me cumpre evidenciar desta tribuna é o acerto, é a segurança, é a
objetividade dos enunciados e atitudes do Egrêgio Arcebispo do meu Estado.
Acreditamos, com ele, no primado dos valores humanos e sociais, na cssencialidade de uma legitima pol!tica de promoção humana. bem-estar geral
para todos os seres humanos, e melhoria dos padrões de qualidade de vida
dos brasileiros.
Temos, como Dom Luciano Cabral Duarte, uma profunda convicção
nas possibilidades de erradicação do pauperismo das mas~as rurais ou urbanas, da eliminação dos fatores de desintegração das famílias e da marginaHzação de vastos segmentos da população, dentro dos princípios e doutrinas
tradicionais da Igreja, sem necessidade de apelar para ext~avagâncias doutriM
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nárias ou ideológicas, - isto é, numa opção pelos pobfes e despojados, à luz
do Evangelho, sem ceder às tentações da radicalização sócio-política.
Ou, conforme as recomendações definitivas do Sumo Pontífice João
Paulo II, no sentido de ser a missão social d.a Igreja desempenhada à luz do
Evangelho, sem a interferência de quaisquer deformações inspiradoras pelos
radicalismos.
Sr. Presidente, solicito a inserção, no texto do meu discurso, cLi entrevista de Dom Luciano Cabral Duarte, e desejo acentuar que o faço em virtude
de concordar com os conceitos defendidos pelo preclaro e incontestável líder
da corrente moderada ou conservadora-bernardina da hierarquia eclesiástica
brasileira. Conservadora no seu bom e Iegíiimo sentido, como expressão objetiva do bom senso, do equilíbrio e da serenidade inalterável da-inflexível fidelid3.de às sólidas e profundas convicções religiosas de um sacei-dote atualizado, efetivamente leal ao Evangelho e plenamente integrado nas diretrizes
do Sumo Pontífice, o Papa João Paulo II. (Muito Bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO.

Entrevista: Dom Luciano Cabral Duarte
PELA RESTAURAÇÃO DA F~
O Arcebispo de Aracaju e vice-presidente do CELAM critica os
católicos que confundem a religião com a política

Por J.A. Dias Lopes e Ricardo Nob/at
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para 115 milhões de brasileiros, dispomos de pouco mais de 12.000 sacerdotes, metade dos quais oriunda de países estrangeiros. Que país católico~ esse,
incapaz de gerar seus próprios padres, missionários e religiosos! Nossos católicos desfalecem e morrem de anemia espiritual profunda. E nós, com o alimento à mão, não nos mobilizamos para socorrê-los. Finalmente, há também
a questão da transformação do Brasil no país número um das superstições,
dos cultos mágicos, da macumba. Que iniciativa tomou a Igreja para fazer
face a essa calamidade religiosa? Mas, enfim, jâ que venceu o problema da
terra, discutamos a terra ...
Veja - Qual seria o papel da Igreja nessa discussão?
D. Luciano - Nós, bispos, podemos ter idéias, mas não dispomos de
instrumentos para implementA-las. Todavia, acho que precisamos defender
uma reformulação fundiária, uma reforma agrária que respeite as peculiaridades das diferentes regiões do País. Nós, cristãos, temos como verdade, decorrente de nossa fé, o princípio da destinação universal de todos os bep.s ..A
reforma agrária, porém, é da competência do Estado. Não é missão dS: Igreja
oferecer soluções técnicas prontas ao Governo.
Veja - Mas há bispos que temem que a retomada dessa bandeira possa le--

var setores do clero a novas radicalizações de esquerda.
D. Luciano- A radicalização é sempre má conselheira. Muitas vezes ela
ocorre como um protesto alucinado diante de um problema pelo qual ainda
não se fez nada. Não nego que a reforma agrária tenha provocado no passado
- e mesmo ainda hoje- comportamentos radicais de setores da Igreja. Mas,
atualmente, como o peso do episcopado se inclina muito mãis por uma linha
de prudência, de bom senso, esses extremismos tendem a ser minimizados,
sobretudo nas assemblêias da CNBB.
·

Depois de treze anos de episcopado, Dom Luciano Cabral Duarte, 55
anos, arcebispo de Aracaju, notabilizou-se como um dos pilares do conservadorismo da Igreja, no Brasil e na própria América Latina. Atual vice"A Igreja popular é um absurdo''
presidente do Conselho Episcopal LatinoMAmericano - CELAM, membro,
desde o governo Médici, do Conselho Federal de Educação, Dom Lucian:o é
Veja - Recentemente. diante de um conflito de terras, o arcebispo de Jodo
homem de trato informal e muito habilidoso. Pelo menos em Pessoa, Dom José Man·a Pires,pregou a desobediência "a qualquer ato de autoduas ocasiões liderou os bispos brasileiros mais conservadores: em fins de ridade que contrarie os interesses do povo", O en'JIOlvimento da Igreja deve che·
1978, quando conseguiu eleger a maioria dos delegados que representaram a gar a esse ponto?
D. Luciano - Não quero julgar um colega e, além do mais, um amigo a
Igreja do Brasil na Conferência de Puebla, México e no ano passado, quando saiu derrotada a chapa que ele apresentou para disputasr ã.s eleições da quem estimo.~ muito dificil saber a reação que a gente mesmo teria numa si·
tuação idêntica. Mas, por formação, eu talvez não tomasse uma atitude tão
CNBB.
Licenciado em Ciências, Letras e Psicologia pela Universidade de Sor- radical assim. Até porque a experiência ensina que a repressão, quando vem,
bonne, na França, ex-presidente do Movimento de Educação de Base da Igre- atinge as pessoas de menor projeção social. Dou um exemplo: por volta dos
ja, Dom Luciano desenvolve, há onze anos, nas vizinhanças de Aracaju, uma anos 1962-63, houve uma tendência para a esquerda radical no meio da jubem sucedida experiência de reforma agrária. São cinco fazendas comuni- ventude universitária católica brasileira. Depois, os sacerdotes, os assistentes
tárias que ocupam uma área total de 3.344 hectares e geram beneficies para eclesiásticos responsáveis por isso, acabaram, em sua maioria, indo para fora
do País. Quem sofreu as conseqüências por aquelas idéias? Foram os estudan·
cerca de 1.200 pessoas.
De férias em São Paulo desde dezembro, Dom Luciano prepara-se para tes, os que ficaram.
Veja - Qual a influência da po/(tica dentro da Igreja no Brasil?
participar de mais uma assembléia geral da CNBB que se realizará de 5 a 12
D. Luciano - Acho que não ~ possível avaliar. Por~m, no Brasil, parece·
de fevereiro próximo em ltaici. O tema central do encontro- que deverá reu·
nir cerca de 240 bispos - é a questão do uso e da posse da terra no Brasil. E, me que andamos, em alguns meios de Igreja, já numa etapa em que a prâxis
nele, o arcebispo de Aracaju manifestará. uma preocupação que o aflige: a de da política é fonte orientadora da te, quando deveria ocorrer o contrArio. E
que a atenção pastoral do nosso episcopado continue a privilegiar sempre e hã quem diga que, em certos grupos de vanguarda, a caminhada estâ chegan·
mais os problemas sócio-políticos, em detrimento dos problemas específicos do perto de uma fronteira onde a fé, julgada alienante, ~posta entre parênteses, e a política ocupa todo o campo vivencial. De fato, como no mundo inteida Igreja.
ro, a politica invadiu os horizontes da Igreja de nosso País. De inúmeros leigos tenho ouvido queixas como· esta: ''Quando vamos à missa buscando um
"A radicalização é má conselheira"
encontro com Jesus Cristo, freqUentemente lá nos vem o padre a falar de poUVeja- Por que a CNBB escolheu a terra como tema de sua próxima as- tica, de greve, de inflação, de demarcação de reservas indlgenas ... ". Devoresembléia geral?
conhecer que, no momento, em numerosos templos católicos P.arece não haD. Luciano - O tema foi escolhido em nove_mbro passado, pela chama- ver mais lugar para a transcendência. Falar dos problemas sociais ~ necesda Comissão Representativa- uma espécie de mini-assembléia do episcopa- sário. Mas esquecer a adoração do Senhor, a urgência "de alimentar a vida de
do nacional e pela cúpula da CNBB._ Os participantes desse encontro fé da comunidadeJ _parece-me uma mutilação do âmago da religião. Quem,
dividiram-se em dois grupos: um queria a terra COino tema central; outro, a hoje, ainda fala em oração, em graça, em vida espiritual?
questão das vocações sacerdotais. Na votação, ganhou o primeiro. Acho que
Veja - Mas os que misturam polftica e fi se dizem inspiradas pelo
a escolha se deveu a sua aguda atualidac;!e. Afinal, não tem havido um traba- ConcRio Vaticano II...
lho profundo, no Brasil, no sentido de proporcionar uma melhor vida aos
D. Luciano- A partir do Vaticano II, a Igreja baixou suas pontes leva·
camponeses. Por quase toda parte explodem problemas de grileiros, de pos- diças com o mundo, s~indo de um tCmpo de separação c de desconfiança com
seiros, de índios. A meu ver, na base de toda essa questão está a indispensável . o mundo. Como disse o Papa Paulo VI, a Igreja passou a querer, como Jesus
reestruturação fundiária do País. Mas isso não quer dizer que a terra seja o único Cristo, lavar os pés dos humildes e sofredores. Acontece que, graças à mil interna importante para a Igreja. Hã outros que também tocam fundo o coração terpretação do Vaticano II, certos setores do clero passaram a confundir a
dos seus pastores.
Igreja e o mundo, o que é errado. Igreja e mundo são realidades que se entreVeja - Quais seriam esses temas?
cortam mas que não se recobrem completamente. Haverá sempre uma faixa
D. Luciano - A própria questão das vocações sacerdotais. Aflige-me o do mundo que resistirA à ação da Igreja. Por outro lado, a Igreja sempre ulfato de, nestes últimos dez anos, nós, bispos do Brasil, jamais termos coloca- trapassará o mundo com a sua dimensão escatológica, ou seja, de transcendo como tema de uma de nossas assembl~ias algo tão específico e dramático. dência. Pena que nem todos os religiosos compreendam isso e que muitos,
Somos o maior País católico do mundo, segundo a amblgua estatística feita equivocadamente, empenhem-se, por exemplo: em imaginar a substituiçlo
em cima do número de batizados. Sorrimos, desvanecidos, quando ouvimos da igreja institucional, hiel-ârquica, que tem o papa e os bispos, por uma isreque o Brasil tem um dos episcopados mais avançados do mundo. Entretanto, ja popular.
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· Veja - E o que seria essa "igreja populai-"?
D. Luciano- Seria uma igreja na qual o povo é o lugar teológico. Ele é
que receberia a revelação de Deus, e junto- dele que se detectaria aquilo que
Deus quer- agora- da sua Igreja. A meu ver, a chamada •'_igreja popular"
é um erro, um exagero, um excesso que toca às raias do absurdo. Não é à toa
que muitos dos seus arautos achem que as tr3:nsformações sociais só se tornem eficazes pela via marxista ...
uPrestes conhece os seus aliados"
Veja- O senhor considera o cristianismo e o marxismo totalmente inconciliáveis?
D. Luciano~ Considero, sim. Os elementos da análise marxista, como
apontou Paulo VI, não são apenas uma ferramenta intelectual. Eles carregam
uma densidade ideológica própria, de modo que é impossível separar uma categoria marxista, no seU aspecto puramente lógico, da sua carga teórica. Por
isso temos visto aqui na América Latina tantos movimentos cristãos, sobretudo católicos, que começam adotando a análise marxista e acabam cooptados
pelo marxismo, pela sua dialética, pela luta de classes, pela revolução - enfim, por toda a sua parãfernália. Ora, cristianismo e marxismo são duas cosmovisões absolutamente divergentes, mesmo porque a primeira parte é de
Deus, criador de todas as coisas, enquanto a segunda sustenta que o que exis~
te é a matéria, origem e gestação de tudo.
Veja- No Brasil, são expressivos os setores cristãos que tentam uma simbiose com o marxismo?
D. Luciano - Recentemente, o senhor Luís Carlos Prestes declarou à
imprensa que a maior aliada do comunismo no Brasil é a Igreja Católica. Al·
guns líderes religiosos, surpresos, consideraram esSiCafirmação uma afronta.
Acho, porém, que a fala do secretário do Partido Comunista Brasileiro deveria merecer uma meditação mais profunda dos bispos e dos responsáveis pela
CNBB. Pelo seguinte: ·quem conhece os meus aliados sou eu; quem conhece
os aliados do senhor Luís Carlos Prestes é ele. Pessoalmente, estou convencido de que nenhum bispo do Brasil quer colaborar com o comunismo. Mas
distingo, no caso, a intenção dos atos concretos- e alguns desses atos, prin·
cipalmente no campo da promoção humana, são interpretados pelo senhor
Luís Carlos Prestes como servindo a uma implícita aliança com o seu partido.
Não devemos esquecer que os comunistas cunharam a expressão: .. Os cristãos da vanguarda são nossos companheiros de viagem". Quer dizer, até arevolução. Ora, sem nenhuma exceção, ao cabo dessa viagem, eles fazem o mesmo que Fidel Castro em Cuba: os sacerdotes que com ele lutaram em Sierra
Maestra foram afastados, aprisionados, mortos.
As releituras dos
progressistas
Veja- Por falar em alianças, o que o senhor acha do fato de a Arquidiocese de São Paulo haver cedido seus templos, no ano passado, para reuniões sindicais?
D. Luciano- Acho, por princípio, que o templo é um local eminentemt;nte sacro. Deve ser reservado às funções sagradas, às reuniões de religião,
às assemblêias da comunidade eclesial. Se achar, na minha consciência de bispo, que devo ajudar um movimento reivindicatório justo, providenciarei outro lugar para abrigá-lo. A igreja, o templo, não é o lugar adequado para isso.
QUem procede assim, substituindo religião por política ou confundindo as
duas coisas, dã a impressão de que vinte séculos de cristianismo foram uma
bela caminhada para nada. Tudo que a Igreja fez, todo o sacrifício dos mis-sionários, dos jesuítas no Brasil, dos franciscanos n_o Mêxico e no Peru, enfim, tudo isso não valeria nada. Agora é que estaria começando um novo cristianismo. Ora, isso me parece profundamente injusto, falso e sem objetividade. Conclusão: os espaços religiosos que estamos abandonando são ocupados
por seitas e outras religiões que respondem à necessidade que o povo tem de
oração.
Veja - Essa parece ser também uma das grandes preocupações do papa
João Paulo li.
D. Luciano - De fato, com João Paulo II, serã possível um inovimento
sério que nos leve de volta à prioridade da adoração- à dimensão adoradora
da alma humana, tão descuidada pela Igreja Católica, especialmente no Brasil. Meio submergidos por essa sofreguidão da vida, temos deixado no esquecimento essa dimensão essencial do homem, numa linha da comunidade inteira que procura aquele que ê a sua raiz, a sua origem, o seu pai, o seu criador.
RetOmando uma frase de Lampedusa, "é preciso qui: tudo mude para tudo
continuar igual". O que ê uma mudança? uma nova ordem das mesmas coisas. De modo que na Igreja não pode haver mudança essencial, ao contrário
do que pensam os chamados uprogressistas".

.e

Veja - Quais as correntes existentes no episcopado brasiJeiro?
D. Luciano- Podemos dividir o episcopado brasileiro, como tendê-ncia
teológica e pastoral, em três grupos: um mais conservador, outro mais moderado, um terceiro mais progressista. Mas, se a gente fala em termos de engajamento sócio-político, tocando já na fronteira de certas ideologias, a tipologia
seda diferente: um 8niPo mais conservador que somaria de 70 a 80 bispos:
um mais progressista que reuniria de 90 a 100; e um último, dos nãoalinhados, ora votando com um lado, ora com outro, que seria de 70 a 80. No
total, costumam afluir às assembléias da CNBB cerca de 240 bispos. Assim,
embora os ..progressistas" constituam a maioria, são os não-alinhados que
decidem. Nessa perspectiva, sou considerado do bloco dos mais conservadores~ embora muitos bispos temam se definir como tal. Eu não, Fiz uma opção
e C?Jllinho por ela.
Veja - O que significa ser um bispo conservador?
D. Luciano - Significa avançar, como dizia São Bernardo, com um
olhar para trás e um olhar para a frente. Ou seja: fiel à imutável essência da
grande tradição católica, mas, ao mesmo tempo, buscando um rejuvenescimento atualizador que a farâ compreendida pelas novas gerações.
Veja- De que modo atuam conservadores, não-alinhados e progressistas?
D. Luciano - Os conservadores, geralmente, de maneira tímida. Os
não-alinhados, obviamente, seguem seu movimento pendular. Já os progressistas são os mais ativos, desenvoltos. No ano passado, por exemplo, ante a
iminência de uma derrota, tentaram por todos os meios adiar a realização da
Conferência de Puebla, no México, a pretexto de que o papa João Paulo II
acabara de assumir o trono de São Pedro. Mas o próprio papa vetou o adiamento e, em sua fala de abertura da conferência, reafirmou os princípios da
tradição católica, desautorizando quaisquer simpatias pelo marxismo e a teologia da libertação. Isso representou uma derrota para os progressistas.
Veja - Como eles reagiram a isso?
D. Luciano- De forma muito inteligente. Jâ em Puebla, um grupo deles
preparou em menos de doze horas uma reinterpretação do discurso do papa,
tentando dar a entender que a sua primeira parte, sobre Jesus Cristo, não tinha importância; que a segunda, sobre a Igreja, tampouco era essencial; e que
a terceira, sobre os direitos humanos, sim, era o coração e a alma de Puebla.
Ouvi dizer que um teólogo romano, ao ler o documento progressista, comentou: ••Trata-se de algo genial e intelectualmente desonesto". Após a conferência, eles se lançaram à tarefa de desvirtuar o sentido do que lá se decidiu, reinterpretando, no caso, o seu documento final. E, sem dúvida, estão ganhando
essa batalha até com a ajuda da cúpula da CNBB, que fez o jogo dos progressistas ao autorizar, no ano passado, a tradução oficial da declaração de
Puebla acompanhada de uma introdução que tenta distorcê-la e, portanto,
que desorienta o leitor. Mas também nessa questão tenho esperanças de que o
papa João Paulo II se esforce para que a Igreja volte ao seu leito naturaL

''Não se reinventou o
Santo Oficio"
Veja- A ofens_iva do Vaticano contra teólogos como Hans Küng, Edward
Schillebeeckx e Leonardo Boff faria parte desse esforço?
D. Luciano- Em primeiro lugar, não se trata de uma ofensiva- e, isto
sim, de uma defensiva. Não a vejo como uma espécie de plano, de estratégia.
Parece-me, na verdade, que chegou a hora de a Igreja dizer sim e não ao que é
certo e errado do seu ponto de vista. Não estamos diante de uma reabertura
ou reinvenção do Santo Ofício. Simplesmente é uma questão de coerência.
João Paulo 11 enfrenta problemas gravíssimos e tem de enfrentâ-los. Vivemos
agora um momento em que as coisas na Igreja serão chamadas a entrar nos
eixos. Por isso. não me surpreenderei se o papa aproveitar sua vinda ao Brasil, este ano, para reafirmar essa linha de pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a paÍavra ao nobre
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi·
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho do Rio Grande do Sul, Estado que vive talvez uma das crises mais
difíceis e um dos debates mais intensos dos últimos tempos. O problema do
confisco da soja, ou o chamado Imposto de Exportação, surpreendeu o Rio
Grande do Sul.
Depois da frustração de pequenas colheitas nos últimos anos, nas vésperas de uma colheita das melhores, o Imposto de Exportação surpreendeu os
agricultores, que estão numa campanha inêdita, numa manifestação constante em sinal de protesto e em sinal de rebeldia a exigir uma revogação por parte
do Governo Federal.
Na minha opinião, esse tipo de confisco jâ ê um absurdo. Um Decretolei permite que o Governo Federal estabeleça o Imposto de Exportação para
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os artigos que bem entenda, no percentual que bem determinar. Assim fixou
ele em 15% o confisco para a soja destinada à exportação. A revolta no Rio
Grande do Sul é de uma formã até hoje não vista em toda a sua história.
O Sr. Paulo Brossard (RS) -

Ê verdade.
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Qições, com toda a arrecadação do mês de março, de pagar o funcionalismo
público do Estado do Rio Grande do SuL Haverã um deficit da ordem de 200
milhões de cruzeiros, só para o pagamento do funcionalismo público do Rio
Grande do Sul. A expectativa era exatamente com o soja. E no momento em
que há esse desenvolvimento, no momento em que há a expectativa de que
com o dinheiro se pudessem criar novas riquezas, no momento em que o agricultor se preparava para pagar suas dívidas vindas de três anos de frustração,
o Governo aparece lã para impor o seu posicionamento, fazendo com que, a
esta altura. para cada saco de soja, o Governo, através da sua tributação e
através das despesas, faça com que o produtor de soja fique com exatamente
55%; 45% são em tributos, em ICM, em imposto de exportação, taxas e tudo
o mais.
Desta forma, Sr. Presidente, a grita é tão grande no Rio Grande do Sul
que, praticamente, as faix.as que existem em todas as cidades da zona da produção eram, basicamente, estas: "Plante que o Governo Garante", e foram
mudadas para: "Plante e coma, se não o Governo toma".~ o que estamos
vendo hoje.
O Sr. Orestes Quércia (SP)- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (RS)- Agricultores estão se manifestando espontaneamente em Carazinho, em ljuí, em Cruz Alta~ erll praticamente todos
os municípios do Rio Grande do St1I. São milhares C: milhares de agricultores
que paralisaram sua ação e estão destinados inclusive a não permitir a comercialização da soja, se não houver uma revogação do confisco, por parte do
Governo Federal.
A ação ê tão intensa que o próprio Partido do Governo, por suas lideranças, por seus Deputados, por seus Vereadores, também se manifestam.. Há
inclusive manifestações vibrantes de líderes políticos do Partido Oficial qu_e se
estão negando a aceitar o novo Partido, cOndicionando mais adesõe:!l à solução para esse casõ.
As manifestações, Sr. Presidente, por parte de sindicatos rurais, de cooperativas, de trabalhadores, e por parte inclusive dos Bispos do Rio Grande
do Sul, são de forma tão intensa· como jamais-for3m vistas na história do Rio
O SR. PEDRO SIMON (RS) - Com prazer.
Grande do Sul.
Leio a dos Bispos do Rio Grande, tendo à frente os Bispos de Passo
O Sr. Orestes Quércia (SP)- Quero congratular..:me com V. Ex• e, como
Fundo, de Frederico Westphalen, de Vacaria, de Erexim, de Caxias do Sul: representante de São Paulo, deixar também lavrado o meu protesto em nome
do interesse, creio que geral, dos produtores do soja, incluindo São Paulo,
COMUNICADO AOS AGRICULTORES
contra o confisco de 15% que realmente não pode pei-sistir. Nós não podemos
E SEUS ORGANISMOS
concordar. Quero deixar a minha palavra junto à de V, Ex• no sentido de exiBispos DioCesanos, Coordenadores Diocesanos da Pastoral e gir que o Governo retire mais este ônus dos produtores de soja em todo o
dirigentes de Cooperativas e Sindicatos abrangidos pelas 4 Dioceses País. O problema é o mesmo em São Paulo, Mato Grosso, Paraná, em suma,
da Região Norte do Estado (Passo Fundo, Vacaria, Erexim e Frede~ em todos os Estados produtores de soja. Em razão disso é que hipoteCamos
rico Westphalen), participando de sua reunião -ordinária de trabà.~ total solidariedade ao protesto de V. Ex•, desejando que ele seja ouvido.e.
lho, em face aos problemas que se avolumam sobre os agricultores, aceito pelo Governo.
agravados atualmente pelo confisco do soja, sugerem a mobilização
O SR. PEDRO SIMON (RS) -Muito obrigado.
urgente do todos os organismos da classe e a união de todos os agti~
Ora, Sr. Presidente, reúne~se amanhã o super-Ministro Delfim Netto e S.
cultores, para:
Ex• infelizmente, não é acostumado a voltar atrâs nas suas decisões, mas acre1'i') imediatamente: apoio e continuação dos mo,.imentos jã ini- dito que, todavia, o Dr ..Delfim tem que compreender a seriedade do momenciados para a soma de esforços e posição comum, no estudo sério e to que estamos vivendo. Nunca vi, na História do Rio Grande do Sul, uma
na busca de medidas seguras para a derrubada do confisco (taxa de revolta tão espontânea, tão grave como essa que estamos vivendo.
exportação) do soja;
O Sr. Paulo Brossard (RS) - E tão generalizada.
2'i') a curto, médio e longo prazos:
- continuação das iniciatívas de conscientização do agricultor
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Nunca vi, Sr. Presidente. São milhares e
para que assuma cada vez mais sua responsabilidade na promoção milhares de agricultores que estão ameaçando que, se o Sr. Delfim Netto não
pessoal e na solução de seus problemas;
tomar decisão amanhã, colocarão as suas máquinas nas estradas, impedindo- desestimular o plantio do trigo, por causa do confisco doso~ as e paralisando o Rio Grande em sinal de protesto contra essa decisão. Acreja, alto custo do adubo, seu insuficiente custeio e da insegurança dos dito, sinceramente, que há um '•basta" por parte dos agricultores gaúchos; há
agricultores face à atual política econômica não definida, sujeita à um esgotamento, há uma saturação, e parece-me que está atingindo o alvo de
medidas imprevisíveis;
uma crise social de conseqüências imprevisíveis.
- mudança na atual política econômíca, que faz recair o ônus
Como homem de Oposição, poderíamos estar ~ranqítilos aqui, desejando
do a tua] endividamento brasileiro sobre a agricultura e os consumi- inclusive que o Governo não voltasse atrás. Não saberíamos o que acontecedores, apesar da tão decantada prioridade agrícola, assumida no ria no Rio Grande do Sul. O Governo, voltando atrás, revogando o absurdo
País.
que cometeu, haverá paz no Rio Grande do Sul; voltará a tranqUilidade no
Rio Grande do Sul; el~ somará pontos, inclusive, no Rio Grande do Sul.
P~tu;o Fundo, 18 ~G m:1rç~· ~~ l9SO. ~
Mas, nós, da Oposição, não estamos preocupados com isso; estamos preocupados em que essa paz volte realmente a reinar no Rio Grande do Sul. Mas,
nunca, como agora, sentimos um clamor tão grande no Rio Grande. O agrid·,f
'''/";;
. .
} cultor gaúcho é normalmente um homem pacato, é um homem simples, é um
homem tímido, é um homem preocupado em trabalhar, desconhecendo, mui+ «·~~j.;u. fl•'n-'"''. (fJ' ;::~· "': ''".
tas vezes, as dificuldades que encontra pela frente e o que deve fazer. Esse tipo
. P'-'-'".;r:r,;;::;é:::;;;.iji'L~' //~;,. c{· 6-''"'"1
de ação é absolutamente espontâneo, sem a participação de ninguém, nem da
Quando um m~nifesto destes ó assinado pelos bispos do Estado do Rio imprensa, nem de políticos. Os agricultores se uniram, se sornaram, se reuniGrande do Sul, ao lado de dezenas de manifestos, onde praticamente todas as ram, num gesto que brotou da sua alma, num protesto que vem de dentro,
associações de agricultores do meu Estado se manifestam - peço a traris~ numa manifestação de que eles chegaram ao máximo do limite da capacidade
crição deSsas manifestações nos anais - c também se manifestam as lide· de suportar.
Parece que, a esta altura, a reunião de amanhã, quando virão Secretários
ranças económicas e políticas.não apenas da. Oposição, mas do partido do
Governo; quando o próprio Governo, voltando atrãs da medida inicial, do Rio Grande do Sul para conversar com o Ministro Delfim Netto, é da
quando ele buscava o percentual deste confisco para o Estado do Rio Grande maior importância. Acredito que o Senhor Todo Poderoso Ministro Delfim
do Sul, e reconhece que a essa altura o confisco tem que ser encerrado, _quero Netto terã condições de, em voltando atrás, ter o respeito provindo de que,
crer que a reunião, que serâ reaHzada amanhã, do Sr. Delfim Netto com os errando, pelo menos, voltou, modificou, teve a coragem de reconhecer o seu
homens do meu Estado, só pode ter uma solução, que é definitivamente reti- erro. Mas, se S. Ex• permanecer na posição tradicional do homem que não
rar o absurdo imposto sobre exportação e dar~se um crédito de confiança aos erra, do homem perfeito e quiser fazer com que os agricultores engulam qualquer outra solução que não seja, pura e simplesmente, a revogação do imposagricultores do Rio Grande do Sul. (Muito bem!)
A situação do Estado do Rio Grande do Sul ê caótica, Sr. Presidente, O to de exportação, S. Ex• haverá de ver quais são as conseqi1ências. E disse
ano de 1978 foi um ano em que a economia do meu Estado teve desenvolvi- bem, sexta-feira, o Senador Paulo Brossard: "Não sei se, durante muito temmento zero. Em 1979, a nossa economia teve um crescimento negativo de me- po, S. Ex• terá condições de ir ao Estado do Rio Grande do Sul."
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bemt)
nos um. Este ano, o Secretário da Fazenda está a anunciar que não terá con~
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SI·
MON EM SEU DISCURSO.
DISCURSO SOBRE A SOJA
- A gravidade da crise económico-social em Curso nO Rio Grande do
Sul, cujo meio rural não se conforma com o chamado .. Imposto de Exportação", eufemismo usado para o verdadeiro ..confisco cambi<:ll" decretado
contra a soja.
2 - A mobilização dos trabalhadores rurais em todas as zonas de produção.
2.1 - Documentação em anexo
2.2 - A reunião de Passo Fundo (histórico e anexo da Cúria de Passo
Fundo)
2.3 - A reunião de Ijui- Documentação em anexo -(O cUsto do dinheiro e histórico)
3 -A paráfrase dos agricultores com o slogan do governo:
- .. Plante que o governo garante'' para o atual e já popular
- uplante e coma, ou o governo toma".
4 - O quadro catastrófico das finatlças estaduais.
4.1- Um Rio Grande onde a 2• fonte de receita orçamentária, nos últimos 4 anos, estâ nas operações de cr&fito, que já foram realizadas, inclusive
com financeiras (CREFISUL).
4.2- Segundo o Secretário da Fazenda, Mauro Knijnik, a partir desta
semana (24-3-80), o Tesouro do Estado ucomeçarâ a sentir os efeitos deficitários entre sua arrecadação e os compromissos que tem para saldar,
iniciando-se um processo de endividamento totalmente imprevisível".
4.3 -Ainda segundo o Secretário, a alternativa será atrasar o pagamento dos servidores já nas folhas de maio próximo, sob pena de paralisação de
obras importantes.
4.4- AJém de um déficit de 200 milhões entre o arrecadável e os gastos
com o pagamento a funcionários públicoS, a partir do. mês em curso, o
problema é agravado pelo vencimento, também a partir de março. de parcelas
mensais para a amortização de emprêstimos internos c externos, no valor
mensal de 600 milhões, ainda com recursos a descoberto.
4.5- O levantamento. global de março ainda prevê um gasto de !50 milhões com as despesas normativas da administração de custeio, igualmente
sem cobertura.
4.6- Assim, o governo do Rio Grande do Sul apresenta seu balanço de
março com um déficit de 950 milhões de cruzeiros, soma nunca antes alcançada, e que a administração fazendária não sabe de onde vai tirar, na confissão
do seu titular.
4.7 - Para abril, o déficit acumulado estima-se em I bilhão e 600 milhões de cruzeiros_. A partir daí só há dois caminhos: ou o pagamento do funcionalismo é atrasado ou paralisa-se totalmente a administração pública gaúcha.
5 -A grande lição que está ficando desta mobilização popular da classe
rural é o avanço dos marginalizados, no sentido da reconquista do direito de
partícipar.
6 -O governo, por mais poder de que disponha. não pode repetir decisões de seu arbítrio.
7- O "confisco da soja", que pode ser decretado contra qualquer outro
produto, ao talante governamental, é um menosprezo ao esforço que se realiza nos campos. O governo acena com vantagens c reafirina seu apoio de
modo até quixotesco. Mas quando chega a colheita, a realidade do "confisco" pode ser- como a soja está sofrendo agora- a reviravolta dos tecnoburocratas, em cima de fatos económicos e sociais assumidos pela produção, na
expectativa do estímulo governamental.
8 -O Rio Grande está uma vez mais mobilizado em torn9 de uma questão crucial: a viabilidade da sua produção primária. O que se exige, neste passo da maior gravidade, é respeito.
Respeito ao trabalho realizado e respeito aos compromiss9s assumidos.
9- Mas bem próxima de nós jâ temos uma próxima e ainda mais séria
mobilização. Mais séria, porque não envolve um produto apenas, nem só o
trabalho responsável que respondeu por ele. ~ todo o Estado, que uma tão
centralista quanto estulta poHtica tributária empobreceu. a ponto de impedir
o Tesouro de pagar seus servidores e de cumprir os compromissos assumidos
com fornecedores e com a realização de obras reclamadas por todos.
IO- ~ tudo uma questão de respeito e nesta questão os gaúchos sempre
estarão unidos em suas justas reivindicações.
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COOPERATIVA TRITICOLA DE PASSO FUNDO LTDA.
Manifesto
Reunidos na cidade de Passo Fundo- RS, aos 20 dias do mês de março
de 1980, os dirigentes das Cooperativas participantes da UNICOOPER (lO
Cooperativas) e da ASCOOPER (14 Cooperativas), presidente da FETAG
(RS), presidentes de SindicatoS dos Trabalhadores Rurais e presidentes dos
Sindicatos Rurais, da região, que representam uma comunidade de 300.000
agricultores, representantes da Cooperativa Regional ALFA, de Chapecó
(RS), e da Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representante da Diocese de Passo Fundo e, representando a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, os Deputados Porfirio Peixoto, Romeu Martinelli e
Celso Testa, Sr. Prefeito Municipal de Passo Fundo e Vereadores da região,
esposando as manifestações expressas nos documentos elaborados na casa de
Retjros, em Passo Fundo, e na sede da Cooperativa Tritícola de Erechim no~
mearam uma comissão permanente, composta de II Cooperativas, 6 Sindicatos e rePresentantes do Clero da Região, para vigilância continua e permanente dos problemas relacionados com o uconfisco" da soja e sugerem:
I"'- Suspender a comercialização da soja em todo o território nacional.
enquanto perdurar o "confisco", chamada taxa de exportação que incide
sobre este produto e seus derivados;
2~"- Levar à apreciação dos demais agricultores do País, as seguintes sugestões:
a) Es~abelecimento de uma data para a extinção do referido "confisco"·
'b) Vencido o prazo e mantido o "confisco", organizar manifestações
públicas e simultâneas em todas as áreas atingidas pelo ..confisco" c_ concentrações nas Capitais Estaduaís e Federal;
c) Não adquir bens de produção de espécie alguma atê a retirada do
~·confisco'';

3'? - Resolvido este problema, continuar a luta por urna política
económico-agrária e busca de solução e outros problemas agrícolas e pe·
cuârios, como: juros, custeio da produção, preços mínimos justos, previdência social, ensino, entre outros ...
Outrossim, os presentes designaram os Srs. Darcilo Giacomazzi, Orgênio Roth e Vally Albrecht, para se pronunciarem em nomes dos presentes,
acima citados, na concentração de ljui, no dia 21·3-80.

Março de 1980
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Concentração dos Agricultores do Município d_e Selbach Realizado no dia 19 de março de 1980.

RS,

Os agricultores do Município de Selbach, reunidos em grande concentração, no dia 19 de março de 1980, às 20:30 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Católica, sob a coordenação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Selbach e colaboração da Cooperativa Tritfcofa taperense Ltda~ decidiram:
}Q Considerando que no ano de 1977, quando obtivemos boa safra
agrícola, o agricultor não obteve remuneração adequada em virtude do confisco imposto- pelos órgãos federais, por julgar o preço da soja exageradamente elevado;
29- Consíderando que as safras de: soja dos anos de 1978 e 1979 foram
totalmente frustradas devido a problemas climáticos;
3'1l- Considerando que o poder aquisitivo do agricultor está totalmente
comprometido e defasado;
49- Considerando que a safra de soja do presente ano, em graltde parte
do Município, está prejudicada novamente em virtude de problemas climáticos;
59 - Considerando que a presente safra de soja, está grandemente onerada em decorrência dos sucessivos altos custos de produção;
69 - Considerando que a inexplicável atitude do Governo Federal, pela
elevação drástica dos juros, de uma só vez em mais de 100% desestimulou
totalmente a produção agrícola que é para ser considerada prioritária;
79- Considerando que o Governo está a impor preços totalmente defasados em decorrência da Taxa de Exportação e outros,. aos produtos agrícolas, deixando ao livre arbítrio das indústrias o preço dos fertilizantes, inseticidas, herbicidas e mâquinas agricolas.
Em virtude do exposto decidiram:
a) Boicotar a venda da soja e ignorar a existência de financiamentos
bancários; enquanto persiStir a taxa de exportação da soja;
b) Caso a reivindicação não seja atendida atê o dia 10 de abril do corrente ano, faremos nova concentração visando a paralização total das atividades
agrícolas e concentração do maquinário nas ruas e estradas.
SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS
Concentração dos Agricultores do Município de Selbach no dia 19 de março de 1980

RS, realizado

Os Agricultores do Município de Selbach-RS, reunidos em grande concentração do dia 19 de março de 1980, às 20:30 horas, no Salão Paroquial da
Comunidade áe Selbach, sob a coordenação do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Selbach e a colaboração da Cooperativa Tritícola Taperense Ltda,
alêm do documento oficial, exigem:
a) Que o preço mínimo do trigo seja de Cr$ 858,00 a saca de 60 kgs. reivindicado pela FECOTRIGO, e antes da colheita seja recalculado nos níveis
da inflação;
b) Que as-taxas de juros agrícolas voltem a serem cobrados como ante·
riormente, ou seja de 159 (quinze por cento) ano __ ano;
c) Que os preços dos fertilizantes sejam subsidiados, devido ao seu exagerado custo de produção.
Os agricultores do Município de Tapera (RS), em número superior a
600, dos quais 540 assinaram a lista de presença, reunidos em grande concentração, no dia 20 de março de 1980, às20:30 horas, no Salão Paroquial da Comunidade Católica, sob a coordenação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapera e colaboração da Cooperativa Tritfcola Taperense Ltda, no
primeiro documento elaborado na grande concentração decidiram reivindi~
car junto aos poderes competentes o que segue:
19- Considerando que no ano de 1977, quando obtivemos boa safra
agrícola, o agricultor não obteve remuneração adequada em virtude do con~
fisco imposto pelos órgãos federais, por julgarem o preço da soja exageradamente elevado;
29- Considerando que as safras de soja dos anos de 1978 e 1979 foram
totalmente frustradas devido a problemas climáticos;
39- Considerando que o poder aquisitivo do agricultor estâ totalmente
comprometido e defasado;
49- Considerando que a safra de soja do presente ano. em parte do nos~
so Município, foi novaniente prejudicada por problemas climáticos;
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59 - Considerando que a presente safra de soja, estâ grandemente onerada em decorrência dos sucessivos altos custos de produção;
69 - Considerando que a inexplicável atitude do Governo Federal, pela
elevação drástica dos juros, de uma só vez em rna,is de 100% desestimulou totalmente a produção agrícola que é para ser considerada prioritária;
19 - Considerando que o Governo estâ a impor preços totalmente defasados em decorrência da Taxa de Exportação e outros, aos produtos agríco~
las, deixando ao livre arbítrio das ind11strías o preço dos fertilizantes, insetici~
das, herbicidas e máquinas agrícolas;
Em virtude do exposto decidiram:
a) Boicotar a ve_nda da soja e ignorar a existência de financiamentos
bancários enquanto persistir a taxa de exportação da soja (confisco da soja) e
não for reduzido o IPI e Ol!tras ta.xas sobre a soja industrializada aos níveis
que vigoravam para a safra da soja de 1978/1979;
b) Caso a reivindicação não seja atendida até o dia 10 de abril do corrente ano, faremos nova concentração visando a paralização total das atividades
agrícolas e concentração do maquinârio nas ruas e estradas.
Tapera (RS), 20 de março de 1980.
Ant01_1io Fr~doJino Bervian - Presidente do STR-Tapera.
Os agricultores do Município de Tapera (RS), em número superior a
600, dos quais 540 assinaram a lista de presença, reunidos em grande concentração~ no dia 20-de março de 1980~ às 20,30 horas, no Salão Paroquial da Co~
munidade Católica, sob a coordenação dao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tapera e colaboração da Cooperativa Trit!cola Taperense Limitada,
no segundo documento elaborado na grande concentração decidiram reivindicar junto aos poderes competentes o "!Ue segue:
1'll - Que o preço mínimo para o trigo deverá ser o do pedido pela FECOTRIGO, com correi;ao na êpoca da colheita de acordo com a inflação;
29 - Que os juros dos financiamentos_ agrícolas deverão ser reduzidos
aos níveis que vigoravam antes da última alteração drástica;
39- Que seja concedia a cobertura do PROAGRO para os agricultores
que foram prejudicados pelo sistema de amostragem ou que por outro motivo
não conseguiram devida cobertura por terem produzido semente de trigo ou
que por um motivo ou outro não o requereram na época oportuna, beneficio
este referente a safra de trigo 1979/80;
4' - Que seja concedido PROAGRO de 100% para a safra de trigo
1980/1981-e o pagamC:nto da contribuiçãO Para o mesmo continue em 1% em
vez de 3%.
Tapera (RS), 20 de março de 1980. -Antonio Fredolino Bervian- Presidente do STR - Tapera.

CÚRIA DIOCEsANA DE PASSO FUNDO
Comunicado aos Agricultores e seus Organismos
Bispos Diocesanos, Coordenadores Diocesanos de Pastoral e dirigentes
de Cooperativas e Sindicatos abrangidos pelas 4 Dioceses da Região Norte
do Estado (Passo Fundo, Vacaria, Erexim e Frederico We_stphalen), participando de sua reunião ordinária de trabalho, em face aos problemas que se
avolumam sobre os agricultores, agravados atualmente pelo confisco de soja,
sugerem a mobilização urgente de todos os organismos da classe e a união de
todos os agricultores, para;
J9) imediatamente: apoio e continuação dos movimentos jã iniciados
para a soma de esforços e posição comum, no estudo sêrio e na busca de me~
didas seguras para derrubada do confisco (taxa de exportação) do soja;
29) a curto, médio e longo prazo:
-continuação das iniciativas de conscientização do agricultor para que
assuma cada vez mais sua responsabilidade na promoção pessoal e na solução
de seus problemas;
- desestimular o plantio c;Io trigo, por causa do confisco do soja, alto
custo do adubo, seu insuficiente custeio e da insegurança dos agricultores face
à atual política econõmica não definida, sujeita à medidas imprevisíveis;
-mudança na atual política econômica, que faz recair o ónus do atual
endividamento brasileiro sobre a agricultura e os consumidores, apesar da
tão decantada prioridade agrícola, assumida no País.
Passo Fundo, 18 de março de 1980. -

Seguem~se

assinaturas.
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Paz e tranqüi/idade

A coordenação do encontro de Passo Fundo, foi do Sr. Darcilo Giaco.•
mazzi, da UNICOP- União das Cooperativas da Região Planalto, que afumou ser ,.os objetivos da reuinião pedir que nos deixem trabalhar com paz e
tranqUilidade. E não continuar com mais este confisco que tira do agricultor
aquilo que ele não pode dare que necessita para o sustento de sua família e de
sua lavoura".
Giacomazzi disse tambêm uque ~tão tentando jogar o consumidor contra os produtores. Mas, o aumento do custo de vida não ~ nossa culpa; porque vejamos os aumentos desmedidos dos custos de produção como máquinas, adubos, enfim, os insumos básicos".

657,5 pontos X 367654(f4tor de conversão)= Uu$ 241,732
Uu$ 241,732 x 46,70(Taxa m~dia do d(;lar)= CR$ 1.1.288,88

Contra Delfim
Preço por tone I ada .. fOB •••••••••• • ................. "" •• CR~ 11.288,88
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ICM(IJ% s/CR$I0.268,:~Hs) CRS
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PREÇO PARA O PRODUTOR DEVERÁ AINDA. SER õt:mJtToQOfUNRUkAL,ou seja,

2,5% s/ 401,32, teremos um preço lfquido de CR$ 391.29 p/s.uco
consider ... do

o frete L:wo!.lr,)

,não

e"!tim.l.do em CRS Z.U.QO por saco

Agricultores se mobiUzam contra Imposto de Exportação
A mobilização de todos os setores representativos da área agrícola de
maneiia uniforme em todo o Rio Grande do Sul, e possivelmente com o
apoio dos produtores dos Estados de Santa Catarina e Paraná, através da
coordenação de uma Comissão Especial. Esta foi a mais importante delibe·
ração do encontro de cerca de 50 dirigentes de Sindicatos de Trabalhadores
Rurais, Cooperativas Triticolas e outras entidades, realizado ontem (quinta~
feira), em Passo Fundo, nas dependências da COOPASSO - Cooperativa
Tritícola Passo Fundo.
A reunião contou com a presença dos Deputados Celso Testa, do PMDB
c presidente da Comissão de Obras Públicas da Assembl~ia; Porffrio Peixoto,
do PTB c presidente da Comissão de Economia e Desenvolvimento e Romeu
Martinelli, db PDS. Os parlamentares fazem parte da Comissão Representa~
tiva dÓ i;'cglslativo gaúcho designada para acompanhar a movimentação do
Rio Grande do Sul, cujos agricultores estão reivindicando a revogação urgente do imposto .de exportação sobre soja, que estâ sendo considerado como
"um novo confisco cambial".
Al~m da mobilização e da formação de uma Comissão Permanente que
terâ por finalidade exercer urna vigilância na luta pela derrubada do confisco
e integrar as iniciativas necessárias a nível estadual, ficou definido também,
que os dirigentes reunidos no encontro participarão da reunião programada
para hoje (sexta-feira), às 14 hor"!', em Jjul. Pretendem os dirigentes rurais
"somar ~forças com outras lideranças e tomar medidas comuns e decisivas
na busca do objetivo proposto." E sugerirão o estabelecimento de uma data
para extinção do confisco; vencido o prazo e mantido o confisco, organizar
manifestações públicas simultâneas em todas as cidades do Estado, rodovias
estaduais e federais, em Brasflia.
Após a luta do imposto de exportação, os presidentes de Sindicatos e re~
presentantes de cooperativas, querem iniciar uuma luta por uma nova política econômica~agrária e busca de soluções de outros problemas agrícolas e pecuários. Como por exemplo: juros, custeio de produção, preços mfnimosjustos e previdência social, entre outros",

O Sr. Alexis Setti, representante da ASCO PER se mostrou contra os argumentos usados pelo Ministro do Planejamento, Delfim Netto, para o imposto de exportação ser mantido. Disse que use for retirado o confisco, o
preço não baixaria. Porque na sexta-feira, quando se tinha como certo a reti~
rada do confisco, na Bolsa de Chicago, a soja esta-ya em alta. Portanto, não
aceitamos as explicações do Ministrou.
-O icpresentante da ASCOPER apresentou em seguida um râpido esboço
em números da previsão de produção de soja. Afirmou que se calcula uma
produção de 15 milhões de toneladas, ficando para o consumo do mercado
interno, 6 milhões de toneladas. Os restantes 9 milhões se destinariam para a
comercialização do mercado externo. Se for exportado um milhão em grãos,
sobraram 8 milhões para exportar em transformação como farelo c óleo. A
comercialização da soja em grão está estimada em Cr$ 400,00 por saca, não
sobrando nada para as cooperativas e se for exportado em forma de farelo e
óleo, o preço ~ o mesmo porque também estes são taxados com imposto de
comercialização.
Prossegue o Sr. Alexis, dizendo que "se comercializarmos o óleo refinado para o mercado interno conseguiremos apenas Cr$ 500,00 a Cr$ 520,00,
po~ saco. Sendo a necessidªde do mercado interno de apenas 6 milhões de toneladas, o preço d_o litro de óleo no mercado interno, que estava, a 30 dias
atrás em 28,00, já baixou para Cr$ 24,00 e deverá baixar ainda mais, porque
a soja será comercializada apenas no mercado interno, favorecendo as indústrias de refinação".
"0 consumidor não está pagando mais barato, pelo óleo, disse o representante da ASCO PER. E v:ejamos que o confisco representará para o Governo uma arrecadação da ordem de 12 milhões de cruzeiros, que não se sabe
para onde vai, mas que é tirado do agricultor. Por isso é que devemos pressionar a revogação dessa taxação, que estrangula ainda mais o nosso agricultor."
Derrubada e boicote

Diversos oradores se seguiram manifestando-se pela união em torno da
derrubada do imposto por considerarem uilegal e imoral" e apelaram para a
sensibilização de setores governamentais e políticos, para as dificuldades agrícolas. Este posicionamento também foi manifestado pelo presidente em
exercício da FETAG, Eugênio Hort, que lembrou '"a campanha governamental de encher a panela do povo".
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carazinho, informou que seus associados estão dando apoio unânime de boicote de comercialização de soja, e não plantio de trigo até que não seja revogada a legislação do imposto de exportação. Afirmou ainda que seu Sindicato implantou
o ..Dia do Chega", que estabelece a luta e o protesto dos produtores contra
to-das medidas ad6tadas nos últimos anos prejudiciais à agricultura do Estado
- especialmente o confisco, problemas de previdência e outros.
O padre Osvino Bolh, representante da Diocese de Passo Fundo, distribuiu documento da instituição sobre a reunião que tiveram com referência ao
problema do imposto de exportação da soja (em anexo o documento).
Judiciário

O Deputado Porffrio Peixoto (PTB) e presidente da Comissão de Econo~
mia da Assembléia informou dos objetivOs da presença dos parlamentares em
Passo Fundo. E sugeriu três medidas para lutar contra o confisco: formar
uma comissão que irã à Brasília pressionar autoridades e até ao Presidente da
República; mobilização de toda a classe, atravês de um trabalho de organi~
zação da classe, a nível estadual; e finalmente dirigir~se ao Poder Judiciário.
Quanto a esta última medida o parlamentar entende .. que é ilegal este imposto, porque pela Constituição um imposto só pode ser aprovado pelo Congresso. Entendo que podemos ir até o STF, lutando por esse direito".
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Mobilização

O deputado Romeu Martinelli (PDS) disse que ueste confisco é contra os
interesses dos agricultores e prejudica os cofreS P6bHCOS. Nosso posicionamento é em favor de uma mobilização tanto de agricultores, como de deputados, vereadores, prefeitos e governantes, para uma tomada de posição, para providências imediatas, contra medidas tomadas neste País por tecnocratas que desconhecem a realidade da nqssa agricultura e da nossa economian.
Considerou a argumentação de Delfim Netto, como ..pueril e inconseqílente". Afirmou que deveriam buscar recursos para combater a inflação e a
divida externa em outras fontes, como o combate a corrupçãO "e aõs brasileiros que possuem 37 bilhões de dólares depositados em bancos suiços. Os parlamentares sobrepõem acima de cores partidárias os problemas do Estado,
sem uma oposição sistemâtica e sem apoio incondicional".
Inimigo

A FETAG, representa cerca de SOO mil agricultores, distribuidos em 228
Sindicatos de Trabalhadores Rurais. A ASCOPER de Carazinho, representa
14 Cooperativas e 50 mil agricultores; e a UNICOPER, 10 Cooperativas e representa 40 mil agricultores. Estas entidades representam os setores rurais das
regiões do Planalto Médio e Alto Uruguai.
ljui

Um novo encontro de lideranças rurais serâ relizado nesta sexta-feira, às
14 horas, em ljui. Nele compareceram todos os que estiveram em Passo Funa
do e a Comissão Representativa da Assembléia. Participam também os deputados Rospide Netto, presidente da Comissão de Agricultura e Rubens
Ardhengui.

1.- CUSTO 00 DINHEIRO

Para o deputado Celso Testa (PMDB) "Delfim Netto é o inimigo número um da agricultura do Rio Grande do Sul. E o demonstrou mais uma vez
em manter o imposto de exportação, extremamente prejudicial aos agricultores". Referiu-se ainda, para demonstrar sua inconformidade com o atual Ministro do Plancjamento ao PROAGRO, o êxodo rural crescente, a marginalização nas grandes cidades.
O parlamentar do PMDB disse também "que se acabaram os recursos da
agricultura, que joga o produtor nas grandes cidades, porque não consegue
manter sua lavoura, principalmente pelos altos preços dos insumos bãsicos,
mãquinas agrícolas, etc. É crime sobre crime contra o agricultor. Por isso devemos nos unir para defender a produção, furto do sangue e suor do agricultor gaúcho".
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- Pacote Dez/79
CUSTEIO E INVESTIMENTO

[Produtores c/ valor Financiamento atê 50 MVR

c

Q

% a.a.(SS% Custeio

123\ Invest.

cr$ 79.S7o,oo
{Produtores e/Valor Financiamento

>so

.. ~~ a. a. -Çl20'iCusteio

MVR

153% Invest.

Mini Produt_ores "" Receita Bruta até 100. MVR "' Cr$196. 220"'

Representatividade

Alêm dos parlamentares presentes, e do prefeito de Passo Fundo, Wolmar Salton e diversos dirigentes de entidades ligadas a agricultura, estiveram
representados cerca de 600 mil agricultores.
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Em ljuí agricultores exigem fim do
Imposto do Exportacão sobre a soja

ljuí,

Os agriCultores reunídos na tarde de ontem (sexta-feira) em ljui, cerca de
3.500,-C::xígírãrTI de maneira unânime, através da manifestação dos diversos representantes, o fim do Imposto de Exportação incidente sobre a soja, que traz
um prejuízo calculado em Cr$ 93,00 ao produtor, por saca. A Comissão Representativa do Legislativo gaúcho composta pelos Deputados Rospide Netto (PMDB), Presidente da ComissãO -de Agricultura; Porfífiá Peixoto (PTB),
Presidente da Comissão de Economia e Romeu Martinelli (PDS) tambêm esteve presente no encontro, que teve a participação de um expressivo número
de representantes de Sindicatos de Trabalhadores Rurais e Cooperativas, e
outras entidades relacionadas com o setor. Presente ainda o Deputado Rubi
Diehl, Líder da Bancada do PDS.
O encontro realizado ao lado da FIDENE ouviu a exposição e as proposições apresentadas pelas delegações dos seguintes Municípios: Espumoso,
Ajuricada, Palmeira das Missões Catuipe, Campiilas- do Sul, Augusto Pestana, Colorado, Cruz Alta, Coronel Bicaco, Lagoa Vermelha, Ibirubã, Selbach,
Santa Bârbara do Sul, Tapera, São Borja, Seberi, Frederico Westphalen, São
Martinho, Carazinho, Tenente Portela, Miraguai, Chiapetta, ljuí, Santo Augusto, Santiago; Bagé, São Luiz Gonzaga, Três Passos, São Nicolau, Constantina, Tapejara, São José do Ouro, Santa Rosa, Panambi, Cruzeiro do
Sul, Porto Lucena, Santo Antônio das Missões, Campos Novo, Passo Fundo
e Santo Ângelo.
Os líderes rurais não pouparam críticas ao Governo pela decretação do
impostó, principalmente o Ministro Delfun Netto, referindo-se também, a diversos outros enfrentados pela agricultura, como os custos dos insumos básicos, mâquinas agrícolas, as dificuldades com a assistência da previdência social, as distorções do PROAGRO, entre outras. As proposiÇões mais citadas
foram no sentido de dar um prazo ao Governo para revogar o imposto chamado pelos produtores de confisco; boicote à venda de soja; instituição do
Dia do Protesto, dirigindo-se à Capital Federal e do Estado; mqvimentação
das máquinas; manifestações e conCetfaÇões de protesto; não plantar trigo,
até quando não houver modificações na atual politica; não adquirir bens de
produção; continuidade na luta por uma justa política agrícola; boicote ao
plantio da próxima safra de soja; suspender a comercialização da atual safra
de soja; redução da taxa de juros bancários para custeio e investimento no seter agropecuãrio; eleger uma Comissão Organizadora com a finalidade de
coordenar toda a movimentação; fazer piquetes nas estradas para não deixar
escoar a safra de soja a partir do dia 19 de abril e continuar lutando em busca
da sensibilidade aos setores governamentais no sentido de implantação de
uma justa política para a agricultura. Também as lideranças abordaram questões com referên_cia à dívida externa afirmando que a agricUltura não pode arcar com os ônus desta dívida porque não foram aplicados no setor, quase
nada do montante desta divida.
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Henrique Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os estudantes catarinenses realizaram hoje, pela manhã, ato público no
Campus Universitário de Florianópolis, em protesto pelo enquadramento de
alguns de seus colegas na Lei de Segurança Nacional. Na tarde do mesmo dia,
estarão concentrados na sede da Assembléia Legislativa de Santa Catarina,
promovendo manifestação pública pela revogação da Lei de Segurança Nacional, instrumento institucional de coerção, sobretudo entre os setores populares da sociedade.
Seus colegas processados são· acusados de liderarem o movimento de
protesto da população catarinense por ocasião da visita, a Florianópolis, do
Presidente Figueiredo. Na verdade, o movimento de repúdio ao Governo Federal fez-se de modo espontâneo pela esmagadora maioria da população concentrada na praça, com a adesão imediata da massa popular presente, não cabendo responsabilizar a ninguém individualmente pelas ocorrências, mas à
legítima insatisfação popular diante do quadro de flagrante contraste contra
alguns que se utilizam das mordomias ou se locupletam de riquezas, e milhões
a viverem na misêria.
Outro fato a merecer registro nesta Casa, Sr. Presidente, é o plebiscito, reali·
zado na UnB, pela Associação de Docentes desta Universidade, entre
seus professores, e apurado sexta-feira última. Dos 399 docentes que se manifestaram, houve 13 votos em branco, 5 nulos e 33 a favor da manutenção de
seu atual Reitor, o Capitão~de-Mar-e--Guerra José Carlos Azevedo, enquanto
348 - 87% dos votnntes- manisfestararn-s~ contra sua mªnutenção. Após a
aprovação pela maioria do Congresso Nacional da nova sistemática de no-

meação de reitores para as Universidades em regime de fundação, que se fará
por nomeação pura e simples pelo Presidente da República, o resultado manifestado nas urnas pelos professores da UnB adquire importante significadq.
quer pela participação, considerada muito boa, quer pelo repúdio ao atual
reitor, perpetuando-se no cargo há mais de dez anos. O Presidente da República precisarâ levar em conta esta manifestação democrática ao promover
a nomeação do futuro reitor da Un_B, nos próximos dias.
Sr. Presidente, mãos fascistas e assassinas, e não ·-·mãos democrâticas'',
como se autodenominam, promovem mais um atentado criminoso em
Brasília. Dia 22 próximo passado, no auditório da CONTAG, enquanto falava, a um público de mais de 600 pessoas, o Líder Popular Gregório Bezerra, agentes da Polícia Federal interromperam a palestra para anunciar que haviam sido
avisados da existência de uma bomba no recinto. Ali estava de fato uma bomba posta por mãos criminosas. Estran_hou-se, no entanto, o comportamento dos policiais espalhando, dentro e fora do recinto, cápsulas de gãs lacrimogêneo, quando todos os participantes se retiravam em ordem. Será este
mais um ato criminoso a ampliar o rol dos crimes praticados pela direita, neste País? Como explicar ao povo que todos os recursos financeiros gilstos com
a manutenção do aparelho repressor- SNI, DFSP, Serviço de Informação
dos Ministérios, Autarquias e Universidades. Órgãos de Informação das
Forças Armadas, DOPS e outros órgãos estaduais- pois irisuficiêntes para ã
apuração destes crimes e a punição de seus responsáveis?
Ou se estes órgãos existem apenas para reprimir os movimentos de estudantes e trabalhadores?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Gastão Müller.

Concedo a palavra ao

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Barra do Garças é um dos municípios de Mato Grosso e do Brasil, sendo
capital de uma grande região mato-grossense, o Vale do Rio Araguaia.
Dezenas de cidades e portanto Municípios, têm como base principal
para compras, vendas, tratamento de saúde e outras providências do dia-adia- de Liina comunidade, a pujante Barra do Garças. Infelizmente, no entanto, aquela cidade, uma das maiores de Mato Grosso, não possui um órgão da
Previdência Social. O Senhor Doutor Vereador Antônio Carlos de Oliveira,
presidiu uma Comissão, de iniciativ-a da Câmara de Vereadores, daquela cidade, objetivando conseguir uma Agência -do .. SINPAS", pelo menos.
Aquele órgão tem uma AgênCia em Rondonópolis a 430 km de distância,
sem estradas asfaltadas, sem meiOs de comunicações permanentes, etc.
Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a exposição de motivOs enviada ao Senhor Ministro Jair Soares, pedindo urgentes providências.
Barra do Garças, 14 de novembro de 1979.
Exm9 Sr.
Dr. Jair Soares
DD. Ministro da Previdência e Assistência Social
Brasília- DF
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Inicialmente queremos cumprimentar e parabenizar Vossa Excelência, pela brilhante atuação Que vem demonstrando frente ao
Ministério da Previdência e Assistência Social, dedicando com toda
a atenção aos problemas ligados· a este Ministêrio. Demonstra claramente que o Senhor PreSidente da República soube escolher a pessoa certa para ocupar um cargo tão importante e de tão grande necessidade, neste nosso imenso País.
A través de uma proposição nossa na Câmara Municipal de
nossa cidade, foi criada uma Comissão, que hoje estã na presença de
Vossa Excelência, para expor as dificuldades previdenciârias existentes em nossa região. Barra do Garças, e cidades circunvizinhas
precisam urgentemente dos órgãos previdenciãrios, ligados a este
Ministério. O nosso Município cresce assustadoramente, tornando
uma das maiores cidades de Mato Grosso, aparecendo destacadamente perante as demais cidades. Com os incentivOs fiscais criados
pelo Gove_rno Federal, centenas de empresários vêm investir nesta
região pois, pertence à Amazônia Legal. E, assim Barra do Ga_rças
acompanha o desenvolvimento do Brasil e corresponde a confiança
nela depositada, oferecendo toda a sua riqueza, oferecendo tudo o
que tem.
Daremos alguns dados que tem o nosso Município, elementos
estes tirados da revista Gazita, órgão que aqui circula em edição por
ocasião do aniversârio da emancipação do Município.
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I - Localização:
Superficie de 77.849 km', sendo localizado no Leste mato-grossense e Ce~t~~ ~este ~~~si!Ciro, deíl~rÔ da·Affiazôniã l.Cgal,-nã confluencia doS rios GarÇaSe Arligllãia. LimÚa ao Norte com o Município de São Felix, Le5te com o Estado de Goiâs, ao Sul co"m o
Município aeTOiliOrêo, General Carileíro e Cuià:bir, e â oestCtCOm
o Município dC Cfiapada: dos GuirOB.rães·e PoxOiêo.

a

Ii- População:
A população do Município está estimada em 130.000 hábítantes.
II/- Atividades:
As atividades predominantes ~o Município concerne à agropecuária~ destacando-se notoriamente a pro~~ção em Jarga escala de
bovinos e arroz, um largo e vasto campo de comércio, estando começando a indústria, e aindã. um"
muito gfande- de outras
atividades.
A rede bancária conta no MunicíPio cOm 8 agêllcias, sendo
uma no DistritO- de Nova Brasília e em Xavantina, e 6 na sede do
Município. NOS-Programas de atendimento contamos Com o PRO-

numero·

TERRA, POLOCENTRO, PRONAPE, PROCERRADO, PIN,
POLAMAZÓNIA, e ainda outros- nos Bancos partiCulares.
O comércio conta com 457 estãbelecimentos de grande e peque-no portes, 12 escritórios contãbeis, 25-estabele"ClriientOs illdustriais,
4 escritórios projetistas e .s·-despachanteS.
Profissionais Libirais: 43 médicos

73 advogados
12 dentistas

05 engenheiros
IV -Saúde e Assistência Social:
O Município conta com lO (dez) hospitais, sendo todos particulares, não havendo nenhum deles que dê assistêncüi. ou tenha convênio com órgãos púbiicos, ·exCeÇão· fêlta aO" HOSPíiã:l-Óoutor Carlos
Reis Lima, que foi construído por intf?~médío ~«? ~!!1-dica~o ~ur~l da
cidade, com auxílio deste Ministério,' dando assistência aos trabalhadores rurais.
Solicitamos informações aos Bancos locais qual é a arrecadação- devida ao lAPAS e obtivemos dados que somente em nossa
cidade chega a atingir aprOximad3rlieOte~ a Ciiiãniia - de Cr$
4.500.000,00 (quatrO rriilhõ-Cs e qUinhentos mil crúúirás) mensais,
sem contar ainda com a arrecadação dOs BancOs Ú1Súlfaciõs em Xavantina, Nova Brasília e São Félix do Araguaia.
No entanto, Senhor Minisüo, em nOsso M-unicípio não possUi
órgão do SINPAS, ou então do INPS que ~~!Igãmente Cõntrol3.Va
todo o sistema previdenciãrio em nosso País, não tendo aqui tão importante autarquia, cujo recolhimento mensal atinge tão elevada cifra. Não temOs ã:qui assistênCia médicá por pãfie deste Ministério
apesar de nesta cidade ter 10 (dez) hospitais com inúmeros leitos.
Não temos aqui a agência do lAPAS p3rã a: VeilfiCaÇãO dos iecothimentos devidos, não temos aqui o INPS para a concessão dos beneficies devidos a'os contribuintes. Quando um contribuinte necessita dos auxílios a que tem direito, tem qu-e deslocar desta cidade para
outros centros encarecendo enormemente as suas despesas com sua
locomoção.
O que foi ínstalado aqui foi some~teuma Delegacia do Ministério do Trabalho, para a verificação dós ~em-Pregados com os empregadores, sendo mais um órgão ptinítiVó.. p3rã os einpregadOI-es.

Somos subordinados à Agência do srNPASâa cidade de Rondonópolis, que é distante da sede de nosso Município cerca de 430
km, não havendo Ineio de comunicação cOnstante. Pelas dificuldades de estradas na região, um ônibuS qtie faz o h61-ãr"i0 diariamente,
quando o tempo permite, gasta cerca de 12 horas de viagem. Os con_tribuintes quando precisam de algum documento junto a estes órgãos, deslocam-se de avião (tâxi-aêreo) porque também não tem linha comercial. Uma simples certidão de quitação, ou regularidade,
ou ainda matrícula para a contribuição~-é riecesSãriO O deslocamento para aquela cidade. Isto estamos citando apenas um exemplo dos
contribuintes reS"ld'éflteS em Barra do G3.rçã."s. Se vúifi"cãririos- a~ situação dos contribuintes i'-eSíden(es em Luciara Ou em São Félix do
Araguaia ·a coisa torna-se-aífid:i--rriuito ·maiS-grave, pois de Lucia r a a
Barra a distâncía -é de aproximadamente 850 km, e -de São Félix 700
km, então têm que vír ãté aqui e depois para ifem para R6ndonópo-

lis, fazendo es~e tão gra_nQe percurso. Hoje são inúmeras as transações que é ~e~f?SS~io os Cer~ificadOs do SIN~AS ou IN~S. Quant~s- vezes o~ C'?n~iíbllirites se deslocarii p~ua R ondOnópolis, e às vezes ãcbntece que esqueceram urri simples documento e o Certificado
lião é expedidô, -s-erido obri&adós á vOltiu à cidade qo estabelecimentO dePois- retor~i:ifCm a Ro!ldonÓpÕl!s para conseguir~ necessário.
mesrilO vem acoiÍtecendo coni o FUNRURAL. Barra do
GarÇas, i:leta sua-pOsiÇãO geOgráfíci e-pelo SCu tamanho é uma cidade onde hã inúmeras tranSaÇões imobiliâdas. Pfecisa então de Certidão do FUNRURAL para que seja outorgada a es~itura, e têm que
desiOCarenl~se paia- Rolldonópolís pai-a- conseguirem.
o-recolhimento-devido nas construções é precário, isto porque,
os qUe êstâo cODStrUindo-liãO-têm ollde pedir informações, não têm
onde requerer a matrícula, e só fazem o recolhimento quando surge
alguma transação, e que o imóvel é vendido, aí já ~tando com o~
acréscimoS leS-ãis, SujeitO iní..ilta-, jUrOS -e Cori-Cção -monetária.
Sabemos qu~ o Goyerno Federal e Yossa Excelência frente a
este Minis~êrió, têril procurado regularizar a situação da Previdência em todo o BrasÍl, inclusive criarido Leis. para beneficiar os con-

e

· ·- -o

a

tribuintes

e~

filiados ao SINPAS.

Assim, Senhor-Ministro, Vimos pOr intermédio da Câmara Municipal, onde representamos o povo do Município, a criação urgente

de uma Agência ou Delegacia do SINPAS - INPS- INAMPS,
lAPAS - FUNRURAL na cidade de Barra do Garças, para o
a~endimento ao públíco, e cOnseqüentemente a assistência médica
que tanto temos necessidade. Com esta criação, o povo da região se. rã atendido, e cóntríbUirá pa:r'ã- o -INPS-iAPAS Com satisfação
pois, verão as vantagens da contribuição. Temos certeza que a arrecadação muito- iurriCi1üuã. pe'diiTiõS que Seja eln Ba"rra ·do Garças
porque trata-se de uma cidade central que atend~rã além do Município, ainda os Municípios CircunVizinhos corno Torixoréo; General
Carneiro, São Félix dá Arã.gtiaia, Luciara, etc.
Pelo qUe expusem-OS, danQo 3 Vossa Excelência um resumo das
nossas dificuldades com relação ao SINPAS, queremos e pedimos
esta instalação o mais urgente possível, e que esta nossa reivindicação, e após os trâmites legais seja atendida. Juntamos a este um
número da revista Gi:zzita, onde Vossa Excelêricia e Assessores poder'ão ter uma idéia do que é Barra do Garças, pois-, Cstâ impresso dados de nosso Município.
Contando com ·a -eficácia de Vossa Excelência, ficaffios antecipadamente gratos pelas.atenções a esta e pela opor~unidade que foi
concedida para esta audiênCia, subscrevemo-nos,
Cordialmente,
Câmara Municipal de Barra do Garças, P/ Comissão- Antônio Carlos de Oliveira."

CBA578 COSO Rio de Janeiro RJ Te!.: 00846 73 23 1840
401/1.001 O lAPAS 23llf79~a fim pracedermos estudos viabilidade criação Agência Previdência Social nesse município solicitamos
gentileza informar existência nesSa mllàicipalidade prédio disponível ceder para instalação referido órgão pt Saudações
Francisco Eduardo Barreto de Oliveira
Secretário de Planejamento do lAPAS pt

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARçAS
Mato Grosso
Telegrama
Francisco Eduardo Barreto Oliveira
SecretáriO Planejamento lAPAS
Rio de Janeiro - RJ
Resposta telegrama essa Secretaria informo Prefeitura não dispor prêdio instalação Agência Previdência Social pt Disposta doar
terreno para- construção pt.
SDS

Wilmar Peres Farias
Barra do Garças.

~!'efeito

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Orestes Quércia.
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Concedo a palavra ao

O SR. ORESTES QUl!:RCIA (SP. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quando se realizou o último concurso para o preenchimento de claros
nos serviços médicos da Previdência Social, antes da instituição do INAMPS,
cerca de cinqUenta mil profissionais da medicina nele se inscreveram.
Quem se der ao trabalho de verificar a relação, por naturalidade, logo
verá que mais de noventa por cento residiam nas capitais, de onde ou não podem ou não querem sair. Em primeiro lugar, por terem feito, em seis anos de
curso, um amplo relacionamento social, que pode servir de base a razoável
clientela, pretenderem continuar estudando~ em cursos de aperfeiçoamento,
ou assistindo a dezenas de simpósios, sobre a sua ciência, no Rio de Janeiro,
em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, em Porto Alegre e, para nortistas e nordestinos, em Salvador, Recife e Fortaleza.
Eles próprios, os médicos recém-formados, estão plenamente conscientes
da insuficiência dos conhecimentos adquiridos e não têm coragem - ou suficiente irresponsabilidade - para atirar-se ao aprendizado da prática numa
cidade do interior. Quanto às residências médicas, tendem a acabar-se,
ameaçadas de fechar universidades particulares e muitos hospitais, em conseqüência da absoluta incompetência oficial no equacionamento do problema
médico brasileiro. Ou por falta de dinheiro, pois como disse o nosso colega
Adherbal Jurem a, ao relatar o último Orçamento do Ministério da Educação,
..cada povo tem a educação e a saúde que pode pagar".
Enquanto havia, na previdência social, o sistema do credenciamento,
predominando sobre qualquer outro tipo de atendimento, prosperavam os
hospitais interioranos; os médicos conseguiam sobreviver da clínica na hinterlândia brasileira e havia muito menor número de reclamações dos beneficiários da Previdência Social.
Mas o credenciamento está desaparecendo.
Recentemente, um médico de Leme, Dr. Clóvis Tamborim, fez uma indagação ao Ministro Jair de Oliveira Soares, sobre a possibilidade do credenciamento do médico ortopedista, Dr. José Antônio Couceiro, para aquela
Corharc:r paulista.
Em resposta, datada do dia 10 de setembro/79, diz Sua Excelência que
no momento, a Pasta adota medidas no sentido de conter gastos em âmbito
setorial, participando da pol!tica antiinflacionâria do Governo Federal".
Serã que o aumento de 58% no preço da gasolina e de mais de 65%, em
média, nas tarefas de eletricidade são medidas antiinflacionârias?
Será que a permissão para o crescimento do faturamento da indústria
automobilística é medida antiinflacionâr_ia., com o brutal aumento da Taxa
Rodoviária Única?
Serã que a multiplicação dos cargos de DAS, para os técnicos do Executivo, visa a conter o Custo de vida?
·
Serâ que o aumento do preço dos cheques (coitados dos trabalhadores
que os assinam de menos de cem cruzeiros) é um porrete na inflação?
Diga-o o Ministro Jair Soares, que recebe, tranqUilamente, os cortes no
atendimento da Previdência Social.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Gastão Müiier)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.

O Brasil tem uma lei que faz o papel de uma ConstituiÇão, mas quem fez
essa lei foi uma junta militar, que não representava o povo. E a lei que serve
de Constituição brasileira é confusa, cheia de contradições, contrárias aos in..:
teresses da grande maioria e_ manipulada pelo governo, que pode servir-se dela
para praticar t6das as violências. O Brasil não tem uma verdadeira Constituição.
Quem poderá dar ao Brasil uma Constituição digna desse nome, que represente a vontade do povo sem conceder privilêgios aos que têm a força das
armas ou do dinheiro? É evidente que o governo não irá restringir os seuS
próprios poderes. E não se pode esperar que a solução venha de um Congresso Nacional cuja maioria foi fabricada nos laboratórios do mesmo governo.
Só há um caminho para que o Brasil tenha uma Constituição legítima e
justa: a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte.
Queremos uma Constituição legúima! Queremos a convocação de uri1a
Assembléia Nacional Constituinte, livremente eleita pelo povo, para dar ao
Brasil uma Constituição demOcrática."
O Pátio das Arcadas do Largo de S. Francisco foi o ponto de partida de
grandes movimentos que construíram a História de nossa terra.
Saudamos a juventude universitária por sua iniciativa patriótica que
contribuirá decisivãmenie para de61vef- o Brasil ao povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não há mais oradores inseritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
sessão ordinária de amanhã a seguínte

ORDEM DO DIA
-1-

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 3. DE 1980
(Em regime de urgência - art. 388, II, a,- do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, ·aa Redação Final (oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer n"' 77, de 1980), do Projeto de Decreto Legislativo n' 3, de I 980 (n' 37/80, na Câmara dos Deputados). que autoriza o Senhor
Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.

-2Votação, em turno únicó, do Requerimento n<? 13, de 1980, do Senador
Itamar Franco, solicitando, nOs termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestaresclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face a ocupação da
Embaixada da RepUblica Dominicana em Bogotã (Colômbia).

-3Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 6, de 1978,
do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de Administração, tendo
PARECERES, sob n•s 1.034 e 1.035, de 1979. das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e no
mérito, favorável.
- de Legislação Social, contrário ..

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 90, de 1979,
O SR. FRANCO MONTORO (SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem do Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos períorevisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
do de férias igUãl ao dos demais empregados da Lei n"' 5.859, de li de deO CentrO Acadêmico ..XI de Agosto", da Faculdade de Direito da Uni- zembro de I 972, tendo
versidade de São Paulo, com a participação de professores, alunos, represenPARECERES, sob nos 961 e 962, de 1979, das Comissões:
tantes de outras Faculdades e dos Partidos Políticos Nacionais, lançou hoje
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
as bases de uma campanha nacional em favor de uma Assembléia Constituin- de Legislação sOCial, favorável, com Emendas de n"'s 1 e 2-CLS, que
te no País.
apresenta, e voto vencido, em separado, do Senador Lenoir Vargas.
O documento de lançamento, lido pelo Presidente do Centro Acadêmico
-5.. XI de Agosto", é do seguinte teor:
'"A Constituição é um documento fundamental, de natureza jurídica e
Votação, em primeiro turno (apreciação pieliminar da constítucionali~
política, que tem por objetivo es.tabelecer os direitos e as responsabilidades dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se·
dos indivíduos na sociedade e impedir a ação arbitrária dos poderosos.
nado n9 100~ de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aposentadoOnde os direitos não estãO claramente ctefinidos e efetivamente assegura- ria espeCial aos artistas e aos técnicos em espetâculos de diversões, tendo
dos; onde a responsabilidade social de cada um não é considerada pelas leis;
PARECER, sob n' 963, de 1979, da Comissão:
onde a ordem social é imposta, através de leis que não refletem a vontade do
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
povo; onde existem grupos poderosos que fazem a lei de acordo com seus in-6teresses; onde os governantes podem agir arbitrariamente, podendo até susVotação, em primeiro turno (aPreciação preliminar da constitucidhalipender por decreto as garantias constitucionais; onde tudo isto acontece não
dade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeexiste Constituição.
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to de Lei do Senado n9 10, de 1979, do Senador Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
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INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS
RESOLUÇÃO NO 7!/80
Baixa normas para a concessão de auxilio--doença
Da Concessão

Art. 19 O Instituto de Previdência dos Congressistas concederá auxíliodoença aos seus contribuintes, em virtude de despesas ocorridas na área de
saúde, com os associados ou dependentes assim considerados pela legislação
do I PC, nos seguintes casos:
I - internamento hospitalar, excluindo-se despesas de acompanhante e
extraordinários;
II -cirurgias, exceto plásticas de qualquer natureza e odontológicas;
III- exames de arteriografia: cerebral, pulmonar, renal; cavografia; ci-8neangiocoríonariograti3;--dfltilografia: cardí~ca, cerebral, hepática, pulmoDiscussão, C:m turilo -único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81, de 1977 nar, renàl, tireóide; coronariografia; dosagens; enzimáticas, hormonais, imu·
(n• !.286/75, na origem), que atribui à TELE!lRÁS ou a suas subsidiãrias a nológicas; ecografia (variaS); eletrobiografia; eletrocardiografia dinâmica: cicloergometria e Holter; eletroencefalograma; esplenoportografia; linfografia;
incumbência de elaborar as listas telefônicas, tendo
PARECERES, sob nos 769 a 772, de 1979, das Comissões:
riiaiTioEffafia; mielografia; provas de funções respiratórias; tomografia; tomo-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o Ministério grafia compu-torizada (CT ou TC).
das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
Da Habilitação
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do
Art. 29 O prazo para habilitação é de noventa dias, improrrogáveis, ã
substitutivo da Comissão de Transportes;
-de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes, contar da data do pagamento das despesas pelo contribuinte.
Art. J9 O processo constará de requerimento e declaração de que necom 3 subemendas que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Transportes e nhuma outra entidade ressarciu as despesas pleiteadas, assinados pelo reque-rente
ou seu representante legal, anexados dos originais dos seguintes docuàs subemendas da Comissão de Economia.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 31/80, do Senador Jarbas mentos:
I - notas fiscais hospitalares ou laboratoriais, constando respectivos
Passarinho, de adiamento da discussão.)
CGC ou CPF;
-9II- recibos de honorários médicos, incluindo o CRM;
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 20, de 1979
III- declaração do tipo de cirurgia ou exame realizado, fornecida pelo
(n9 3.364/77, na Casa de origem), modificando o art. 59 do Decielo-lei n9 55, médico responsã vel.
de 18 de novembro de 1966, que "define a politica nacional de turismo, cria o
Art. 49 Uma vez instruido pelo setor de benefícios, o processo serâ exaConselho Nacional de Turismo e ·a Empresa Brasileira de Turismo, e dá ou- minado pelo Diretor da Secretaria que o subme~erá à aprovação do Presidentras providências, tendo
te do IPC.
PARECERES, sob nOs 64 e 65, de 1980, das Comissõe.:
Da Indenização
- de Servito Público Civil, favorável;
Art. 59 O Fundo Assistencial do Instituto de Previdência dos Congres- de. Finanças, favorável, com a Emenda n9 1-CF, que apresenta.
sistas indenizará, na forma desta Resolução, até 3/10 (três décimos) do mon~
-10taii:te das coritribuições do requerente, deduzidÕs os valores dos beneficias ao
Discussão, em primeiro tUrno (apreci3Çãó preliminar da juridicidade, mesmo concedido, no caso de contribuintes obrigatórios e facultativos.
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
Art. 69 Aos pensionistaS do IPC serâ deferido auxílio-doença até o van'i' 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea f e alteran- lor máximo de 50% (cinqüenta por cento) das despesas efetuadas, não podendo o item Ill do art. 8• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que insti- do, em nenhuma hipótese, ser superior à pensão.
tuiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
Das Contribuições
PARECER, sob n• !.223, de 1979, da Comissão:
Art. 79 Para a finalidade do art. 59, as contribuições e os benefícios se- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 32/80, do Senador Hum- rão computados nos 48 (quarenta e oito) meses de cada legislatura, a contar
da presente, prescrevendo o direito do contribuinte a 31 de janeiro da 4' Sesberto Lucena, de adiamento da discussão.)
são Legislativa.
Parágrafo único. O saldo verificado ao final da legislatura ou do
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estâ encerrada a sessão.
exercício do mandato ou cargo, não se acumulará às contribuições de outra
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) legislatura.
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 264, de 1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia, tendo
PARECER, sob n• 968, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

ATA DA lO• SESSÃO, REALIZADA EM 13 DE
MARÇO DE 1980
Publicada no DCN - Seção II ~ de 14-3-80)
RETIFICAÇÃO

Disposições Gerais

Art. 89 Para fins de aplicação do art. 79, aos associados que na presente
legislatura tenham sido beneficiados, a soma das contribuições serâ considerada a partir da concessão do último auxflio.
Art. 99 Ficam revogadas as resoluções de números 23/72 e 56/78 e demais disposições em contrârio.
Art. lO Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília,18 de março de 1980. -Deputado Bento Gonçalves Filho- Presidente- Deputado Maurício Fruet- Conselheiro- Deputado Pedro Faria
- Conselheiro - Deputado Aldo fagundes- Conselheiro- Deputado Raul
Bernardo - Conselheiro - Senador Passos Pôrto - Conselheiro.

No Parecer n9 46/80, da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao
Projeto de Lei do Senado n• 221/77-Complementar, que dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso Naciomal, e dá outras providências:
Na pâgina 296, 2• coluna,
Onde se lê:
PARECER N• 46; DE [980
INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS
Relator: Senador Bernardino Viana
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA
Leia-se:
EM 18 DE MARÇO DE 1980
PARECER N• 46, DE 1980
Da Comissão de Constituição e Justiça
Às dezessete horas do dia dezoitQ de março de mil_novecentos e oitenta,
Relator: Senador Bernardino Viana
com a presença dos senhores deputados Pedro Faria, Maurício Fruet, Aldo
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Fagundes e Raul Bernardo e Senador P~so_s _Porto, sob a Presidência dq Deputado Bento Gonçalves Filho, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas a fim de tratar de assuntos diversos. Lida
e aprovada a ata_ da reunião anterior, foi aprovada a Resolução número setenta e um, de mil novecentos e oitenta, que regulamenta a concessão de
auxílio-doença. A seguir o Senhor Presidente expôs a necessidade de, atendendo a inúmeros pedidos, estender a carteira de emprêstimos a não associados aos beneficiários dos ex-associados, possibilitando a estes a copsjgnação
de empréstimos na folha de pensões, o que foi aprovado por unanimidade.
Passou-se à apreciação de processos, tendo sido relatados e aprovados por
unanimidade os s.eglli_ntes: 9e c.Qncessão _dç_pensão a Aurimar Ribeiro de AImeida, Alcebí3.dCS Ferreira; Elza Loureiro Gallotti, Iraçu Francisco L. da
Rocha, José de Carvalho França, Maria do Socorro C. Trindade, Sebastião
Roberto do Carmo, Felizarda Ferreira da S. Freitas, Stela Barros Bethonico,
Raimundo Valdene da Ro.cha, Tei-ezl~hB. ~lils de Albuquerque, COnsuelo
Uns de Albuquerque, Valter Brito, Paulo Affonso M. de Oliveira~ Antônio
da _Silva, Maria das Do!eS da SilVa; Jenny Céi'deira, Cleu:iita Assis; _Lúcia e
Sonia Cerdeira; Ruth de Souza Casti'o, llka A. R. da CoSta, Iracema de AImendra Freitas Portella Nune$ e filhªs, _Alzira Torres Sampaio Pacheco, Rosi
de Oliveira Busato; de pagamento de atrasados a Henrique MauríciO Fasto-

ne; de pagamento de pecúlio parlamentar a Elza Ambrozio e Cleuzita Assis~
de concessão de auxflio-doença a Francisco Neves da Cunha, Vivaldo Barros
Frota, Iracema Teixeira, Odulfo Domingues, Antônio Anibelli, Ilka Rodrigues da Costa, Joel Viãria; foram indeferidos os processos: de concessão de
auxílio-doença a Oswaldo Lima e a Bivar_Oliiltho de Mello e Silva; d~ins
crição no IPC de Abguar Damasceno; de revisão de pensão a Diociilda Silva;
foram distribuídos os seguiiltes processos: de concessão de seguro de vida e
auxflio-funerã.l a Joaquina Bastos de Brito aO Relator Senad_or l'Jelson _Cai-neiro; de concessàQ de pensão e p~game~to de pecúlio parlamentar a Maria
do_ Perpétuo Socorro_Sampaio de Azevedo e Dilva Maria de Moraes ao Relator Deputado Pedro Faria; de (eVisão de decisão do Consellio Deliberativo_ de
Ney Lopes de _Souza aq Depu~~do _Mã.urfcio_ Fruet; de contribuições de suplente de Mário Cesar Stamm ao Deputado Mauricio Fruet. Foi àistribuido,
após os prOm.inciamento.s _dãs CoffiiSs~es dC COnstituição e Justiça das d,ua:s
casas_ do_Congi'esso~ o processo de pagamento de pecúliõ parlamentar à Maria Elmozina de Cas_tro Lima e outros, ao _Deputado Hugo Napoleão. Nada
mais havendo a tratar, às dezoito horas Cquarenta minutos é encerrada a reunião. E, pãfa constar, eu, NelsOn Santa CrUZ QU.irinO; SecretáriO; lavrei apresente a~a que, depois de lida e aprovada, se~~__ass_inada pelo Senhor Presidente. - Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA

COMISSÃO MiSTA

e

Incubida de estudo parecer sobre a Mensagem n9 132, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Coiliresso Nacional o texto do Decreto·lei n9 1.716, de 21 de novembro de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da Lei n9 5.619,
de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho de 1973, alteradas pelo Decreto·lei n9 1.6i8, de 3 de marÇo de 1978".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO); REALIZADA EM 5 DE
MARÇO DE 1980

Incumbidii de eX&iniliar e eniltir parecer sobre a Mensagem nl?
132, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.716,
de 21 de novembro de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da
Lei n• 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho
de 1973, alteradas pelo Decreto-lei nl? 1.618, de 3 de março de 1978".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1980.

Aos dezoito di~ ci~_mê~ de março do an~ de mil nov~~~ntos e oitenta, àS
dezesseis hqras e trinta _mi~ul9~, na_ S~l~ C!c?vis _Bevilâcqua, presentes os .Senhores Seo~dores_,_S_aldanha Derzi_, Passas Porto, Affonso Cãrilar&o~ MuriiO
Badaró, José__ Gú_i0ri1ai-d~ LOriüiritO Júniõi'; Almir Pinto, Jorge kalume e Deputados Odúlfo Domin_gues, Henrique Turner, Jod Ferreira C Leorne Belém,
reúne~se a ComisSão Mis~a incumbida de ex;aminar e emitir pareCei' Sõbre a
Mensagem n• 132, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submet~ncio à_deUber_~ção do CongresSo N:acional õ teXto do O_ecretõ-lei ri'? L71_6,
de 21 de novembro de 1979, que .. dâ nova redação a dispositivoS da Lei nl?
5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n• 5.906, de 23 de julho de 1973, altera·
das pelo Decreto-lei n• 1.618; dê 3 de março de 1978".
I?eix~.rp. c;i~ _c9mparecer1 por ~qtiyo jus~ifiçado, os Senhores Senadores
~C?~s~,Fr~~~~; -~-~c:_~y_~_.I?~~~~! AilJert<? Sil~~ e peputados__f?ds_on Vidigal,_ H ar~ ldo Sanford, Oswãldo Coelho, AntQnio Pontes, JoS~ Ribiúnar MíiChadO, Florim Coutinho e PériCles Gonçalves.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Jorge Kalume, que, solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada_ como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Joel Ferreira; que einite parecer favorável à Mensagem nl? 132, de
1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Para Presidente:
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
Senador Jorge Kalume ............
13 votos
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, delvoto
Em branco ........... ·--·· .. -... ··-· •. ·-· ·-··-· ·~.. .• . . . . .
mais Membros da Comissão e vai à publicação.
Para Vice-Presidente:
Deputado Oswaldo Coelho . , ......•. o.. . . . . . . .. . . .. .. 13 ~o tos
COMISSÃO MISTA
Em branco ...........•.... --· .. -· •-+-• --~-~·-· • • • • • • • • • • •
1 voto
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9
Sãõ declarados_ eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
133, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
Senhores Senador Jorge Kalume e Deputado Oswaldo Coelho,
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.714, de
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Jorge Kalume agradece, em
21 de novembro de 1979, que "inclui gratificação no anexo II do
nome do Senhor Deputado Oswaldo Coelho e no seu_ próprio, a honra com
Decreto-lei n9 1.341, de 22 de agosto de 1974 e dá outras providênque foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Joel Ferreira para relacias".
tar a matéria.
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
Nada mais_ havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
EM 5 DE MARÇO DE 1980
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, deAos cinco dias do _mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
mais Membros da COmissão e vai à publicação.
dezessete horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores_Senadores
Aos cinc_o dias do mês de março dO ano de mil novecentos e_ oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Çlóyj~J~evilâcqua, presentes_os Se·
nhores Senadores_ .Pa.ssc;>s. P,orto, Affonso C8margo, Muriio Bãdar6~ José
Guiomard, Moacyr Dalla, Lomanto Júnior, __Almir _Pinto_, Jorge Kalume e
Deputados ~dson .Yidigal,_ OdUigQ_ 9~?~i~gues, Hen~iq~eTurn~~! ~-~sê R:ibamar Machado, Joel Ferreir~ e PériClÇS GQiiçalVi!s, reúnC..se ã COritisSão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 132, de 1979 (CN), do
Senhor Presiden_te dª_Repúbllca, sUbmeteridO à aprOvaÇão do Coilgresso Na·
cional o texto do Decreto-lei n• 1.716, de 21 de novembro de 1979, que "dá
nova redação a dispositivos da Lei_ nl? 5.619,_ de_ 3 d_e novembro de_1_970_ e Lei
n9 5.906, de 23 de julho de 197.3~ alteradas pelo Decreto-lei RI? I .618, de 3 de
março de 197&".
DeiXam de comparecer, por motivo justi.ficad~, os Senhores Senadores
Jessé Freire, Saldanha Derzi, Alberto Silva e Deputados Haroldo Sanford,
Oswaldo Coelho, Antônio Pontes~ Florim Coutinho c Leorne Belém.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador José Guiómard, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do President~ e do Vice-Presidente. Di~tribuídas as
cédulas, o Senhor Senador José Guiomard convida o Senhor Deputado Henrique Turner para funcionar Como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
H
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Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Henrique de La Rocquc, Bernardino
Viana, Almir Pinto, Lourival Baptista, Passos Porto, Helvídio Nunes, Moa·
cyr Dalla e Deputados Milton Brandão, Odulfo Domingues e Henrique Turner, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar c eniitir parecer sobre
a Mensagem n• 133, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, sub·
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n•
1.714, de 21 de novembro de 1979, que inclui gratificação no Anexo II do
Decreto-lei nt 1.341, de 22 de agosto de 1974, c dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jorge Kalume, José Lins e Deputados Italo Conti, Oswaldo Coelho, Freitas
Diniz, Edilson Lamartine, Lidovino Fanton Felipe Penna, Adriano Valente e
Jorge Vargas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
~dulas de votação, o "Sen)tor""Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Odulfo Domingues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Milton Brandão . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Jl votos
Em branco . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . . . . . • I voto
Para Vice-Presldente:
Senador Moacyr Dalla
. . . . . • . . . . . . . . . . • • • . • • • . . . . . Jl votos
Em branco ....................................-...,......_.~--- 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputado Milton Brandão e Senador Moacyr Dalla.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Milton Brandão agradece,
em nome do Senhor Senador Moacyr Dalla e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a mat~ria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Bàrbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n•
133, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo ii
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.714, de
21 de novembro de 1979, que "inclui gratificação no anexo II do
Decret<>-lei n• 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1980
Aos. cie?:oito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às dezess.et'thOras, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhoi-es Senadores JOi&O.::Kalume, RaÍrnundo Parente, Gabriel H-ermes, Henrique de La
Rocque, Bernardino Viana, Almir Pinto, José Lins, Passos Porto, Helvídio
Nunes e Deputados ~ilton Brandão, Odulfo Domingues e Henrique Turner,
reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e
emitir parecer sobre a Mensagem n9 133, de 1979 (CN), do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto..Iei n9 1.714, de 21 de novembro de 1979, que '"inclui gratificação no
Anexo·II do Decreto-lei n'1 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lourival Baptista, Moacyr Dalla e Deputados !talo Conti, Oswaldo Coelho,
Freitas Diniz, Edilson Lamartine, Lindovino Fanton, Felipe Penna, Adriano
Valente e Jorge Vargas.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senho.:: Presidente, Deputado Milton Brandão, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador Jorge Kalume, que emite parecer favorâvel à Mensagem n9 133, de 1979
(CN), rios termos de Projeto de Decreto Legislativo que ofei"ece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 135, de 1979
( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei fi9 1718, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência de prestação de informações
permanentes referidas na leglslaçio do imposto sobre a renda, e dá outras providências".

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 06 DE
MARÇO DE 1980
Aos seis dias do mês de março, do ano de mil novecentos e oitenta, às de~
ze:sseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Helvídio Nunes, Henrique de La Rocqú.e, Bernar~ino Viana, Gastão MUller, José Guiomard, Benedito Ferreira e Deputados Adriano Valente, José Carlos Fagundes, Ruy Côdo, Saramago Pinheiro e Antônio Florêncio, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e
parecer sobre a Mensagem n• 135, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.718, de 27 de novembro de 1979, que urevoga exigência de
prestação de informações permanentes referidas na legislação do imposto
sobre a renda, c dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Lourival Baptista, Vicente Vuolo, Affonso Camargo e
Deputados Airon Rios, Fernando Magalhães, Adhemar Ghisi, Jamel Cecílio,
Athiê Coury e Pedro Carolo.
De acordo com o que preceitva o Regimento Comüm, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador José Guiomard, que declara a instalada a Comissão.
Em obediência a dispositiVo i"egimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senadár José Guiomard convida o Senhor Deputado
Adriano Valente para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Bernardino Viana
Senador Murilo Badaró

10 votos
2 votos

Para vice-Presidente:
Senador Lourival Baptista
Senador Vicente Vuolo

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Bernardino Viana e Lourival Baptista.
~ssumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana agradece,
em nome do Senhor Senador Lourival Baptista e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Saramago Pinheiro
para relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos. Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem
n• I3S, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n9 1.718, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência de prestação de informações permanentes referidas na legislação do imposto
sobre a renda, e dá outras providências".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 1980.
Aos dezenove dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, Helvídio Nunes, Henrique de La Rocque, Berriardino
Viana, Lourival Baptista, Alfonso Camargo, Gastão MUller e Deputados José Carlos Fagundes, Athiê Coury; Ruy Côdo, Saramago Pinheiro e Antônio
Florêncio, reúne-se a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem no 135, de 1979 (CN), do Senhor Presidente daRe-
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pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n• 1.7!8, de 27 de novembro de 1979, que "revoga exigência de
prestação de informações permanentes referidas na legislação do imposto
sobre a renda, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, José Guiomard, Benedito Ferreira, Vicente Vuolo e Deputados Airon Rios, Adriano Valente,. Feinando Magalhães, Adhemar Ghisi e
Pedro Carola.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Bernardino Viana, que, solicita, nos termos_ regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Saramago Pinheiro, que emite parecer favorável à Mensagem n'?
135, de 1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
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 Accauhy Sarres dos Santos, Assiste~te da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 137, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1.720, de 29 de novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de 1981, o prazo
da isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n'? 569,

de 1969".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 07 DE
MARÇO DE 1980.
.
Aos sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
onze horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores Luiz
Cavalcante, Jorge Kalume, Murilo Badaró, José Lins, Aderbal Jurema, Almir Pinto, Passos Pôrto, Raimundo Parente, Jutahy Magalhães e Deputados
lgo Losso, Paulo Lustosa, Ruy Côdo e Darcy Pozza, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 137, de 1979
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.720, de 29 de novembro de 1979,
que prorroga até 31 de dezembro de 1981, o prazo da isenção concedida às
empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei n'? 569, de 1969".

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a proposta de
emenda à Constituição n'? 01, de 1980 (CN), que "acrescenta item
XXIII ao artigo 81 da Constituição Federal".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM II DE
MARÇO DE 1980.
Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, plresentes os Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Dirceu Cardoso, Itamar Franco, Jutahy
Magalhães, Roberto Saturnino, Jorge Kalume, Almir Pinto, Adalberto Sena,
Passos Pôrto e Deputados Genésio de Barros, Simão Sessim e Afrísio Vieira
Lima, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de exa·
minar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 01, de
!980 (CN), que "acrescenta item XXIII ao artigo 81 da Constituição Federal"'.
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Alberto Silva, Affonso Camargo e Deputados Airton Sandoval, Jorge Vargas, Belmiro Teixeira, Jerônimo Santana, José Frejat, Siqueira Campos,
Marcelo Cordeiro e Cados Sant'Anna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Presidente convida o Senhor Senador Luiz Cavalcante para
funcionar como escrutinadOr.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado.

Para Presidente:
Senador Itamar Franco .....................•........
Senador Roberto Saturnino ......................... .

10 votos
02 votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Si queira Campos .......................... .
Deputado Genésio de Barros ......................... .

10 votos
02 votos

Sã_o declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senador Itamar Franco e Deputado Siqueira Campos.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Itamar Franco agradece, em
nome do Senhor Deputado Siqueira Campos e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Afrísio V ieira Lima
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, deDeixam de comparecer, por motivo justíticado, os Senhores Senadores mais Membros da Comissão e vai à publicação.
Alberto Silva, Milton Cabral e Deputados Léo Simões, José Camargo, Airon
Rios, Feu Rosa, Rogério Rêgo, Artenir Werner e Marcelo Cordeiro.
COMISSÃO MISTA
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalaR
lnçumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
da a ComisSão.
Emenda à Constituição n9 2, de 1980 (CN), que ''revoga os itens VI
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
do artigo 57 e VIII do artigo 43, acrescenta item ao artigo 44 e artigo
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
ao titulo V da Constituição Federal".
cédulas, o Senhor Senador Jorge .Kalume convida o Senhor Deputado Darcy
ATA
DA
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 11 DE
Pozza para funcionar como escrutinador,
MARÇO DE 1980
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte reSUltado:
Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
Para Presidente:
dezessete hor<:~s_, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores
Senador Almir Pinto ............................... . 12 votos Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Murilo Badaró, Bernardino Viana,
Em branco ..•............•...•..................... 01 voto Leite Chaves, Franco Montoro, Cunha Lima, Almir Pinto, Orestes Quércia e
Deputados Afrísio Vieira Lima, Mendonça Neto, Antônio Russo e Bonifácio
Para Vice-Presidente:
12 votos de Andrada, reúne-:se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida
Senador Passos Pôrto .................... ~ ..-... -· •.•.
Em branco ..... ,. .......•.............. · ...... · · · · • · · 01 voto de_ examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n' 2, de 1980 (CN), que "revoga os itens VI do artigo 57 e VIII do artigo 43,
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os acrescenta item ao artigo 44 e artigo ao titulo V da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo_ justificado, os_ Senhores Senadores
Senhores Senadores Almir Pinto e Passos Pôrto.
Assumindo a Presidência o Senhor Seriador Almír Pinto agradece, em Hugo Ramos, Aderbal Jurema e Deputados Antônio Mariz, Claudino Safes,
nome do Senhor Senador Passos Pôrto e no seu próprio, a honra com que fo~ Djã.lma Bessa, Joacil Pereira, Oswaldo Melo, Sérgio Murilo e Tarcísio Delgaram distinguidos e designa o Senhor Deputado Artenir Werner para relatar a do.
matéria.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a PresiNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, dência, eventualmente, o Senhor Senador Alffiir Pinto, que declara instalada
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comis.são, lavrei a a Comissão.
presente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, deEm obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
mais Membros da Comissão e vai à -publicação.
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
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cédulas de votação, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Antônio Russo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Tarcísio Delgado ...............•..... ~·.... 12 votos
Em branco .................•.•.•...• ~-:-~··--~~-········ 1 voto
Para Vice-Presidente:
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 12 votos
Em branco ......................• _..• _..••. _... ·-· •... - 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Tardsio Delgado e Senador Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Beiri.ardiriO Viana VicePresidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Tarcísio Delgado e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos
e desígna o Senhor Senador Aderbal Jurema para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavreí a Presente Ata
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão ·e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 S, de 1980 (CN), que "dispõe sobre áreas
indispensáveis à Segurança Nacional e Municípios do interesse desta,
o que somente será feito mediante decreto do Presidente da República,
ad referendum do Congresso Nacional, em casos de guerra, de estado
de sitio ou de emergência, e determina outras providências".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE
MARÇO DE 1980. . -

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem
n• I, de 1980 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 34,
de 1979 (CN), que "altera a legislação previdenciária relativa ao ex~
combatente''.
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 7 DE
MARÇO DE 1980
Aos sete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às dez
horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua. presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Aloysio Chaves, Franco Montoro e Deputado
Furtado Leite, reúne-se a Comissão Mista-do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n• I, de 1980 (CN), pela
qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o
Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1979 (CN), que "altera a legislação previdenciâria relativa ao ex~combatente".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
Cantídio Sampoio e Arnaldo Lafayette.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aloysio Chaves, que declara instalada a Comissão.
-- Em obediência a dispositivo regimental.- o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice~Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida o Senhor Deputado Furtado Leite para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 3 votos
1 voto
Em branco ....................•
k

•••••••••••••••••••••

Para Vice~Presidente:
Senador Lomanto Júnior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . 3 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . 1 voto

Aos dezessete dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes Os Senhores Senado~
res José Guíomard, Luiz Cavalcante, Jorge Kalume, Henrique de La Rocque,
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Lornanto Júnior, Gabriel Hermes, Murilo Badaró, José Richa, Cunha Lima,
Lázaro Barboza e Deputados Hugo Mardini e Odulfo Domingues, reúne-se a se-nhores Senadores Franco Montoro e Lomanto Júnior.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Franco Montoro agradece,
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa~
recer sobre a Proposta ~e Emenda à Constit!Jição n9 5, de 1980 (CN), que em nome do Senhor Senador Lomanto Júnior e no seu próprio, a honra com
"Dispõe sobre áreas indispensáveis à Segurança Naciona.I e Municípios do in~ que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Furtado Leite para reteresse desta, o que somente será feito mediante decreto do Presidente daRe.. latar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elipública, ad referendum do Congresso Nacional, em caso~ de guerra, de estado
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
de sítio ou de emergência, e determina outras providências".
,
que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
Deixam de comparecer, por motivo justificad~, _C?~__ Senhores Senador
Leite Chaves e Deputados Erasmo Dias, Haroldo Sanford, Paulo Studart, da Comissão e vai à publicação.
Eloar Guazelli, Iranildo Pereira, Edson Vidigal, Péricles Gonçalves, Freitas
COMISSÃO MISTA
Diniz e Antônio Po:Õtes.
Incumbida
de
examjnar e emitir relatório sobre a Mensagem
De acordo com Oque preceitua o Regimento Comum, assume a Presi•' 01, de 1980 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República codência, eventualmente, o Senhor Senador Josê Guiomard, que declara insta~
munica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 34,
lada a Comissão.
de 1979 (CN), que "altera a legislação prevldenclária relativa ao exEm obediência a dispositivo regimental, o SenhOr Presidente esclarece
combatente",
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente. Distribuídas as
cêdulas, o Senhor Senador Jos6 Guiomard convida o Sr. Deputado Odulfo
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 1980..
Domingues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição. verifica-se o seguinte resultado:
Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Se-Para PresJdente:
Senador Josê Richa ......•. , •.. ·-· •...•..•. ~ ...•...... 11 votos nhores Senadores Lomanto Júnior, Aloysio Chaves, Franco Montoro e Deputado Furtado Leite, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional,
Em branco .....•.......••..•.•..........••.........• 1 voto
incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n~ 01, de 1980
Para Vice-Presldente:
(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
Deputado Antônio Pontes ........................... . 11 votos totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n• 34, de 1979 (CN), que "altera aleEm branco .......................................... . 1 voto
gislação previdenciária relativa ao ex-combatente".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados
São declarados eleitos, respectivamente, presidente e Vice-Presidente so
CanUdio Sampaio e Arnaldo Lafayette.
Senhores Senador José Richa e Deputado Antônio Pontes.
Havendo número regimental, são abertos os tr8.balhos pelo Senhor PreAssumindo a Presidência o Senhor José Richa agradece, em nome do Senhor Deputado Antônio Pontes e n,o seu próprio, a honra com que foram dis- sidente, Senador Franco Montara, que solicita, nos termos regimentais, adistinguidos e desígna o Senhor Deputado _Haroldo Sanford para relatar a ma- pensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
téria.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator. DepuNada mais havendO a tratar, encerta-se a reunião e, para constar, eu,Eli~
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata tado Furtado Leite, que emite relatório à Mensagem n• 01, de 1980 (CN).
Posto em discussão e votação, é aprovado o relatório, por UJ!ani~idade,
que, lida e aprovada, ser~ -~~sinada pelo Senhor Presidente, demais membros
nos termos apresentados.
da Comissão e vai à publicação.
·
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e pilra constar, eu, Eii- março de 1971, ao parágrafo 2' do artigo I• do Decreto-lei n• 1.!89, de 24 de
zabeth Gil Barbosa Vianna, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será seternbr_o de 1971, e ao artigo 49 do Decreto-lei n9 I .248, de 29 de novembro
assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publi- de 1972".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
cação.
Raimundo Parente, Affonso Camargo, Alberto Silva, Lenoir Vargas e DepuCOMISSÃO MISTA
tados Airon Rios, José Ribamar Machado, Celso Carvalho, Adhemar Ghisi,
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem Nabor Júnior e Antônio Pontes.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presin• 3, de I980 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nl" 22, dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
de 1979, que "consolida os dispositivos sobre as contribuições criadas a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
pela Lei n~" 2.613, de 23 de setembro de 1955, e dá outras providênque irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cias".
cêdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Senador J utahy
ATA DA i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM IO OE
Magalhães para funcionar como escrutinador.
MARÇO DE 1980.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às deDeputado Athiê Coury . .. .. . • .. .. . • . • .. . • .. . • .. .. .. . II votos
zesseis horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores
Em branco .................................. ,. .. • .. .. 01 voto
Henrique de La Rocque, Humberto Lucena e Deputados Furtado Leite e ArPara Vice~Presidente:
naldo Lafayette, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumDeputado CelSo Carvalho ...............•.• ~.. . .. . . . . 11 votos
bida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 3, de 1980 (CN),
Em branco .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. 01 voto
pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalSão declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
mente, o Projeto de Lei da Câmara n9 22, de 1979, que ..consolida os disposi~
tivos sobre as contribuições criadas pela Lei n9 2.613, de 23 de setembro de Senhores Deputados Athiê Coury e Celso Carvalho.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Athiê Coury agradece, em
1955, e dâ outras providências":
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador nome do Senhor Deputado Celso Carvalho e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Raimundo Parente para
Helvídio Nunes e Deputado Jairo Magalhães.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi- relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
dência, eventualmente, o Senhor Senador Humberto Lucena, que declara ins~
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
talada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, deque irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as mais Membros d,a Comissão e vai à publicação.
cédulas de votaÇão, o Senhor Senador Humberto Lucena convida o Senhor
Senador Henrique de La Rocque para funcionar como escrutinador.
COMISSÃO MISTA
Procedida a eleição, verifica~se o segúlnte resultado:
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n~' 8,
Para Presidente:
de 1980 (CN), do Senhor Presidente da RepUblica, submetendo à deli~
Deputado Arnaldo Lafayette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 03 votos
beraçio do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n~' 1.722, de 3
Em branco .............. : ... : -:-~ ... ·-................ 01 voto
de dezembro de 1979, que "altera a fonna de utilização de estímulos
Para Vice-Presidente:
fiscais às exp~rtações de manufaturados, e dá outras providências.
Deputado Furtado Leite .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 03 votos
Em branco .............•...•...... ··~·--·-··~~-·-~-·· ••~. 01 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
Senhores Deputados Arnaldo Lafayette e Furtado Leite.
I2 DE MARÇO DE 1980
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Àrnaldo Lafayette agradeAos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
ce, em nome do Deputado Furtado Leite e no seu próprio, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Henrique de La Rocque para dez_esseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, pre~
relatar a matéria.
--sentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Henrique de La Rocque, BerNada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para constar, eu, Eli- nardino Viana, Lomanto Júnior, Jutahy Magalhães, e Deputados Saramago
zabeth Gil Barbosa Vianna, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será Pinheiro, Antônio Russo, Edilson Lamartine, Vingt Rosado, Adolpho Franassinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publi- co, Fernando Magalhães e Ad~i.ano Valente, reúne-se a ComiSsão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensacação.
gem n• 8, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.722, de 3 de
COMISSÃO MISTA
dezembro de 1979, que ua1tera a forma de utilização de estímulos fiscais às
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~" 7, de 1980
exportações de manufaturados, e dã outras providências".
(CN), do Senhor Presidente da :República, submetendo à aprovação
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.721, de 3 de deHelvídio Nunes, Lenoir Vargas. Cunha Lima, Nelson Carneiro, José Richa,
zembro de 1979, que "dá nova redação ao artigo ]9 do Decreto-lei
Aderbal Jurema e Deputados Marão Filho, Odacir Klein, Florim Coutinho e
n9 1.158, de 16 de março de 1971, ao parágrafo 29 do artigo 19 do
Rafael Faraco.
Decreto-lei n9 1.158, de 16 de marco de 1971, ao parágrafo 211 do artiDe acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presigo )9 do Decreto-lei n9 1.189, de 24 de setembro de 1971, e ao artigo
dência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instala41" do Decreto-lei n9 1.248, de 29 de novembro de 1972".
da a Comissão.
Em obediência a dispo~itivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM Il
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
MARÇO DE 1980.
cêdu1as de votação, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor DepuAos doze dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às dezesseis tado Saramago Pinheiro para funcionar como escrutinador.
horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores SeProcedida a eleição, verifiéa-se o seguinte resultado:
nadores Lomanto Júnior, Vicente Vuolo, Jorge Kalumc, Jutahy Magalhães,
Para Presidente:
Henrique de La Rocque, Luiz Cavalcante, Almir Pinto e Deputados Adriano
Senador Bernardino Viana . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . 11 votos
Valente, Athiê Coury, Ruy Côdo, Leorne Belém e Henrique Turner, reúne-se
Em Branco .....................
1 voto
a Comissão Mista ~ncumbida de es~udo e parecer sobre a Mensagem n9 7, de
Para Vice-Presidente:
1980 (CN), do Senlior Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senador Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 11 votos
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• I.72I, de 3 de dezembro de
Em Branco . . . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . • 1 voto
1979, que "dá nova redação ao artigo I• do Decreto-lei n• 1.158, de I6 de
0
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Bernardino Viana e Nelson Carneiro.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana agradece,
em nome do Senhor Senador Nelson Carneiro e no seu próprio, a honra com
que foram distingUidos e designa o Senhor Deputado Fernando Magalhães
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n.,
127, de 1979 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei Complementar n.,
35, de 1979 (CN), que ualtera a Lei Complementar n~' 35, de 14 de
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional)".
ATA DA 1' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
3 DE DEZEMBRO DE1979
Aos três dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta e
nove, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves e Deputados Igo Lasso e José Costa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem
n' !27, de 1979 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei ComplCmentar n9 35, de 1979
(CN), que "altera a Lei Complementar n' 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional)".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Nelson Carneiro e Deputado Luiz Rocha.
__
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aloysio Chaves, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Senador Aloysio Chaves convida o Senhor Deputado José
Costa para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

a

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Nelson Carneiro e Henrique de La Rocque.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque,
Vice-Presidente, no exerc1cio da Presidência, agradece, em nome do Senhor
Senador Nelson Carneiro e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Deputado lgo Lasso para relatar a matéria.
Nad mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei apresente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais
Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9
127, del979 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei Complementar nl'
35, de 1979 (CN), que "altera a Lei Complementar n., 35, de 14 de
março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional)".
ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 1980
Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves e Deputados Igo
Lasso e José Costa, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n., 127, de 1979
(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
parcialmente, o Projeto de Lei Complementar n' 35, de 1979 (CN), que "altera a Lei Complementar n9 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Ma"
gistratura Nacional)".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Nelson Carneiro e Deputado Luiz Rocha.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Henrique de La Rocque, Vice-Presidente no exercício da Presidência, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado lgo Losso, quee emite relatório à Mensagem n' 127, de 1979 (CN).

Para Presidente:
Posto em discussão e vOtação, é o relatório aprovado, por unanimidade,
Senador Nelson Carneiro .....................• ~....... 3 votos nos termos apresentados.
Em Branco . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . 1 voto
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
Para Vice-Presidente:
Senador Henrique de La Rocque . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3 votos presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, deEm Branco . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 voto mais Membros da Comissão e vai à publicação.
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

MESA
Presidenta
Luiz Viana

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS
Líder

Líder
Jarbas Passarinho
Paulo Brossord

1 "-VIce-Presldento
Nilo Coelho

Vlce-Líderes
Vlce-Líderes

2•-VIce-Presidente
Oindrte Mariz

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Saldanha Cerzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Moura Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quérc:ia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

1 '-Secretário
Alexandre Costa

2'-Secretárlo
Gabriel Hermes
3'-Secretárlo
Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretário
Gastão Müller

Líder

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Líder
leite chaves

GiJvon Rocha

Suplantes de Secretários
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

COMISSOES
Oiretor: António Carlos de Nogueira
l,ocal: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257

A\ SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
locah Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

Vice-Uderes

liDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Evelásio Vieira
Alberto Silvo

Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1. Mendes Canele
2. José Lins
3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

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

1. Evandro Carreira

1. Morcos Freire
2. Humberto Lucena

Líder

COMISSÃO 00 DISTRITO FEDERAL (11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Lâzaro Barbozo

2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

Titulares

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilocqua" - Anexo li - Ramal 623

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA)
(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de la Rocque
l\1-Vice-President&. Aloysio Choves
2\1-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Jutohy Mogalhlles
2. Affonso Camargo
3. João Calmon

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedronian
José lins

1. Evelásio Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniõe~ Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente:' Mendes Canele
Vice-Presidente1 Agenor Moda

(CAR)

Titulares

Suplentes

1. Jessé Freire
2._ José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Cerzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreiro

1. José Guiomord
2. Tarso Outro
3. Benedito Canelas

4. Moocyr Dalla

(CCJ)

(1!i membros)

Presidente: Evolásio Vieira
Vico-Prosidonte: Leito Choves

1.
2.
3.
4.

Itamar Franco
Lázaro Barboza
Adalberto Sena
Mauro Benevides

1. Hr~nrique Santillo
2 .. Roberto Satumino
3. Gilvan Rocha

Assisten'te: Francisco Guilherme TIÍ'ees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: 9uintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Suplentes
COMISSÃO DE ECONOMIA -

1. Henrique de la

(CDF)

Rocqur~

2. Helvídio Nunes
3. José Sarney
4. Aloysio Chaves
5. Aderbol Juremo
6. Murilo Bador6
7. Moacyr Dalla
8. Amaral Furlan
9. Raimundo Parente

2. João Colmon
3. Almir Pinto
.4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

1. Hugo Ramos
2. Leite Chaves
3. Lázaro Barb.oza
4. Nelson Carneiro
S. Paulo Brouard
6. Franco Montara

1. Cunho Lima
2. Tancredo Nevr~s
3. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Helena Bueno Brondllo - Ramal 305
Reuniôes: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo li - Ramal 623

(CE)

(11 membros)

1. Lenoir Vergas

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotdnlo Vile~lo
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Roberto So1urnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1. Jo5é Richo
2. Orestes Quércia
3. Tancredo NeVe5

Helvídio Nunes
AlbertO Silva'l
Benedito Ferreira
Vicente Vu~lo
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

1. franco Montara
2. Humberto Lucena
3. Joison Barreto

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CUlTURA- (CEC)

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Roma\ 497
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" -·Anexo 11 - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA {7 membros)

Titulares

Suplentes

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

1. Jo~lins
2. Arnon de Mello
3. Jorge Kalume
4. Pedro Pedrossian

1. Adalberto Sena
2. Evelasio Vieira
3. Franco Montoro

1. Marcos Freire
2. Gilvon Rocha

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623
COMISSÃO DE FINANÇAS -

(17 membros)

Presidente: Cunho lima
Vice-Presidente: Toncredo Neves

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
S.
9.
1O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Comorgo
2. João Colmon
3. Jutohy Magalhães

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Sílvo
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar franco
3. Henrique Santillo

1 . Gilvan Rocha
2. Roberto Soturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

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

lomonto Junior
Almir Pinto
Alberto Silvo
Jose Guiomard

(CR)

(5 membros)

Saldanha Oerzi
Henrlque de lo Rocque
Jessé Freire
José Sorney
5. Miltoft Cabral
6. José Gulomord

1.
2.
3.
4.

COMISSÃO OE SAÚDE
{7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice-Presidente: Alberto Silvo

Paulo Brossard
Marcos Freire
lázoro Barbozo
José Richo

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Cunho lima
Tancredo Neves
Roberto Sotumino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Bttnevides
Teotónio Vilela

1, Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite ChoVfts

(CME}

COMPOSIÇÃO

Suplentes

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lomonto Júnior
Affonso Comorgo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amoral furlon
Jorge Kolume
Jutohy Magolhàes
Mendes Canal e

Paulo Bros~rd
Nelson Carneiro
ltomor Franco
José Richa
Amaral Peixoto
Toncredo Neves

1. Gilvon Rocha
1. Joslil Richo
2. Adalberto Seno
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
3. Joison Barreto
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Anexo "B" -Solo ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
João Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintos-feiras, à:o 10:30 horas
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

Titulares

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

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

{CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mauro Benevides

Titulares

Suplentes

1. Torso Outro
2. Saldanha Cerzi
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sarney

Titulares

Suplentes

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

1 . Hugo Ramos

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Guiomord

Assistente: Maria- Therezo Magalhães Mof1o Reuniões: Quíntas·feiras, às 12:00 horos
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo Jl -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES -

Jorge Kolume
luiz Cavalcante
Murilo Bodaró
Benedito Ferreira

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

(15 membros)

1. Cunha lima
2. Joison Barreto

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

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOOAL -

(CLS)

Presidente: Torso Outra
1?Nico-Presidente: Saldanha Cerzi
2~"-Vice-Presidente: lomanto JUníor

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvldio Nun~~s
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

lenoirVargas
Helvidio Nunes
Jessé Freire
Moacyr Oalla
Henrique de La Rocque
Aloysio Chaves

561

Assistente: Cândido Hipperf1- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quortos·feiros, às 11:00 horas
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Colmon
Vice·Presidente: Jutohy Mogalhóes

João Colmon
Torso Outro
Jutahy Magalhães
Aloysio Choves
Aderbal Juremo
Eunice Micl\iles
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JutahyMagolhães
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

Titulares
l.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
B.
9.

Torso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Cerzi
lomonto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sarney

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMPOSIÇÃO

Suplentes
1. Aloysio Chaves
2." Pedro Pedrqssion
3. Henrique de Lo Roeu que
4. José Gulomard
5. luiz Cavalcante
6.

(CSPC)

(7 membros)

Presidente: Evandro Carreira
Vice-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Ade..tba\.JCiremo

Raimundo Parente
Henrique d!! La Rd'cque
Bernardino Viana
Alberto Silva
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1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucena
3. lcizaro Barboza

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQUl:RJTO

Titulares

Suplentes

1,
2.
3.
4.

1. Passos Pôrto
2. lamento Júnior
3. Alberto Silva

1. Orestes Quércia
2. Evelcisio Vieira

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões~ Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosau- Anexo li -Ramais 621e 716

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS -

(CT)

(7 membros)

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Camorgo

1. Evandro Carreira
2. Lcizaro Barboza
3. Orestes Quércia

Comissões Temporárias
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Têrreo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1} Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Naciooal
2) Comissões Temporórlas para Apreciaçáo de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnquêrito, e
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art. 90 do
Regimento Comum)

1. Leite Chaves
2. Agenor Maria

Assistente: leila L&ivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo HRamais621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito Ferreira
Vlce·Presidenfe: Vicente Vuolo

ASSistentes de COmissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra·
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 31 O - Helena lsnard Accauhy Sarros dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1 979

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Romois-621 e716

FRANCISCO

LEI LA

10,00
C.A.R.

HORAS
09,30

QUARTA
C.S.N.

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

SALAS
RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

C. A.

10,30

Ramais-621 e716

C. E.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

C. R. E.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 e 716

LEI LA

ANEXO"B"
Remoi- 484

10,00

MARIA
HELENA

10,30

c.s.

11,õõ

C.L.S.

12,00

C.R.

SÉRGIO

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

CLÓVIS BEV!LÁCQUA
Romol-623

L~ DA

---

LEI LA

DANIEL

CÂNDIDO

ILOO
C.M.E.

QUINTA

09,30

10,00
RUY BARBOSA

HORAS

SALAS

ASSISTENTE

FRANCISCO

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

MARIA
THEREZA
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 22• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1980
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
- N• 52(80 (n• 96/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 13(80 (n' 2.566/80, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras providências. (Projeto que- se tranSformou na Lei n9 6.770, de 25 de março de
1980).

1.2.2- Pareceres

L

1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR JOSE RICHA- Defesa da revogação do Decreto-lei no
1.755, que dispõe sobre a arrecadação e distribuição de receitas federais.

SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- 35' aniversário de fundação do Partido Trabalhista Brasileiro.
1.2.7- Comunicação da Presidência
- Recebimento do Aviso n' 043-SP/80, do Presidente do Tribunal de
Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das atas das sessões
em _que foram tomadas decis_ões aplicando sanções aos responsáveis que
discrimina.
1.2.8 - Requerimentos

- N• 35/80, de urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n' 91/79,
Referentes à seguinte matéria:
que inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela Lei
-Projeto de Resolução n• 58/79, que altera o artigo 205 do Regi- n• 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria Funcional de
Sanitarista.
mento Interno do Senado Federal.
- N9 36/80, de autoria do Sr. Senador Gastão Müller, solicitando
1.2.3- Comunicações da Presidência
que não sejam realizadas sessões do Senado nos dias que menciona, nem
-Recebimento das Mensagens nos 53 a 56/80 (n•s 97 a 100/80, na haja expediente em sua Secretaria. Aprovado.
origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado
1.3 ~ORDEM DO DIA
propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as prefeituras
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"' 3 j80 (n"' 37/80, na
municipais que menciona sejam autorizadas a realizar operações de crédiCâmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a
to? para os fins que especificam.
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho- ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do
corrente ano. Aprovada, em regime de urgência, após usarem da palavra
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
em sua discussão os Srs.ltamar Franco e Murilo Badaró. Ã promulgação.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Requerimento n'? 13/80, de autoria: do Sr. Senador Itamar Franco,
-Projeto de Lei _do Senado n9 30/80, de autoria do Sr. Senador Nel- solicitando, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Interno, a conson Carneiro, que modifica a redação do item I do artigo 11 dã. Lei n"' vocação do Ministro das Relações Exteriores, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro face à ocupação da
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
-Projeto de Lei do Senado n• 31/80, de autoria do Sr. Senador Embaixada da República Dominicana em Bogotâ (Colômbia). Retirado
Orestes Quércia, qtie ãltera a redação de dispositivos.da Lei n"' 4.737, de 15 pelo autor. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n"' 6/78, de autoria do Sr. Senador Vasde julho de 1965, que institui o Código Eleitoral.
-Projeto de Lei do Senado n' 32/80, de autoria do Sr. Senador Ju- concelos Torres, que altera a denominação da categoria pr_ofisslonal
tahy Magalhães, que dispõe sobre preferência a posseiros na alienação de ocupada pelo Técnico de Administração. Rejeitado. Ao Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n• 90/79, de autoria do Sr. Senador
_
terras da União.
-Projeto de Lei do Senado n• 33/80, de autoria do ~Sr. Senador Franco Montoro, que concede aos empregados domésticos período de
Franco Montara, que atribui ao Movimento Feminino dos Partidos Polí- férias igual ao dos demais empregados da Lei n~' 5.859, de II de dezembro
de 1972. Aprovado, em primeiro turno, com erhendas. À Comissão de Reticos direitos iguais aos dos Movimentos Trabalhista e Estudantil.
dação.
1.2.5- Requerimento
-Projeto de Lei do Senado n"' 100/79, de autoria do Sr. Senador
- N"' 34/80, de autoria do Sr. Senador Franco Montara,_ solicitando Franco Montara, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos
técnicos em espetáculos de diversões. (Apreciação preliminar da constitua retirada do Projeto de Lei do Senado n' 282/79.
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cionalidade). Votação adiada para a sessão do dia 9 de abril próximo vinSENADOR NELSON CARNEIRO- Declarações do Secretário Esdouro. nos termos do Requerimento n9 38/80.
pecial de Abastecimento e Preços, Sr. Carlos Viacava, referentes ao índice
-Projeto de Lei do Senado n• 10/79, de autoria do Sr. Senador Di- de inflação fixado para o corrente ano.
narte Mariz, que anisti~ to~os aqueles que, desde _31 de março c!e 1964,
participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em lei.
(Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade). Rejeitado.
Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 264/79, de autoria do Sr. Senador
· Franco Montoro, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes sindicais beneficiados pela anistia. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Votação adiada para a sessão de 23 de abril de i980,
nos termos do Requerimento n• 39/80.
-Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1977 (n• 1.286/75, na origem),
que atribui à TELEBRÃS ou a suas subsidiãrias a incumbência de elaborar as listas telefônicas. Discussão adiada para a sessão do dia IO de abril
do ano em curso, nos termos do Requerimento n'? 31/80.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Apoiamento à reivindicação
do empresariado nordestino, relacionada com a fixação do teto orçamentário do FINO R para o c_orrente exercício.
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 23• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1980
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

Submetendo à deliberaÇão do Senado a escolha de nomes indicados para
cargos ctifo provimento depende de sua prévia aquiescência:

- N• 57/80 (n• 101/80, na origem), referente à escolha do Sr. Renato
Bayma Denys, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto às ReM
públicas da Guiné e Mali.
- N• 58/80 (n• 102/80, na origem), referente à escolha do Sr. Quintino Symphoroso Deseta, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbli-Projeto de Lei do Senado n• 97 f79, de autoria do Sr. Senador ca Dominicana.
- N• 59/80 (n• 103/80, na origem), referente à escolha do Sr. Carlos
Orestes Qüércia, acrescentando alínea f_ e alterando o item III do art. 89 da
Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia Sylvestre de Ouro-Preto, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica,
do Tempo de Serviço. (Apreciação preliminar da juridicidade). Dis<ussão para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
adiada para a sessão do próximo dia 16, nos termos do Requerimento n9 ao Reino do Luxemburgo.
32f80.
2.2.2 - Comunicação
-Projeto de Lei da Câmara n• 20/79 (n• 3.364/77, na Casa de origem), modificando o art. 59 do Decreto-lei nO? 55, de 18 de novembro de
1966, qüe-'"define a política nacional de turismo, cria o Conselho Nacional
de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dâ outras providências.
Discussão adiada para a sessão de 23 de abril próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 40/80.

!.4-MATlO:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 91/79 (n• 1.731/79, na Casa de origem}, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n9 35/80, lido
no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À
sanção.
1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR PAULO BROSSARD- Apreciação da mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, pelo Presidente João Figueiredo, por
ocasião da abertura da presente sessão legislativa.
SENADOR JARBAS PASSARINHO. como Líder- Reparos a tópicos do pronunciamento do seu antecessor na tribuna, na parte referente
ao setor educacional do País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Discurso proferido pelo General Samuel Alves Correa ao transmitir o cargo de Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ao General José Ferraz da Rocha.
SENADOR GASTÃO MVLLER- Palestra proferida pelo Deputado Oscar da Costa Ribeiro, Presidente da Assemblêia Legislat_iva de Mato Gross_o, ·ria S-essão solene de encerramento das comemorações do primeiro centenário de fundação do Liceu Cuiabano.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Considerações sobre o
Decreto-lei n'? 1.701, de 18-10-79, que prorroga o prazo para destinação de
recursos ao PIN e ao PROTERRA.

Do Presidente da Comissão de Assuntos Regionais, referente à designação do Sr. Senador Marcos Freire para participar de reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE.
2.3- ORDEM DO DIA
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9
29(80 (n' 35/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo Frassinetti Pinto,
Ministro de Segunda Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti. Apreciado em
sessão secreta.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA .PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Sr. Marcos Freire, proferido na sessão de 24-3M80
-Do Sr. Senador Evelásio Vieira, PrOferido na sessão de 25-1-80
4-ATA DE REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL
5- MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÓES PERMANENTES

ATA DA 22' SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDJ::NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E LOURIVAL BAPTISTA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Jorge Kalurne- Henrique de La Rocque- José Sarney- Bernardino
Viana- Helvídio Nunes- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria
-Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães --Lomanto Júnior- Luiz Viana
-Dirceu Cardoso- João Calmon- Nelson Carneiro -ltama,r Fr_anco .-

Amarai Furlan- Franco Montoro- Benedito Ferreira-,- Lázaro Barboza
-Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Leite ChavesEvelásio Vieira - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 30- Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.

Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1980

565

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

O Sr. 19-Secretário prOcederá à leitura do Expediente,
É lido o seguinte

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Através da Mensagem n• 29, de
1980, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a
escolha do Sr. Paulo Frassinetti Pinto, Mini::.tro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N• 52/80 (n' 96/80, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto República do Haiti.
Com vistas à apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão exde Lei da Câmara n' 13, de 1980 (n' 2.566/80, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dá traordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos.
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.770, de 25 de
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas de lei que
março de 1980.)
serão lidos pelo Sr. }9-Secretãrio.
EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PARECERES

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1980

PARECERES N•s 78 E 79, DE 1980

Modifica a redação do item I do artigo II da Lei n9 3.807, de 26
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).

Sobre o Projeto de Resolução n9 58 1 ãe 1979, que "altera o artigo
205 do Regimento Interno do Senado Federal".
PARECER N• 78, DE 1980
Da Comissão de Constituição e J ustlça
Relator: Senador Nelson Carneiro.
O nobre Senador Itamar Franco sugere emenda ao Regimento Interno
de modo a que seja permitido aos ex-Senadores, durante as sessões públicas
desta Casa, o acesso ao Plenário. Entende o ilustre representante mineiro que
.. não se pode realmente admitir que ex-parlamentar, que prestou os mais significativos- e relevantes serviços ao Legislativo e ao País, fique pfiv-ado ou impedido de ingressar no Plenário desta Casa".
O mérito" do Projeto de Resolução é da CornjssãcLDlretora, No âmbito
desta comissão. quantO à constitucionalidade e juridicidade, nada há que impeça o curso da proposição.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. -Henrique de La Rocque,
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Aloysio Chaves- Moacyr DallaRaimundo Parente- Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Murilo Badaró.

O Congresso Naciorial decreta:
Art. I• O item I do artigo li da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de !960,
com as modificações introduzidas pelo artigo }9 da Lei n9 5.890, de: 8 de- junho
de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 11
I - a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há
mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição, menores de
18 (dezoito) anos ou inválidos, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos de
ambos os sexos, desde que exclusivamente estudantes, até 24 (vinte e
quatro) anos;

Art. 29
Art. 39

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

PARECER N• 79, DE 1980
Da Comissão Diretora

O vigente critério de Classificação dos dependentes do segurado da previdência socid está em completa distonia com a realidade e ca.da vez mais disRelator: Senado!- Gastão Müller
Sugere a alteração ao Regimento Iriterno, que nos cabe examinar, permi- tanciãdo do processo evolutivo dos demais ramos do direiw brasileiro.
Sobretudo com respeito à questão dos filhos do segurado, aquele critério
tir aos exMSenadores, durante as sessões públicas desta Casa, acesso ao Plenário. entendendo o seu autor ser inadmissível que o ex-parlamentar, depois se revela extremamente anacrónico e, por iSso mesmo, carente de substi~
de serviços relevantes e significativos ao Parlamento, fiqUe",Privado ou impe- tuição.
Realmente, já não tem cabimento a presunção de que o rapai de hoje se
dido_ de ingressar no Plenário do Senado Federal.
A Comissão de Constituição e Justiça, examinando as preliminares da torna independente ao completar dezoito anos de idade, assumindo vida ecoconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislattva da proposição, não viu nómica própria; o desenvolvimento do nosso processo cultural, principaiII!ente nas duas últimas_ décadas, modificou aquele conceito.
qualquer obstâculo ao seu curso.
Hoje, de fato, as oportcnidades asseguradas ao rapaz, no sentido do seu
Por uma questão de justiça, convém estendermos a presente peimissào
aos suplentes de Senador que já tenham exercido o respectivo mandato, uma aprimoramento cultural, jã não o levam a abandonar os estudos em busca de
trabalho,
antes de completar dezoito anos.
vez que nossa Constituição assegura, em casos específicos de licença do tltuM
Então, face a essa última circunstância, os filhos permanecem sob a delar, a posse do Suplente.
Opinando no mérito, somos pela aprovação do Projeto, que cor:figura pc:ndência econômica dos pais também durante o curso universitário, ou seja,
um mínimo dever de cortesia e reconhecimento a quem prestou assinalados aproximadamente até os vinte e quatro anos de idade.
A legislação previdenciãria não pode virar as costas a fato assim notório,
sc;:rviços a esta Casa do Congresso Nacional com a seguinte Emenda:
jã reconhecido pelos diplomas que disciplinam o Imposto de Renda e outros
EMENDA N• I - CD
de cunho fiscal e social.
Assim, esta nossa proposição aperias têm o escopo de atualizar um disO art. 19 do Projeto passa a ter a seguinte redação:
Art. I• O Art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi- positivo da lei previdenciãria, colocandoMo em perfeita sintonia com a presenger com a inclusão, após a expressão uDeputados Federais", da seguinte: ••os te realidade cultural brasileira.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980 -Nelson Camdro.
ex-Senadores, Suplentes de Senador que jâ tenham exercido o respectivo
mandato".
LEG!SLAÇÀO CITADA
Sala da Comissão Diretorã, 26 de março de 1980. - Luiz Viana, PreLEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
sidente- Gastão l\lüller, Relator- Nilo Coelho- Alexandre Costa- Jorge 1\alumt:.
Lei Orgânica da Pr~!lidência Social.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu as Mensagens nlls 53 a 56, de 1980 (nlls 97 a 100, na
origem), de 25 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposlas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que as
Prefeituras Municipais de Sarandi (RS), Uraí (PR), Formigueiro (RS) e Cabo
(PE), sejam autorizadas a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados
pelo art. 29 da Resolução n9 62f75, desta Casa, e possam realizar operações
de crédito, para os fins que especificam.

Art. II

Consideram-se dependen-tes do segurado, para os efeitos desta

lei:
I - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer condição, quando
inválidos ou menores de 18 (dezoito) anos, as filhas solteiras de qualquer condição, quando ínvali~as ou menores de 21 (vinte e um) anos:

(As Comissões de Constituição e .fustiça. de LPgislação Social e
de Finanças.)
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Nesse sentido, preconizamos nova redação para os dispositivos pertinentes do Código Eleitoral, restaurando em sua plenitude a propaganda eleitoral
Altera a redação de disposith'os da Lei n<:> 4.737, de 15 de julho de
gratuita através do rãdio e da televisão e alvitrando a revogação da Lei n9
1965, que instituí o Código Eleitoral.
6.339/76 e do Decreto-lei n' 1.538/77.
Nós jã havíamos apresentado projeto idêntico em 1978, ocasião em que
O Congresso Nacional decreta:
Art.l<:> Oart.250 daLein94.737,de15dejulhodel965,passaavigo- o mesmo foi arquivado em razão da maioria da Casa julgá-lo inoportuno,
embora Constit_u_iconal e Jurídico (Parecer da Comissão de Constituição e
rar com a seguinte redação:
Justiça).
"Art. 250. Nas eleições gerais de âmbito estadual ou nacioAgora, no entanto, não existe mais ci óbice da inoportunidade, pois o
nal, as estações de radiodifusão e televisão de qualquer potência, in- Ministr-o da Justiça, Ibraim Àbi-Ackei, anuncia o Propósito governamental
clusive as de propriedade da União, Estados, Territórios ou Municí- de encaminhar ao Congresso Nacional proposta de Emenda Constitucional
pios, reservarão, nos sessenta dias anteriores à antevéspera do plei- revogando a chamada "Lei Falcão". Eis, pois, uma excelente oportunidade
to, duas horas diârias para a propaganda eleitoral gratuita, sendo para o Governo dar provas de que os Poderes são independentes, como manuma delas à noite, entre vinte e vinte e três horas, conforme ins- da a Carta Magna, e deixar o assunto a critério do Legislativo.
truções, providências e fiscalização da Justiça Eleitoral, para o efetiSala das Sessões, 26 de março de 1980. - Orestes Quércia.
vo cumprimento do preceituado neste artigo.
LEGISLAÇÀO CITADA
§ 19 Nas eleições de âmbito municipal, as emissoras resetvarão, nos trinta dias anteriores à antevéspera do pleito, uma hora
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
diária, sendo trinta mi_nutos à noite, entre vinte e Vinte e três horas,
Código Eleitoral
para a propaganda gratuita.
§ 29 Desde que haja concordância de todos os Partidos e emissoras de rádio e televisão, poderá ser adotado qualquer outro criArt. 250. Nas eleições gerais, as estações de radiodifusão e televisão de
tério na distribuição dos horários, que deverá ser previamente co- qualquer potência, inclusive as de propriedade da União, Estado, Distrito Federal, Territórios ou Municípios~ reservarão duas hora:; diárias, nos sessenta
municado à Justiça Eleitoral.
§ ]9 O horário não utilizado por qualquer Partido será redis- dias anteriores à antevéspera do pleito a propaganda eleitoral gratuita, contribuído aos demais, vedada cessão ou tranferência.
forme instruções do Tribun_al_ Superior.
§ 19 Fora desse período, reservarão as mesmas estaçõe..c: uma hora por
§ 49 As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar, gratuitamente, comunicados da Justiça Eleitoral até o máximo mês, para propaganda permanente do programa dos partidos.
§ 29 A Justiça Eleitoral, tendo em conta os direitos iguais dos partidos,
de quinze minutos, entre as dezoito e ãs vinte e duas horas, nos trin.n:gularâ, para o efeito de fiscalização, os horários concedidos.
ta dias que precederem ao pleito/'
§ )9 Desde que haja concordância de todos os partidos e emissoras de
Art. 2• O art. 252, da Lei n•4.737, de 15 deju1ho de 1965, passa a viger
rádio e televisão, poderá, na distribuição dos horários, ser adotado qualquer
com a seguinte redação:
outro critério, que deverá ser previamente comunicado à Justiça Eleitoral.
.. Art. 252. Da propaganda partidária gratuita participarão
§ 49 O horário não utilizado por qualquer partido será redistribuído
apenas os representantes dos partidos, devidamente credenciados, aos demais, vedada cessão ou transferência.
candidatos ou não."
§59 As estações de rádio e televisão ficam obrigadas a divulgar comu~
nicados da Justiça Eleitoral, até o máximo de tempo de quinze minutos, entre
Art. 3' O art. 253 da Lei n•4.737, de 15 deju1ho de 1965, passa a viger
ao,; d('Loilu l' as 'in!(' (' duas horas, no~ lrin[a dia!oi qu(• pr('l"t'dl'rl'm ao pll•ito.
com a seguinte redação:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 31, DE 1980

"Art. 253. Não depende de censura prévia a propaganda partidária ou eleitoral fdta através çio rádio ou da televisão, respondendo o Partido e o seu representante, solidariamente, pelos excessos
cometidos.''
Art. 4<:> O art. 254 d2. Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, passa a vigcr
com a seguinte redação:

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 32, DE 1980
Dispõe sobre preferência a posseiros na alienatào de terras da
União.

O Congresso Nacional decreta:
~'Art. 254. Fora dos horário$ de propaganda gratuita é proibido, nos I O (dez) dias que precederem às eleições, a realízação de
Art. 19 A União, ao alienar terras de sua propriedade, dará preferência
propaganda eleitoral através do rádio e da televisão, salvo a trans- aos posseiros que 'as explorem e nelas residam.
missão direta de CoJmício público realizado em local permitid9 pela
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a preferência poderá
autoridade c~mpetente."
exercer-se mediante permuta por outra ãrea idêntica em superficíe ou valor,
indenizadas as benfeitorias produzidas pelo posseiro na terra permutada.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90
Art. 6' Revogam-se a Lei n• 6.339, de I' de julho de 1976, e o Decretodias, contados de sua publicação.
lei n9 1.538, de 14 de abril de 1977, e demais disposições em contrário.
Art. )9 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 411 Revogam-se as disposições em contrârio.
J ustificatão
Uma das mais extraordinárias conquistas demOcráticas alcançadas no
Brasil foi, irrecusavelmente, a da propaganda eleitoral gratuita através do rádio e da televisão, consagrada através do Código Eleitoral, instituído pela Lei
n' 4.737, de 15 de julho de 1965.
Todavia, diploma legal posterior (Lei n' 6.339, de I' de julho de 1971\)
tristemente conhecido como "Lei Falcão", veio consubstanciar um enorme
retrocesso no processo de democratização do País, pois, juntamente com o
Decreto-lei nll 1.538, de 14 de abril de 1977, passou a limitar excepcionalmente a propaganda eleitoral através dos meios de comunicação social.
Em verdade, com o advento dos diplomas mencionados, a propaganda
eleitoral passou a tornar-se virtualmente proibida, pois permitiu-se apenas a
ridícula exibição do retrato dos candidatos e horários dos comícios pela televisão e a menção da legenda, currículo dos candiatos e número de registro,
pelo rádio.
Esses diplomas, por serem absolutamente antidemocráticos e inadmissíveis no atual estágio de desenvolvimento sócio~cultural e político brasileiro,
devem ser extirpados de nosso ordenamento jurídico.

J ustificaçào
O homem é produto da terra e da terra ele sobrevive. Assistí-lo na explor_ação do solo é um dever do governo e a nossa Carta Magna preceitua, peio
art. 171, que lei federal disporá sobre as condições de legitimação da posse;. e
de preferência-para aquísição, até cem hectares, de terras públicas por aqueles
que as tornarem produtivas com o seu trabalho e da sua família.
Visamos, assim, com o presente projeto, a garantir aos posseiros de terras
pertencentes à União o direito não só de preferência para a sua aquisição,
como também, o da indenização de benfeitorías por eles produzidas em áreas
que se alienem a terceiros.
Pesquisas feitas através do serviço de processamento de dados do Senado
Federal nos induziram à convicção de que não se elaborou lei federal que normalize a matéria nos termos que se propõem.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Jutah)' Magalhães.
(Às Comissões de ConStituição e Justiça, de Agricultura, de
gislação Social e de Finanças.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33, DE 1980
Atribui ao Movimento Feminino dos Partidos Políticos direitos
iguais aos dos Movimentos Trabalhista e Estudantil.

O Congresso NacionaJ dicreta:
Art. J9 São introduzidos nos artigos abaixo mencionadost da Lei n'»
6.341, de 5 de julho de 1978, as seguintes modificações:
..Art. 111 Os Partidos Políticos poderã"õ organizar Movimentos Estudantil, Trabalhista e Feminino, com direito a representação
nos Dii'etóriOs -Municipais, Regionais e Nacionais; como órgãos de
ação partidária.
Art. 2• ............................................. .
1-

···············································'·

IIIII- se femínirio, o título de eleitor.
Art. 39 Caberâ aos Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino, através da ação partidária, pugnar pela reaHiãÇão de seus
ideais e objetivos.

... ·-· ......

~·

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

-~·-·

.. ················

Art. 10. O mandato dos integrantes de órgãos dos Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino terã duração igual ao dos
membros dos Diretórios Partidários.
Art. 11. As Comissões Executivas dos Partidos providencia~
rão o registro nos Tribunais Regionais" daS DiretOI-ias Municipais
e, no Tribunal Superior Eleitoral, das Diretorias Nacionais dos Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino.
Art. 13, Para indicação dos candidatos, os Movimentos Trabalhista, Estudantil e Feminino reunir-se-ão,-em assembléias-geraiS,
observados os requisitos do art. 34 da Lei n9 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos_ Políticos), até 10 (dez) dias antes d<i
correspondente convenção partidária, podendo votar.
Art. 15. Os Partidos Políticos deverão promover a adaptação
de quaisquer órgãos de atuação trabalhista, estudantil ou· feminino
às normas fixadas nesta lei.

No mundo inteiio, inclusive no Brasil, processa-se, em nossos dias, cada
vez mais forte, uma tomada de posição das mulheres, desejosas de tornar realidade a igualdade de direitos que a Constituição lhes assegura. Os jornais estão, quase que diariamente, cheios de notícias a respeito da atuação feminina,
em todos os campos de atividade.
Por isso, um texto legal que ignora essa realidade não pode deixar de ser
aperfeiçoado pela ação do legislador.
Daí a razão de ser deste projeto, que inclui entre os movimentos cuja organiZação a lei discipli~_a (o trabalhista e o estudantil) também o feminino, a
fim de facilitar a atuação da mulher brasileira nos partidos políticos nacionais.
A partir da conquista: do direito de voto, com a Revolução de 1930, a ascensão política da mulher brasileira vem crescendo, de forma cada vez mais
.efetiva, com real benefício aos interesses do País.
O presente projeto vísa ampliar a participação das mulheres no seio dos
Partidos, assegurando ao movimento feminino _os mesmos direitos atribuídos, por lei, aos movimentos trabalhista e estudantil.
É preciso lembrar que a Lei n'i' 6.341/76 l-epresentou verdadeiro retrocesso em nossa legislação político-partidâria, pois a própria Lei Orgânica dos
Partidos Políticos (n' 5.682, de21 de julho de 1971), em seu a•t. 22, inciso IV,
jâ institUía, como órgãos de cooperação dos partidos políticos, os departamentos femininos.
Assim, não podia o legislador de 1976 ter omitido as mulheres quando
regulou a organização dos movimentos estudantis e trabalhistas.
O projeto elimina. essa omissão.
Por isso, estamos convencidos de que o Congresso Nacional, caixa de
ressonância das aspirações populares, saberá fazer Justiça à mulher brasileira.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.341, DE 5 DE JULHO DE 1976
Dispõe sobre a organização e o funcionaml.into de Movimentos
Trabalhista e Estudantil nos partidos políticos, e dá outras providências.

Art. 19 _ Os partidos políticos poderão organizar Movimentos Estudan. --~-· .... -.- ... -.-.-.-.-.-·- ............... ·-· ............ .
til e Trabalhista, com direito a representação nos diretórios municipais, regioArt. 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos Políticos desig- nais e nacionais como órgãos de ação partidária.
narão uma Comissão Provisória Trabalhista, uma Comiss:'i.o ProviArt. 29 Além de ftliação partidária, será necessário para ingresso nos
sória Estudantil e uma Comisc;ão Provisória Feminina, cada qual respectivos Movimentos:
composta de 9 (nove) membros, as quais terão, também, a atriI - se trabalhador, a prova de sindicalização e de gozo de seus direitos,
buição de constituir Comissões Provisórias Regioriais incumbidas
ou, nos Municipios onde não haja sindicato, a Carteira de Trabalho e Previde organizar os respectivos movimentos ilos Estados e Territóríos." dência Social;
11--se estudante, a prova de matrícula em estab_eledmento _de ensino de
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
qualquer nível, autorizado pelo Governo.
as disposições em contrário.
Parágrafo úniCO. Os estudantes somente poderão participar do MoviJustificação
mento até a idade máxima de 27 (vinte e sete) anos.
A Lei n9 6.341, de 1976, autorizou os Partidos Políticos a instituir os ffioArt. 39 Caberá aos Movimentos Trabalhista e Estudantil, através da
vimentos estudantil e trabalhista, aos quais atribui diversos direitos, como se- ação partidária, pugnar pela realização de seus ideais e objetivos.
jam:
Parágrafo único. Os Movimentos elaborarão os seus planos de ação
a) representação nos Diretórios Municipaís, Regionais e Nacionais;
política e partidária, para aprovação do diretório nacional dos respectivos
b) faculdade, através da ação partidária, de pugnar pela realização de partidos, observando, para todos os fins, as normas dos estatutos, programasse:us ideais e objetivos;
e códigos de ética dos partidos.
c) elaborar planos de ação política e partidária, para aprova,.ão do Diretório Nacional dos respectivos partidos;
Art. 10. __ O mandato dos integrantes de órgãos dos Movimentos Trabad) eleger:
lhista e Estudantil terã duração igual ao dos membros dos diretórios partil) sua própria diretoria;
2) dois representantes e um suplente para membros dos diretórios muni- dários.
Art. II. As comissões executivas dos partidos providenciarão o regiscipais;
3) dois delegados para representarem o órgão municipal junto ao movi- tro nos Tribunais Regionais, das diretorias murlicipais e regionais e, no Tri~
bunal Superior Eleitoral, das diretorias nacionais dos Movimentos Trabalhismento regional;
ta e Estudantil.
4) a diretoria do movimento regional;
5) dois representantes e um suplente para membros do Diretório Regio-

nal;
Art. 13. Para indicação dos candidatos, os Moviinentos Trabalhista e
6) dois delegados e um suplente para representarem o Movimento ReEstudantil reunír-se-ão, em assembléias-gerais. observados os requisitos do
gional junto ao Movimento Nacional;
art.
34
da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políe) apresentar candidatos em número correspondente a, no mínimo, lO
(dez) por cento dos lugares a que os partidos políticos tenham direito, nas ticos), até 10 (dez) dias antes da correspondente convenção partidária, podendo votar:
eleições proporcionais de qualquer nível.
a) para candidatos a Vereador, os membros da diretoria do Movimento
1 odavia, inexplicavelmente, a Lei n9 6.341/76 excluiu oS-inovimentos feMunicipal, os seus representantes no diretório municipal e os seuS delegados
mininos dessa participação nas atividades político-partidárias.
junto ao Movimento Regional (art. 59, letras a e b);
Trata-se, na verdade, de fato aberrante da realidade nacional.
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b) para candidatos a Deputado estadual e Deputado federal, os
membros da diretoria do Movimento Regional, os delegados dos Movimentos Municipais, os representantes do Movimento no diret6rio regional e os
delegados do Movimento Regional junto ao Movímento Nacional(art. 6'",letras a c b);

Art. 15. Os partidos políticos deverão promover a adaptação de quaisquer órgãos de atuação trabalhista ou estudantil existentes às normas fixadas
nesta Lei.
-

Art. 19. Os diretórios nacionais dos partidos políticos designarão uma
comissão provisória trabalhista e uma comissão proVisória estudantil. cada
uma composta de 9 (nove) membros, as quais terão, também, a atribuição de
constituir coriliSSões provisórias regionais incunibidas de organizar os respectivos Movimentos nos Estados e Territórios.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publica·
dos e remetidos às comissões cOmpetentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'ii-Secretário.

t
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lido o seguinte
REQUER!~IENTO

N'

3~.

DE 1980

Nos termos do Regimento Interno, requeiro a· retitada do Projeto de Lei
do Senado n9 282, de 1979, por haver retomado sua tramitação normal o Projeto de Lei do Senado n9 230, de 1979, sobre o mesmo assunto'.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Senador Franco Montor:>.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento serã publicado e
incluldo em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Hã oradores inscrito~.

burocráticos, ainda vai encarecer os serviços do órgão a que se destina aquela
arrecadação, pois. entre está e a restituição, a inflação corroerá inapelavelmente o recurso.
Apesar ue tudo isso, fruto da desmesurada centralização administrativa
a que os regimes de força sempre levam, ainda se poderiam entender tais medidas com o objetivo de um _9-goroso controle das entradas e um mais rigoroso e se1etivo controle das aplicações dos recursos pelos órgãos ligados· à Administração Federal, embom não seja isso o que temos visto e de que os jornais diariamente dão conta.
O pior vem em seguida .
. O art._39_ do mesmo decreto diz que se incluem no disposto fiOS artigos 1ç.
c2"'. também, as receitas de que tratam os artigos 23. § § \'i'. c 24. § 2''. da Comtituiçào Federal.
Esses dispositivos da Constituição Fl!deral tratara da sistemática de
cobrança e distribuição do impo~to de renda so_bre rendimentos do trabalho e
sobre rendimentos_ de seus Jítulos _ele dívida pública, pagos pelos Estados. e
Municípios.
Até a vigência deste decreto-lei, as prefeituras e os Estados raziam a retenção do imposto de renda descontado por essa forma, ficando desde logo
na posse desses recursos e jâ os aplicando nos setores da administração onde
se faziam necessários, nos termos da respectiva lei orçamentária, municipal
ou estadual, conforme o caso.
A partir deste decreto-lei, no entanto, os Estados e Municípios ficam
obrigados a recolher ao Banco do Brasil o valor dessa retenção, para depcis
- e pode ser muito depois- recebê-lo na forma e no prazo que o Govcmo
Federal quiser.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em face desse decreto-lei, os Estados
e os _Municípios terão que dispor de numerário para recolher ao Banco c o
Brasil um recurso que constitucionalmente jâ lhes pertence, agravando, co-:n
isso, sobremaneira, suas finanças, e retardando, ainda mais, suas obras esse:tciais, por falta de recursos, vez que terão de aguardar o beneplácito do Governo Federal que, quando quiser e como quiser, lhes devolverá tal numerário.
O Sr. José Lins (CE) -

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Richa
O SR. JOS€ RICHA (PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores:
Em qualquer governo, uma oposição vigilante consegue descobrir muitas incoerências. No entanto, me parece que nenhum governo consegue ser
mais incoerente do que o atual. Este ganha o campeonato rla incoei'ência,
tranqUilamente, porque no plano político, enquanto fala em abertura, só se
vê fechamento e medidas tendentes a isto; no plano econômico-financeiro,
também, não é diferente.
·
A incoerência chega a tanto que, logo no início do Governo, se criou um
ministério para a desburocratização da função pública. Entretanto, o que se
percebe é que o autoritarismo e o Ceritrã.lismo desse sistema decorrente cada
vez mais complica e burocratiza a administração pública. Senão, vejamos um
exemplo, Sr. Presidente.
Ao apagar das luzes de 1979. precisamente nó dia 31 de dezembro, o Presidente da República baixou um decreto, que tomou o número 1.755, dispondo sobre a arrecadação e restituição de receitas federais.
Por esse decreto, torna-se ohrigatório o recolhimento à conta do Tesouro Nacional de todas as receitas da União, Até aí, nada demais. Perfeitamente
lógico. Se as receitas são da União, devem mesmo ser recolhidas ao Tesouro
Nacional.
Pelo art. 29 daquele decreto, .. as receitas com destinação especificada na
legislação em vigor, após o trânsito pelas contas do Tesouro Nacional, serão
repassadas pel(l Banco do Brasil S.A. aos respectivos beneficiários".
Até aqui, ainda se compreende a providência, que é nitidamente de caráter contãbil-financeiro. isto é, o GovCm10 Qi.ier saber, centavo por centavo,
tudo o que entra em seus cofres, mas ela já é elvada de burocratização, pois,
segundo o dispositivo, o dinheiro tem de vir primeiro para o bolso do Tesouro, através de suas contas no Banco do Brasil, para, em seguida- ou, quem
sabe, melhor dizendo, muito depois - retornar ao próprio órgão que o arrecadou, a fim de que este o aplique nas suas atividades específicas. Além da
burocracia, da perda de tempo, o encarecimento dos serviços, executados
sempre em duplicidade: numa fase, a arrecadação, na outra. a devolução para, só depois disso, poder ser aplicado.
Ora, como é fácil perceber-se, essa ida e volta do dinheiro. que o dispositivo do decreto impõe, além de representar urna capitis diminutio para os dirigentes dos órgãos arrecadadores, pois significa Uma desconfiança da administração superior na lisur~ dos que arrecadam, além de aumentar os serviços

Permite V. Ex'- um aparte?

O SR. JOS€ RICHA (PR) -

Com prazer.

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador José Richa, ó assunto é realmente import:mte. Estive analisando a legislação e mantendo contato com setores
do Ministério da Fa.l~nda. O entendimento é de que os Estados e muniçípios
não podem lançar mão dos recursos arrecadados e aplicã-lo, isto é, há que haver uma verificação do quantum arrecadado e, com esta comunicação, os E~.ta
dos e municípios estarão liberados para a aplicação. Não é liberação anual e
nem comunicação anual. Feita a comunicação mensal, eles podem aplicat o
recurso da &.rrecadação mensal. Este é o _entendimento do próprio Ministério.

O SR. JOSf: RICHA (PR) n~kl

Bom, pode ser este o entendimento, mas

é isto que expn-ssa
.
este decreto-lei. Por este oecrcto-Iei. a prcfcitur;,I ou ~s

tado não têm somente que coniunlcar a arrecadação de tal quantia em espé··
cie, mas. sim. recolhê-la aos cofres públicos, através do Banco do Brasil. Isto
é o que determina este decreto-lei.
O Sr. José Lins (CE)- Trata-se de urna conta, porque é claro que o mun.icipio, ou o Estado, não vai fica.r com esse dinheiro cm L'aixa. I::nrào, tc.:m de
que ser depositado em uma conta no Banco do Brasil, que é o órgão adequado para receber esses depósitos, mas não hâ o recolhimento para os cofres da.
União. Há uma comunicação dos depósitos, e em seguida, uma liberação
para aplicação.
O SR. JOSÊ RICHA (PR)- Nobre Senador José Lins, V. Ex• traz uc1
fato novo, que é a maneira como está entendendo o Executivo, no caso o Ministério da Fazenda, sobre o que dispõe um decreto-lei do Presidente daRepública.
O Sr. José Lins (CE)- Esse entendimento, se V. Ex' me permite: já foi
inclusive publicado em órgãos oficiosos.

o SR. JOSÊ RI CEIA (PR) - Nobre Senador José Lins, eu vejo nessa
sua informação uma dupla gravidade: de um lado, o Ministério da Fazenda
interpretando diferentemente do que dispõe explicitamente um decreto-lei, f!
de outro, há uma segunda gravidade nisso que V. Ex• me informa, que ê ·J de
antes de um decreto-lei ter sido homologado por este Congresso, já o Governo está determinando normas e dando, inclusive, uma interpretação, até diferente daquela que, originalmente, entende qualquer leigo- até eu ('005egui
entt!Pder claramente o que que;ia dizer esse decreto-lei.
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O Si-. José Lins (CE)- Se V. Ex'" me permite, eu apenas estou lhe trazendo um esclarecimento sobre a mecânica operacional_que estfprevista conforme li. Estâ claro que se isso ultrapassa a legislação, V. Ex• traz muito oportunamente o assunto a debate para que se o analise com mais profundidade.
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ameaça de greve paira sobre a comunidade trabalhadora, é preciso lembrar àqueles que afirmam que os salários são a causa da inflação, o erro dessa assertiva. Não! A causa da inflação são os gastos públicos exagerados.
Os Planos que recebeffios nos nossos gabinetes todos os dias dariam para

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Mas na hora em que se for apreciar esse encher bibiliotecas e são jogados ao lixo, dinheiro do povo gasto inutilmente.
decreto-lei, não tem o Congresso poderes pai"a modificá-lo, só podendo homologar ou simplesmente rejeitar in totum um decretO-Iéi. Realmente eu não
saberia, neste instante, o que recomendar, a não ser· aquilo que o bom senso
me parece cristalino que se recomende, que é a rejeição pura e simples do
decreto-lei. Se é como V. Ex• está dizendo, não há necessidade de nenhum
decreto-lei. Basta uma carta circular do Ministério da Fazenda determinando
que os Estados e os Municípios apenas mensalmente comuniquem qual o
montante arrecadado com essa retenção do lmposto de Renda na fonte, daquilo que eles pagam aos seus- trabalhadores. Não precisaria de nenhum
decreto-lei.
O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSt RICHA (PR) -

Temos aí o Programa Nuclear custando 30 bilhões de dólares, mais de metade da dívida pública do País, sugando os nossos municípios. ~preciso que a
palavra de V. Ex• f".coe em toda a Naçãot numa grande cruzada para salvar o
Brasil dos burocratas que o estão entregando aos interesses e apetites das
multinacionais.

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

o SR. JOSt RICHA (PR)- V. Ex• tem toda a razão e registro, com
grande honra, o aparte de V. Ex• ao meu discurso.
O nobre Senador Itamar Franco havia solicitado o aparte anteriormente,
logo em seguida ouvirei V. Ex•, Senador José Uns.

Permito, com muito prazer.

O Sr. Franco Montoro (SP)- V. Ex• poderia informar-me qual é a data
desse decreto-lei?

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Dia 31 de dezembro de !979.
O Sr. Franeo Montoro (SP)- 31 de dezembro de 1979. Congresso fechado, uma norma sobre matéria financeira atingido todos os Municípios do
Brasil, sobre conflito de interesses entre duas pessoas jurídicas de Direito
Público - a União e o Município - é baixada pelo Presidente da República!
Usando mal o instrumento do decreto-lei, o Governo, aproveitandO o fechamento do Congresso, baixa uma norma de ordem financeira. As disposições
de ordem financeira são tipicamente aquelas que dependem de lei. A razão de
ser do Parlamento é precisamente, desde a sua instituição, a fixação de normas de controle de matéria financeira. Isto é de competência privativa do
Congresso Nacional. Os grandes tributaristas brasileiros sustentam que o
decreto-lei não é instrumento hábil para essa matéria. E aí temos mais um
decreto-lei, baixado quando o Congresso estava em- recesso sobre matéria em
que hã conflito de interesses entre União e Município. Visivelinente, a União
estâ atuando com toda a voracidade, e o Município está sendo empobrecido e
esmagado. Ê do Relatório da Secretaria-Geral do Ministério da Fazenda o
dado mais recente sobre o assunto: dos impostos e taxas arrecadados no Município, ficam, hoje, p"ara ele apenas 3%; 97% vão para os órgãos centrais,
para que essa burocracia centralizadora faça os planos mirabolantes, faraônicos, de que está cheia a nossa história política contemporânea. O grande
problema do Brasil é esse e a solução é outra, é diminuir os recursos da União
e aumenta os dos Municípios. Eu lembro a grande lição de Juarez Tãvora que
dizia: ...A Nação nunca será forte se os Municípios forCiTI-fracos" E agora V.
Ex•, como grande municipalista, antigo prefeito e grande brasileiro, vem denunciar esta ofensa ao interesse nacional e dizer da necessidade de o Município ficar Coln aqueles recursos que lhe são próprios. O qu_e_ está acontecendo é
que não se confia nos prefeitos; não se confia nos gOVCrrlàdoies, só Se confia
nos burocratas deste País. O apelo e o protesto de V. Ex• é segurame-nte o
protesto de todas as prefeituras e, portanto, de toda a população brasileira,
porque cada brasileiro mora numa cidade, num Municípío, ninguém mora na
União. V. Ex• faz muito bem em alertar o Congresso. Urge que se f3ç:a um
grande debate e que esse decreto-lei seja rejeitado pelo Congresso Nacional,
como é de nosso estrito dever.

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Perfeitamente, V. Ex• tem toda a razão.
Essas coisas- diga-se de passagem -não acontecem gratuitamente. Os burocratas do Planalto sabem muito bem que o regime político autoritário, sob
o qual nós estamos vivendo, só serã forte à medida- e diretai:ne-nte à medida - que se centralizarem todos os recursos financeiros dos Estados e Municípios. E a cada dia, falando em abertura, o Governo realiza essa voracidade, com uma intensidade sem limite.
O Sr. Franco Montoro (SP) - Exatamente. Representa isso mais uma
centralização. O Governo já dispõe de 97% da arrecadação. Agora, manda
depositar mais uma importância no Banco do Brasil e só será liberado quando ele mandar. E quem manobra o dinheiro do Bancn do Brasil? Ainda ontem vimos no plenário da Câmara dos Deputados o escândalo que representa
essa centralização, sem fiscalização. O Brasil está padecendo dessa centrali~
zação que se poderia chamar de macrocefalia - cabeça grande - e isso é
doença. Essa doença mata o Brasil. As bases é que devem ser fortalecidas e
defendidas, mas o Governó está, cada vez mais, empobrecendo as bases, para
alimentar essa burocracia que faz acordos, contratos e obras faraônicas e pesadamente onerosas para a nossa vida pública. E, neste momento, em que a

O Sr. Itamar Franco (MG)- O meu aparte ê dentro da ordem do pensamento do Senador Franco Montoro. Ainda ontem tive oportunidade de mos~
trar ao plenário do Senado- veja V. Ex• em números- que, de 1970 a 1979,
o Senado aprovou empréstimos aos municípios brasileiros, no valor de
mais de quatro bilhões de dólares: Veja V. Ex• ainda mais: somente no último
ano, 1979, aprovamos desses quatro bilhões, cerca de 32%. O exemplo parti~
C!llar em relação ao meu Estado, Minas Gerais: de 1971 a 1979, pediu ao Senado Federal autorização para empréstimos externos da ordem de quinhentos milhões de dólares. Acho que esses números dizem por si mesmos e não
precisaríamos acrescentar mais nada à argumentação que V. Ex' traz ao Senado Federal.
·

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Perfeito. Esses exagerados emprêstimos a
que os municípios, principalmente, são obrigados a recorrer, jã dizem bem
dessa balbúrdia que passou a imperar com essa exagerada centralização de recursos da receita tributáiia. E não só da receita tribu:tãria, mas como vemos
nestes casos aqui, em todo e qualquer tipo de receita a que os municípios fazem jus, pela Constituição.
--

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me concede um aparte?

O SR. JOSf: RICHA (PA)- Concedo o aparte novamente ao Senador
José Lins.
O Sr. José Lins (CE) - senador José Richa, eu não lhe pediria novamente este aparte se não fosse para esclarecer um ponto que me parece fundamental. O nobre Senador Franco Montoro fez um verdadeiro escarcéu em torno de assunto diverso. S. Ex• disse textualmente que hâ burocracia na entrega
de recursos dos municípios. Trata-se, nobre Senador, e V. Ex• bem sabe, de
imposto da União Federal. O-Imposto de Renda é federal, ninguém o desconhece. Tenham paciência! O que se dá, nobre Senador, é que para a União ceder o seu patrimônío, os seus recursos, recursos Constitucionalmente lhe pertencendo, pelo menos ela tem que saber o que estã cedendo; deve-se pelo menos verificar a quanto montou a arrecadação, em cada município. S. Ex', porém, se rebela e faz um discurso paralelo em torno de assunto que não conhece.

O SR. JOSÉ RICHA (PA)- Eu, neste ponto, discordo inteiramente de
V. Ex•. O aparte do Senitdor Franco Montoro é absolutamente pertinente à
matéria que eu estou tratando ...

O Sr. José Lins (CE) - Segundo o pensamento de V. Ex•
O SR. JOSt RICHA (PA)- Se bem que V. Ex• declara, com razão, que
o Imposto de Renda ...

O Sr. José Lins (CE) -

Obrigado pela razão que V. Ex• me dá.

O SR. JOSf: RICHA (PA)- É um tributo federal, sim, é um tributo federal...

O Sr. José Líns (CE) -

É claro.

O SR. JOSt RICHA (PA)- ... a própria Constituição já delimita quais
os percentuais da União, dos Estados e Municípios.

O Sr. José Lins (CE) -

Mas não no Imposto de Renda.

O SR- JOSt RICHA (PR)- E desta forma não cabe, a meu ver, à
União nenh-um poder de, por um simples decreto-lei, dizer como serâ feita,
como será a sistemática da distribuição das cotas-parte de cada um, numa das
esferas da administração envolvida.
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O Sr. José Lins (CE) - Não se trata, Qobre Senador, de;:: cotas-parte.
Trata-se do Lmposto de Renda dos empregados dos municípios e não de cotaparte.

O SR. JOSt RICHA (PR)- Mas se a Constituição nos seus artigos 23
24, § 11' e 2~', respectivamente desses artigos, jâ diz que esta pan~ela é constitucionalmente do Estado e do Municípíá, a m-eu venieiri caberia, constitucionalmente, ao Governo Federal, dizer por um decreto-lei que obrigatoriamentr os Estados e Municípios têm que fCCólher primeiro aos cofres da União para, só depois disso, quando e como o Governo central quiser, serem redistribuídos esses recursos, que constitucionalmente não lhe pertencem.
~

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• ms=: permite? (Assentimento do orador.)
Nobre Senador, V. Exf sabe que os fundos de participação dos Estados e Municípios tafubém são tributos federais, previstos pela Constituição para serem
entregues, parcialmente, a Municípios e Estados. No entanto, tratando-se de
tributo federal, a União arrecada, contabiliza e distribui, ouvido o Tribunal
de Contas. No caso da arrecadação do imposto dos próprioS empregados da
Prefeitura e d_os_ Estados, é claro, tratando-se de recolhimentos feitos pela
própria entidade governamental - municipal ou estadual - o processo é
mais simplificado. Simplesmente é depositado numa conta para ser apropriado.

O SR. JOSt RICHA (PR)- Esta é a interpretação que V. Ex• está dando, porque o decreto-lei diz explicitameil.le que é de uma outra forma que será
realizada a coisa. Primeiro tem que ser retõlhido ao Banco do Brasil, aos cofres da União e só depois disso redistribuído.
Sr. Presidente, esperemos que o nobre Senador José Lins, que aqui está
se comprometendo em dar essa interpretação, fique como avalista, na prática,
do que irã acontecer_Qaqui para frente, com relação ao último decreto~lei. E
como S. Ex• nos merece muita credibilidade, acho que estamos com um bom
avalista aqui do lado.
Sr. Presidente, vou concluir ...
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Pode-se imaginar o quanto de pressão contêm uma disposição desta natureza, para forçar prefeitos e mesmo governadores a dançar conforme a música do Pla_qalto.
Por outro lado, como ficará a critério do Governo Federal, como e
quundo efctuar a restituição, a União vai trabalhar tranqüilamente com dinheiro que não lhe pertence, para devolver, sem juros ou correção monetãria,
quando lhe aprouver, quando bem entender.
Todos nós conhecemos o que se passa com a Taxa Rodoviária Única.
Em 78, por exemplo, no Paraná, houve municípios que só foram receber a
quota do I ç trimestre já no final de 79. E não tenham dúvidas os Srs. Senadores que a mesma coisa vai suceder com os recursos do imposto de renda a que
fazem referência os arts. 23, § Jl', e 24, § 2~', da Constituição Federal, legítima e
legalmente pertencentes aos Estados e m_ynicípios.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador
José Richa?
O SR. JOSE: RICHA (PR) - Pois não; cedo ao Senador Bernardino
Viana, o último aparte, jâ que o meu tempo está findo.
O Sr. Bernardino Viana (PI)--~ o seguinte: o§ 21' do art. 24 diz:
..§ 29 Será distribuído aos Municípios, na forma que a lei estabelecer, o produto da arrecadação do imposto de que trata o item
IV do artigo 21, incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos
da dívida pública por eles pagos, quando forem obrigados a reter o
tributo."

O Sr. Franco Montoro (SP) -

Lei. Não decreto-lei.

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Agora, eu queria perguntar o seguinte: se
esse imposto não for recolhido ao Banco, para que a União contabilize, ele
aparece como receita da União? Ele aparece como Receita da União?- eu
pergunto. Não. Não aparece como Receita da União. Se ele não aparece
como Receita da União, não pode aparecer também em transferências cor.:
rentes, porque ela arrecada o imposto- e aqui o art. 24 no seu§ 21' estã diO Sr. Franco Montoro (SP)- V. Ex• permite um aparte?
zendo- ela arrecada esse Imposto de Renda e depois distribui aos MunicíO SR. JOSt RICHA (PR) - Pois não.
pios, na forma em que o§ 21' do art. 24 da Constituição Federal estabelece.
O Sr. Franco Montoro (SP)- V. Ex• se refere ao Decreto-lei n~' I. 785, de Era este esclarecimento que eu queria dar a V. Ex~.
21 de dezembro de I 957. Esse decreto foi publicado no Diário Oficial- manO SR. JOSÉ RICHA (PI)- V. Ex• teria toda a razão, se apenas o Godei procurar- e queria saber as razões que o GoVerno havia invocado para verno estivesse interessado numa operação meramente contábil para justifibaixar esse decreto-lei. Mas tenho informações de que não chegou ao Con- car uma receita e urna transferência corrente; entretanto, não é isso. E o progresso, até esse momento. V. Ex• tem_ alguma informação a esse respeito? pósito do Governo está muito claro nesse decreto-lei. O problema é político:
O SR. JOSt RICHA (PR)- Não; não tenho a informação de que já te- cada vez concentrar no Palácio do_ Planalto as rédeas do Poder, é evidente, só
pode ter independência política quem tem independência económiconha chegado ao Congresso, mas o decreto-lei jâ está publicado.
financeira. Estão aí as razões!
O Sr. Franco Montoro (SP)- Então sugeriria a V. Ex• ou eu mesmo poCom a nova sistemática, principalmente os municípios passarão a ter
deria fazer, talvez, por uma questão de Ordem dirigida à Mesa que nos infor- mais dificuldades para programar suas obras. Mesmo os Estados, que têm,
me se chegou. Porque a informação que tenho, através do computador, é a de em alguns casos, maior flexibilidade e maior volume de recursos próprios,
que não chegou, desde 31 de dezembro. E já estamos em fins de março e não essa _sistemática poderá causar sérios tranStornos.
chegou ainda a justificativa.
Por _isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de grande importância que o
Congresso, ao examinar esse decreto-lei, o rejeite totalrrlente, para que prevaO SR. JOSt RICHA (PR)- Perfeito, Senador. V. Ex• toca num ponto,
leça o sistema anterior, mais racional, menos oneroso, mais dinâmico, e mais
a meu ver, muito oportuno porque eu nem me dei ao trabalho de verificar se
decente.
chegou ou não porque é uma enxurrada de decretos-leis que chegam diariaO Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite nobre Senador?
mente, para ser registrados neste grande cartório em que transformou o Congresso Nacional, que eu, realmente, não fui averiguar se esses decretos-leis,
O SR- JOSt RICHA (PR)- Já estava concluindo, mas concedo o aparespecificamente, já tinham chegado para a homologação do Congresso. En- te ao Senador Paulo Brossard, com muita honra.
tretanto, tal é a aberração desse decreto-lei que se ainda não chegou, como V.
Ex~ diz, seria o caso, inclusive, de solicitar ãfravés das Lideranças do GoverO Sr. Paulo Brossard (RS)- Aliâs, convém que seja lembrado que esse é
no que este decreto fosse, pura e simplesmente, revogado pelo próprio Presi- um abuso que vem sendo praticado pelo Poder Executivo: ele dispor sobre
dente da República, sem haver necessidade, portanto, de o Congresso se dar matéria tributária através de decreto~lei. h uma ilegalidade, é um abuso!
ao trabalho de ter que rejeitá-lo.
O SR. JOSt RICHA (PR)- Perfeitamente, V. Ex• tem toda razão e esSr. Presidente, Srs. Senadores, continuando, para concluir, eu diria o seguinte. A sistemática anterior permitia que os Estados e os Municípios se
preocupassem apenas com o líquido a ser pago aos trabalhadores, assalariados ou não. Com esse decreto-lei terão que preocupar-se, também, com os recursos do Imposto de Renda e recolher ao Banco do Brasil, embora esses recursos lhes pertençam por destinação Constitucional. Hã mais, porém. Se os
administradores estaduais ou municipais não recolherem- veja bem, Senador José Uns, ouça bem- ainda há mais: se os administnidores estaduais ou
municipais não recolherem a parcela do Imposto de Renda, estarão sujeitos a
multa e processo crime, nos termos do art. 548 do Regulamento do Imposto
de Renda, embora aquele dinheiro, tornamos a repetir, jã pertença constitucionalmente aos Estados e Municípios.

ses abusos são tão freqUentes que a Nação quase que já se acostumou. Eu,
por exemplo, já tomei conhecimento deste decreto-lei antes mesmo das pró·
prias prefeituras ou os Estados se aperceberem do que ía lhes acontecer a partir disto.

O Sr. Franco Montoro (SP)- Permite V. Ex• um novo aparte?
O SR. JOSÉ RICHA (PR) -

Pois não.

O Sr. Franco Montoro (SP)- Acabo de ser informado de que deram entrada no Congresso mais de 60 mensagens com decretos~leis. Este u que V. Ex~
se refere não entrou oficialmente, está. na fila pàra ser lido. O abuso chega a limites inadmissíveis. Dirijo um apelo à Bancada da Maioria em nome da dignidade do Congresso N ~cional. É competência nossa que está sendo usurpa-
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da, matêria tributária não pode ser baixada atravês de decreto-lei, muito mais
durante a ausência do Congresso, sem qualquer coriiunicação -e nóS -vamos
nos limitar a homologar, abrindo mão da nossa competência; é preciso Que a
Nação seja advertida, o Congresso não pode continuar alienado, aceitando
que dezenas e dezenas de decretos-leis que são, reconhecidamente, incompetentes para disposições de matérias tributárias, serem baixadas pelo Governo
e nós recebemos isso passivamente; o Congresso tem que assumir a sua responsabilidade. O discurso de V. Ex• tem uma grande significação, porque une
nesta reivindicação, hoje, todos os municípios brasileiros empobrecidos e ainda agora mais reduzidos na sua capacidade por um decreto arbitrário do Presidente da República. ~ preciso que V. Ex• faça desse seu pronunciamento
um manifesto e um apelo, como ex-Prefeito, a todos os Prefeitos do Brasil,
para que o povo brasileiro alerte a maioria para defen~er a dignidade e as
prerrogativas do Congresso Nacional.
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constitucional, com a mesma responsabilidade com que a nobre Oposição
alega a falta de fundamento jurídico, eu afirmo e defendo intransigentemente.

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Fazendo soar a campainha.)- Peço
ao nobre orador que conclua e que não admita mais apa~tes, uma vez que está
esgotado o seu tempo.
O SR. JOSll: RICHA (PR)- Eu vou concluir e queria apenas responder
ao nobre Senador Aloysio Chaves, que com tanta veemência quer ...
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- A veemência não foi minha; foi dos seus
colegas.

O SR. JOSE: RICHA (PR) - Também dos meus colegas. S. Ex• quer
dizer que não depende de uma só pessoa, seja Senador ou Deputado ou quem
quer que seja, defender a dignidade do Congresso Nacional. Mas, não só o
Senador, com Franco Montoro, tem o direito de pedir que a própria insti. O SR. JOSll: RICHA (PR) - Àgradeço o aparte de V. Ex•
tuição cuide melhor de preservar a sua dignidade. V. Ex• mesmo dá o argu~
O Sr. Aloyslo Chaves (PA)- Nobre Senador José Richa, permite V. Ex• mente, quando lê na Constituição que compete ao Presidente da República
um aparte? Com a mesma equidade com V. Ex• usou para o Senador Franco legislar sobre matéria financeira, através de Decreto~lei.
Montoro.
Mas, Sr. Presidente, dâ a impressão, cada vez que voltamos do recesso,
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O tempo de V. Ex• estã esgotado que o Governo só legisla durante o recesso, porque veja V, Ex• o volume de
já hã alguns minutos. Eu apenas peço a V. Ex• que não conceda mais apartes. Decretos-leis que são baixados pelo Presidente da República, durante o
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Eu apelo ao nobre Presidente do Senado período de recesso. Isto nos faz crer que, durante os 8 meses em que o Conpara que a mesma equidade que o Orador dispensou ao Senador Franco gresso está funcionando plenamente, esta República para, porque o volume
Montoro, V. Ex• permita que ele me conceda, mesmo que seja breve a minha de Decretos-lei, exatamente, se verifica durante os períodos de recesso, e, urna
prova mais do que evidente foi até o acinte com que o Senhor Presidente da
intervenção.
República baixou inúmeros Decretos-lei que constituíram, no seu conjunto, o
O SR: JOSll: RICHA (PR) - Eu não tenho nenhuma objeção serã com famos0 pacote económico de dezembro, um dia ou dois depois que o Conprazer que ouvirei o seu aparte.
gresso entrou em recesso. Isto é até um desrespeito à instituição, um volume
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Então, solicito que V. Ex• seja de Decretos-lei daquela maneira, versando sobre matérias tão importantes,
era de se pressupor que hã meses já estariam sendo preparados no palácio, e,
breve em seu aparte.
entretanto, foi, a"té a meu ver, um acinte ao Congresso Nacional essas mediO Sr. Aloyslo Chaves (PA)- Pois não. Em primeiro lugar, Sr. Presiden- das terem sido baixadas um ou dois dias após o início do recesso constituciote e Srs. Senadores, a defesa da dignidade do Congresso Nacional não ê privi- nal do Congresso NacionaL
légio da Oposição. Não é só a Oposição que estã aqui zelando pela dignidade
Mas, Sr. Presidente, jâ encerrando este meu pronunciamento, eu volto a
do Congresso Nacional, nem muito menos apenas o Senador Franco Montoto, não obstante a veemência nos seus pronunciamentos, nas suas inter- fazer um apelo para que este decreto, se ainda não chegou oficialmente ao
venções. A Maioria zela pela dignidade do Congresso Nacional, das prerro- CongressO, que através das Lideranças do Governo seja Sua Excelência o Segativas desta Casa, da melhor forma porque pode fazê-lo. Essa intervenção nhor Presidente da República advertido de que faria um grande bem aos Mude S. Ex• não pode ficar, portanto, sem este reparo que me parece indispensá- nicípios e aos Estados a pura e simples revogação desse Decreto-lei, antes
vel. Em segundo lugar, Sr. Senador José Richa, aqui estâ se fazendo uma ale- mesmo de mandar para este Congresso, para que este Congresso, na defesa
gação plena, cabal, peremptória, de que falta competência ao Senhor Presi- da sua prerrogativa, e, sobretudo, da sua dignidade, não se dê ao trabalho de
dente da República para, através de decreto-lei, baixar normas, inclusive tri- rejeitã-lo. (Muito bem!)
butárias. Isto não é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, como líder, o nobre
O Sr. Paulo Brossard (RS)- ê verdade! Até a Carta outorgada consa- Senador Leite Chaves.
gra isso.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE,
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Eu vou ler a ConstitUição que está acima
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
de todos nós. Eu estou com a palavra e V. Ex• não pode me interromper. Eu
POSTERIORMENTE.
estou dando um aparte ao nobre Senador José Richa e V. Ex• não pode me
interromper. V. Ex•, que é um parlamentar de larga tradição nesta Casa e de
O
SR.
PRESIDENTE (Luiz Viana)- Atravês do aviso no 043-SP, de 25
dignidade de gesto, não pode me interromper. Eu estou com a palavra que o
de março de 1980, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União encaRegimento me assegura e dela não abro mão. O Art. 55 dispõe:
minhou ao Senado cópias das atas das sessões em que foram tomadas deci"Art. 55~ O Presidente da República, em casos de urgência ou sões aplicando sanções aos responsáveis que· discrimina.
de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de desO expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Fipesa, poderá expidir decretos-leis sobre as seguinte matérias:
nanças, para conhecimento.
I - segurança nacional;
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- sobre a mesa, requerimento que
1I - finanças públicas, inclusive normas tributáveis;
III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos." será lido pelo Sr. 19-Secretário.
É lido o seguinte
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Leia os outros artigos. Leia o 153. Não leia

por partes.

REQUERIMENTO N• 35, DE 1980
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Estou lendo todos . Artigo 55, item III:
criação de cargos públicos e fixação ...
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea .. B", do RegimenV. Ex" não pode me apartear. Eu leio de maneira completa.
to, para o Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1979, que inclui o curso supe~
ríor
de
Nutricionista entre os enumerados pela Lei n9 6.433, de 15 de julho de
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Eu quero ê ouvir.
1977, para ingresso na Categoria Funcional de Sanitarista.
O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Não. V. Ex• não gsota de ser aparteado. E
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Jarbas Passarinho - Paulo
V. Ex• aqui está fazendo uma coisa muito diferente: está aparteando quem
recebeu um aparte no momente final do pronunciamento do nobre Senador Brossard - Gílvan Rocha - Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento que vem de ser
José Richa. Não hã contra-aparte. No uso da palavra a Oposição tem que
respeitar quando eu a exercer, como respeito quando ela a exerce. Portanto, lido será votado após a Ordem do Dia, nos teimes regimentais.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário.
nobre Senador Josê Richa, o citado 'Decreto-lei está baseado em dispositivo
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lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 36, DE 1980

Nos termos regimentais, requeiro não sejam realizadas sessões do Senado nos dias 2, 3 e 4 de abril, nem haja expediente em sua Secretaria, por se tratar de dias santificados.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980 - Gastio Miiller.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Jos6 Guiomard - Eunice Michiles - Evandro Car·
reira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Alberto Silva - Almir Pinto - Dinarte Mariz- Cunha
Lima- Milton Cabral- Marcos Freire- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha
-Passos Pôrto- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Ro·
berto Saturnino - Murilo Badaró- Tancredo Neves- Orestes QuêrciaHenrique Santillo- Benedito Canelas- Gastão MUller- Vicente VuoloMendes Canalc- Pedro Pedrossian - Jaison Barreto- Lenoir VargasPaulo Brossard - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3, DE 1980
(Em regime de urgência - art. 388, II, a, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Rcdação, cm seu Parecer n• 77, de 1980), do Projeto de
Decreto Legislativo n• 3, de 1980 (n• 37/80, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se
do País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.
Em discussão a redação ímal, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MG) -

Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) - Com a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Itamar Franco (MG)- Há uma dificuldade de audição e não sei se
seria o Caso de se levantar a sessão até que se possa ter um ordenamento melhor dos nossos trabalhos.
V. Ex• já considerou aprovado ou está permitindo a discussão?
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- V. Ex• está com a palavra
para discutir.
O Sr. Itamar Franco (MG) - Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Aproveitando a discussão em turno único da Redação Finai, pedimos a
palavra para lamentar a atitude da Maioria, nesta Casa, que ontem negou
quorum ao requerimento de nossa autoria, pretendendo convocar ao Senado
Federal o Sr. Ministro das Relações Exteriores. A nossa estranheza, Sr. Presidente, se deu porque, muito antes, o Partido do Governo, presente, autorizava a viagem do Senhor Presidente da República.
Chegamos mesmo a estranhar, Sr. Presidente, que o painel eletrônico ou
os controles eletrônicos no momento não funcionassem e a Mesa tivesse que
iniciar a chamada nominal, talvez, com isto, ganhando tempo para que chegassem ao plenário do Senado os Srs. Senadores que compõem a Maioria
desta Casa. Mas, até aí, tudo bem, Sr. Presidente, não nos cabe examinar o
comportamento da Mesa, que merece. todo o nosso respeito. Mas cabe, aqui
de plenário, no momento da discussão em turno único dessa Redação Final,
lançar, mais uma vez, o nosso protesto, a nossa estr~nheza pela ausência do
Partido do Governo na votação do nosso requerimento. E, já de pronto, alertar V. Ex•, inusitadamente ou não, não nos importa isso, que, em seguida,
quando V. Ex• considerar aprovada a Redação Final, nós vamos pedir a verificação de quorum.
O Sr. MurUo Badaró (MG) -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 Murilo Badaró.

O SR. MURILO BADAR() (MG. Para uma questão de ordem. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Líder da Maioria não coordenou, ontem, nenhuma saída deliberada
da Maiória, do plenârio. Quero esclarecer o fato para situar bem as coisas.
Não houve nenhuma recomendação expressa do Llder para que a Maioria se
ausentasse no momento da votação do requerimento do nobre Senador Itamar Franco, que solicitava o comparecimento do Ministro de Estado dos Negócios do Exterior. Aconteceu que o nobre Líder Jarbas Passarinho, interessado em atender ao requerimento do nobre Senador Itamar Franco, necessitava de tempo para fazer algumas consultas, que resultaram na decisão oportunamente comunicada a S. Ex•, de que o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro estava disposto a comparecer à Comissão de Relações Exteriores do Senado
Federal para prestar os esclarecimentos que S. Ex• desejava.
Sendo assim, quer-me parecer que ficam dadas explicações que devem
satisfazer ao n~bre Senador Itamar Franco, para que S. Ex• possa não só solicitar a retirada de seu requerimento, permitindo que se articule a presença do
Sr. Ministro das Relações Exteriores à Comissão, atendendo ao desejo de
S. Ex• e, ao mesmo tempo, não praticando o gesto anunciado, que seria inusitado, de requerer verificação de quorum para a votação.
O Sr. Itamar Franco (MG) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. MURILO BADAR() (MG) -

Pois não.

O Sr. Itamar Franco (MG)- Eu não sei mais o que ê gesto inusitado,
porque, no Congresso Nacional, nós temos assistido a Maioria retirar-se de
plenário. Antigamente, era a Minoria que usava desse artificio. ~ muito diff. zil dizer, hoje, se esse gesto ê inusitado. Veja V. Ex• que, ontem, fui comunicado pelo Líder do Partido de V. Ex• que o Sr. Ministro das Relações Exteriores poderia comparecer à nossa Comissão. Desta maneira já preparei orequerimento para poder entregâ-lo à Mesa; mas, é claro, que não poderia fazê-lo sem uma manifestação da Maioria; manifestação que V. Ex•, agora, comunica à.Casa. Recordava, ainda mais- pcrmita..me V. Ex•, estender o aparte,
já que estou dialogando com um representante do meu Estado, se torna mais
fácil, talvez, a linguagem- que até o Senador Bernardo Pereira de Vasconcelos, em 1826, veja V. Ex•, em agosto de 1826,já tentava trazer ao Congresso
Nacional Ministros de Estado. Sei que V. Ex• conhece bem a História e sabe
que Bernardo Pereira de Vasconcelos, depois, até lamentou que fizesse isso,
porque os Ministros não corresponderam às expectativas. De qualquer forma, Senador, meu requerimento está pronto, tão logo termine o encaminha~
menta da votação do item da Pauta que trata da viagem de Sua Excelência, o
Senhor Presidente da República, face à comunicação de V. Ex• de que o Sr.
Chanceler vai comparecer, vou retirar o meu requerimento, porque acho que
é uma vitória do Senado, a presença do Ministro das Relações Exteriores
aqui, em nossa Casa.
O SR. MURILO BADARO (MG) V.Ex•
O Sr. Itamar Franco (MG) -

Perfeito! É uma vitória de

Do Senado.

O SR. MURILO BADAR() (MG) - ... atento, atuante, prestigiado e
prestigioso membro da Oposição.
Entendi, ou nós entendemos do nosso dever dar essa explicação, porque
não cometeríamos com V. Ex• a descortezia de, no momento em que estivesse
falando ou na antevéspera da votação do seu requerimento, nos retirarmos,
ordenadamente. O que houve, foi uma coincidê!ncia- e V. Ex• terâ que en"'
tender - porque isso é, rigorosamente, a verdade.
O que houve foi a necessidade que o Líder teve de coordenar e de se articular com o Sr. Ministro, para poder satisfazer ao seu requerimento.
Depois a presença no plenário da Câmara dos Deputados do Ministro de
Estado da Fazenda, fez com que vários Srs. Senadores se retirassem para
ouvi-lo. Portanto, não houve e certamente não haverá da parte da Maioria,
principalmente com V. Ex• que é um Senador irreprochável na sua conduta
parlamentar, qualquer atitude que signifique menoscabo ou diminuição da
sua figura, da sua pessoa. Houve foi um mal-entendido pelo que, dadas estas
explicações, estou certo de que V, Ext reconsiderará a sua decisão de solicitar
··erificação, na Redação Final. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Encerrada a discussão, a
Redação final é considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 359
do Regimento Interno, que diz:
Art. 359. Figurando a redação final na Ordem do Dia, se sua
discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será considerada definitivamente aprovada, sem votação, a não ser que algum
Senador requeira seja submetida a votos.
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O Sr. Itamar Franco (MG)- Sr. Presidente, embora aceitando a explicação do Sr. Senador Murilo Badaró, a Bancada do PMDB não vai se retirar
do plenário como aconteceu ontem, por coincidência ou não; mas mantenho
o meu pedido de que a matéria _seja submetida a votOs.

ria, de que o Sr. Ministro das Relações Exteriores irã comparecer à Comissão
de Relações Exteriores, amanhã, eu considero isto uma vitória do Senado. O
Senado tem que participar mais ativa:mente da política externa brasileira. Face, então, repito, a esta comunicação, encaminho a V. Ex•, antes da votação,
o
seguinte requerimento:
O SR. PRESIOE:'\TE (Lourival Baptista) - Vai ser procedida a votaçQo requerida pelo nobre Senador Itamar Franco. através do processo eleREQUERIMENTO Nv 37, DE 1980
trônico de votaçQo.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem os seu;çrespectivos lugares. Os
Nos lermos do art. 28Ó, do Regimento Interno, ~equeiro a retiSrs. Líderes votarão em piirileiro lugar e em seguida os demais Srs. Senadores.
rada do Requerimento n9 13/80, de minha autoria
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. -Itamar Franco.
Os Srs. Líderes jâ podem votar. (Pausa.)
Também os demais Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
É o requerimento que faço chegar às mãos de V. Ex•
Procede-se à apuração do resultado da votação

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- O requerimento lido é depeta Presidênci~~ sendo a_ matêria arquivada.

~erido

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 3:

Adalberto Sena - Aderbal Jurema- Alberto Silva- Almir PintoAloysio Chaves- Amaral Peixoto - Benedito Canelas -Benedito Ferreira
-Bernardino Vianrt-:- Dinarte Mariz- Eunice MichHes- Evclásio Vieira
- Franco Montoro - GastU.o ~Hlllcr- Gilvan Rocha- Helvídio NunesHenrique Santillo - Hugo Ramos- Humberto Lucena- Itamar Franco
- Jarbas Passarinho- João Calmon- Jorge Kalume- José GuiomardJosé Lins. - José Richa - José Sarncy - Jutahy Magalhães - Lf!zaro Barboza - Lomanto Junior- Lourival Baptista- Luiz Cavalcante- Mauro
Bene\'ides - Milton _Cabral_- Murílo Buda ró- Orestes Quércia- Passos
POrto- Pauto Brossurd -Pedro Pedrossian - Pedro SimOn- Raimundo
Parente- Roberto Saturnino- Saldanha Derzi- Tancredo Neves- Tarso Dutra - Teotônh) Vilela - Vicente Vuolo.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Votaram favoravelmente à redação final 47 Srs. Senadores. Não houve voto contrário.
A redação final foi aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Ea

Votação, eril primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 6,
de 1978, do Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação
da categoria profissional ocupaQa pelo Têcnico de Administração,
tendo
PARECERES, sob n's 1.034 e 1.035, de 1979, das Comissões:
-de Constit~:~ição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, e, no mérito, favorável.
- de Legislação Social, contrário.
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Os Srs. SenadOres que o 3provam permaneçam sentados.
sa.) Rejeitado.
A matéria vai ao Arquivo.

(Pau~

E o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO Nv 6, DE 1978

seguinte a redação final aprovada

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo n'? 3, de 1980
(n' 37/80, na Câmara dos Deputados).

Altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo
Técnico de Administração.

O Congresso Nacional decreta:
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 44, inciso III, da Constituiçãõ, e eu,
, Presidente do Senado Federal,
Art. I' O artigo I' da Lei n• 4. 769, de 9 de setembro de 1965, terá a seguinte redação:
promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nv

, DE 1980

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do
País, no decurso da pri.meira quinzena do mês de abril do corrente ano.

"0 Grupo da Confederação Nacional das Profissões Liberais, constante do Quadro de Atividades e Profissões anexo à cODsolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1'l de
maio de 1943, é acrescido das categorias profissionais de Administrador de Empresas e Administrador Público."

Art. 29 Os atuaiS Conselhos Federal e Regionais de Técnicos de AdmiO Congresso Nacional decreta:
Art. J'? É o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do nistração pássam a denominar-se CODselho Federal e Regionais de AdminisPaís, no decurso da primeira quirizena do mês de abril do corrente ano, para tradores.
Art. J'l O Poder Executivo baixará decreto, no prazo de 90 (noventa)
visitar a República do Paraguai. a convite do Goverrio daquele País.
Art. 2'? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi- dias, alterando o Quadro Anexo de Atividades e Profissões Liberais anexo à
Consolidação das Leis do Trabalho e tomando providências outras necescação.
sárias à execução" dO -dísposto nesta Lei.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -Item 2:
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
Votação, em turno único~ do Requerimento n9 13, de 1980, dO disposições contrárias.
Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 418, item I,
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 4:
do Regimento Interno, a convocação do Ministro dás Relações ExVotação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
teriores, a fim de prestar esclarecimentos a respeito da posição do
90, de 1979, do Senador Franco Montoro, que concede aos empreGoverno brasileiro face a ocupação da Embaixã:da- da República
gados doméstícos período de férias igual ao dos demais empregados
dominicana -.:m- Bogotá (Colômbia).
da Lei n' 5.859, de 11 de dezembro de 1972, tendo
Nos termos do artigo 322, letra ..c", inciso II, combinado com o art. 328
PARECERES, sob ri9s 961 e 962, de 1979, das Comissões:
do RegimentO Interno, o requerimento será aprovado se obtiver os votos fa- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicivoráveis da maioria absoluta da composição da Casa, em chamada nominal.
dade; e
Em votação.
- de Legislação Social, favorâvel, com Emendas de n9s 1 e 2O Sr. Itamar Franco (PMDB- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra
CLS, que apresenta, e voto vencido. em separado, do Senador Lepara encaminhar a votação.
noir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Tem a palavra V. Ex•.
Em votação o projeto, em primeiro turrio, -sem prejuízo das emendas.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG.I'ara encaminhar a votação. Sem reviOs Srs. Senadores que o aprovam permaneça~ como se acham. (Pausa.)
são do orador.)- Sr. Presidente, face à comun"icaçãõ" da Liderança da MaioAprovado.
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E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 90, DE 1979
Concede aos empregados domésticos periodo de férias igual ao
dos demais empregados da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Dê-se ao art. 3• da Lei n• 5.859, de II de dezembro de 1972, a
seguinte redação:
.. Art. 39 O empregado doméstico terâ direito a férias anuais
remuneradas de trinta dias corridos, após cada período de doze me.
ses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família."
Art. 21' Esta Lei entrará em vigOr ria data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Passa-se à votação, em globo, das emendas oferecidas ao projeto pela Comissão de Legislação Social.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovada_s.
A matéria vai à Colnissão de Redação a fim de ser redigido o vencido
para o segundo turno regimental.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

A matéria vai ao Arquivo.
S o seguinte o projeto rejeitado

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1979
Anistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, participaram de fatos que constituíram crimes políticos definidos em Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 S3.o anistiados-, a partir desta data, todos quantos participaram,
direta e indiretamente, de fatos ocorridos no território nacional desde 31 de
março de 1964 e que constituíram crimes politicas definidos em lei, inclusive
os capitulados na Lei de Segurança Nacional e nos Atos Institucionais e Atos
Complementares baixados a partir de 9 de abril daquele ano.
Parágrafo único. São beneficiários da disposição contida no caput deste artigo:

a) os congressistas;
b) os trabalhadores que participaram de qualquer movimento grevista
Sdo as seguintes as emendas aprovadas
no período fixado neste artigo;
c) todos os servidores, civis, militares e autárquicos ou de empresas de
EMENDA N• 1-CLS
economia mista, que tenham sido demitidos, postos em disponibilidade, re~
Dê-se à emenda do projeto a seguinte redação:
formados, transferidos para a reserva, aposentados ou que tenham sofrido
"Concede aos empregados domésticos férias anuais remuneradas de punições disciplinares, sem culpa formada em processo, nem tampouco em
trinta dias corridos, após cada período de doze meses de trabalho." sentença transitada em julgado no Poder Judiciário;
d) os estudantes que, por força de movimentos grevistas ou por falta de
freqUência, no mesmo período, tenham perdido a matrícula, bem como os
EMENDA N• 2-CLS
que hajam sofrido penas disciplinares;
Onde se lê:
e) os jornalistas, os professores e todos os incursos em delitos de opinião
ou de imprensa.
"Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação reArt. 29 A anistia concedida nesta lei não dá direito a vencimentos, provogadas as ·disposições em contrário."
ventos, salários atrasados ou vantagens de qualquer natureza aos que tenham
sido demitidos, aposentados, postos em disponibilidade, reformados ou
Leia-se:
transferidos para a reserva de cargos ou patentes, pelos delitos acima referi"Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. dos.
§ l9 A reversão ao serviço ativo ou às funções que exerciam os anistiaO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Item 5:
dos, nos termos deste artigo, fica condicionada aos despachos favorâveis dos
Votação, em prinieiro turno (apreCiaÇão prclimimir da consti- Ministêrios competente-s nos requerimentos que os interessados deverão apretucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do sentar no prazo improrrogável de sessenta dias.
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1979, do Senador Franco Mon§ 29 Recebido o requerimento, o Ministro terá sessenta dias, improrro~
toro, que concede aposentadoria especial aos artistas e aos técnicos gâveis, para prolatar o despacho.
cm espetáculos de diversões, tendo
§ 31' Fica assegurada a todos os que tenham sido punidos, demitidos,
PARECER, sob n' 963, de 1979, da Comissão:
postos em disponibilidade, reformados, transferidos para a reserva ou apo~
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
sentados, a inclusão, em suas aposentadorias, reformas, disponibilidades ou
transfer~ncias para a reserva, do tempo em que foram afastados de suas
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.
funções.
E lido e aprovado o seguinte
§ 49 Ficam excluídos dos beneficias desta Lei aqueles que tenham pratiREQUERIMENTO N• 38, DE 1980
cado delito de sangue, ainda que de natureza politica, ou que tenham tido
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do Regi- participação em ação armada, como objetivo de destruição da vida humana,
mento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado bem como os que tenham assaltado bancos e propriedades públicas ou privadas.
n~' 100, de 1979, a fim de ser feita na sessão de 9 de abril próximo.
§ 59 Os que participaram de ações que não tenham implicado em perda
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Humberto Lucena.
de vidas, nias que respondam a processo-crime de ordem politica, ficarão
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - De acordo com a delibe- condicionados, pelo prazo de cinco anos, em caso de reincidência, a responração do Plenário, a matêria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na data derem pelos delitos que tenham praticado, acrescidos das novas responsabilifixada.
dades crimimUs em quC incorrerem.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 6:
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti- as disposições ein cOhtrâriO.
tucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 7:
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 10, de 1979, do Senador
Dinarte Mariz, que anistia todos aqueles que, desde 31 de março de
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do
1964, participaram de fatos que constituíram crímes políticos definiProjeto de Lei do Senado n' 264, de 1979, do Senador Franco Mondos em lei, tendo
PARECER, sob n• 1.125, de 1979, da Comissão:
toro, que dispõe sobre a reintegração dos dirigentes e representantes
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injurisindicais beneficiados pela anistia, tendoPARECER, sob n• 968, de 1979, da Comissão:
dicidade.
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em votação o projeto, em primeiro turno, quanto a constitucionalidade
c juridicidade.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lidq_pelo Sr.

l~'~Secretário.
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E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 39, DE 1980
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do Regi~
menta Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado
n• 264, de 1979, a flm de ser feita na sessão de 23 de abril próximo.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Franco Montoro.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- De acordo com a manifestação favorável do Plenário, a matéria voltará à Ordem do Dia da sessão do
próximo dia 23 de abril.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 8:

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 81,
de 1977 (n' 1.286/75, na origem), que atribui à TELEBRÁS ou a
suas subsidiãrias a incumbência de elaborar as listas telefônicas, ten·
do
PARECERES, sob n•s 769 a 772, de 1979, das Comissões:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (Ouvido o
Ministério das Comunicações), favorável, nos termos de substitutivo que apresenta;
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do substituvido da Comissão de Tran_sportes;
-de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de
Transportes, com 3 subemendas que apresenta; e
-de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de
Transportes e às subemendas da Comissão de Economia.
(Dependendo da votação do Requerimento n9.31 /80, do Senador Jarbas Passarinho, de adiamento da discussão.)
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Aprovado o requerimento a matéria retornará à Ordem do Dia na data
por este fixada, de 16 de abril de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Esgotada a matéria cons-tante da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9
35/79, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
91/79 (n• 1.731/79, na Casa de origem).
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, vai-se passar à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 91,
de 1979 (n• 1.731/79, na Casa de origem), que inclui o curso superior
de Nutricionista entre os enumerados pela Lei n9 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na.Categoria Funcional de Sanitarista.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e
de Saúde)
Sobre a mesa, os pareceres que vão ser lidos pelo Senhor

l9~Secretário.

São lidos os seguintes

PARECERES N•s 80 E 81, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1979 (n9 1.731-B, na
origem), que "inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela Lei n• 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria de Sanitarista".

PARECER N• 80, DE 1980
Da Comissão de Serviço Públlco Civil

Em votação o Requerimento, ri9 31, lido em sessão anterior.
Relator: Senador Raimundo Parente
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
De iniciativa do Senhor Presidente da República, vem a exame desta
Aprovado.
Casa Projeto de Lei incluindo o curso superior de Nutricionista entre os enuA matéria voltará à Ordem do Dia da sessão de 10 de abril vindouro. merados pela Lei n"õ> 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria
de Sanitarista.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Item 9:
A matéria, quando da sua remessa à Câmara dos Deputados, se fez
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1979 acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP,
(n' 3.364/77, na Casa de origem), modificando o art. 5• do Decreto-lei n' 55, esclarecendo que, por proposta do Ministério da Saúde, o DASP promoveu
de 18 de novembro de 1966, qUe define a política nacional de turismo, cria o os estudos necessários, à vista da Lei n9 5.645, de 1970, que culminaram por
Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dâ OuM acolher a sugestão Miriisterial, encaminhando-a, como proposta, ao Senhor
tras providências, tendo
Presidente da República.
PARECERES, sob n•s 64 e 65, de 1980, das Comissões:
A proposição, vasada em dois artigos, foi examinada na Casa de origem,
-de Serviço Público CiYU, favorável;
onde mereceu aprovação.
-de Financas, favorável, com a Emenda n9 1-CF que apresenta.
Assim é que o artigo primeiro do projeto preceitua que fica incluído o
curso de nível superior de Nutricionista; ou habilitação legal equivalente, en~
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio.
tre os enumeradOs no g }9 dO art. 49 da Lei n9 6.433, de 1977, que fixou os vaE lido e aprovado o seguinte
lores de retribuição do Grupo-Saúde Pública, e deu outras providências, entre as quais ê de se destacar que, por esta medida, os formados em curso supe~
REQUERIMENTO N• 40, DE 1980
ríor de Nutricionistas poderão,-doravante, inscrever-se em concursos para inNos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adia- gresso na Categoria Funcional de Sanitarista, que se realizarão em duas etamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 20, de 1979, a fim- de ser pas e serão de provas e títulos.
Nada mais havendo, no âmbito desta Comissão, que possa invalidar a
feita na sessão de 23 de abril próximo.
sua normal tramitação, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 26 de março de 1980. - Itamar Franco.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979.- Evandro Carreira, PreO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da Ordem do Dia para a ela retornar na ses- sidente - Raimundo Parente, Relator - Bernardino Viana - Humberto Lucena.
são de 23 do mês de abril próximo vindouro.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Item 10:

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n'? 97, de 1979, do Senador Orestes Quércia, acrescentando alínea f e alterando o item III do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, tendo
PARECER, sob n• 1.223, de 1979, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n• 32/80, do Senador Humberto Lucena, de adiamento da discussão.)

PARECER N• 81, DE 1980
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Almir Pinto

O Projeto de Lei que vem ao exame deste Órgão Técnico é oriundo do
Poder Executivo. Surgiu de estudos realizados pelo DASP, por iniciativa do
Ministério da Saúde. e objetiva incluir o curso de nível superior de Nutricionista, ou habilitação equivalente, entre os enumerados no § 19 do art. 49 da
Lei n• 6.433, de 15 de julho de 1977.
A Lei n• 6.433{77 fixa os valores de retribuição do Grupo-Saúde Pública, e dá outras providências, estabelecendo, no art. 49, § I'?, os cursos superiores, ou habilitação equivalente, que permitem inscrição nos concursos públicos para ingressó na Categoria Funcional de Sanitarista.
Em votação o_ requerimento n9 32, lido em sessão anterior.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauSimples observação dos cursos superiores enumerados, pelo dispositivo
legal referido - que permite a Assistentes Sociais, Pedagogos, Estatísticos,
sa.)
Administradores, ArquitetOs, Advogados, Economistas, Sociólogos, AntroAprovado.
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pólogos, Relações Públicas e Jornalistas -confere razão ao Projeto. O curso
superior de Nutricionista está, justamente por força de vinculação dos fins,
plenamente integrado nos objetivos da Categoria Funcional de Sanitarista.
A Proposição foi aprovada pela Câmara dos Deputados e, nesta Casa,
obteve a concordância da douta Comissão de Serviço Público Civil.
Opinamos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 20 de março de 1980. - Gilvan Rocha, Presidente Almir Pinto, Relator- Saldanha Derzl- Lomanto Júnior- Adalberto Sena.

fia o título de coveiro do maior partido do Ocidente. não merecia, era de
suporMse, receber o escárnio final, protegido pelo menos, acreditava-se, pela
regra sagrada que o verso de Virgflio risumiu na síntese perfeita, parce sepulto.
Contudo, se ingrato ê o coração humano, vário e contraditório também
o é. Pois se não mentem as fotografias da cerimônia, o Sr. José Sarney nadava
em felicidade ... como se lhe não doessem as pancadas dirigidas ao Partido
que ele sepultara fazia pouco. Quem será capaz de decifrar o enigma? Estaria
a confirmar-se o dito popular de que quem vê cara não vê coração. ou estaria a
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os pareceres concluem fa- descobrir-se que, como as do amor. não doem as pancadas do poder?
voravelmente ao projeto.
O certo é que nadava em felicidade o coveiro da ARENA, como se ouCompletada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
visse louvores ao extinto e confiança rio Iiascittiro. Mas um dado a revelar os
Em discussão o projeto, em -fufriõ único. (Pausa.)
refolhas da natureza humana. Um de seus analistas mais sagazes, o nosso
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Machado de Assis, que do Presidente do Senado mereceu biografia modelar,
Em votação.
falou um dia no "tédio dos coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias".
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
O coveiro da ARENA nadava em felicidade. Dir-se-i:l que não é todos os dias
Aprovado.
que o Sr. José Sarney abre e fecha covas, e o esquisito da ocorrência lhe teria
A matéria vai à sanção.
provocado reação singUlar; alegar-se-à que não é todos os dias que se abrem e fecham covas de partidos e que, até então, não fora sepultado o que, em vida,
E o seguinte o projeto aprovado
fora o maior partido do Ocidente. À argúcia do antigo sacristão da Igreja da
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9I, DE 1979
Lampadosa pareceu que unão há novidade nos enterros"; pois hã; mostrou-o
o da ARENA; foi um enterro alegre; e seu alegre Presidente, que a desejava
(N• 1-731/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
morta, quiçá porque a soubesse portadora de mal incurável, não esperou
transcorresse o período de nojo para entregar-se a novo e ardente amor, talInclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela vez mais ardente que novo
Lei n• 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria FunCONTINUA A MESMA
cional de Sanitarista.
Mas
se
o
General
Figueiredo
falou, como falou, com a sua festejada
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica incluído o curso de nível superior de Nutricionista, ou ha- franqueza, quebrando inclusive a regra de mortuis nihil nisi bene, não sei se
bilitação legal equivalente, entre os enumerados no § 19 do art. 49 da Lei n9 por despique, mas outra foi a linguagem do General Geisel. Inscrevendo-se
no mesmo Partido, que, pelo seu carâter virginal, dava tanto prazer ao Gene6.433, de 15 de julho de 1977.
ral Figueiredo, o autor do Pacote de Abril, na bucólica mansão de TeresópoArt. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
lis, afirmou que o fazia porque o PDS era a mesma ARENA com outra rouArt. J9 Revogam-se as disposições em contrário.
pa.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
Vejo que os Generais se desentendem e que o Presidente de ontem, em
nobre Senador Paulo Brossard.
assunto tão grave, diverge do Presidente de hoje.
De qualquer sorte, a germânica franqueza do General Geisel me fez
O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
lembrar as ponderações com que, na tarde de 15 de novembro, o Conselheiro
Presidente e Srs. Senadores:
Ao ocupar a tribuna pela primeira vez na presente sessão legislativa, fi-lo Aires procurava tranqüilizar o angustiado marido de D. Cláudia, dizendo-lhe
para declarar que era a derradeira em que falava pelo MDB, extinto que fora que Hnada se mudaria; o regime, sim, era possível, mas também se muda de
por ato de força da maioria. E com a eliminação dele cessava minha lide- roupa sem trocar de pele".
Estou, Sr. Presidente, e V. Ex• sabe com que isenção eu falo, estou que a
rança.
penso que a ARENA muA ela reconduzido pelo voto dos companheiros, prezados e generosos, verdade está com o General Geisel. Como S.
não necessitaria declarar que aqui estamos como éramos. Não trocamos de dou de roupa sem trocar de pele. Continua a mesma. Uma tinta por fora, por
identidade. MDB ontem, PMDB hoje. Hoje como ontem ligados pelos mes- dentro alguns trastes novos, se bem que vetustos. Contudo, a mesma, para
mos compromissos assumidos perante o povo, e por ele confirmados nas ur- gáudio do General Geísel, para dissabor do General Figueiredo.
Dissabor ou tranqüilidade? Penso que tranqUilidade.
nas. Como ontem, cã estamos a colocar o País ãcima das facções, empenhados em servir a Nação, despreocupados em agradar governos ou governantes.
HOMENAGEM AO LIDER
Mais do que ontem preocupados, isto sim, com o alarmente agravamento dos
nossos problemas econômicos e sociais. Ao Líder da ARENA de ontem, ao Líder do PDS de hoje, ao Líder do
Se não resisti à iniciativa da recondução à liderança foi para que a conti- Governo de ontem e de hoje, torno públicas as minhas homenagens no pórtinuidade da Oposição, aqui chegada sob as insígnias do MDB, fosse material- co desta jornada parlamentar e elas se estendem aos seus dignos companheimente visível e ficasse testemunhada na identidade fisica de seus líderes na ros de Bancada.
Câmara e no Senado, bem como na presidência partidária.
No discurso em que iniciava a pesada tarefa de defender o Governo, o Sr.
Aliás, a revelar a falácia da chamada reforma partidária, fenômeno se- Jarbas Passarinho recorreu às galas oratórias do Padre Vieira. Não fora o
melhante ocorre no arraial governista. Os líderes, assim na Câmara, como no prazer de ouvir a sedutora palavra do Senador paraense e eu teria requerido a
Seriado, permanecem os mesmos, e o Presidente da ARENA será o Presiden- S. Ex• nos dissesse por inteiro o famoso Sermão da Segunda Dominga do
te do PDS, o nOrhe novo ,-do velho partido do Governo.
Advento.
Servindo-se do pregador insigne, o nobre Senador Jarbas Passarinho não
ENTERRO ALEGRE
deu mostras apenas de seu gosto literário, senão também do critério na escoJã que falei em ARENA, repito-me para dizer que me não conformo, lha do autor apropriado à circustância pois, como pareceu a Castilho, se Bernão posso conformar-me com o impatriotismo· de privar o Brasil da glória de nardes contempla o céu mesmo tratando de coisas terrenas, Vieira tem os
possuir, para humilhação da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, o maior olhos voltados para a terra ainda quando cuide de coisas celestes. A propósipartido do Ocidente...
to, lembro-me de paralelo traçado por João Neves. Acentuando o tom bíblico
A h, como é ingrato o coração do homem. Depois de morta, ainda lhe es- de certas orações p~rlamentares de Ruy e o carâter marcadamente político de
tava reservado o ultraje definitivo. A esmechada derradeira partiu do General muitos sermões de Vieira, observou o formoso orador rio-grandense que bem
João Baptista de Oliveira Figueiredo~ que dela recebera desvelado apoio e de- se poderia falar nos sermões que no velho Palácio do Conde dos Arcos enundicação irrestrita. Idem velle atque idem nolle. Ao inscrever-se no novo Parti- ciava o _Padre Ruy Barbosa e nos discursos que do púlpito da Capela Real
do do Governo, S. Ex• não ocultou sua repugnância ao anterior, antes dardejava o Senador Antônio_ Vieira.
deixou-a explícita ao afirmar que se inscfevia no PDS com prazer, quando na
Inspirado em S. Ex•, far-lhe-ei companhia e também eu vou lembrar o
ARENA se inscrevera por obrigação ... Isto dito à face do País, em cerimônia meu Vieira, no Sermão do Bom Ladrão, para com ele dizer que: "nem os reis
documentada para se não perder da memória nacional, deveria ter doído no podem ir ao Paraíso sem levar consigo os ladrões, nem os ladrões podem ir ao
malferido coração do Sr. José Sarney; após tef-tído de inserir em sua biogra- Inferno sem levar consigo os reis".

Ex•.
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A sentença me veio à mente_~o ter sob os olhos, outra vez, "Os Quinze
Círios de Nazaré", getna literária que as letras devem à pena do eminente Senador que, nesta Casat tem o pesado ericargo de defender o Governo.
DEVER DE OFICIO
Por dever de ofício, Sr. Presidente devo ocupar-me da Mensagem dirigida ao Congresso pelo Sr. Presidente da República.
Sinto ter de declarar que ela é inorgânica e lacunosa; defectivo, iilcoerenj""0 incn~~n ~erzido burocrático. Do que ocorreu no ano passado, é precária a
ormaçao; pouco informa a proPósito do que está para ser feito. Não fosse
redigida, ou costurada, e a República não sofreria abalos. O documento, que
deveria ser peça importante na dinâmica gover~~ental, se converte, quiçá,
na menos interessante das quase sempre desinteressantes publicações oficiais
desse tipo.
Exagero? Mostrarei que não. E vou limitar-me a poucos exemplos.

r

POLITICA EXTERNA
O Brasil é um país que tem crescido em termos internacionais; a conseqUência óbvia desse fato é que igualmente cresce em importância sua política
externa, que precisa e deve ser conhecida dos brasileiros. Pois é um dos capítulos mais pobres da Mensagem o que a ela se refere. E pouco roais que uma
raquítica crônica social.
Seria de esperar-se uma exposição, ainda que sintética, dos grandes
problemas da polítiCa exterior quando aboi-dada a participação do Brasil na
Assembléia Geral das Nações Unidas, o mais importante foro de debate internacional. Durante quatro meses, 152 nações examinam temas de interesse
universal, como o desamamento e o fortalecimento da segurança internacional; as relações norte-sul com vistas ao estabelecimen~o de nova ordem eco·
nômica; as questões de carátêr humanitário e social, como a proteção dos direitos humanos, a promoção da mulher, a assistência à infância e à velhice~-_a
descolonização e o desenvolvimento do Direito Internaciorial. Na última reunião foram adotados e abertos à assinatura quatro instrumentos internacionais, um deles a Convenção contra a tomada de reféns, pacto de significativa
importância no combate ao terrorismo, a nova e infernal modalidade de ação
criminosa; outro, o Tratad_o sobre a Lua e outros corpos celestres, de cujas
negociações o Brasil participou, sempre na perspectivá de g"arantir que a exploração e utilização do espaço exteterior seja feita em benefícío comum de
todos os países e não venha a ser privilégio dos possuidores de avançada tecnologia.
No Plenário e nãs sete comissões, questões -da maior relevância foram
examinadas e sempre foi constante a pres~nça vigilante dos diplomatas brasileiros, alguns veteranos, outros jovens, todos qualificados, isto sem falar nas
quatro reuniões que _o _(::'onselho de Segurança realizou, convocado pelo Secretário Geral da Orianização, para estudar as questões resultantes da ocu~
pação d~ _Embaixada dos Estados Unidos em Teerã, questão que dominou o
noticiário ínternacional. Dessa reunião ecurriêrliai,-qlie é sempre um aContecimentO, de caráter
Universal, que diz a Mensagem, Sr. Presidente? Vou ler o que ela contém. Ela
diz isto c tão-somente isto;- ·
"no âmbito do sistema das Nações Unidas, merece destaque a
participação do Brasil na XXXIV Sessão Ordinária da Assembléia
Geral da Organização, 'realizada de setembro a dezembro, cujos debates foram abertOs pelo Chanceler Saraiva -Guerreiro; Lhefe da
Delegação Brasileira".
- - -
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75%, seria menos significativa i}ue a ocorrida na Suíça, de 1 para 4%, pois esta
representava um aumento de 40Q%. Em assunto dessa natureza o Governo recorre à galhofa. E como se uma taxa inflacionária de 80% em 1979 fosse coisa
de somenos, dela se não ocupa a Mensagem presidenciaL
EMPREGO -

DESEMPREGO

Ao tempo em que assumia Presidência, o General Figueiredo negava que
viesse a ter um superministro ou um primC::iro-ministro. Decorrido um ano de
sua investidura, verifica-se que Sua Excelência não faltou à verdade; não tem
um superministro ou um primeiro-ministÍ'o; Veio a ter dois. Um deles, é notório, o Sr. Delfim Netto.
Digo isto para salientar quanto peSam as opiniões do Sr. Delfim Netto.
Por falar nO poderoso Ministro, que hoje enfeixa em suas mãos a área
econômica, tem-se a impressão que a sua passagem por Paris, onde se dedicou a labores diplomáticos, lhe aguçou o apetite. Dir-se-ia resultante da festejada cozinha francesa; mas em verdade parece não tratar-se mesmo de apetite, e sim, já agora, de gula; e o que é mais, os requintes culinários que contribuem para o elenco das muitas glórias de França cederam lugar a um primitivismo antropofágico ... O Sr. Delfim Netto se foi guloso voltou antropófago,
não respeitando sequer os seus colegas de ministério ... Depois de haver devorado o Ministro da Fazenda, o que fez com requintes de canibalismo, um dos
nossos jornais estampoU -uma "~harge" em que, num barco apareciam um
Ífl"!.enso Sr. Delfim e um pequeno Sr. Figueii-edo, com esta legenda significativa; ~·enfim, sós". Ela mostrava didaticamente a eminência que no seio do governo passara a ter o ilustre Ministro do Planejamento.
Pois bem, são do Sr. Delfim Netto, em longa entrevista ao O Estado de S.
Paulo (23.1.80), formais declarações dizendo que "o maior problema brasileiro não é a inflação, nem o déficit externo, mas o desemprego". E continuava:
••expandir o emprego é muito mais importante do que o debate do salário nominal, assunto preferido pelos príncipes do trabalhismo que têm o seu emprego assegurado.'' E o nível de desemprego foi então relacionado com a onda
de violência urbana ora verificada em escala jamais Vista. Assim falou o Sr.
Delfim Netto. Roma Locuta.
Perderá seu tempo quem recorrer à Mensagem para inteirar~se acerca do
maior problema brasileiro, como ele se apresenta hoje, qual a taxa de desemprego, qual o_ número de desempregados. Se respeitado maior problema
brasileiro, proclamado pelo super-Ministro da ârea econômicia, assim é a
mensagem, precisarei ocupar-me do resto desse documento?
Vou mostrar à Casa quanto diz a Mensagem. De início, descarta um processo recessivo porque este implicaria na "elevação, ainda que temporária,
das taxas de desemprego" (p.l3). Palavras da mensagem. Quais são as taxas,
hoje:, a Mensagem não diz. Mais adiante diz que o Ministério do Trabalho
acompanhou a uevolução do n.ível de emprego no País", mas a Mensagem
não diz qual a evolução; e que, com a Secretaria de Planejamento, cuidou da
..elaboração de um índice de desemprego" (p. 102), mas nada revela sobre o
índice aludido. Absolutamente nada.
Eis tudo, tudo quanto a Mensagem contém acerca do maior problema
brasileiro, mais importante que a inflação e o déficit Cxterno.
EMPREGOS NOVOS

A Mensagem anterior, a última do governo Geisel, falava na "responsabilidade de atender às necessidades de 60 milhões de jovens cpm idade infe-rior a 18 anos e de criar 1 milhão 300 mil novos empregos todo ano" (p. 8).
Em fins do ano passado, o Ministro da Indústria e Comércio sustentava
Ponto, ponto final.
que era necessário criar 1,5 milhão de empregos/ano (Folha de S. Paulo,
Ê tudo. Precisarei dizer mais para patenfear o caráter da Mensagem pre- 16-XI-79) e em entrevista recente o Ministro do Trabalho falava na necessidasidencial ao Congresso?
de de gerar "no mínimo, 1,5 milhão" de empregos por ano (Estado, 16-I-80),
e há quem sustente que a necessidade atual seria de 1,8 milhão de empreINFLAÇÃO
gosjano.
Dir~se-á que a gravidade dos problemas internos levou o Governo a esA Mensagem diz mais a respefto dO que disse em relação ao desemprego?
quecer os magnos problemas da política exterior. Quem assim pensasse estaEk o que ela diz: ua estratégia de desenvolvimento foi concebida e exeria incidindo em equívoco. A mensagem também não dá impOrtância às gracutada tendo em vista acelerar a taxa de crescimento de emprego" (p. 31).
ves questões da política interna.
Uma frase. Não mais que uma frase. A Mensagem diz que .. foi possível
A inflação chegou à casa dos 80% no ano de 79, a maior desde 1964?
Lendo-se a Mensagem tem-se a impressão de que isto não é objeto de preocu- evitar a recessão ... mantendo-se a criação do emprego em ritmo superior a
pação governamental. A Mensagem não se sente obrigada a analisar as cau- 2,4% ano", mas não diz se a taxa denunciada satisfez ou deixou de satisfazer a
sas do fenômeno, nem de mencionar as medidas adotadas contra o flagelo so- demanda existente. Não informa sequer se foi bem sucedida .. a estratégia de
cial que a inflação representa. O desprezo oficial pelo sofrimento popular desenvolvimento".
Diz apenas que "foi possível evitar a recessão".
pode ser medido por estas palavras ·que o Ministro todo poderoso disse em
Por que a Mensagem não vai além dessa frase genérica? Parece que ela
dezembro passado a respeito da taxa inflacionária que preocupava todo o
mundo: ..pode ser 80, 70 ou 65%. Este é um país de matemáticos; cada um faz cuida de ocultar a realidade, que não é lisonjeira. Na área da gran-de São Pauseus cálculos". E outro queria convencer que a inflação brasileira, saltando lo o nível de emprego mantém posição estacionária ou de relativa estagnação
de "40 para 70%",- repito seus números..;_ e representando um aumento de e os indicadores, diretos e indíretos, não acusam tendência de melhora e o fe.-
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nômeno é mais ou menos--geral, o mesmo ocorrendo nas regiões metropolitanas do Rio, Curítiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Brasília. Não faltam
estudiosos a afirmar que, a partir de 1977, o número de empregos gerados
tem sido inferior ao que seria necessário.
bto signifit.:aria que a estratégia de desenvolvimento, concebida e executuda para acelerar u taxa de crescimento de emprego, teria sido mal sucedida.
Por que a Mensagem não trata claramente do problema, que não deixa
de existir, porque sonegado ou escamoteado?
CRESCIMENTO ECONÓMICO
Noutro passo-, adianta a Mensagem presidencial que .. a economia brasileira ... logrou atingir a expansão de 6,5%" (p. 32), índice que colide com os
enunciados por duas instituições oficiais, o Banco do Brasil e o Banco Cen~
trai. Em seus relatôrios, ambas as entidades falam num crescimento de 6,2%
contra os 6,5% da Mensagem.
Qual dos números merecerá maior credibilidade, ou qual dos números é
o exato?
TAXA DE INVESTIMENTO
Qual a evolução da taxa de investimento, Sr. Presidente? A Mensagem
não diz, quando deveria mencioná-lo, pois ê de todos sabido que se trata de
índice importante para avaliação do comportamento da economia e revelador de suas perspectivas. E não diz por quê? Talvez porque essa taxa, que esteve em torno de 25% do Produto Bruto na primeira metade da década 70,
tem caído desde 1975 e teria se situado abaixo de 18% no ano passado, fato de
indisfarçável gravidade pelas repercussões futuras.
O fato é que a Mensagem cala a respeito da taxa de investimento.
Df:FICIT DE APENAS USS 2;7 BILHÕES
A Mensagem registra que a balança comercial fechou com um déficit de
"apenas" USS 2,7 bilhões (p. 32). Como e por que "apenas" se esse déficit é o
terceiro maior do nosso comércio exterior, superado tão somente pelos de
1974 e 1975, e quando o resultado negativo na conta de transações correntes,
quase USS 10 bilhões, foi o maior verificado na história do País em todos os
tempos?
Parece claro que o objetivo da Mensagem é menos descrever a situação
geral do Pars do que dela dar ao País uma imagem irreal, um retrato retocado, quer dizer, uma retrato adulterado.
REMESSA DE JUROS E DIVIDENDOS
Outrossim, no que tange ao balanço de pagamentos com o exterior, a
Mensagem também nada diz acerca da evolução das remessas de lucros e di~
videndos, quando se sabe ter ocorrido um salto significativo e digno de preo~
cupação, a merecer registro, anãlise e interpretação.
Já se vê, Sr. Presidente, que quem quiser conhecer a situação real do País
deve recorrer a outras fontes que não a Mensagem presidencial ao Congresso.
EXPORTAR
Em Londres o Ministro do Planejamento deu entrevista aqui publicada
em Isto é sob o título "exportar é a solução" (5.111.80). Nela diz e rediz:
"a exportação constitui hoje a única siz[da que temos para os grandes problemas nacionais.... A exportação é o único cafninho pelo qual podemos aumentar o volume de emprego".
Assim falou o grão-vizir da economia nacional. Admitindo-se como exata a categórica e excludente sentença, a conclusão a que se chega é que o País,
depois de tantos milagres, se encontra em situação de evidente dependência e
risco. O País se encontra em situação escabrosa; obstruído o único caminho,
obliterada a única saída, e fica ele sem solução para os grandes problemas,
para aumentar inclusive, o volume de empregos. E que acontecerá? O desasM
tre pode ter muitos nomes, mas as suas feições são sempre horríveis.
Segundo o Ministro do Planejamento, o Brasil deverá exportar USS 20
bilhões no corrente ano, montante que ao Sr. Rischbieter pareceu exagerado.
Esta cifra será atingida, ou será como a inflação de 12%? Pode ser que sim,
pode ser que não. As circunstâncias têm o segredo da resposta.
E se não for atingida a casa dos 20 bilhões de dólares? Estará obstruída a
única saída para o País, para repetir o Ministro? ~ o que acontece, quando
para o País existe apenas uma saída.
No entanto, há outra questão a respeito da qual a Mensagem também silencia. Quanto custará à Nação a pretendida exportação deUS$ 20 bilhões e
quem aproveitará internamente? Nestas questões a Mensagem não toca,
como não se digna de revelar o que custou à sociedade brasileira as expor. tações de 1979. Mais de CrS 90 bilhões em incentivos e prêmios foi o que o
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povo brasileim pagou para que as exportações atingissem USS 15,3 bilhões
no ano passado, e esse sacrifício beneficiou "uma minoria de privilegiados".
Quem o diz, Sr. Presidente? Será a Oposição? Não, quem o dizê o exSecretário Executivo da CONCEX. E o seu pensamento, por inteiro, é este:
"todos os mecanismos de apoio às exportações existentes no País, só beneficiam uma minoria de privilegiados" (Estado, 21, III). Um integrante do Governo, atê ontem, é o autor destas palavras.
Duas vezes a Mensagem fala em trigo. É na parte geral, que traz a assinatura do General Figueiredo; ambas as vezes para dizer que o subsídio ao trigo
consome cerca de um bilhão de dólares anuais. É claro! Fui à parte analítica
da Mensagem para saber o que fizera e o que pretendia fazer o Governo em
relação a problema· tão relevante.
Nenhuma palavra, Sr. Presidente, nenhuma. No capítulo da "Agricultura" o trigo não tem ingresso. Nenhuma palavra é dedicada à seleção de sementes, sem o que jamais haverá cultura tritícea segura. Pela Mensagem nada
se fica a saber. No entanto, nela se diz que .. a Embrapa tem conseguido resultados concretos no lançamento de novas variedades, como novos híbridos de
milho ... e a produção de sementes genéticas e básicas de novas variedades de
soja ... " Fica-se a saber que a Embrapa .. distribuiu sementes básicas de algodão, milho, sorgo e feijão" (p. 43). Sobre o trigo, que custa 1 bilhão de dólares de subsídios, segundo o Presidente da República, nada. Absolutamente
nada.
No entanto, a Mensagem - leio-a - lamenta que ~·pouca gente se dâ
conta, ainda hoje, das dificuldades que confronta o Governo para subsidiar,
com cerca de um bilhão de dólares anuais, o consumo do trigo" (p. 8).
E se alguém quiser saber se o subsídio do trigo vai continuar a consumir
US$ 1 bilhão, ou se ele vai ser reduzido, ou se vai ser extinto, como defendem
alguns - e o Jornal da Tarde dedicou editorial a respeito -, na Mensagem
não terá resposta.
Nada. Absolutamente nada.
Embora o Custo social do trigo seja elevado, como lamenta a Mensagem,
que faz o governo para que a produção aumente? Até meados do corrente
mês de março ainda não fora fixado o preço mínimo, nem o valor do custeio.
A indefinição do governo desanimou produtores, a tal ponto que o Ministro
da Fazenda reconheceu ''certa incompetêncian,- as palavras são do Ministro - certa incompetência do Gáverno Federal ao atrasar a liberação do valor básico de custeio para o trigo, o ·que provocou a redução de 200 mil hectares da área plantada no Estado do Paraná (JB, 7.111.80).
Diga-se de passagem, o valor fixado, Cr$ 710,40 a saca, é 119% superior
ao do ano passado, Cr$ 324,00, o que evidencia Srs. Senadores quanto o triticultor foi espoliado no ano de 79. É 119% mais alto mas, não se pense que o
preço atual seja satisfatório. O firianciamento mal cobre adubo e semente,
Em matéria de adubo, vou mencionar ai?enas um dado. Em fevereiro de
79, a tonelada do adubo 8-30-18 custava Cr$ 5.940,00; hoje, estií custando
Cr$ 20.200,00, em março de 80. Abstenho-me de comentários.
O Sr. Agenor Maria (RN. Com assentimento do orador.) - Senador
Paulo Brossard, e os juros? No ano passado, quanto custavam e quanto custam hoje? É simplesmente esta a observação. Muito obrigado.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Como eu disse à Casa, limitei-me a
mencionar um dado, do preço do adubo. Mas V. Ex' sabe, e a Casa também,
que os juros foram aumentados em mais de 100%. E este é, aliás, um dos motivos de protesto dos agricultores do Rio Grancle do Sul, que, hoje, estão em
pé de guerra; em pé de guerra contra o Governo Federal, contra o Sr. Ministro todo~poderoso. Em pé de guerra, volto a dizer.
Prossigo, Sr. Presidente:
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM
Em face da boa safra de grãos, maiS de 50 milhões de toneladas, j ã se fala
em falta de transportes e em perda por falta de armazenagem. O fato foi de
certa forma confessado pelo Líder do Governo que, ao fazer a louvação do
Governo, no seu aniversário, disse que era preferível perder por excesso do
que não ter o que perder. Esta posição, perdoe-me S. Ex•, ê indefensável.
Logo que nesta Casa cheguei, ocupando-me da soja, tive ensejo de afirmar: "tendo em vista o volume e a importância da produção brasileira, o País
tem de decidir-se: ou adota uma política em função do desenvolvimento agrícola ou desiste de expandir a sua agricultura. Há mil e uma providências a to~
mar, mas uma a todas se sobrepõe, por sua inadiabilidade. Ê preciso duplicar
a rede de silos e armazéns". (Soja, 1975, pág. 33.)
Isto foi em 1975. Lembro~me que fui imediatamente replicado: o Governo já havia quadrupficado a rede de silos e armazéns.
Pois agora, jâ se fala outra vez n~ perda de 20 a 25% da safra, por
deficiência de transporte, por carência de armazenagem, e nem se alegue que
a excelência da safra surpreendeu ao GOverno; é inexato; o problema não sur-
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giu nos anos anteriores pela singela razão de que nos anos anteriores foi notória a queda das colheitas, de modo que nada explica e muito menos justifica
a carência de armazenagem e deficiência de transportes que ameaça agora, de
novo flagelo, as boas colheitas.
A posição do Governo é indefensável. Já houve quem falasse em perda
de 20 a 25% por falta de armazenamento e transporte. Não quero crer que tal
ocorra, mas se tal viesse a ocorrer, o Governo deveria ser coletivamente exonerado. Mas quem falou que o País perde de 20 a 25% de suas safras, todos os
anos, por falta de transporte e armazenamento, foi o Ministro da Agricultura.
O País perde, ano a ano, de 20 a 25% de suas safras, quem o diz é o Ministro da Agricultura. E o Governo assiste éSSa perda. E, a esta altura e neste
momento, ainda, se vem dizer que é preferível ter o que perder do que não ter
o que colher.
Nem se suponha que a safra atual, ainda que boa, seja algo nunca visto.
Basta se note que, enquanto os Estados Unidos produzem l.360 quilos de
grãos por pessoa (300.000.000 toneladas/220.000.000 habitantes), a Argentina 1.192 quilos (31.000.000 toneladas/26.000.000 habitantes), a Rússia 909
quilos por pessoa (240.000.000 toneladas/264.000.000 habitantes), o Brasil te-·
rã produzido 490 quilos por pessoa (se a colheita atingir aos projetados
54.000.000 de toneladas, sendo a população de 110.000.000 de habitantes).
Hâ pouco tempo, o Brasil era o segundo exportador mundial de alimentos, a despeito de sua pequena produção. Não estaríamos a exportar alimentos à custa da subalimentação do brasileiro?
Estas são coisaS que a Mensagem não cuida.
Mas, quando se sabe, não pela Mensagem, mas pelo Ministro da Agricultura que o País perde, anualmente, de 20 a 25% de suas safras, é de convirse que só com o que se perde o povo brasileiro poderia ·ser mais e melhor alimentado. Só com o que se perde!
Enquanto isto- OCorre, os delírios se sucedem e com eles os grandes negócios. Quando vai ser inaugurada a Ferrovia do Aço, aquela que seria feita em
1.000 dias e que sCria a coroa de ouro do General Geisel? Quando vai ser
inaugurada, quanto jã custou e quanto vai_ custar? Enquanto isto, o Brasil
perde, ano a ano, 20-a 25% da sua produção agrícola por falta de transporte e
armazenagem.
A FALENCIA DO ENSINO
Falando a respeito do exame vestibular, afiançoU o Ministro da Educação que ele "'retratou a falência do ensino", ~'foi um retrato nítido, de corpo
inteiro, do ensino báslcO", "vitima de um v"asto Complô que durou 20 anos".
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O SR. PAULO BROSSARD (RS)- É da Mensagem, nobre Senador, é
da Mensagem, Sr. Presidente.
Foi preciso que chegasse a vez do quinto governo da chamada revolução
para que se reconhecesse .. que não basta expandir o número de escolas, mas
sim melhorar a qualidade do ensino".
Ainda que não fale na falência, justiça seja feita, diz a Mensagem que .. a
educação, considerada sob a ótic'a da política social, é recolocada em seu compromisso com a redução das desigualdades sociais". Recolocada, isto porque,
não diz a Mensagem, mas diz o Ministro, fora implantado ..um sistema estruturado em função de necessidades rigorosamente quantitativas, sob a alegação de que a sociedade brasileira era, cada vez mais, uma sociedade de massa".
Enfim, "à adoção de um modelo tecnocrático. que considera prioritariamente a quantitade em detrimento da qualiâade,juntou-se o fracasso da reforma do ensino", o que leVou o Ministro da Educação a concluir, verbls, que o
modelo vale o que vale o seu resultado. E, nesse caso. o resultado foi nulo". (JB,
20-l-80.)
Também aqui a Mensagem é omissa. Ela não revela .. o vasto complô que
durou 20 anos" e que levou o ensino bãsico a uma situação, qualitativamente
falando, "abaixo da crítica".
O Sr. Teotônio Vilela (AL)- V. Ex• me permite um aparte? (Assentimento do orador.) Mas, pelo menos, no decorrer destes vinte anos, algo aconteceu inteiramente novo. Eu exibi, ainda, na SeSsão Legislativa passada, um
caderno editado por uma gráfica do Ministério a respeito do qual fala V. Ex ~~o,
que a gente até tropeça para dizer o nome, caderno este que trazia na sua capa
e contra-capa a fotografia de crianças avançando sobre uma garrafa de CocaCola, com os dizeres: .. Coca-Cola é mais vida". Eu a exibi desta tribuna e não
causou nenhum mal-estar. A informação que me foi dada se resume no seguinte: a Coca-Cola tinh~ _o direito de tc:r esta propaganda num caderno do
Ministério d_a Educação e Cultura porque subsidiava a gráfica. E nada mais
deve ser dito. Algo se fez- nestes vinte anoS, sem querer entrar no mérito dareforma que foi feita ao tempo em que o nobre Senador Jarbas Passarinho foi
Ministro da Educação.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Eu me limitei a ler, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, conceitos ora da Mensagem, ora do titular da Pasta da Educação. E como dizia, não encontrei na Mensagem, que me parecera ser o lugar próprio, algo que me esclarecesse acerca desse terrível complô - vou repetir as palavras usadas pelo Miri1str0 da Educação- .. vasto complô que durou vinte anos''.
De modo que, aqui, se pode dizer que se esse complô não foi iniciado
com o chamado Movimento de 64, porque ele jâ contaria com 4 ou 5 anos, ele
foi mantido por todos os GOvernos que dCsde 64 até agora não foram capazes
de desfazê-lo, arrostá-lo, o terrível ••complô" que durou 20 anos, diz o Ministro da Educação e Cultura, e que reduziu, qualitatiVamente, o ensino a uma
situação abaixo da crítica.
Como de outras vezes, a despeito do apoio invariável que o Governo recebe da Maioria do Congresso, ele esperou que o Congresso encerrasse suas
portas para expedir um punhado de Decretos-leis sobre matéria tributáriasete decretos leis foram expedidos em menos de duas semanas, a partir da antevéspera da clausura dos trabalhos parlamentares. Nenhuma palavra a Mensagem entendeu de enunciar a respeito dessa prática ilegal e abusiva, além de
ofensiva aos qtie, a custa de tantos esfOrços, aqui lhe tem dado apoio irrestrito. E é de notar-se que um dos Decretos-leis reduziu em 50% o imposto de
rendas nas remessas de juros ao exterior.
Da mesma forma, nenhuma significação tenl o fato de um órgão do ExecutivO aumentar, corri o preço-da gasolina, os tributos nele embutidos, e através de ardis excluir Estados e Municípios da sua arrecadação. Por muito menos Joe Clark cedeu a chefia do governo do Canadã a Trudeau. Aqui o fato
escandaloso não merece uma referência na Mensagem do Presidente ao Congresso.

Estas sentenças, fulminantes e categóricaS, não saíram dos lábios de um
oposicionista intratável,- "'para- quem não hã paraíso que valha o gosto da
oposição", para repetir sentença do Conselheiro Aires. Neril-foram ditas em
roda familiar ou reunião reservada, que a imprensa indiscreta desse indesejada divulgação. Estes e outros conceitos foram exarados pelo titular da Pasta
da Educação em entrevista - longa entrevista - que os grandes jornais do
País estamparam.
E os que acompanharam a inscriÇão do- reriOVádof do -ensino brasileiro
no Partido do Governo, sabem que o Ministro aproveitou o ensejo solene
para proclamar "que a qualidade do ensino brasileiro está cibaixo da crítica".
Fui à Mensagem, é claro, para conhecer a dimensão do descalabro. Por
ela descalabro não hã, nem ruína, nem falência.
Verdade é que ela não nega, antes adianta, que una área da educação e
cultura iniciou-se uma significativa mudança de prioridade, visando a realizar
o compromisso fundamental da educação com o desenvolvimento social e
cultural da Nação brasileira".
É uma revelação importante.
Fica-se a saber que, depois de tantos milagres, celebrados em prosa e verso, durante longos anos, fica-se a saber que ficara para ser atendido o compro~
misso fundamental da educação. e cujo atendimento foi iniciado agora, não foi
prosseguido, não foi ampliado, foi iniciado. De modo que, ainda que tarde,
foi afinal iniciada "uma significativa mudança de prioridade, visando a realiINQUIETAÇÃO SOCIAL
zar o compromisso fundamental da educação com o desenvolvimento social e
cultural da Nação brasileira", compromisso até aqui não perseguido, ainda
Quem lê a Mensagem chega· à conclusão de que nenhum problema esteja
que fosse ele ••fundamental".
a preocupar o Governo. Problema da violência~ que adquire proporções jaO Sr. Teotônio Vilela (AL) - Permite V. Ex• um aparte? {Assentimento mais vistas, inexiste. PeSsoas- mortas, em centi-os urbanos, são atadas em posdo orador.) É o caso de dizer: É demais! Este enunciado, na verdade, é de tes de luz e encontradas enforcadas, num escárnio trágico à autoridade. Os
jornais divulgam isso dia a dia. Quem importância tem isto? Parece que neuma sabedoria encantadora que nos comove.
nhuma importância.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Estâ na Mensagem, nobre SenaA paz social, imagina-se, cobre- o País. No entanto, o Presidente da Câdor.
mara advertiu para a insatisfação que existe no Nordeste, "caldo de cultura
O Sr. Teotônio Vilela (AL)- Evidentemente que cada Ministro poderia de uma possível violenta exploSão social". A fazer companhia ao Presidente
ter dito a mesma coisa de sua tarefa, sem alterar uma vírgula. De maneira que da Câinara, o Presidente do Senado reclamava, outro dia, por reformas soé o resumo, é o supra-sumo da sabedoria. Estou encantado, nobre Senador. ciais urgentes, lembrando que os problemas da maioria da população são
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Tive ocasião de dizer, aqui, que não sou do círculo de amigos íntimos
oada vez mais ans;ustiantcs, pois, vejam s6, como nós da Oposição cansamos
dos Ministros da Fazenda c do Planejamento, mas que tomava a liberdade de
do dizer, "aó uma minoria tem-se beneficiado do crescimento do País".
Slo doia homCI18 públicos do maior relevo na vida do País, wn Presi- lhes dar um conselho: que não aparecessem no Rio- Grande, que não aparedente .da CAmara, outro Presidente do Senado, ambos expressões do que foi o

cessem lã ...

zado de cima para baixo, na intimidade chamado o partido do João.
Este quadro a Mensagem não vê. Como não viu Ílecessidade alguma de
csclarcçcr a exclusão do Brasil na exploração do poço de Marinoon.

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- ... está é a situação, e o Rio Grande passa por um Estado rico!

maior pOftldo do Ocidente e hoje integrados no novo partido de idéias, organi~

O Sr. Gllvan Rocha (SE) -

O Sr. Teotônio Vilela (AL) -

O Sr. Nelson Carneiro (RJ) -

Permite V. Ex• um aparto?

O SR. PAULO BROSSARD (RS) -

Com muito prazer.

O Sr. Gllvan Rocha (SE) -Veja V. Ex• que, em compensação, a Mensa-

E nem no Nordeste.

Permite V. Ex• um aparte?'

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Pediria ao nobre orador
que não concedesse mais apartes porque o tempo de V. Ex• está esgotado.

O SR. PAULO BROSSRAD (RS)- Sr. Presidente, pode crer que não é
gem possui coisas que parecem ter sido escritas pelo Conselheiro Acâcio. V.
Ex•, que é um cultor de Machado de Assis, certarilente se deliciarâ com esta por prazer que me demoro na tribuna.
frase absolutamente meridiana c final sobre a posição no Brasil. Leio a Men~
O Sr. Jarhas Passarinho (PA) - Não apoiado!
sagem, referindo-se sobre à politica externa: "O Brasil assume, integralmente,
a sua condição de país latino-americano",
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Sei que canso a Assembléia. Mas,
se V. Ex• me permite, eu recorreria ao meu tempo de Líder para terminar o
O SR. PAULO BROSSARD (RS) - Bravos, palmas ...
discurso, prometendo não esgota-lo.

O Sr. Roberto Saturnlno (RJ) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Pois não. Tenho a honra de ouvir
o nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnlno (RJ)- Nobre Líder, li, com muita atenção, o
documento intitulado "O III PND". Li, reli, quase sem acreditar, nobre Se~
nadar. Pensei, ao final desta leitura atenciosa e demorada, que este documen~
to fosse insuperãvel. ..
O SR. PAULO BROSSARD (RS) -

Nec p/us ultra.

O Sr. Roberto Saturnlno (RJ)- ..• em matéria de vacuidade, de descompromisso, de descaso, e de desinformação. Julguei que o III PND fosse insu..
perâvel. Confesso a V. Ex• que não pude ler toda a Mensagem. Li a parte económica e não consegui chegar ao final. Mas, agora, pelos comentários e ob~
servações de V. Ex•, realmente sou obrigado a chegar à conclusão de que, talvez, o III PND não tenha sido um documento insuperável naquela vacuidade,
naquele descompromisso, a que me referi.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Eu sempre entendi, Sr. Presidente,
que a Mensagem Presidencial deveria ser um documento sério e completo. Se
a situação não é boa, a Mensagem não pode ser alegre, mas tem de ser rigoro ..
samente objetiva - este é o meu pensamento - de modo que o analista, o estudioso, o político, o historiador do futuro tenha, em Mensagem desta natureza, um documento idõneo, sério, e respeitãvel.
O Sr. Teotônio Vilela (AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Ouço o nobre Senador.
O Sr. Teotônlo Vilela (AL) - Referiu-se V. Ex• ao· pronunciamento do
Preslderite da Câmara e do Senado sobre o Nordeste. A Mensagem não viu,
mas o Presidente Delfim Netto viu. E viu de que modo? Do modo especial
como ele vê o Nordeste. Conduziu a comissão do Banco Mundial, que aqui
veio, ao Nordeste para que essa comissão constatasse o estado de misêria em
que vivem os nordestinos e, a partir daí, ele conseguiu os crêditos que solici~
tau, que, atê hoje, não encontraram amparo nas disposições do Banco. O
Nordeste é sempre apontado para essa finalidade. Repito o que disse anteontem em aparte do Senador Marcos Freire: é a grande favela com automóvel,
com luz elétrica, com rádio~ com televisão, mas, sOciologicamente, uma favela. E,
sob o ângulo da visão política do Governo, é o mostruãrio da desgraça,
da infelicidade, do que há de pior neste País que, agora, pela M~nsagem, e, se~
gundo o aparte do nobre Senador Líder do PP, acaba de assumir a sua po~
sição no mundo latino-americano. Ê sempre indicado, Sr. Presidente, para
que da miséria se extraiam alguns recursos e, em seguida, abandonado ao seu
confinamento econômico. Somos, na verdade, um gueto, mas este gueto jã es~
tá se movimentando de tal forma que toda a inspiração fascista que o oprime
jâ deve começar, agora, a ter cuidado.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Nobre Senador, as referências que
V. Ex• faz em relação ao N ardeste, posso dizer que, hoje, não são peculiares
apenas ao Nordeste. O que estã acontecendo, hoje, no Rio Grande do Sul, no
meio agrícola é alguma coisa que jamais-acontecera. Tive ocasião de dizer ou~
tro dia, nesta Casa, Que manifestações multitudinãrias são comuns nos grandes centros urbanos, onde se comprimem grandes populações e que são raras
- exatamente por isso - nos rarefeitos meios rurais: O que está ocorrendo,
hoje, no Rio Grande, é uma manifestação coletiva de impressionantes pro~
porções no meio rural.

E se o nobre Senador, Líder do Governo, necessitar de tempo, após, para
falar, eu tomarei a iniciativa para requerer a prorrogação da sessão.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- Nobre Líder, sinto divergir da observação
do eminente Líder do Partido Popular. Ao contrário, me regozijo, como Presidente do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, de que o Governo brasileiro afinal se tenha convencido de que é um País latino~
americano.
O Sr. José Rlcha (PR) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. José Richa (PR)- V. Ex• tem toda razão quando, respondendo
ao aparte do Senador Teotônio Vilela, diz que o problema das imenns dificuldades porque passa o povo brasileiro já não ~ mais previlégio do N ordeste. Hoje, se alguma coisa, em termos de democracia, se pode creditar ao Governo é que ele está tornando todos os brasileiros iguais, mas num nivelamento que desejaríamos fosse atravês da promoção dos que estavam passando
mais dificuldades._Mas não, o nivelamento foi por baixo. E ao citar o exemplo do Rio Grande do Sul quero acrescentar o do Paranâ, ...
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Que é outro Estado chamado de rico.,
O Sr. José Rlcha (PR) - ... que é um Estado eminentemente agrícola,
tanto é que dos números apontados por V. Ex• da colheita, em termo de
grão da próxima safra, que será em torno de 50 milhões de toneladas, o Paraná vai responder com quase vinte e cinco por cento, porque vai produzir mais
de 12 milhões de toneladas desse total agrícola nacional.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- V. Ex• tem razão.
O Sr. José Richa (PR)- Entretanto, há dezesseis anos, o Paraná estava
entre os três Estados de população de maior renda per capita do Brasil. Hoje,
está abaixo da média brasileira, portanto, inferior mesmo a de alguns Estados
do Nordeste.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Este é um dado impressionante. É
uma revelação estarrecedora.
O Sr. José Richa (PR)- E isso pode ser encontrado nos números do relatório do próprio Governo do Paraná. Não somos nós que estamos inventando.
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- É uma revelação estarrecedora, repito.
O Sr. Teotônio Vilela (AL)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento
do orador.) -Com a adesão do Rio Grande e a adesão do Paranã, é com algumas tristeza que verifico a solidariedade na desgraça, ou cano diria o mineiro Oto Lara Rezende, a solidariedade no câncer, que não é só privativa
dos mineiros. Infelizmente, o Nordeste chegOu, agora, à situação de liderar a
desgraça, de liderar a infelicidade nacional. Estou verificando, aqui, que todos os Estados deste País, se encontram também na mesma situação. Então,
Sr. Líder, o que eu verifico, Senador Paulo Brossard, é que a involução é tão
grande que estamos todos nos nivelando pelo pior.
O SR. PAULO BROSSARD (RS) -

Ê verdade.
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O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista)- Eminente Senador, o pedido de V. Ex• estâ deferido, mas V. Ex• jâ passou'dez minutos do tempo da
Liderança e tem dez minutos para terminar o seu pronunciamento.

Que beleza, Sr. Presidente! Que beleza, Srs. Senadores! Este é o quadro
do Brasil de hoje. De outro lado, a Folha de São Paulo, apreciando o primeiro
ano de Governo Figueiredo, fixa este quadro:

O SR. PAULO BROSSARD~(RS)- Muito grato a V. Ex• Mas, colho
o aparte do nobre Senador para fazer, aqui, uma revelação e aproveito para
chamar a atenção de outra omissão da Mensagem.
O Rio Grande do Sul é tido e havido como urp__dos grandes Estados da
Federação. Pois bem, Sr. Piesidente, sabe V. Ex• que a arecadação do Rio
Grande do Sul está toda_comprometida com a despesa de pessoal? Toda!
O que é arrecadado no Rio Grande do Sul é absorvido com o pessoal!
Agora, isso no Rio Grande do Sul, Estado em que tradicionalmente se diz,
ou pelo menos se dizia, que tinha uma administração em nível superior a

Hã em todo caso, não somente uma profunda ambigilidade n.as
declarações de intenções do Governo, mas também uma discrepância clara entre elas e seus atos.
O propósito da mão estendida, levado tão a sério pelo Presidente que chega a magoá-lo a insinuação da dúvida, realizou-se em
grande parte no plano das liberdades públicas, embora com limitações ainda importantes. Contudo, não atingiu o Congresso, onde
se transformou no chamado aliciamento partidário, isto é, a cooptação de parlamentares que devem seu mandato à oposição. Culpa,
sem dúvida, da oportunidade do momento, que convida à aç~o governamental urgente no sentido de garantir sua maioria parlamen-tar. Mas culpa, tairibem de uma concepção do EstãdO como autoridade autolegitimada_acima da sociedade, e não como expressão de
seus interesses e diversidades. Concepção que leva à necessidade de
controlar o Legislativo e a ignorar as manifestações da vontade popular. Que leva, também, a continuar tratando as oposições na prãtica, como inimigas do Estado quando elas são, mesmo se minoritârfas - o que n"ão é rigorosamente o caso das oposições no Brasil
-. uma das faces da Nação. Daí a inviabilidade da mão estendida
nesse_ contexto de prâtica autoritária com linguagem liberalizante,
que ma·goa o Presidente como se fora incredulidade diante de sua
palavra, coisa de que não se trata.

muitos outros Estados.

Mas, tem mais. Jâ, agora, este ano, pelos aumentos concedidos por ini.:iativa do Governo, a arrecadaÇão do Rio Grande do Sul será insuficiente
para pagar o pessoal.
E lia eu nos jornais de ontem, ou anteontem, declarações do Secretário
ri<' Fazenda, informando que haveria atraso no pagamento dos vencimentos
dos funcionários.
Esta coisa acontece por acaso? Ou, além do a_caso, existe também uma
outra causa? Aí não há- acaso, mas causa, que é um siStema tributário que enriquece a União e que depaupera Estados e Municípios e que, a despeito do
clamor geral, não se lê, não se encontra na Mensagem algo que possa tranqüi1izar.
O Sr. Jaison Barreto (SC) --Permite um aparte, nobre Senador Paulo
Bro~sard? (Assentimento do orador.) -__V. Ex• se refere ao Rio-Grande do
Como se vê, .. partidos de idéias e organizados de baixo para cima", no
Sul, o nobre Senador José Richa ao Estado do Paraná e o Brasil conheceu a melhor estilo da República Velha. Para isto foram extintos os partidos, e para
síndrome de Florianópolis, a mostrar que a situação lá não é distinta dos ou- isto, e para mais uma vez escamotear eleições. A denúncia feita no dia em que
tios Estados da Federação.
o projeto desonesto chegava ~o Congresso, começa a ser confirmada pelos fa~
tos. O governo não quer" cumprir ã.lei e·oãO quer-rCã.liiar as eleições. IndagaO SR. PAULO BROSSARD (RS)- É verdade.
do a respeito, no dia em que viera inscrever-se no novo partido oficial, o GeO _Sr. Jaison Barreto (SC)- Mas que fomos agraciados com a sensibili- neral Figueiredo respondeu que o assunto seria decidido pelo Parlamento,
dade costumeira do Governo. O nobre Ministro das Minas e Energia, Cesar ••eu quero justamente que a Câmara e o Senado falem". E como lhe pergunCais, talvez em resposta aos petelecos que lá levou, nos propõe a possibilida- tassem: ''inclusive a Oposição?", saiu~se com esta o Presidente da República:
de da instalação de uma usina atômica, e o nobre Presidente da República, "se eu não quisesse que a Oposição falasse, ela não existiria. Eu criei uma oposimplesmente, nos permite que a Lei de Segurança Nacional enquadre sete jo- sição forte e prestigiei-a para que ela falasse''.
vens como bodes expiatórios de uma convulsão social que só o Governo parece não ver.
Alto lá, Senhor Presidente da República! A Oposição, onteffi encarnada
o SR. PAULO BROSSARD (RS)- Agradeço aos eminentes colegas os no MDB, hoje no seu sucessor, não tem o direito de falar por outros partidos,
hoje encarnado no PMDB em cujo nome tenho_a honra de falar, não foi criaapartes e me aproximo do fim, Sr. Presidente.
A Mensagem que esqueceu tanta coisa não se esqueceu de falar, porém, da por Sua Excelência e não precisa de sua licença para falar. Alto lã, Senhor
em partidos e em "'partidos de idéias e organizados de baixo para cima ... es- Presidente!
peramos que a realidade, hoje, ainda em gestação, venha a confirmar tão saO gfave, o mais grave, é o tom próprio de um caudilhismo retardatário,
estampado nas palavras de quem devia falar como Chefe da Nação.
dio prognóstico".
Encerro, Sr. Presidente,
Aqui se fazem necesSários os serviçOs de MoliCre. E os jornais de hoje,
É evidente que esta análise nem de longe esgota a Mensagem. Basta dizer
dando notícia dos desentendimentos do Sr. Franc;elino.com o Sr.lbraim e do que me não ocupei da dívida pública, do constante e progressivo endivida~
Sr. Ibraim com o Sr. Francelino, dão retrato perfeito de um partido de idéias mento do País. E só este tema merece um pronunciamento especial. Mas por
organizado de baixo para cinia !!!
falar em dívida pública, sabe V. Ex', sabe a Casa, que a Mensagem não exaO Presidente da República, sem rebuços, se empenhou em fazer o seu mina a dívida pública iiúerna, que passou dos quinhentos bilhões de cruzeipartido, tal como prometera, partido de idéias e de baixo para cima, aliciando ros? Ou estarei enganado?
deputados, senadores, prefeitos, vereadores. E naturalmente foi seguido por
Faz cem anos, na Revista Brasileira apareciall_l aoS pedaços as Memórias
governadores, um dos quais, versado na arte da mercancia, não hesitou em Póstumas de Braz Cubas. O livro testemunhava profunda evolução no espírito
declarar que havia •·comprado" tantas adesões e não titubeou em ameaçar e na arte d.o autor de Ressurreição. de Helena e de laiá Garcia, e haveria de
publicamente aos prefeitos que não aderissem ao partido do João, um partido marcar período novo nas letras brasileiras.
de idéias e feito de baixo para cima.
Escrito "com a pena da galhofa e a tinta da melancolia", com "rabugens
O fato, que faria corar o mais carcomido dos carcomidos da República
de pessimismo" que, ressuma desde a dedicatória, - .. ao verme que primeiro
Velha, foi retratado por Carlos Castelo Branco.
roeu as frias carnes de meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas
O Governo, em todos os seus escaJõe__s.._ recorre ao poder de Memórias Póstumas" -, até culminar no fel da frase final,- "não tive fipressão política e ao poder de pressão da sua máquina, fortalecida lhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria" -, o livro
nesses quinze anos, para compor sua m.aioriã parlamentar e assegu- é um diálogo amargo com a vida e seus absurdos. Também é um desmentido
rar em cada Estado e no conjunto da Federação o predomínio de à teoria que pretende explicar o comportamento humano e os fatos históricos
dispositivõs iJOlífiCOS que lhe sejam amplamente favoráveis. O Presi- em função dos deuses económicos, que por mais poderosos que sejam não exdente da República supera seus ministros, o que decorre da força plicam o autor, nem a obra.
maior do seu cargo, na tentativa de convencimento de parlamentaO fato de o Senado ter a presidi-lo um membro da Academia Brasileira
res a ingressar no PDS. O Governador de São Paulo transforma milagrosamente uma minoria em uma maioria: e 6 Ministro do Plane- não o converte em foro literário; contudo, penso não violar os estilos da Casa
jamento, preconizando a supremacia da política sobre a gestão fazendo o registro do centenário da obra singular; como não se tratasse de sueconômico-financeii"a, defende aberta e expressamente o uso dos cesso nacional no plano da cultura, uma razão ainda haveria em meu favor. B
poderes do Estado como instrumento para fOrtalecimento do siste- que na continuidade da instituição, Machado de Assis é um dos nossos. Ele
foi cronista parlamentar, vivendo o dia-a-dia do Senado daqueles tempos e
ma político que sustenta o Governo.
Não há Ouvida de que o jogo voltou ao que era antes de 1964, haveria de deixar, a seu respeito, página incompaiável, que Otto Maria Carpeaux considerava perfeita.
em certos casos até ao que era antes de 1930.
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Um dos últimos capítulos do livro centenário se intitula "iii utilidade" e é
o menor deles. Tem uma linha e diz assim: "mas, ou muito me engano, ou
acabo de escrever um capítulo inútil".
Sr. Presidente, por dever de oficio deixei de lado o Machado, o nosso
Machado, para embrenhar-me na Mensagem presidencial. Ao cabo de tarefa
tão ingrata, sou levado a parafrasear o primoroso escritor, e concluir que, ou
muito me engano, ou tive de ler uma mensagem inútil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é
cumprimentado.)

pular. PP, partido do passado, p::utido das velhas raposas, partido mercantilista".
Aí estão alguns mimos dirigidos a um ramo forte da oposição. O nobre
Deputado Ulysses Guimarães, que ainda hoje, em almoço de que tive a honra
de participar ao lado do Senador Tancredo Neves, também usou de uma expressão azeda em relação àqueles que saíram do seu partido, mesmo que para
a Oposição. Chamou-os, se não estou equivocado e se a imprensa não modifica as expressões textuais, chamou-o, repito, de uputrefatos". O velho
Secretário-Geral do Partido Comunista Brasileiro, em luta interna com ocomitê central, procura apaziguar e diz que a única forma de fortalecer a opoO Sr. Paulo Brossard (RS)- Sr. Presidente, peço a palavra.
sição no Brasil é juntar-se ao PMDB. E eu me dou conta do constrangimento
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao que deve ser, se algum dia isso ocorrer num comício no Rio Grande do Sul, o
nobre Senador Paulo Brossard.
nobre Senador Paulo Brossard confradeiro da liberdade, egresso do Partido
O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Sr. Presidente, para requerer que Libertador, ao lado do velho, surrado, sofrido secretârio perpétuo do Partido
V. Ex•, em tempo oportuno, submeta a votos a prorrogação da sessão, se for Comunista Brasileiro.
do desejo do nobre orador, a fim de qiie S. Ex' possa ocupar a tribuna.
O Senhor Gregório Bezerra, há dias, veio aqui a esta cidade e disse que o
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Sr. Presidente, para discutir a proposta,
permite V. Ex'?

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Tem a apalavra o nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Como Líder do Governo. Para
discutir, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrS. Senadores:
Agradeço o gesto de fidalguia tão freqUentes no Senador Paulo Brossard, mas lembro que às 18 horas e 30 minutos o Senado tem uma sessão, que
me parece improrrogãvel, razão pela qual pretendo utilizar apenas o tempo
que resta a esta sessão ordinária. Agradeço a S. Ex' o gesto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não foi inútil a leitura da Mensagem nem
foi inútil ouvir o nobre Líder do PMDB nesta Casa, nesta tarde. Tanto a
Mensagem não foi leitura inútil que S. Ex• produziu 43 brilhantes páginas
sobre ela. E niriguém produz 43 brilhantes páginas sobre o nada. Com a articulação que S. Ex• sabe fazer, primorosamente, da política com literatura, e
com um remerguiho, talvez, nas leituras sempre saudáveis de Machado e com
o traço mal-escondido do Eça, no que diz, S. Ex• produziu um discurso que,
somado aos apartes recebidos das Oposições e ao silêncio tranqUilo da Ban~
cada da Maioria, significaria caracterizai" este País como um país insuportável para viver·se nele. O que vimos, pretensamente apenas, foi a descrição de
um país que não apenas reingressa, como disse, com o pitoresco humor de
sempre, o ilustre Líder do Partido Popular, o nobre Senador·Gilvan Rocha,
no mundo latino-americano. Talvez S. Ex• quisesse dizer, até, saudado que
foi pelo nobre Senador Nelson Carneiro, que reingressa neste mundo para ser
nele o .. cerra-fila".
Não me deterei, evidentemente, na análise, página por página, de um dis~
curso elaborado, cuidadosamente trabalhado e lido, ainda, de maneira me~
lhor. Mas hâ pontos em que eu pretendo ter flagrado, pelo menos a incoerên~
cia, o que não é comum no nobre Senador pelo Rio Grande do Sul.
Dirigiu-nos S. Ex• uma saudação atê pessoal, ãõ Sr. Senador J osê Sarney
e a mim, e fez questão de salientar que falava ao Presidente de ontem e ao
Presidente de hoje, ao Líder de ontem e ao Líder de hoje. Nessa abordagem
tautológica do seu discurso, S. Ex• pretendia pintar-nos, exatamente, como os
imobilistas, que - usando da metáfora que usou - ••mudam a roupa mas
não mudam a pele". Nem tanto assim, nobre Senador Paulo Brossard. Nem
nós, nem as Oposições.
Daqui, especialmente do Senado, a Bancada da Maioria não pode ser
olhada com a mesma avaliação numérica com que era olhada ontem. Sou,
portanto, um Uder menor. Como ê infelizmente menor o Líder Paulo Bfos~
sard, na medida em que fala pelo Partido do Movimento DemoCrático Brasi..
leiro e não mais pela Bancada do MDB de ontem. S. Ex• fala por uma das
facções oposicionistas. E quando cita, entre nós, as divergências, naturalmente S. Ex• pensa em tudo, talvez, menos no Rio Grande do Sul, onde a sua
união com o Senador Pedro Simon é modelar para o Partido do Movimento
Democrãtico Brasileiro; e eu lastimo não esteja presente a Bancada do PTB,
isto é, o Senador Leite Chaves, para dizer de como essa união oposicionista
dos pampas também jã não é aquilo que era outrora.
De um Senador, ex-arenista, que se pas~ou para a Bancada do MDB, li,
hã dias, palavras que são um mimo de cortesia para com o Partido da Opo ..
sição. O nobre Senador Paulo Brossard usa de uma técnica, como sempre in ..
teligente, de fazer retrospectivas, inclusive no noticiãrio de um jornal e trazê..
las jã prontas pal'ã leitura. Tentarei deter~me na memória do que li, mas abso..
lutamente convencido de que, se as palavras não forem as mesmas, o sentido
não terá sido desvirtuado.
O Senador a que me refiro, no afã de manter no PMDB um dos seus co..
legas de Senado, disse: ~'não entendo que você possa ingressar no Partido Po~

partido dos trabalhadores era um equívoco, como era o PTB. Que não deveriam, absolutamente, formar isoladamente, mas sim ao lado do PMDB. E
que era, no meu entender nas palavras do velho líder comunista, uma aventura inteiramente descabida. Mas, se assim é entre eles, eu diria que de nossa
parte, talvez, o que mais me tem doído neste início de legislatura, é verificar
que o pior tipo_ de adversãrio é_aquele que foi amigo até ontem; não generalizo, mas reafirmo. _E também nós temos sido alvo de ataques insólitos. Hã
dias, lendo uma revista brasileira, vi uma expressão de um hoje integrante do
Partido Popular, antigo membro dessa ARENA, cujo necrológio fez com
tanta graça e elegância o Senador Paulo Brossard. E que diz ele, em certa pas·
sagem da sua entrevista? O PDS é o desaguadouro de todas as serventias.
Não; pior que isso; de todos os servilismos. Esta é a expressão.
Pois bem, Srs. Senadores, sei-vis que nós somos, caracterizados assim
pelo ardoroso oposicionista de hoje e integrante da Bancada governista de
ontem, não pude deixar de me recordar de ter ido, certo dia pela manhã, à
casa do então Deputado Francelina Pereira, que me chamava para uma con·
sulta, e ter nesta casa encontrado, pacientemente sentado,jâ desde talvez o alvorecer, na ante-sala do Presidente da Aliança Renovadora Nacional, esta
mesma figura que hoje nos diz o escoadouro natural de todos os servilismos.
Não era servil, mas disciplinado. Não era subserviente; mas, ao contrário, ávido de receber uin3 nomeação, ungido 9ue _esperava ser para 9 Gover~o de
um Estado do Nordeste. E o fora. o regime seria bom. E o fora, estaria hoJe
integrando aqui, nãO em pessoa, mas atravês dos seus correligionários, a Bancada do Governo.
De modo que, en~re lã e_cá, a diferença não se me faz tão nítida que per·
mitisse ao nobre Senador Paulo Brossard fazer evoluções irônicas a respeito
das lutas internas do nosso Partido.
Mais ainda, quando S. Ex' se referiu a um governador que comprava
mandatos, que violentava prefeitos, que os obrigava à adesão, eu afirmo, Sr.
Presidente, para não dizer juro, que naquele mesmo instante, fiquei preso ao
verbo de S. Ex', esperando a nomeação, a designação do governador, e errei
redondamente. Porque eu esperava que S. Ex' repetisse, aqui, o aparte que o
nobre Senador Nelson Carneiro deu ao ilustre Líder do Partido Popular,
quando fez o seu debut na tribuna, como Líder. Se hã um Governador, notes·
temunho idôneo, indiscutível, de Nelson Carneiro, que fez tudo isso a que se
referiu, ainda há pouco, o Senador Paulo Brossard, este é- eu apenas cito
Nelson Carneiro que para rriim é o autor indiscutível neste campo- o Go·
vernador do Estado do Rio de Janeiro, que pertence às Oposições.
De modo que, suponho que S. Ex•, o Senador Paulo Brossard, deveria
ter mais matéria-prima do que poderia talvez trabalhar nela, para poder, com
isso, fazer este retrato que me pareceu severo, extraordinariamente ácido, do
que S. Ex•, chama ''o Brasil governista de hoje.''
Não me deterei na Mensagem. Se o ilustre Líder do PMDB, que se sabe,
em tudo - eu já não diria mais um aluno, mas um êmulo de Ruy- acorda
-antes que o Sol nasça.
0 Sr. Paulo Brossard (RS) -

Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Paro para ouvir o aparte de V.
Ex•
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Olha a ironia, Senador. Depois, V. Ex• se
queixa.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA) -Ao contrãrio, nobre Senador,
jâ paguei nesta Casa, porqUe V. Ex• me vestiu essa pele de irônico. Não sofro
deste mal. E; quando digo êmulo, digo bem. Porque havemos de concordar
que cada homem, cada talento tem o seu momento temporal, não somente o
seu momento no espaço, como o seu momento temporal.
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Não houve nenhuma intenção sub-reptícia na frase. Talvez um pouco de
entusiasmo deste seu velho admirador. Mas eu diria; S. Ex•, que acorda também antes que o sol nasça, que se dedicou todo esse tempo a analisar essa
mensagem do Senhor Presidente da República, tratou de tantos assuntos,
que, evidentemente,- não caberia de pronto, nessa resposta esconsa, dar-lhe os
argumentos contrários. Mas vou pinçar, nobre Senador, com a permissão de
V. Ex• e das Bancadas das Oposições, alguns pontos. Vou começar talvez
pelo mais perigoso em relação a mim mesmo. Vou começar pela educação,
que V. Ex• de uma maneira admirável incorporou ao discurso de V. Ex'.
Ouvimos um aparte dado pelo nobre Senador Teotônio Vilela, que talvez tenha se esforçado muito para estar presente até hã pouco e, talvez, esteja
cansado do resto dos trabalhos desta sessão. E deixou um aparte ou dois, um
dos quais a mim me foi dirigido diretamente. O priineiro, S. Ex' é a segunda
vez que fala pelo menos neste plenário, e me dou conta de quantas vezes terá
falado no Brasil, neste imenso crime, que talvez ainda, ao tempo do Ministro
da Educação anterior ao atual, ou talvez jâ neste, não sei, S. Ex•. revelou:
ucaderno da FENAME com o crime de ter um anúncio da Coca-Cola." E
nobre Senador Paulo Brossard, que tem a obrigação de receber e incorporar ao seu discurso os apartes de seus correligionários, teve, no meu entender,
um ligeiro momento de dúvida, e falou mais pelos gestos do que pelas palavras,- a Taquigrafia que o revele- porque, fora um anúncio de álcool, fora
um anúncio de tabaco, fora um anúncio daqueles em que a sociedade consumista leva o povo a provocar a própria dependência, eu admitiria a veemência cívica, a veemência patriótica, o zelo moral que o nobre Senador das Alagoas revelou. Mas, ao contrário, eu poderia dizer que ao meu tempo de Ministro da Educação, não tive anúncio da Coca-Cola, mas fiz tudo para que o
caderno da FENAME custasse menos do que a metade do preço dos cadernos de venda pelas editoras brasileiras, ou brasileiras entre aspas.
Fizemos postos de venda em todo o Brasil, para que o aluno pobre pudesse comprar aquele caderno praticamente pelo preço de custo, e esse preço
de custo era procurado ser cada vez menor, para ser acessível à pobreza brasileira.
De maneira que não considero um grave crime, que, para se inserir uma
propaganda da Coca-Cola, esse caderno tenha saído até de graça, para ser
vendido pelo custo de transporte aos estudantes brasileiros. É meio ridículo
esse tipo de xenofobia exagerada. É meio ridículo, S. Ex' que me_perdoe.
Ao nobre Líder Paulo Brossard, que leu com tanta ênfase as palavras do
Ministro da Educação de hoje, o jovem crítico literário, Professor Universitário, Eduardo Portella, eu diria, que neste passo dã. minha pálida resposta,
que é mais uma homenagem imediata ao Líder do PMDB, do que uma defesa
do Governo, sinto-me constrangido, porque os 20 anos me incluem e incluem
uma outra figura desta Casa que o nobre Senador Tarso Dutra, a quem tive a
honra de suceder no Ministério da Educação e Cultura.
Ora, nobre Senador Paulo Brossard, nobres Srs. Senadores, se há um
campo em que a Revolução de março de 64 possa mostrar frutos inequívocos,
é, precisamente, o campo da Educação. Quando em 1964, as estatísticas oficiais do Brasil eram reveladas no Estatystical Year Book, da UNESCO, este
País tinha 51% da taxa de escolarização, vale dizer que, para cada 4 crianças
entre 7 e os 14 anos de idade, 49 não tinham escola. Este País tinha 74% da
oferta do ensino, então chamado ginasial, colegial, pagos, na mão das empresas privadas de educação.
Dois pequeninos dados. Irrelevantes? De modo algum! Proibir o acesso
do filho do trabalhador, do filho do camponês à escola de segundo Grau era,
exatamente, proibir-lhe, também, a mobilidade vertical social, uma vez que
hã indiscutível inter-relação entre grau de educação e salário, embora não
seja uma regra sem exceção.
Ora, vale dizer, com todos os governos populistas que tivemos, 26% apenas da oferta global do ensino de ginásio e de colégio eram públicos. E ainda
eram, no campo público, motivo de competição entre aqueles que dispunham
de prestígio de poder matricular os seus filhos, por exemplo, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e aqueles que precisavam lutar por uma vaga,
pobres operários e pobres camponeses.
Uma das minhas mais profundas indignações, com relação ao passado
que encontrei, quando por duas vezes Ministro, foi "uma riO Ministério da
Educação e outra no Ministério do Trabalho.
No Ministério do Trabalho, quando verifiquei que para toda fiscalização
do trabalho no Brasil, eu herdava, aí pela altura de 1967, 300 inspetores de
trabalho. E, entre eles, o Sr. Sebastião Prata, que V. Ex•s provavelmente conhecerão como Grande Otelo.
Quando só São Paulo tinha 100 mil empresas ca-dastradas na sua Capital, na grande São Paulo, onde estava a proteção ao trabalhador se, evidenteM
mente, como já dizia Lacordaire, "na luta entre o fraco e o forte, e o forte só a
lei protege", e onde estava a lei se não havia inspetor?
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Volto-me para a educação e vejo exatamente o estrangulamento dos objetivos de uma família pobre, no campo da oferta do segundo grau e não da
universidade. E a universidade era a "Torre de Marfun ...
Ora, Srs. Senadores, qual dentre nós não pousou no Galeão, nas nossas
viagens consecutivas ao Rio de Janeiro, e não viu, no passado, aquele Helefante branco" que lá se mantinha de pé, sabe-se a preço de quanta despesa
adicional inútil, que era o suposto Hospital da Universidade do Rio de Janeiro?
De Getúlio Vargas ao nosso tempo, de Clemente Mariani a nós, não se
fez absolutamente mais nada para completar o Campus da Universidade da
primeira cidade do País. Foi no Governo--a que pertenci, e que tive a honra de
dele ser Ministro da Educação, que se construiu o Campus da ilha do Fundão;
foi com esse campus que pudemos proporciOnar o aumento da oferta pública
de educação de nível superior; foi ao longo desses governos que aquela taxa
de 51% subiu para 81%, e ainda é pouco, temos que lutar pela universalidade
da oferta. Mas, agora, já não se critiCa a falta de ofex:ta,já se critica o analfabetismo funcional. É bom que as reivindicações cresçam, na medida em que
foram satisfeitas, mas provam que foram satisfeitàs.
Ora, lendo o Recenseamento de 1970, verificamos a existência, neste
País, de 18 milhões de analfabetos adultos, isto é, com mais de 15 anos de idade; era a quarta população da América Latina, os analfabetos brasileiros; primeiro o Brasil, depois o México, depois a Argentina e em quarto lugar os
analfabetos brasileiros, com o gravame violento sobre o rendimento da força
de trabalho brasileiro. Tudo isso nós herdamos, e subitamente ouvimos o discurso corno se nós fôssemos os mais desastrados, os mais criminosos, os mais
ineficientes dos governantes que este País jâ teve, até comprados com a República Velha.
Mais ainda: não ficamos no Campus da Universidade do Fundão. Aqui
está sentado, para honra do Estado do Parâ, representante do meu Estado, na
nossa bancada, um homem que era reitor a essa época, o nobre Senador
Aloysio Chaves. S. Ex' sabe também que a nossa Cidade de Belém do Pará
não possuía um campus universitário, apenas um arremedo, um começo de
campus, como a Universidade Federal do Amazonas tinha obras interrompidas por embargo judicial; como Minas Gerais não tinha o seu campus universitário completo.
O Sr. Dinarte Mariz (RN) O Sr. Milton Cabral (PB) -

Rio Grande do Norte também.
Paraíba idem.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Agradeço a memória do nobre
representante pelo Rio Grande do Norte, Senador Dinarte Mariz, e do nobre
Senador pela Paraíba. Mas, eu iria citar -um a um, e seria enfadonho, porque
os campus universitários forarri constiüídos, na sua grande maioria, precisamente nesse período. Mas como agradeço os testemunhos da Paraíba, do Pará, do Rio Grande do Norte, agradeço também o silêncio de Goiás, porque lã
também não havia campus, e o nobre Senador Lázaro Barboza silencia para
concordar comigo. Ora, só campus universitário? Não! Equipamentos.
O nobre Senador Tarso Dutra começou o trabalho de equipamentos das
escolas técnicas federais. Lá está a Escola Técnica Federal do Paraná; lá estão
nas Escolas Técnicas Federais de todo o Brasil, o equipamento que num determinado momento foi melhor que os da faculdade de engenharia das universidades federais.
Colégio Agrícola. Eu precisava informar 3 esta Casa_ que tipo de colégio
agrícola ainda conheci, lá no nosso extremo norte: um depósito, uma ilha
chamada do Outeiro, um trator -sem funcionar em meio de um capinzal, e
chamava-se aquilo colégio agrícola; uma herança de tempos longínquos,
nobre Senador Paulo Brossard.
Fomos acusados de termos feito o Acordo MEC-USAID. Ainda há
dias eu lia, regozijado porque de algum modo um Líder de Governo se regozija quando lê um ataque absolutamente descabido- lia de um Deputado na
atual legislatura dizer que dentre os crimes que havíamos praticados tinha
sido o acordo MEC-USAID, o que prova que S. Exf., neste assunto, entende
tanto quanto a minha gloriosa bisavó entendia de logarítimo neperiano. Nun~
ca houve o Acordo MEC-USAID. É usad_p para pixar paredes, é usado para
sujar os muros, ê usado para efeitos pura.mente retóricos. O acordo MECM
USAID nunca se realizou porque o Ministro Tarso Dutra jamais nomeou a
comissão brasileira que deveria juntar-se à comissão americana, para fazer o
diagnóstico da universidade brasileira. E a reforma da universidade brasileira
de onde vem? Vem de um professor chamado Newton Sucupira, do Professor
João Paulo dos Reis Veloso. Professores universitários brasileiros da mais
alta categoria, inclusive um gaúcho que morreu, depois de algum tempo, e
não morreu por isso.
Ora, aqui está sentado um governador que tive a honra de conhecer, do
Piauí, àquela época; e poderia estar sentado um outro da minha bancada.
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Refiro-me aos Senadores Alberto Silva e Pedro Pedrossian. Os dois Estados
que mais investiam em educação, transformando aquilo que haviam encontrado~ modificando e acelerando aquela profunda injustiça social, que tinha
sido feito, antes~ em nome de governos populistas, neste País. Hoje, para tristeza minha, o Senador Alberto Silva não é membro da nossa Bancada, mas S.
Ex' sabe, com certeza, a que me refiro. E a Universidade do Piauí nasceu nesta época, nasceu precisamente neste instante.
O Sr. Alberto Silva (PI) - Permite um aparte, Senador?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Com mu1ta honra.
O Sr. Alberto Silva (PI) -Estou ouvindo com a maior atenção o discurso de V. Ex• e quero dar um testemunho. Não é o fato de eu estar nesta bancada- e V. Ex• sabe muito bem por que estou-, não é por ter desservido ao
partido, sei e lastimo, mas quero-dar um testemunho, de que no período em
que V. Ex• foi o Ministro_ da Educação e Cultura, como Governador do
Piauí, quero dar o testemunho de que talvez riào tenha havido um Ministro
da Educação igual a V. Ex', pela compreensão do problema, pela justeza com
que atendia às reclamações dos governadores para o problema. Mas, quero
fazer aqui um registro: deixemos a Universidade. A grande força de V. Ex• no
Ministério da_ Educação foi no ensino básico, -e justamente na reforma do ensino onde fomos encontrar o apoio para fazer no Piauí aquela reforma que V.
Ex', quando Ministro, apoiou, e que hoje não vale mais nada, infelizmente, e
os dois Estados onde o ensino atingiu o maior grau de eficiência foram justamente no Piauí e no Rio Grande do Sul. Palavras de V; Ex• para o Brasil todo.
Portanto, quero fazer este registro para dar o meu testemunho da eficiência de V. Ex• no Ministério da Educação.
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País, alguém que sucede a outro que não tenha as suas críticas, exceto, natu ..
ralmente, Thomé dC Sousa.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador
é efusivamente cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao transmitir o cargo de Ministro-Chefe do EstadoMMaior das Forças
Armadas ao General José Ferraz da Rocha, a fim de assumir o posto de Em~
baixado r do Brasil no Iraque, o General Samuel Alves Corrêa teve oportunidade de pronunciar, a 18 de janeiro próxim:o passado, um discurso de singular importância pelos conceitos emitidos, denso de substância e indiscutível
oportunidade, em que abordou com r~alismo e seriedade, a problemática da
comunicação social, nos parâmetros das atuais condições da vida brasileira,
Convidado para assistir à cerimônia de transmissão do cargo, é com sa~
tisfação que levo ao conhecimento do Senado Federal, para o necessário regü.tró, o importante pronunciamento do atual Embaixador Samuel Alves
Corrêa, cuja amiZade, aliás, me honra sobremaneira, desde quando, há muitos anos, tive o privilégio de conhecê-Ia.
Por essa época, o General Samuel Alves Corrêa era o Comandante do
Grupamento de -Engenharia de João Pessoa, e eu, Governador do Estado de
Sergipe; participávamos-, ãril.bos, das Reuniões da SUDENE, originando-se,
dessa circunstância, o meu respeito e sincero apreço pela invulgar competência, sólida cultura e profundo conhecimento dos problemas nacionais, que
sempre caracterizaram esse eminente Oficial Superior das nossas Forcas Armadas.
Apontando os meios de comunicação como tema central de seu discurso,
acentuou o recém-nomeado Embaixador, General Samuel Alves Coirêa, que
os meios de divulgação social "possuem capacidade incomensuràvel de orientar os cidadãos para esta ou aquela direção; de agrupá-los em torno do Governo ou contra ele, de contribuir para o bem ou para o mal, podendo, sob
inspii'ação ideológica, abertamente ou de modo sutil, insidioso e subliminar,
criar ou agravar tensões sociais, fomentar reivindicações desarrazoadas de
atendimento inviãvel, incutir o negativismo em relação aos melhores empreendimentos e o pessimismo na alma nacional; incitar, em escala crescente,
o descontentamento, a angústia, a revolta, a desordem e a insurreição popular; e fomentar a discórdia e a desunião entre os brasileiros".
Na verdade, são estes conceitos lapidares. JustificaMse, por conseguinte,
transcrever, na íntegra, o texto integral do documento que merece a mais ampla divulgação possível, motivos pelos quais, solicito a V. Ex•, seja o mesmo
considerado parte integrante desta minha breve comunicação.
Ao General Samuel Alves Corrêa, como titular da Embaixada do Brasil
no Iraque, formulo sinceros votos de êxito- integral em sua nova missão, na
certeza de ser acompanhado pelo Senado da República, interessados todos os
Srs. Senadqres na expansão e fortalecimento do intercâmbio econômico e cultural entre os dois países amigos. (Muito beml)

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Nobre Senador Alberto Silva,
talvez devido a minha formação polémica, eu seja um animal preparado para
debate agressivo, mas não o sou por testemunho comovente. V. Ex• mecomove e me perturba - se permite- mas lhe agradeço profun-damente o gesto digno, em tudo compatível com o homem que V. Ex• tem sido.
Sr. Presidente, temos poucos minutos para encerrar. Peço a compreensão do nobre Líder Senador Paulo Brossard para que a sua peça líteropolítica seja analisada em tempo oportuno, parte por parte. Por hora apenas
eu diria que quando fui Ministro da Educação~ freqüentei constantemente as
conferências internacionais, porque achava que tinha o que aprender, tinha 0
que ouvir e tinha o que transmitir, vi todos os ministros de educação
queixarem-se da qualidade do ensino, todos; falava-se na crise da adeqüação,
~a crise do crescimento e na crise da significação ideológica da universidade.
Eramos, nobre Senador Paulo Brossarçi, Sr. Presi~~nte e Srs. Senadores, junto com Portugal e dois únicos países da Ãsia, qsúltimos países da face da terra, sem levar em consideração qualquer hemisfério ideológiCo, que só davam
quatro anos obrigatórios de ensino. Tivemos a corag-em de partir para essa reforma, que evidentemente não prosseguiu, que não foi buscada com tenacidade para vencer as dificuldades que são pertinentes a qualquer reforma, a partir da dificuldade antropológica: o homem que não quer mudar de posições, a
inércia de natureza cultural. Hoje, Sr. Presidente, rejubilo-me com o que vejo
(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
e no primoroso discurso do nobre Senador Líder do PMDB, foi-nos dada a
BAPTISTA EM SEU DISCURSO.)
oportunidade de falar sobre um assunto que nos tem causado alegrias e frustrações, mas que nada nos leva a crer que para quatro anos, quatro meses e
"DISCURSO DO GENERAL-DE-EXI>RCITO
quinze dias de dedicação àquele Ministério, pudesse alguém dizer, como disSAMUEL ALVES CORR!?.A"
se, já não dig-O ironicamente, mas sarcasti~amente, '?nobre Líder do PMDB,
Vim para ficar, empolgado -, como disse na ocasião em que assumi a
que acabou de ler uma peça inútil. Acabou de ler uma peça inútil! Foram
Chefia do Estado~Maior das Forças Armadas -, pela missão ·que iria me
quatro anos úteis, discutíveis, sem dúvida.
proporcionar a oportunidade de estudar, equacionar e propor soluções para
problemas dos mais relevantes, especialmente os concernentes ao campo miliO Sr. Paulo Brossard (RS}- Permite-me V. Ex• um aparte?
tar.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Dou-lhe o aparte agora e conA realidade superou a expectativa, pois contei com a colaboração indiscluirei em seguida.
pensável e valiosa de equipes das mais competentes, constituidas de Oficiais
Marinha,
do Exército e da AeronáutiCa que, sintonizados nos mesmos
da
O Sr. Paulo Brossard (RS)- Apenas para registrar que V. Ex• acaba de
contestar com grande brilho_ um capitulo da Mensagem e uma entrevista de ideais de bem servir à Pátria, procuraram sempre, num esforço admirável,
harmonizar pontos de vista diferentes, ou até conflitantes, a fim de que se obum Ministro.
tivesse um consenso capaz de satisfazer os interesses comuns das Forças SinO SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- V. Ex• esperaria meio segundo gulares; coadjuvando-lhes a atuação, praças e civis se empenharam de modo
mais e ia encontrar, precisam-ente, esta confissão. Neste ponto, V. Ex~ ê insu- meritório para que as árduas e variadas tarefas fosem cumpridas da melhor
perável. Outrora quando V. Ex• lia declarações feitas de Parlamentares da maneira possível.
ARENA, nós também tínhamos que calar. Hoje, V. Ex• lê de alguns Minis- Estava certo, então, de que aqui permaneceria até que se escoasse por
tros e o jovem e brilhante Ministro da Educação, que foi CríticO literário, completo meu tempo de permanência na atividade.
como disse ainda há pouco, talvez ainda esteja na postura do crítico, e S. Ex~'
Eis que, a meio da caminhada, sou convocado pela confiança do nosso
talvez há de me permitir, um homem tão lhano no trato conosco, tão afável, Presidente, o que muito me honra e desvanece, para nova missão, a de preshá de me pen:nitir que eu lembre uma frase que usei quando Ministro da Edu- tar serviços ao Brasil em outro setor considerado do mais elevado interesse
cação e da qual não cobrei royalties, jamais, que dizia: "estou por ver, neste nacional. Tão sobejas razões fazem-me partir entusiasmado e prazerosamente
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para a futura jornada; e, ainda mais, por saber que erltrarei em contato com
uma civilização milenar que tanto me fascinava quando, ainda jovem, estudava a história; ·as tradições, os costumes, as crença-s e a índole do seu povo.
Afasto-me assim desta convivência fraterna e amiga que, tanto no campo
profissional como no pessoal, o Estado-Maior das Forças Armadas proporciona a todos nós; levo dela perenes recordações e saudades.
Acalenta-me, todavia, a certeza de que serei recebido na Casa de Rio
Branco com a distinção que lhe é peculiar, a acolhida lhana e cavalheiresca
que caracteriza seus integrantes, e a simpatia e estima dos muitos amigos que
tenho lá e de outros mais que passarei a ter com o decorrer do tempo.
Ausentar-me-ei do nosso país e quero deiXar--ã--iUeditação dos meus concidadãos algumas idéias que consídero importantes, resultado que são da
análise realizada sob o ponto de vista estrito de Segurança Nacional, e que
podem, quem sabe, contribuir para a manutenção, em nossa Pátria, da harmonia social que, sobre ser um dos nossos relevantes objetivos nacionais,
constitui condição indispensável para que tenhamos progresso continuado e
crescente, sem retrocessos indesejáveis.
A maioria de nosso pOvo tem pleno conhecimento de que o Brasil vive situação dificil, com problemas dos mais sério e complexos, que fazem parte do
nosso dia-a-dia e que, segundo tudo indica, tendem a se agravar neste ou naquele setor.
O Governo do Presidente Figueiredo com patriotiSmo, gfãlldeza, sinceridade de propósitos e dedicação, tem envidado seus melhores esforços e energias no sentido de equacioná-los e resolvê-los nos seus variados e amplos aspectos, de modo a conciliar ao mãximo os legítimos interesses da Nação com
as mais prementes necessidades de nossa gente.
Essa tarefa, que é tão grandiosa, ârdua e difícil, exige a indispensâvel
participação de todos nós participação esta que não pode ser feita somente
com palavras e gestos vistosos e inócuos, mas tem que ser sincera, espontânea, voluntária, consciente e atuante pa-ni que dê os resultados almejados.
Assim sendo, impõe·se que os nossos concidadãos compreendam cada
vez mais os problemas nacionais, tenham a capacidade crescente de conviver
com as dificuldades e aceitar as restrições inarredáveis; impõe-se sua adesão
às medidas governamentais, mesmo que não sejam de seu- agrado, e sua
atuação no sentido de agir por si sós, de trabalhar denodadamente, ao invés
de esperar que outros façam por ele, que o Governo tudo realize, em substituição à sua falta de iniciativa ou de eficiência.
Somente deste modo estarão, senão todos os brasileiros, mas sua grande
maioria, convergindo esforços na mesma direção, empenhados na conquista
dos mesmos objetivos e unindo suas inteligências pãra a melhor solução dos
grandes problemas; e assim, teremos a imprescindível coesão nacional, que há
de unir nossos sentimentos e ações na superação das dificuldades e na conquista do bem comum.
Essa participação, que se origina no íntimo de cada um de nós, é aceita
ou recusada por nossa inteligência e concretiza-da por nossa vontade; sofre influências das mais variadas, como as do lar, da escola, da igr-eja, do trabalho e
da comunidade; e mais, de relevante importância nos tempos atuais; dos
meios de comunicação social, como os jornais e revistas, rádio, televisãO, livros, etc, que, bem comparados, constituem grandes caixas dotadas de enorme capacidade de ressonância, que podem fazer chegar aos mais longínquos
recantos do País, em maior Ou menor grau, tudo que for colocado em seu interior, possibilitando-lhes penetrar no recesso dos nossos lares, muitas vezes
sem pedir licença, sem lhes bater à porta. Com eles, fatos insignificantes podem assumir de imediato grandes proporções pela repercussão ampla; sem
eles, ao revés, acontecimentos de vulto podem ficar adstritos durante muito
tempo à pequena·-comunidade que os gerou.
Cheguei aqui ao Ponto focal de minha reflexão: os meios de comunicação social possuem capacidade incomensurável de exercer real influência
na formação da opinião pública, de orientar os cidadãos para esta ou aquela
direção; de agrupá-los em torno do Govei'nO OU contra ele, de contribuir para
o bem ou para o mal; podem eles, sob inspiração ideológica, abertamente, ou
de modo sutil, insidioso e subliminar, criar ou agravar tensões sociais; fomentar reivindicações desarrazoadas de atendimento inviável, incutir o negativismo em relação aos melhores empreendimentos e o pessimismo ila alma nacional; incitar, em escala crescente, o descontentamento, a angústia, a revolta, a
desordem e a insurreiçãO popular, e fomentar a diScórdia e a desunião entre
os brasileiros.
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cindir; e tenlio mantido com seus operosos e perseverantes agentes relacionamento dos mais amistosos, ajudandO-os em seu labor profissional nacJ.uilo
que me é possível fazê-lo.
Por ter essa convicção de quão relevante é seu papel junto aos nossos
concidadãos, é que me preocupo, friSando, como antes fiz, estritamente em
termos de Segurança Nacional, pois, se de um lado temos os meios de comunicação social respon"sáveís em toda sua extensão, que ajudam a construir o
Brasil, possuímos, por outro lado, aqueles que, de boa ou má fé, inocentes úteis ou não, com a complacência ou a falta de liderança de empresários, são
dominados pela avidez do lucro ou por ideologias malsãs, que causam grandes malefícios à nossa Pátria.
Para corrigir estas nefastas distorções, julgo que melhor será aumentarlhes a responsabilidade do que lhes cercear a liberdade; impõe-se que, nas
grandes caixas de ressQnância, sejam colocadas pelo cidadão comum, homem
público, intelectual ou não, consciente de sua responsabilidade cívica, informações e esclarecimentos reais, verdadeiros e positivos, que ajudem nossa
gente a vencer as dificuldades com ânimo redobrado e vontade inabalável, informações essas que, de mistura com as demais, hão de contrabalançar e quiçã
neutralizar o derrotismo, dando novos elementos de julgamento para o povo
e mobilizando a opinião pública para a ação conjunta em torno dos mesmos
objetivos que o Governo persegue tão tenazmente; e mais, é indispensável
que, em cada local de trabalho, todos aqueles que sejam verdadeiramente democratas e queiram de fato ver a democracia implantada em nosso Pafs em
toda sua plenitude, juntem suas mãos para identificar e neutralizar às "patrulhas ideológicas" que, de modo tão ativo e eficiente~ realizam discriminações
odientas, perseguem ou afastam companheiros de trabalho, realizam censura
arbitrária e, por conta pióprià, distorcem a verdade, difamam e caluniam.
Por outro lado, é imperativo que os nossos concidadãos se acostumem,
mais e mais, a analisar as notícias divulgadas, sem aceitá-las de pronto, mas
somente si se apresentarem com grau de credibilidade convincente; e rejeitem
os veículos de informações que difundam padrões de comportamento incompatíveis com os valores morais e espirituais que constituem os fundamentos
da nacionalidade brasileira, e que marcam a personalidade de cada um de nós
e conformam o caráter nacional.
Convicto estou de que esta preservação é das mais importantes para o
presente e o futuro do Brasil, como tem sido para o seu passado, pois não há
indivíduo, como não há Nação, que possa ser respeitado, ou conviver dignamente com os demais, e até subsistir, se destituído desses atributos basilares.
Por isso, concito-os a serem atuantes na defesa desses princípios que, por
serem perenes e eternos, devem resistir à corrosão dos tempos novos e dos
costumes permissivos, pois somente assim teremos no porvir a grande Pátria
dos nossos sonhos e aspirações.
A convicção que tenho, de que assim será, dissipa-me a preocupação,
que julguei por bem transmitir aos meus concidadãos, menos por pessimismo
e como advertência, do que com otimismo realista e como um brado de alerta, cujos ecos hão de encontrar guarida no coração generoso do povo brasileiro.
Agradeço a confiança de· todos os momentos, que muito me estimulou,
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República; a convivência freqüente,
fraterna e amiga dõs Chefes de Estado-Maior da Armada, do Exército e da
Aeronáutica que, nas profícuas reuniões do Conselho de Chefes de! EstadoMaior, constituíram exemplo vivo e marcante de união e coesão ·existente entre as Forças Armadas; a cooperação inestirriável recebida dos meus ilustres
companheiros de Ministério, que tanto me facilitaram a ação, sempre que solicitados; a colaboração inteligente e capaz dos componentes da Comissão
Brasileira de Atividades Espaciais, vigilantes e alertas sempre em encontrar
soluções que melhor atendessem aos interesses do Brasil; e aos meus comandados, companheiros de todas as horas que exceleram no cumprimento dos
seus deveres.
Ao meu substituto General-de-Exército José Ferraz da Rocha, dileto
companheiro e amigo de longa data e possuidor das mais elevadas credenciais
para o desempenho da Chefia do Estado-Maíor das Forças Armadas, formulo os melhores votos de pleno êxito no cumprimento da honrosa missão,
desejando-lhe toda sorte de venturas e felicidades.
Agradeço, por último, a presença, que tanto prestigia esta cerimônia singela, de companheiros, parentes e amigos, e das distintas damas que dão realce especial a esta nossa reunião de despedida.
A análise acima, feita com realismo e serenidade conscientes, não conE, por falar de despedida, valho-me da oportunidade para, de público,
tém, de nenhum modo, qualquer animosidade de minha parte em relação aos deixar os meus adeuses aos meus concidadãos, levando '?Omigo a certeza de
meios de comunicação social, pois, pelo contrário, tenho plena convicção de que continuarão a construir com trabalho, fé e patriotismo, a harmoniosa cicomo sua liberdade é importante para o nosso País, liberdade a que sempre vilização que, baseada no bem comum e na Justiça Social, há de garantir a feaduzo a responsabilidade, pois não há profissão ou instituição que possa tê-la licidade de nossa gente, além de se constituir em exemplo para o mundo conem estado absoluto, sem as restrições ditadas pela lei, ou que possa dela pres- turbado e perplexo dos nossos tempos; e quero assegurar, de minha parte,
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que vou me empenhar, em longínquas e amigas terras, para contribuir da melhor maneira possível para que eStes objetivos sejam alcanç_ados eri_l plenitude."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalwme)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Gasfão Müller.
O SR. Gii.STÁO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Hã pouco tempo comemorou-se em Cuiabã-MT, o Centenário de Fundação do Liceu Cuiabano, ou seja, três de dezembro de 1879, quando pela Lei
n9 536 era criado o "Liceu de Línguas e Ciências" e cujas ati vidades escolares
dar-se-iam, no dia sete de março de 1980.
Foi e o é o Liceu Cuiabano um marco indelével da vida educacional cuiabana e mato-grosSense. Milhares de jovens freqtlentar~m o Liceu e dezenas de
professores se destacaram no magistério, registrando épocas, como notáveis
educadores.
O Deputado Oscar Ribeiro, educador, atual Presidente da Assembléia
Legislativa do _Estado de Mato Grosso, faz poucos dias, proferiu brilhante
conferência. a respeito do Centenário do Liceu Clii3.bano, e que leio para que
conste nos Anais desta Casa do Congresso Nacional, pois aquela instituição
tem um significado todo especial para o povo cuiabano, especialmente.
Antes de ler a referida conferência desejo levar aos professores, alunos,
servidores do Liceu Cuiabano, na pessoa do Sr. Diretor, os Cfusivos parabéns
pelo feliz evento.
Eis, Sr.-Presidente, Srs. Senadores, o que diz o Deputado Estadual Oscar
Ribeiro:
"OSCAR RIBEIRO FAZ PALESTRA
SOBRE CENTENÃRIO DO LICEU
Palestra proferida pelo Deputado Oscar da Costa Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, na sessão sOlene
de encerramento das comemorações do 19 centenário do Liceu
Cuiabano, como convidado pela diretoria do estabelecimento, na
qualidade de ex-aluno e professor da escola:
"Excelentíssimo Senhor Doutor Frederico Carlos Soares Campos, Digníssimo Governador do Estado de Mato Grosso, Exce~
lentíssimo Senhor Desembargador Doutor Milton Armando Pompeo de Barros, digníssimo Secretário de Educação e Cultura do Estado, Excelentíssima Senhora Professora Maria lgnês Pussari Lou~
sa, muito dígna Diretora do Liceu Cuiabano.
Caríssimos alunos, sehhores pais, digníssimos professores,
meus senhores· e minhas senhoras:
Feliz do povo que pode cultuar o seu passado e orgulhar-se dos
feitos daqueles que o antecederam na árdua luta em busca da cons~
trução de um futuro melhor para a sociedade.
Recentemente comemoramos o transcurso dos 260 anos de fun~
dação de Cui_abã, a cidade verde de que tanto nos orgulhamos. Pois
bem. Esta mesma cidade verde, a eterna Cuiabá de Mato Grosso,
como que a demonstrar o espírito de luta e pioneirismo de nossa
gente, é rica em tradições, valores e feitos corno que a espelhar a sua
grandeza, não apenas na ordem económica mas tambêm na solidifi~
cação dos valores da nacionalidade, enfim, parte atuante da Nação
Brasileira.
Em meio a tantas tradições de que nos orgulhamos, hoje aqui
estamos, todos juntos, alunos, corpo docente, autoridades, familia~
res dos estudantes, ex-integrantes desta Casa de saber e a Comuni~
dade Cuiabana em geral para o encerramento das comemorações do
111 Centenário de fundação do glorioso ~iceu Cuiabano, de tantas
tradições e valores.
Sem dúvida, em um momento de revigoramento das Instituições democráticas em nosso País, requer-se que o próprio povo
una seus esforços, o seU trabalho às ações de governo, não apenas ·
para tentarmos superar os problemas do presente, mas também
para retirarmos do passado as lições que sirvam de base e nos orientem rumo a um futuro melhor.
Um povo que não analisa a sua história e não prescruta o seu
passado estã fadado a cometer os mesmos erros e passar pelos mesmos dissabores que as gerações que o antecederam.
Dentro desta perspectiva da relação entre o passado e o presen·
te como mecanismo de anteciparmos e desfrutarmos de um futuro
melhor é que devemos render nossas homenagens às comemorações
dos marcos de nossa história. Assim é que entendemos as solenida~
des do J9 Centenário de existência do Liceu Cuiabano.
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Revolvendo nossas mentes a um passado já bastante distante,
mas ao mesmo tempo bem presente entre nós, encontramos o registro de um fato histórico de grande relevância para a história matogrossense em geral e especialmente para a grandeza Cuiabana.
A três de dezembro de 1879, pela Lei nll 536, tendo como Presidente da Província do Coronel Rufino Eneas Gustavo Gaivão, Barão de Maracaju, era criado o Lyceu de Línguas e Sciencias, cujo
início das atiVidades docentes ocorreria a sete de março de 1880,
tendo como instalações o local onde atualmente encontra-se a Imprensa Oficial do Estado.
Desejamos destacar que em sua centenária existência o Liceu
Cuiabano transferiu suas instalações em diversas ocasiões, espelhando as dificuldades de espaço físico de então face ao desenvolvimento de suas atividades pedagógicas.
Dentre estas, destacamos as primeiras instalações da Praça Ipíranga, esquina com a Rua Treze de Junho, onde atualmente
encontra~se a Imprensa Oficial do Estado, conforme já referido.
Posteriormente transferiu-se o Liceu Cuiabano para a Praça da República, onde atualmente encontra-se a Delegacia Regional da Empresa de Correios e Telégrafos.
Com a inauguração do Palácio da Instrução, em agosto de
1914, no então Governo Costa Marques, ali é instalado o nosso Li*
ceu Cuiabano, até em que 1953 passa a ocupar definitivamente as
atuai_s instalações, _consideradas realmente suntuosas para a sua
época, obra esta edificada no Governo do saudoso conterrâneo Julio Müller.
Todavia, o que de mais importante" identificamos na centenária
existência do Liceu Cuiabano, realmente digno de nota, não são as
constantes transferências de instalações e nem mesmo as mudanças
organizacionais, administrativas e didâtico-Pedagógicas, muito embora tudo isto faça parte integrante de sua história ao longo destas
várias décadas.
A peculiaridade ou tr3:ço marcante na vida desta gloriosa Insti~
tuiçào d_e Cultura e saber de nossa terra é o seu papel como Casa de
preparação de várias gerações de vultos ilustres da história matogrossense e especialmente integrante da vida cuiabana.
Pelas suas arcadas tem passado e estamos certos de que continuarão a passar grande parte dos dirigentes de nosso Estado. Aqui
convivem e _conviverarn cidadãos de renome que orgulham nosso
passado e nosso presente e outros tantos que por este Brasil atestam
os valores da gente mato-grossense.
Bem sabemos que podemos cometer injustiças ao promovermos o destaque de alguns vultos e neste ato omitirmos outros tantos
renomáveis centerrâneos.
No entanto, apenas a título de ilustração desejamos render um
preito de gratidão e lembrança a homens como Januário da Silva
Rondon, Isaac Póvoas, Nilo Póvoas, Antônio Cesário de Figueiredo Neto, João Jercy Jacob, Ana Maria Couto, que deram grande
parte de suas vidas ao engrandecimento deste Liceu Cuiabano.
Ainda desfrutando de nossa convicência, destacamos a passa~
gem de outras figuras ilustres em sua Direção que de uma forma ou
de outra também deixaram a sua marca na história desta Centenãria
Instituição de saber.
Homens como Francisco Alexandre Ferreira Mendes, Virgílio
Alves Corrêa, Gastão de Mattos Müller, Sebastião de Arruda Figueiredo, Aida Siqueira Moreira de Figueiredo, Maria Nery Batista
Ribeiro. Pe. Firmo Pinto Duarte Filho. Mário Leite Vidal Filho,
Rodolfo Corrêa da Costa, Luiz Mariano Alencar e' Rafael Rueda
também têm emprestado parte de suas vidas na busca de um aperfeiçoamento cOnstante de um Estabelecimento de Ensino que traz
em sua caminhada parte considerável de nossa história.
Neste século de existência~_ viu o Liceu Cuiabano grandes transformações de nossa vida política e social. Nascido ainda no Brasil
Império, viveu a década de 1880 quando ocorreram a LibertaçãO
dos Escravos e a Proclamação da República, passando pela crise de
1929- 1930 e as grandes guerras, alêm das revoluções de 1930 e
1964.
Certamente que pelas suas salas passaram milhares de jovens,
aqui desfrutaram das experiências de cada momento e sofreram as
angústias de cada geração, mas também cultivaram as alegrias e esperanças eternas de um futuro melhor, que sem dúvida sempre anima a alma da juventude.
Assim, as mudanças e transformações ocorridas e que estão
oc~:urendo em nossa sociedade refletem os matizes que marcam cada
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época não apenas em suas características locais e regionais, mas
também o pulsar da vida nacional.
As épocas passam, porém as alegrias, as incertezas, os projetas
do futuro, as satisfações e as esperanças continuam renascendo em
cada geração.
Hoje aqui estamos, novamente sob a égide de sua denominação
original, Liceu Cuiabano, ato do Governador Cássio Leite de Barros, através do Decreto n• 1.752 de 13-3-1979, em festivas comemorações pelo transcurso de seu centenário, rejubilando-nos no presente sobre o eterno sono daqueles que nos antecederam e nos deram
vida e esperança.
Este é um momento de júbilo e merecido orgulho para uma geração que rende um preito de gratidão àqueles que por aqui passaram e depositaram uma pedra a mais nesta obra que faz parte do patrimônio histórico-cultural de nossa terra.
Cremos que o momento também é de reflexãO, pois em seu nascedouro e ao longo de sua atribulada, mas gloriosa existência, enfrentou e vem enfrentando desafios; a atual fase social, política e
~conômica nacional traz a todos nóS outros desafios.
Dentre estes, desejamos destacar a educação como uma das
maiores batalhas que devemos enfrentar e vencer, visando a solidificação de nosso desenvolvimento.
Estamos certos de que o exemplo de glórias do Liceu Cuiabano
há de constituir-se em março histórico, iridelével na determinação
da vontade de vencer que, certamente está presente em seus alunos,
professores e dirigentes, como fonte de orgulho das nossas mais ricas e caras tradições de povo Cuiabano e mato-grossense.
A todos, as nossas congratulações e o nosso mu_ito obrigado".
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
O SR- PRESIDENTE (Louriva1 Baptista) nobre Senador Humberto Lucena.

Concedo a palavra ao

O SR- HUMBERTO LUCENA (PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente Srs. Senadores:
O Senhor Presidente da República baixou o Decreto-lei n• 1.701, de 18
de outubro de 1979, prorrogando o prazo para destinação de recursos, ao
PIN e ao PROTERRA.
Justificando a medida, ao submetê-la à apreciação do Congresso Nacional, o Senhor Presidente da República reporta-se à Exposição de MotivOs dos
Senhores Ministros de Estado da Fazenda, do Interior e Chefe da Secretaria
de Planejamento da Presidência da República, que salienta:
uTemos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Decreto-lei, que prorroga, até o exercício financeiro de
1985, inclusive, as deduções dos incentivos fisCais- do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas, destinados ao Programa de Integração Nacionai-PIN e
ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estinn,1lo à Agroindústria do
Norte e do Nordeste-PROTERRA.
O prazo de vigência das destinações em causa expira no exercício financeiro de 1980, segundo dispõem o art. 1'»do Decreto-lei n'» 1.644, de 11 de dezembro de 1978 (PIN) e o art. 11 do Decreto-lei n• 1.494, de 7 de dezembro de
1976 (PROTERRA).
O PIN e o PROTERRA vêm-se constituindo em valiosos instrumentos
de promoção do desenvolvimento econômico-social das regiões compreendidas nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste-SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia-SUDAM. Vale ressaltar, aliás, que oPINe o PROTERRA representam, atualmente, a fonte básica de recursos para financiamento dos mais
importantes programas de desenvolvimento regional, entre os quais se incluem o Polonordeste, a Polamazônia e o Programa de Irrigação do Nordeste.
A prorrogação da vigência das normas responsáveis pela formação das
receitas do PIN e do PROTERRA constitui, portantO", iiledida indispensável
à consecução dos objetivos de desenvolvimento regional preconizados nas
Diretrizes Gerais de Governo. Por outro lado, a utilização desses recursos até
o exercício financeiro de 1985 coincidirá com o período de execução do III
Plano Nacional de Desenvolvimento".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar a matéria deveria ter
sido objeto de projeto de lei, pois, deste modo, o Congresso Nacional reuniria
melhores condições de eXaminá-la. Por não ser urgente, já que o prazo a ser
prorrogado só termina com o exercício financeiro de 1980, a meu ver o assunto não comportaria um decreto-lei, dentro da própria sistemática -da Carta
outorgada.
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Por outro lado, desde a insiituíção do PIN e do PROTERRA que os representantes do Nordeste no Congresso Nacional lutam contra o desvio de
parte substancial dos recursos derivados dos incentivos fiscais para o custeio
de obras de infra-estrutura que deveriam obviamente ficar a cargo do Tesouro Nacional. A princípio, isto é em 1970, estipulou-se que a vigência das normas nesse sentido seria até 1974. Mas o que estamos vendo é que esses recursos que foram deslocados do orçaii!ento da SUDENE para atender, temporariamente, a outros encargos da União estão se incorporando, de modo praticamente permanente, aos fundos de custeio do PIN e do PROTERRA, com
sérios prejuízos para os que investiram em projetos industriais, agroindustriais e agropecuários do Nordeste, face ao .crescente desfalque dos recursos
do FINOR que, por isso·mesmo, para atender às suas necessidades vive na
dependência de adiantamentos do Tesouro Nacional.
Já está na hora, portanto, de se devolver ao Nordeste, através da SUDENE, o que, de direito, lhe pertence, assumindo a União, com recursos de sua
arrecadação, a inteira responsabilidade pela programação decorrente do PIN
e do PROTERRA.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelamos aos nossos pares no Congresso Nacional para que não aprovem o texto do Decretolei n• 1.701, de 18 de outubro de 1979.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a palavra ao

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Segundo declarações do Secretário Especial de Abastecimento e Preços,
Sr. Carlos Viacava, é impossível a inflação- se flxar em 1980 nos esperãdos
45%, e prevê um índice de 61%, devido aos aumentos nos itens de assistência e
saúde, higiene, material escolar, gasolina e gâs de cozinha, naturalmente entre
outros.
É de notar que os itens apontados são exatamente aqueles que mais atingem aos assalariados, aqueles mesmos que tiveram e estão tendo correções salariais na base de percentuais muito abaixo dos reconhecidos índices de inflação.
As previsões oficiais e a realidade nacional estão completamente divorciadas e os resultados desse desencontro são suportados por aqueles que nenhuma responsabilidade têm com os resultados desfavoráveis da política
econômico.financeira do Governo.
Pior ainda, para todos nós brasileiros, é o estado de pobre confesso, que
somos forçados a declarar quando o Ministro do Planejamento assim se expressa diante dos representantes do Fundo Monetário Internacional, instituição destinada a assistir aos países em dificil situação social.
Para buscar recursos nessa organização internacional vão ser mostrados
os bolsões de pobreza do Nordeste e poderiam ser igualmente percorridas as
favelas do Rio de Janeiro e das periferias de quase todas as nossas capitais.
O barco vai mal e o leme não está sendo atendido, já que correntezas desconhecidas dos nossos navegantes o colocam a deriva, como se fossem esses
comandantes aprendizes e não velhos marujos de nossas finanças.
A imprevisão constante, a custa dos assalariados e do capital privado
está matando esperanças, que nem mesmo a campanha governamental pode
conservar, uma 'Vez que, dia-a-dia, as dificuldades de vida se agravam e o poder aquisitivo do povo e o capital de giro- das pequenas e médias empresas se
diluem diante da política econômico-financeira.
Até quando teremos que viver essa incerteZa e como suportar os ônus
que recaem sobre nossos ombros com os desacertos governamentais? É o que
a Nação desejaria saber. (M~ito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Mauro Benevides.

Concedo a palavra ao

O SR. MAURO BIENEVIDIES (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nas próximas horas, deverá ser aprovado, pelos setores que decidem em
torno da política econômico-financeira do Governo Federal, o orçamento do
Fundo de Investimentos do Nordeste, para o corrente exercício~
Registre-se, porisso, uma natural expectativa no seio das lideranças políticas e empresadais daquela Região,- quanto aó m-ontante a ser fixado pelo
Poder Executivo, uma vez que cada vez mais se ampli"am as necessidades de
ajuda às antigas e novas empresas que alí se instalaram.
A Federação das AssociaçõeS do Comércio e Indústria e Agropecuária
do Ceará - F ACIC - em nome de todas as entidades filiadas, dirig"iu telex
ao Presidente João Figueiredo, expondo as reivindicações~ do Nordeste, no
que tange à assecução de recursos ponderáveis para a aceleração de seu desenvolvimento.
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Chegaram as classes produtoras a postulár a fixação do teta orçamentlario do FINOR em 35 bilhões de cruzeiros, com o que seria possível promo-

ver a gradativa atenuação das disparidades que nos distanciam de outras
Arcas do território nacional.
· O Jornal Tribuna do Ceará, por exemplo, em certo trecho de bem lançado editorial, acentua sobre o assunto:
"O Nordeste é um campo que se torna crescentemente favorâ·
vel aos investimentos de empresas de outras regiões, que começa a
descobrir as características de nossa região e as vantagens de
estabelecer-se nesta área.
Em vista da manifesta intenção do Governo Federal de promover a descentralização industrial, para deter o processo de macrocefalia industrial existente na zona centro-meridional, abriram-se novas perspectivas ao desenvolvimento fabril do N ardeste.
Mas não é somente a industrialização que atrai os investidores,
pois jâ se percebe o surgimento de grandes projetes agropecuârios,
que vêm mudando as estruturas de nosso seto r primário.
Já se reconhece que a agropecuãria é uma atividade lucrativa,
no Nordeste, desde qUe bem conduzida, de modo a suprir nossas deficiências climáticas.
Os projetes dessa natureza que foram bem estudados
implantaram-se com sucesso, apresentando rentabilidade satisfatória, com possibilidade de ascenção continua.
Estamos, portanto, diante de um processo que representa uma
mudança de filosofia do Governo, na política de apoio ao Nordeste: <i decisão de fomentar concomitantemente a indústria e a agropecuária.
Com fundamento nessa nova concepção, a SUDENE tem destinado recursos expressivos do FINOR, aos projetes de criação de
gado e exploração da agricultura, montando um esquema capaz de
conduzir-nos ao desenvolvimento integrado e, a médio prazo, autosustentado.

Para que se atinja essa meta e à Nordeste possa caminhar por
seus próprios pés, o GovernO precisa atribuir ao FINOR os meios
de que precisa para atender à demanda de projetes que, atualmente,
está muito acima dos recursos disponíveis.
As lideranças políticas e empresariais lutam tenazmente para
que se elimine a defasagem prejudicial entre os recursos destinados
ao FINOR e às necessidades de antigas e novas empresas que não
podem prescindir dos incentivos fiscais."
Sr. Presidente:
A representação parlamentar cearense nesta e na outra Casa do Congresso Nacional apóia essa reivindicação do empresariado nordestino, relacionada com a elaboração de um orçamento - nunca inferior a 35 bilhões de cruzeiros- a fim de que possa o FINO R atender aos anseios de progresso daquela vasta faixa do território brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -·Não hã mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente
convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 29, de 1980 (n' 35/80, na origem), de 16 de janeirodo corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Paulo Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Haiti.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Estã encerrada a sessão.
(Levanta-s.e a sessão ás 18 horas e 50 minutos.)

ATA DA 23• SESSÃO, EM 26 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESID~NCJA

DO SR. LUIZ VIANA

Ã.S 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

~ -~ ~MENSAGEM

N• 57, DE 1980
(Mensagem n' 101/80, na origem)
Excclentfssimos Senhores Membros do Senado Federal:

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michi!es
--Evandro Carreira- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Jarbas PasDe conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a honra
sarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Al- de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer,
berto Silva- Bernardino Viana- Helvidio Nunes- Almir Pinto- José do Sen.hor Renato Bayma Denys, Embaixador do Brasil junto à República do
Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Cunha Lima Senegal, para, cumulativamente, exercer a funÇão de Embaixador do Brasil
- Humberto Lucena- Milton Cabral - Aderbal Jurema- Marcos Freire junto às Repúblicas da Guiné e Mali, nos termos do Decreto n' 56.908, de 29
- Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha de setembro de 1965.
Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
Os méritos do Embaixador Renato Bayma Denys, que me induziram a
- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Ama- escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa inforral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneir_o_- Roberto Saturnino- Ita- mação dO Ministério das Relações Exteriores.
mar Franco -- Murilo Badaró - Tancredo Neves - Amaral Furlan Brasflia, 26 de março de 1980. - João Figueiredo.
Franco Montoro - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza - Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente
Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso
Em 24 de março de 1980.
C amargo- José Richa- Leite Chaves- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto
G/DP/SAL/83/312.4
- Lenoir Vargas - Paulo Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com- A Sua Excelência
parecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro O Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República
aberta a sessão.
O Sr. }9.Secretârio procederA à leitura do Expediente.
Senhor Presidente:

E lido o seguinte

Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à indicação do Senhor
Renato Bayma Denys, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto às
MENSAGENS
Repúblicas de Guiné e Mali, nos termos do Decreto n9 56.908, de 29 de se~
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado a tembro de 1965.
escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia
2. O Itamaraty elaborou o Curriculum- Vitae do Embaixador Renato
aquiescência:
Bayma Denys, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à assinatura
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de Vossa Excelência, será apresentado ao Senado FedCral para exame de seus
ilustres Membros.
Aproveito a oportunidade p.ara renovar a Vossa Excelência, Senilor Pre~
sidente, os protestos do meus mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva
Guerreiro.

INFORMAÇÃO
Curriculum- Vitae

Embaixador Renato Bayma Denys
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? a 12 de outubro de 1927.
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito; Universidade do Rio de Janeiro.
Curso Superior de Guerra~ Escola Superior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, 4 de outubro de 1951.
Segundo-Secretário, merecimento, 16 ~e janeiro de 1956.
Primeiro-Secretário, merecimento, 8 df: oUtubrO de 1960.
Conselheiro, título, 19 de outubro de 1965.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 1967.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, '12 de dezembro de 1978.
Diretor da Divisão de Segurança e InformaÇões~ 1969.
México, Terceiro-Secretário, 1954/56.
São Salvador, Terceiro-Secretário, provisoriamente, 1954/55.
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1954.
México, Segundo-Secretário, 1956.
Paris, Segundo-Secretário, 1956/60.
Paris, Primeiro-Secretário, 1960.
Filadélfia, Cônsul, 1962/65.
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro-Secretãrio, 1965.
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1965/67.
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-Conslheiro, 1967/69.
Genebra, Delegação Permanente, Encarregado de Negócios, 1967, 1968
e 1969.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1969/74.
São Salvador, Embaixador, 1974/79.
Dacar, Embaixador, 1979/80.
Conferência de Direito do Mar, México, 1956 (Secretário).
IV R:!união do Subcomitê Científico, Coinitê- da ONU sObre o Uso Pacífico do Espaço CósmicO, Genebra, 1966 (Delegado-Suolentel.
50' Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1966
(Conselheiro-Técnico).
VII Sessão da Comi_s_sã.o do_s Trabalhadores nas Plantações do Conselho
de Administração, OlT, 1966 (Delegado).
Vll Sessão da Comissão do Petróleo, RIT, 1966 (Delegado).
IV Sessão do Subcomité Científico, Comitê sobre o Uso Pacífico doEs·
paço Cósmico, 1966 (Delegado-Suplente).
IV Sessão do Conselho Adminístrativo do PNUD, 1967 (Representante).
Reunião do Subcomitê Jurídico, Comitê da ONU sobre o Uso_ Pacífico
do Espaço Cósmico, Genebra, 1968 (Delegado).
V Sessão do Subcomi_t.ê Jurídico, Comitê sobre o Uso Pacífico do Espaço
Cósmico, .1968 (Delegado).
LI! Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 1968 (Membro).
Lll Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1968 (Delegado
governamental).
XXXll Assembléia-Geral do Instituto Internacional do Algodão e
XXXVII Sessão Plenária do Comitê Consultivo Internacional do Algodão,
São Salvador, E! Salvador, 1978 (Chefe).
Reunião de Direito Privado da Aeronáutica; Rio de Janeiro, 1953 (Secretário).
Reunião da COmissão Técnica dç Planejamento dos Congresso~ PanAmericanos de Estradas e Rodagem, Rio de Janeiro, 1956 (Membro).
Oficial do Gabinete Civil da Presidência, 196]~Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
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MENSAGEM N• 58, DE 1980
(Mensagem n• 102/80, na origem)
Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal:
De confor~idade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Quintino Symphoroso Deseta, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Dominicana, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9
71.534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Ministro Quintino Symphoroso Deseta, que me induzi ..
ram a escolhê.. lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 26 de março de 1980. - Joilo Flguelrede.
Em 24 de março de 1980
G/DP/SAL/84/312.4
A Sua Excelência
O Senhor· João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência o anexo
projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à indicação do Senhor
Quintino Symphoroso Deseta, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Dominicana, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n9 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
2. O ltamaraty elaborou o Curriculum- Vitae do Ministro Quintino
Symphoroso Deseta, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à assinatura de Vossa Excelência, será apresentado ao Senado Federal para exame
de seus ilustres Membros.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre ..
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva
Guerreiro.
INFORMAÇÃO
Curriculum- Vitae:

Embaixador Quintino Symphoroso Deseta.
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 23 de outubro de 1920.
Curso de Prática Diplomática, Instituto Rio~Branco.
CurSo Superior de Guerra, Escola SUperior de Guerra.
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945.
Segundo Secretário, antiguidade, 18 de junho de 1952.
Primeiro Secretário, antiguidade, 07 de junho de 1961.
Conselheiro, título, 20 de setembro de 1962.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de dezembro de 1966.
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes, 1945/46.
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1962.
Chefe da Divisão de Informações, 1963.
Chefe, interino, do Departamento Cultural e de Informações, 1963.
Chefe da Divisão de Informação, 1964/65.
Antuérpia, Vice-Cônsul, 1948/50.
Antuérpia, Encarregado do Consulado-Geral, 1949.
Oslo, Terceiro Secretário, 1950/52.
Oslo, Segundo Secretário, 1952/53.
Oslo, Encarregado de Negócios, 1951 e 1952.
Camberra, Segundo Secretário, 1955/58.
Camberra, Encarregado de Negócios, 1956.
Berna, Segundo Secretário, 1958/6!.
Berna, Primeiro Secretário, 1961/62.
Berna, Encarregado de Negócios, 1958, 1959 e 1961.
Nova Iorque, ONU, Primeiro Secretário, !965/66.
Nova Iorque, ONU, Ministro-Conselheiro, 1966/68.
Nova Iorque, ONU, Encarregado de Negócios, 1968.
Mont~vidêu, Ministro~Conselheiro,

1968/72.

Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1968,. 1969, 1970 e 1971.
lslamabad, Embaixador, 1972/77.
Manágua, Embaixador, 1977/80.
O Embaixador Renato Bayma Denys se encontra, nesta data, no exercíComissão Mista Brasil-Finlândia, 1953 e 1954 (membro).
cio de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República do Sei:legal.
Reunião do Cometê Consultivo da União de Berna, para Proteção da,
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de março de 1980. Propriedade Industrial, Genebra, 1961 (representante).
Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pessoal.

590 Quinta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Março de 1980

Negociações do Acordo Comercial Brasit-Uniãa Soviética, 1963
Bacharel em Ciências Jurídicas c Sociais, Faculdade de Direito da Uni(membro).
versidade do Brasil, Rio de Janeiro.
Comissão Mista do Acordo de Migração- Brasil-Espanha, Madri,
1964 (membro da Seção Brasileira):
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra.
XII Sessão do Comité Executivo do ACNUR, Roma, 1964 (delegado).
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 9 de dezembro de 1937.
XXII Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1964 (delegado).
Cônsul de Segunda Classe, antigüidade, 23 de dezembro de 1942.
Conferência Plenipotenciária sobre Tráfego Comercial de Paises sem LiPrimeiro-Secretf!,rio, merecimento, lO de dezembro de 1945.
toral, Nova Iorque, 1965 (delegado-suplente).
Conselheiro, título, 2'5 de maio de 1950.
Comissão Mista do Acordo de Migração e Colonização entre o Brasil e o
Ministro de Segunda-Classe, merecimento, 9 de junho de 1954.
Japão, 1964 e 1965 (delegado).
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 13 de outubro de 1961.
XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1966 (membro).
V Sessão Especial da Assembléia Geral da ONU nas Questões do SuChefe da Divisão do Material, 1948.
doeste Africano e Financiamento-das Operações da Paz, ONU, Nova Iorque,
Auxiliar do Secretário-Geral, 1948.
1967 (delegado-suplente).
Chefe da Divisão Política, 1960.
XXII Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1967 (delegado-suplente).
Chefe, substituto, do Departamento Político e Cultural, 1961.
Comitiva Uruguaia às Cerimônias da Inauguração do Fornecimento de
Chefe do Departamento Político e Cultural, 196!.
Energia Elétrica a Artigas e Rivera, 1968- (representante).
Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e da Segurança
Berlim, Vice-Cônsul, provisoriamente, 1940.
do Continente, Rio de Janeiro, 1947 (assistente do Serviço de administração).
Berlim, Vice-Cônsul, 1940/42.
Comissão Organizaâora da XIII Reunião Plenária do CCIA, São Paulo,
Porto, Vice-Cônsul, 1942.
1954 (representante do MRE).
Porto, Cônsul-Adjunto, 1943.
Xlll Reunião Plenária do CCIA, São Paulo, 1954 (secretário-executivo).
Lisboa, Segundo-Secretário, 1943/45.
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1955 (membro).
Havana, Segundo-Secretário, 1945.
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1955 (chefe da Seção adMontreal, Encarregado do Consulado, 1945 e 1946.
ministrativa).
Havana, Primeiro-Secretário, 1945/46.
O Embaixador Quintino Symphoroso Deseta se encontra nesta data no
Nova Iorque, ONU, Primeiro-Secretário, 1949/50.
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à República da NiNova Iorque, ONU, Conselheiro, 1950/51.
carágua.
Bogotá, Conselheiro, 1951/54.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 20 de março de 1980. Bogotá; Ministro-Conselheiro, 1954/56.
G\lilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da DiviSão do Pessoal.
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1952, 1953, 1954, 1955 e 1956.
Viena, Ministro-Conselheiro, 1956/58.
MENSAGEM N• 59, DE 1980
Viena, Encarregado de Negócios, 1956 e 1958.
(Mensagem n' 103/80, na origem)
Bonn, Embaixador, 1962/66.
Lisboa, Embaixador, 1966/69.
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Caracas, Embaixador, 1970í72.
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, tenho a
Berna,
Embaixador, 1972/79.
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
Bruxelas, Embaixador, 1979/80.
fazer, do Senhor Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, Embaixador do Brasil junto
ao Reino da Bélgica, para, cumulativamente, exercer a função de EmbaixaVIII Conferência Internacional Am~ricana, Lima, 1938 (Secretário).
dor do Brasil junto ao Reino do Luxemburgo, nos termos do Decreto n~?
56.908, de 29 de setembro de 1965.
Primeira Reunião Ordinária da OrganizaÇão Provisória Internacional da
Os méritos do Embaixador Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, que me in- Aviação Civil, Montreal 1946 (Membro).
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da
Conferência Especial da Assistência Técnica da ONU, Nova Iorque,
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
1950.
Brasnia, 26 de março de 1980. -João Figueiredo.
V Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1950 (Membro).
III Período de SeSsões da Comissão Especial para Estudo da FormuEm 24 de março de 1980. lação de Novas Medidas de COoperação Econômica (Comitê dos Vinte e
Um), Bogotá, !960 (Delegado).
GjDP/SAL/85/312.4
Grupo de Trabalho de Quito para o Estudo da Agenda Provisória da XI
A Sua Excelência
Conferência Interamerica-na e· Elaboração das Instruções para a Delegação
O Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Brasileira àquela Conferéncia, 1961 (Membro}.
Presidente da República.
Negociações Brasil-Alemanha, sobre Assuntos de Interesse Interno,
Senhor Presidente:
~
Bonn, 1963 (Subchefe).
Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência o anexo
Solenidades Comemorativas do '"Dia Ibero,;.Americano", Hamburgo,
projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à indicação do Senhor 1964.
Carlos Sylvest_re de Ouro-Preto, Embaixador do Brasil junto ao Reino da BélSimpósio "Brasil sua importância para o Mundo Ocidental", Stuttgart,
gica, para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto 1966 (participante).
ao Rf'ino do Luxemburgo, nos termos do Decreto n9 56.908, de 29 de seIX Conferência dos Estados Americanos, membros da OIT, Caracas,
tembro de 1965.
1970.
2. O Itamarati elaborou o Curriculum- Vitae do Embaixador Carlos
Comissão de Concorrência, 1949 (Presidente).
Sylvestre de Ouro-Preto, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à
Grupo de Trabalho para Elaboração e Estudo da Agenda das Converassinatura dC" Vossa Excelência, será apresentado ao Senado Federal para sações entre os Presidentes do Brasil e Itália, 1961 (Chefe).
exame de seus ilustres Membros.
Assistente do Co_rnand_o da Escola Superior de Guerra, 1958.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente. os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva
O Embaixador Carlos Sylvestre de Ouro-Pretq se encontra nesta data no
Guerreiro.
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica.
Secretaria
de Estado das Relações Exteriores, 20 de março de 1980. INFORMAÇÃO
Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da nivisão do Pes~oal.
Curriculum- Vitae:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publiEmbaixador Carlos Sylvestre de Ouro-Preto
Nascido em Berlim, Alemanha (brasileiro, de acordo com o artigo 69, in- cação.
ciso 111, da Constituição de 1891), 30 de dezembro de 1916.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário.
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PARECERES FAVORÁVEii, sob n•s 38 e 39, de 1980, das Comissões:
- de Assuntos Regionaii; e
Brasília, 26 de março de I 980
- de Finanças.

E lida a seguinte

OFICIO N• 002/80-CAR

Senhor Presidente:
-~Apraz-me comunicar a V. Ex• que, por deliberação desta Comissão, o
Discussão, em turno únito, do Projeto de Lei da Câmara n9 l 03, de 1979
nobre Senador Marcos Freire foi designado para participar da reunião do
Conselho Deliberativo da SUDENE, a ser realizada nos dias 27 e 28 do cor- (n' 1.604/79, na Casa de origem), que dâ nova redação ao§ 4' do art. 177 da
Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a sociedade por
rente mês, na cidade do Recife.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de ações, tendo
PARECER, sob n• 1.159, de 1979, da Comissão:
alta estima e distinta co-nsideração. --Antonio Mendes Canale, Presidente da
-de Constituição e Jusâça, pela constitucioaalidade, juridicidade e, no
Comissão de Assuntos Regionais.
mérito, favoráVel.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A comunicação lida vai à publi-7cação.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 80, de
1977, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo ao artigo 774 do
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, tendo
PARECER, sob n' 50/de 1980, da Comissão:
Discussão, -em turno único, do Parecer da Comissão de Re--de Redação, oferecendo a redação do venfido.
lações Exteriores sobre a Mensagem n9 29, de 1980 (n9 35/80, na origem), de 16 de janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presiden-8te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr.
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionaliPaulo Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'i' 170, de 1979, do Senador Pedro Simon, que altera as Leis de n9
República do Haiti.
4.131, de 3 de setembro de 1962, n• 4.390, de 29 de agosto de 1964, e n•
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos termos da alínea h 4.728, de 14 de julho de 1965, q~e disciplinam a aplicação do capital estrando art. 402 do Regimento Interno, deverã ser apreciada em sessão secreta. geiro e as remessas de valores para o exterior e dá outras providências, tendo
Solicito aos Srs. funcionãrios as providências necessárias, a fim de que
PARECER, sob n• 972, de 1979, da Comissão:
seja respeitado o dispositivo regimental.
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 5 minutos e volta a ser do do Senador Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA

pública às 18 horas e 15 minutos..)

-9-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Senado amanhã não realizarâ
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
sua sessão ordinária, em -virtude de realização de sessão conjunta do Congresw
Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1978_-Complementar, do Senador
so Nacional convocada para esta data, às 14 horas e 30 minutos, destinada a
Evandro Carreira, dando nova redação à alínea n, inciso I, artigo 19, da Lei
reverenciar a memória do Doutor Pedro Aleixo.
Complementar n9 5, de 29 de abril dC. 1970, que estabelece os casos de inelegiEm conseqUência, designo para a sessão ordinãria do dia 28, sexta-feira
bilidades e dá outras providências.
próxima, a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a sessão.
ORDEM DO DIA
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 14, de 1980, do Senador
Lãzaro Barboza, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo DOutor Pedro Teixeira, no dia 5 de março de 1980, na
Federação do Comércio, em Brasília.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9 27, de 1980, do Senador
Franco Montoro, solicita-ndo a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 101,
de 1978, de sua autoria, qrie exclui das inelegibilidades os casos de simples denúncia, modificando a alínea n, do inciso I do art. 19 da Lei Complementar n' 5, de 29 de abril de 1970.

-3Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela ComiSSão de
Redaçào em seu Parecer n9 1.145, de 1979), do Projeto de Lei do Sen~do n9
159, de 1979, do Senador Jaison Barreto, que dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviçOs de bordo de veículos de empresas de
transporte de passageiros.

-4Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n' 52, de 1980), do Projeto de Lei do Senado n• 205,
de 1979, do Senador Franco Montoro, ·que permite a prisão civll do devedor,
quando, por dolo, não cumprir a decisão judicial.

-5Discussão, em turnP úniCO, do Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1979,
(n9 858/79, na Casa de- origem),- de iniciativa do Senhor Presidente de República, que autoríza o Depàrtamento Nacional de Obras Contra as SecasD NOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que
menciona, situado no MuniCípio de ICO,-E-s1ã.do do Ceará, e clã outras providências, tendo

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIRE NA SESSÃO DE 24-3-80 E QUE, EJITREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MARCOS FREIRE (PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Na primeira sessão do atwal período legislativo, tiVemos a oportunidade
de abordar alguns aspectos da política econômicowfinancaira do Governo e,
em especial, a maxidesvalorização do cruzeiro, medida adotada em dezembro
último e que tantas repercussões e tantas controvérsias provocou.
E dizíamos nesse pronunciamento de que havia caído no domfn-io público
que a decisão daquela desvalorização transpirara com antecedência, de tal
forma que especuladores vários se beneficiaram com bilhões de dólares. Maii
adiante, afirmãvanios que o MOvimento político-militar de 1964 estava na
obrigação de esclarecer a opinião pública se realmente são- procedentes as versões de que bilhões e bilhões foram lucrados por particulares às custas dessa
medida governamental."
Solicitávamos ainda à Liderança do Governo que inform~se quais as
empresas e pessoas que efetivaram operações de depór.oito com moeda estrangeira no Banco Central, em que montante, em que data, dentro dos 30 dias
anteriores a maxidesvaloziração, procedida no dia 7 de dezembro. Por fim,
pedíamos que se esclarecesse, em especial, quanto foi depositado no Banco
Central, especificadamente nos dois ou três dias anteriores àquela desvalorização, estabelecendo uma comparação com a média de depósitos normalmente efetivados na -respectiva carteira ao Banco CentraL Acrescentávamos
que nos dessem uma relação dos contratos de câmbio com respectivas pessoas
fisicas ou jurídicas que patrocinaram essas oPeraçõeS de câmbio, fechadas
nos dias antecedentes à maxidesvalorização.
Sr. Presidente, no desenrolar de nossas considerações, mostrávamos que
era necessãrio uma referência em relação à média de depósitos- citamos textualmente- '"'porque é possível que, nas últimas horas, a coisa tenha assumido uma proporção descomunal".
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Em um outro trecho, mais adiante, reafirinávamos:
A informação a que nos referimos pode ter sido considerada nebulosa,
"E preciso pois que se evidencie, pelos números que aqui pode- mas, na verdade, comprovadarnente agora, originada de várias personalidarão ser apresentados, se pessoas que se beneficiaram escandalosa- des e fontes bem Identificáveis.
Como se pode verificar apenas questionamos aSpectos que há muito vimente com o fato foram ou não avisadas com antecedência do que nham sendo colocados pela opinião pública, dando oportunidade até do
ia acontecer. Se isso oçOrrei(·-enecessârio uma investigação de prO- Líder do Governo, se fosse o caso, vir desfazer falsas impressões, porque, safundidade, até mesmo uma comissão parlamentar de inquériio, por- bem os, correram pela própria imprensa versões as mais desencontradas.
E t:into que no próprio discurso em que nos referíamos ao .. fala-se em 8
que estaria evidenciada a influência de setores oficíais, etc, etc ... "
E em face de um aparte do Senador Dirceu Cardoso, adiantávamos a S. bilhões de dólares", logo mais adiante esclarecíamos:
Ex• que ..alguém sabe e sabe precisamente quem depositou, quem lucrou, o
"Serão oito, sete, seis ou cinco bilhões de dólares? Não sabequanto foi depositado, etc." E, textualmente:
mos! mais ou menos pouco importa, pois ê de se repelir que mais ô"Fala-se até em 8 bilhões de dólares que teriam sido deposita~
nus recaiam sobre as nossas costas, sobre as costas deste Brasil sofri~
dos."
do, deste povo sacrificado que jã está às voltas com outros probleE acrescentaríamos, na correção:
mas gravíssimos. Sem dúvida alguma, não se pode permitir - pelo
menos esta Casa que representa a sociedade brasileira que se cubra
.. Quase 20% do que o Brasil deve ao exterior."
com 0 manto diáfano do silêncio uma operação desse tipo, dessa naOra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, este pronunciamento, mereceu, oito
tureza, com origem e conotações tão suspeitas e espúrias."
dias depois, uma réplica do Senador Jarbas Passarinho, em que inclusive, S.
Então, jamaís, ao contrário do que dá a e-ntender a resposta do nobre SeEx• refere-se maldosamente, ••a expressão cautelosa, ou supostamente caule- nadar Jarbas Passarinho, afirmamos que tinha ocorrido lucros na base de 8
losa" do nosso ~~fal~He" até em 8 bilhões de dólares etc". O "fala-se" foi na bilhões de dólares ou sequer depósitos nesta quantidade. Dávamos contaverdade, reflexo das várias fontes de onde colhemos dados ou notícias. S. Ex.' repetimos _ de que versões desenc_ontradas chegavam a esse montante.
dá a impressão, na resposta, de que nós quisemos noS acobertar com um
Mas, o que fazíamos era exatãmente o inverso. Era, em face dessas ques••fala-se," indefinido e impessoal, mas nós próprios é que estaríamos sugerin- tões, em f:ice dessas versões, solicitar ao Líder do Governo que ''não se consdo essa quantia tão fabulosa.
trangesse de apanhar os elementos para esclarecer a opinião pública nacioAinda anteontem, sábado, dia 22, a coluna assinada por TC, sob o título nal."
"Fechamento aos Escândalos", na Folha de S. Paulo, reconhecia que:
Mais além, mostrávamos que .. gostaríamos de levantar para debater,
.. Esta Folha chegou a divulgar que Q vazamento foi da ordem para questionar'', a quanto tinham ido as emissões do Governo, no mesmo
ano de 1979; queríamos que fosse esclarecido o quanto se emitiü, naquele
de 7 bilhões de dólares."
exerdcio, o quanto mais de papel-moeda passou a circulãr, neste País.
Antes disso, Sr. Presidente, antes do nosso ·~chute" dos oito bilhões de
E, textualmente:
dólares, lemos, por exemplo, em ISTO E, de 9 de janeiro último, um artigo
.. Informações que nos chegam são de que no mês de dezembro
assinado por Aloysio Biondi, com a responsabilidade que a sua autoridade
lhe dá, nos seguintes termos:
-apenas em um mêS, _portanto, o último do ano- se emitiu numa
By the way, nestes tempos de cada vez mais by the way, Galvêas_
proporçã-o-desmesurada, equivalente a mais de 50% de tudo que foi
afirmou freqUentemente que os depósitos pela 432 estavam mais ou
emitido durante o exercício.
menos em 5 bilhões de dólares. o Ministro Delfim Netto, no transSão coisas desse tipo, Sr. Presidente, que temos que estranhar,
correr de uma entrevista, falou em 4,7 bilhões de dólares, desmenporqüe-elas deveriam estar sendo trazidas a esta Casa pela Lidelindo informações que falavam na cifra de 8 bilhões de dólares, rerança do Governo, para justificá-las, para explicã-las."
sultante de uma .. corrida" para depositar dinheiro no Banco CenSr. Presidente e Srs. Senadores: trouxemos ao debate, no plenário - e
tral, em novembro. Acontece que O Estado de S. Paulo, às vésperas estamos muito satísfellos que nossa fala não tenha sido sepultada nos Anais
do Natal, divulgou informações oficiais revelando que, na data da desta Casa, mais merecido a honra de uma resposta da Liderança do Govermaxidesvalorização, os depósitos pela Resolução n9 432 montavam no --repetimOs, trouxemos ao debate, no plenãrio, coisas que neste País, há
a 270 bUhões de cruzeiros. Com__ o dólar a Cr$ 32,00, _até aquela da- três meSCs se -fala, se sussurra, se veicula pela imprensa, e que são questões
ta, são 8,5 bilhões de dólares ... "
que precisam realmente ser analisadas, íilquirições que a Oposição traz, como
porta-voz da própria opinião pública. Aliãs, deveria ser do próprio interesse
O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite?
do Governo ser aguçado pela Oposição.
O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Tão logo concluamos a leitura de
Aliás, ainda agora, no último 9 de março, Luiz Alberto Bahia, por exemAloysio Biondi.
plo dizia:
•• ... ou 3,5 bilhões a mais que ós dados anunciados por Galvêas
.. Aliás, o interesse espontâneo e não provocado na apue Delfim Netto. Somente esses 3,5 bilhões de dólares '"extras", proração da indicação é primordialmente do governo, estando
vavelmente depositados às pressas por quem sabia da maxidesvaloeste empenhado em manter a credibilidade e a respeitabilidarizaçâo, equivaliam na época a 125 bilhões de cruzeiros o que é mais
de do sistema de minidesvalorizações, que tem operado de
uma pista para comprovar a hipótes·e levantada aqui, na última semodo satisfatório para as relações do País com o exterior.
mana: o governo precisou emitir 50 bilhões de cruzeiros extras porPode-se imaginar as conseqüências nefastas para todos da
que os bancos, multinacionais e grandes empresas que esperavam a
desmoralização do sistema por suspeita de que ele enseja esmaxidesvalorização rasparam o mercado de crédito, para depositar
peculações cambiais.
o dinheiro no Banco Central. Agora, algumas continhas: com depóHã indicação grave na coincidência da valorização viositos de 5 bilhões de dólares, ou 160 bilhões de cruzeiros, a maxideslenta das taxas do "overnight" nas horas anteriores à desva~
valorização de 30% teria custado ao país, ao Banco Central, 48 bilorização cambial. Em decorrência, saia o governo-a público
lhões de cruzeiros, ganhos pelos .. bem-informados". Com depósitos
_ para dar razões cabais que explanem a alta das taxas por oude 8,5 bilhões de dólares, ou 270 bilhões de cruzeiros, a farra foi aintros motivos normais de mercado. Se o governo pode clarear
da mais grossa: lucros de 81 bilhões de cruzeiros, para poucos, às
a atmosfera, que o faça com urgência. O silêncio na hipóte.<;e
custas do país ... "
será incriminatório e afetarã a respeitabilidade indispensável
Como vê, Sr. Presidente, o "fala-se", não foi supostamente cauteloso,
da burocracia do Banco Central, instituição que não precisa
apenas nós nos dispensamos, no momento, de citar fontes várias, que davam
ser exaltada em sua importância para a regularidade da vida
montantes diversos, alguns dos quais até, cOmo constatamos agora, ultrapasfinanceira e bancária. O fato de o Banco Central ter funções
savam a casa dos 8 bilhões de dólares.
fiscalizadoras pesa para que dele se exija imagem mais límpiMas, falávamos sempre no condicional, porque, realmente, não temos
da _do que a da mulher de César. Do fiscal se exige pureza. O
acesso às fontes e, conseqUentemente, não tínhamos como constatar.
que nãn quer dizer que não se fiscalize o fiscal, tendo em vista
a humanidade dos que detêm o poder de fiscalizar."
O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite?
1

O SR. MARCOS FREIRE (PE)_- Ouviremos logo V. Ex~, quando conOra, Sr. PreSidente, todo o nosso discurso foi procurando tentar provocaro Governo para que viesse trazer os esclarecimentos cabais a que se refere
cluirmos o nosso raciocínio.
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Luiz Alberto Bahia, na Folha de S. Paulo, do último dia 9 de março. Não afirmamos, sequer, a existência de vazamento criminoso e longe estivemos de
tentar mostrar a desonestidade do Governo ou de nos esfoi-çar - ao contrário do que S. Ext., o Líder Passarinho viria a declarar- em julgar a administração como altamente comprometida com corrupção.
Sem esta preocupação, e muito menos com a cabeleira de quem quer que
seja, nem com o intuito de causar os efeitos que o Senador Passarinho julga
que a nossa causa nos palanques, até proclamamos, sem falsa modéstia, as
nossas limitaçõeS na- iiYãféria, objcto de nosso pronunciamento, ao reconhecer, com todas as letras, que

a

~·ratos como os invocados são, na verdade, pontos_ de icebergs,
cuja profundidade nós, nesta casa, lirri1tados e restritos por uma legislação que procura esmagar os podereS desta Casa, apenas desconfiamos. Com efeito, mu'itas das vezes somen-te susPeitamos, porque não temos como ir ao âmago dos mal~s que se passam aos olhos
desta Nação, estarrecida que, sem compreender direito estes mecanismos de uma política econômico-finaricc.':'ira, sabe, no entanto,
que algo estã errado,·~

Portanto, não tivemos nenhuma pretensão- e não tínhamos elementos
em mãos para fazê-lo- de dizer que o Governo estava comprometido com o
possível lucro imoral que pessoas físicas ou jurídicas terão tido com a maxidesvalorização do Governo. Levantamos dúvidas, inquirimos o que poderíamos inquirir, sobretudo nos fizemos porta-vozes - repetimos - de outras
vozes que, lá fora, inclusive pela Imprensa, têm levantado suspeições dessa
natureza.
O fato é que- e aqui já é de nos julgarmos altamente recompensadoso Líder do Governo, a par da sua erudição e da sua tão conhecida capacidade
de mordacidade contra a Oposição crítica, veio à rêpliCa. E o fez, trazendo a
plenário dados do Banco Central com uma demonstração do movimento de
câmbio dos depósitoS em moedas estrangeiras, em especial os referentes à Resolução n'? 432, tomando uma sêrie de 31 dias. Ao contrário do que se dizia, o
quadro apresentado - devidamente rubricado pela autoridade oficial sobre o período em questão, mostra que não teria havido operações extrapolando a faixa normal, o mesmo ocorrendo em relação aos depósitos relativos
à resolução 432.
O SR. MARCOS FRElRE (PE)- V. Ex• quer o aparte, neste instante?
O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, a estas alturas eu
prefiro dar uma resposta mais cabal, ao final do seu pronunciamento.
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Agradecemos a V. Ex•.
Então, não serâ por aí que se poderá evidenciar a ocorrência de possível
vazamento da notícia d:f maxidesvalorização do cruzeiro, donde, se especulação houve, outros meios é que poderão apontá-Ia. A esse respeito, vejamos
o que diz a Folha de S. Paulo, do último dia 14, logo após a oração do Senador Jarbas Passarinho it qual não assistimos, uma vez que nos ausentáramos
de Brasília para uma programação de reorganização partidária no sertão de
Pernambuco.
Diz o Suelto:
POR QUE O SENADOR NÃO CONVENCEU
Por que em seu pronunciamento de ontem, o senador Jarbas
Passarinho não deu os nomes das empresas que operaram sob o fegime da resolução 432 do Banco Central nos dias que antecederam a
7 de dezembro de 1979, quando ocorreu ã rrfaXidesvalorização do
cruzeiro em 30%? o senador poderà aregar que há o -~sigilo bancário". Por que essa lista não é, então, foinedda a uma comissão de
inquérito do Congresso Nacional, o qu-e é permitido em lel? Porque,
então, ele correria o risco de ver confirmada a suspeita de que não
apenas houve vazamento, mas que a informaçãO antecipada beneíicíou a um grupo de pessoas e empresas cujos nomes dariam margem
a outras suspeitas.
Mas o senador Passarinho terã uma outra oportunidade de defender o governo. Isso porque, até dezembro, mesmo sem furar o
teto dos 40 por cento de correção cambial para 1980, o governo deverá promover nova maxídesvaloriza"ção, visando reduzir o desequilíbrio da balança comercial, via reforço na-s exportações.
No exercício que realizou ontem da tribUna do Senado, tendo
como .. espírito -sanlo de orelha" a orientação do Banco Central, o
líder do governo não convenceu. Seus números, que aparentemente
estavam clarificando a questão, na realidade geravam a confusão, à
semelhança dos táticos antigos cujas tropas faziam muita poeira
para dar a idéia da mobilização de grandes forças.
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Ora, os números das séries de movimentos diários apresentados
pelo senador Passarinho são pouco significativos. Mas não hã de ser
nada. Oferece-se ao Banco Central e ao líder do governo uma nova
oportunidade pela qual ele deve apresentar os saldos contabilizados
na conta da resolução 432, num períodO de três meses antes da
maxidesvalorizaçào dado o período de congelamento). Nessa época, o saldo era de Us.S 2,5 bilhões e, em 7 de dezembro, estava a Us$
7 bilhões. Foi sobre esses Us$ 7 bilhões que incidiram os ganhos de
30 por cento com a maxidesvalorização.
Além disso, o discurso senatorial faz um "jogo de perde e ganha" em que só há um ginhador ou só um perdedor. Ele diz que
ninguém iria vender dólares para perder se tivesse havido o vazamento. Isso é verdade. Está mã.is do que claro, porém, que a suspeição é sobre "um vazamento", e não sobre uma "inundação".
Desse modo, venderam, dólares aqueles que iíao teriam sido beneficiados com o .. vazamento" e compraram dólares aqueles que tinham conhecimento antecipado da medida. Para saber como a coisa
estava aquecida basta consultar o termômetro do mercado paralelo
(câmbio negro) nos dias qu~ antecederam a maxidesvalorização. De
onde teria partido, por exemplo a inforinação da edição de novembro da revista "Newsweek"? Quem teriam sido os autores dos
boatos sobre a proximidade da maxi na reunião do FMI/Banco
Mundial, em novembro, na cidade de Belgrado?
Fica muito fácil verificar como se deram os fatos. O senador
pode entregar a uma CPI do Congresso o nome das empresas que
operaram sob o regime da 432 (que garante juros e correção cambial
durante o congelamento de recursos externos). Caberia a essa comissão examinar a contabilidade das empresas arroladas. Num quadro de óbitos para exame das condições de saúde, a estatística não
anuncia apenas o total dos mortos, mas também as causas das mortes. Parece que está se tornando um hábito governamental deixar os
beneficiários anônimos, questão que se repete agora na operação de
bolsa com as ações da Vaie do Rio DOce.
Em certa altura do seu pronunciamento, o senador falou: ''Acho até que eu tenho medo de estar provando demais ... " Certamente não foi o que aconteceu. O líder do governo tentou uma mágica.
Acabou quebrando o ovo, mas não fez o omelete esperado. (FN).
Como se vê, Sr. Presidente, a coisa é mais complexa do que se poderia
supor. não é apenas um quaOro do Banco Central, apresentando movimento
de câmbio, apresentando a evolução dos depósitos da 432, que esclarece o
problema.
Pelos artigos que aqui foram lidOs, vemo"S que, ao contrário do que nos
parecia, um mês só não é suficiente para esclarecer a questão. É preciso
dilatá-lo, como pede a Folha de S. Paulo, para um período de três meses e reafirmar aquela nossa solicitação, cOntida no discurso inicial, da relação de empresas que fizeram tal movimentação.
Disse muito bem o SenadOr Roberto Saturnino, na última sexta-feira,
que a apresentação dos números globais, feita pelo Líder do Governo, não esclarece grande coisa em relação à suspeição levantada do vazamento de informação. Porque, como esclarece S. Ex•, o que caracteriza o vazamento é o conhecimento prévio por alguns poucos beneficiados, escolhidos, eleitos, privilegiados,_ que tenham conhecimento prévio do que iria acontecer. E são exatamente esses poucos que ganham às custas da ingenuidade de muitos, do desconhecimento de vários, daqueles, exatamente, que venderam em grandes
quantidades as cambiais de que dispunham. E é S. Ex• que mostra que se tornam necessárias outras informações que sãO, realmente, as que mais serviriam para demonstrar a lisura na operação da maxidesvalorização, a possível
inexistência de um vazamento, a improcedência de que informações prévias
foram dadas para beneficiar determinadas pessoas. E como conclui o Senador Roberto Saturnino, se houve vazamento, as conseqUências seríam o enriquecimento _de um número reduzido de pessoas que não apareceriam necessariamente nas estatísticas apresentadas nas informações trazidas.
Nós voltaríamos a Aloysio Biondi, quando ele mostra o absurdo da alegação de sigilo no relacionamento das empresas que teriam se beneficiado.
Eis o que ele diz no artigo já referido:
Só pr:i começo de conversa: o Presidente do Banco Central,
Ernane Galvêas, se recusa a fornecer a relação de empresas que realizaram -operações com dólares, às vésperas da maxidesvalorização,
lucrando 30% da noite para o dia ou em um ou dois meses. Sua alegação: "sigilo bancário". Maís uma balela, ou mais um caso de amnésia. Fiquemos com a segunda hipótese e vamos refrescar-lhe a memória: atê uns três anos atrás, o BancO Cefitra.I divulgava todos os
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meses uma relação, nome por nome, das empresas que haviam tomado novos empréstimos no exterior ou mesmo de empresas que
realizavam inveStimentos no País (porque tanto os empréstimos
como os investimentos devem ser registrados no Banco Central,
para que as empresas possam, depois, conseguir autorização do
banco para a remessa de juros ou de lucros para o exterior). De reJ')L"!ltt..: essa relaçiio deixou de ser publicada- talvez porque um jornalista como existem poucos, Geraldo Banas, se dava ao trabalho
de somar, todos os meses, os empréstimos e investimentos registrados no Banco Central, e constantes da lista oficial. E acontece, lógico, que os resultados apurados por Banas nunca batiam com os resultados declarados pelo Banco Central. O volume de investimentos, isto é, entrada de dólares, era menor - vale dizer, a dívida externa do País era maior do que o declarado. Neste País em que a
opinião pública é sempre enganada, decidiu-se suprimir a divulgação dos dados (esse e outros rdativos à dívida externa).
Volte-se agora ao que realmente importa: se o Banco Central
divulgava esses dados até há três anos, então eles não são sigilosos
coisíssima nenhuma. A Associação dos Jornalistas Económicos de
Brasília, que está pedindo informações, na Justiça, sobre as operações que precederam a maxidesvalorização, tem aí um argumento
a seu favor. Deve pedir a relação de empresas que realizaram depósitos pela 432 (ver Giro das últimas duas edições de Isto F:). E não se
esquecer, pois é fundamental, da relação das empresas que cancelaram empréstimos externos, troCaildO~s por empréstimos em cruzeiros, nos dois ou três meses que antecederam a maxidesvalorização
- porque já a esperavam.
Constatarrios bem a importância de que o prazo seja mais extenso do que
aqude de um simples mês, como inicialmente julgávamos útil e suficiente.
Por sua vez, a Gazeta Mercantil, de 7 de janeiro último, falando sobre
esse mesmo aspecto, afirma:
E, logicamente, não haveria problema maior para que o BC divulgasse a relação das empresas que fiZeram o depósito e os valores
correspondentes, acompanhada de um levantamento dos saques
ocorridos no período.
Alegou o Presidente do BC, -contudo, que a instituição não
pode fazê-lo sem ferir as norm-as de sigilo bancário, o que constitui
uma infração da lei. Informações dessa ordem só poderiam ser prestadas ao Congresso Nacional, através de Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), mas, segundo Galvêas, os senadores e deputados
não poderiam igualmente levã-Ias a público.
De fato, as normas sobre o assunto, incorporadas à Lei de Reforma Bancária (Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964), são das
mais severas, exigindo a conservação do sigilo pelas instituições financeiras em .. suas operações ativas -e passivas e serviços prestados".
As restrições são ainda mais acentuadas pela circunstância de
que, mesmo quando informações ou esclarecimentos forem solicitados pelo Poder Judiciãrio, a exibição de livros ou documentos deve
revestir-se de caráter sigiloso, ••só podendo a eles ter acesso as partes
legítimas na causa, que deles não poderão servir-se para fins estranhos à mesma".
Apesar disso, o Presidente do Banco Central engana-se quando
afirma que urna Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), requerida por um terço da Câmara ou do Senado, estã obrigada a obedecer
ao mesmo rito. Diz exPressamente a lei que o Banco Central e as
instituições financeiras públicas devem prestar informações ao Poder Legislativo, podendo, se houver-"relevantes motivos", solicitar
sejam mantidas em reserva ou sigilo,
O Congresso Nacional, portanto, tem a prerrogativa de decidir
se deve divulgar ou não os esclarecimentos que julgar devidos, cabendo ao BC e às instituições financeiras sob o controle do Governo
o ónus de demonstrar por que não deve fazê-lo.
Em face da legislação, a ação popular que pretende impetrar a
Associação dos Jornalistas de Economia de Brasília (AJOEB), para
obter a lista dos depositantes na 432, poderá não atingir o objetivo
desejado. Em nossa opinião, porém, o Congresso Nacional deve, ao
terminar o recesso, tomar as providências necessárias para que o
País possa tomar conhecimento dos fatos e sobre eles formar um juízo.
Embora se trate de informações ligadas à vida empresarial, não
achamos que o sigilo bancãrio deva ser invocado para obstar a sua
revelação. Bem ao contrário. Julgamos que hã relevantes motivos
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para esse tipo de disc/osure, que deve ser encarado como normal em
urna economia aberta e que só concorre para reforçar a confiança
popular nos mecanismos de controle da ação do Governo característicos do regime democrático.
Sobre esse sigilo, aliás, o Senador Paulo Brossard, na última sexta-feira,
aparteando o Senador J arbas Passarinho, foi muito feliz quando disse que
tem dúvidas, as maiores dúvidas referentemente a esse sigilo bancário de um
Banco estatal em relação a esse tipo de operação, que interfere intimamente
com a dívida pública e Com a dívida externa. A aplicabilidade desse princípio,
Sr. Presidente, está nos parecendo uma cortina de fumaça para não se revelar
aquilo que poderia ser, realmente, o fio da meada; mostrar quem lucrou indevidamentee e, daí, quem propiciou o lucro ilegítimo.
O fato, Sr. Presidente, é que existe na Câmara dos Deputados um requerimento do nobre Deputado Hélio Duque, que está na apreciação-da Mesa.
Como afirma o Jornalista JG, na sua coluna "Governo Mudo", da Folha de
S. Paulo, basta o Governo responder os seis quesitos para matar, com uma só
cajadada, muitíssimos coelhos, evitando a Ação Popular, que intentarão os
jornalistas da área econômica, de Brasília. Esse pedido de informações é
constituído de alguns itens cuja resposta poderia, realmente, dissipar de uma
vez por todas, as dúvidas que vêm sendo levantadas pela opinião -pública brasileira. No entanto, como afirma PC - naquele artigo já referido: "Fechamento aos Escândalos" a Mesa da Câmara dos Deputados, de acordo
com as normas regimentais, terã que examinar o assunto.
No entanto, pressões estariam sendo exercidas para evitar que esse pedido de informações lograsse êxito, tendo o Relator, Deputado Homero Santos, apresentado parecer indeferindo o pedido de informações de Hélio Duque.
Portanto, Sr. Presidente, se houve ou não vazamento, julgamos que o
Governo deve ser o maior interessado em provar sua isenção, determinando
que todas as questões levantadas, todas as solicitações feitas, devem ser atendidas. porque, isto sim, daria pleno respaldo ao Governo.
Temos de registrar, ademais, que a resposta do Senador Jarbas Passarinho, atendendo em parte a algumas de nossas solicitações, ficou a meio do caminho, porque dúvidas outras existem e precisam ser esclarecidas, inclusive
através da elucidação completa dos vários itens solicitados pelo nosso companheiro da Câmara dos Deputados.
De qualquer forma, a Oposição se rejubila de que possa o Senador Jarbas Passarinho, ou algum porta-voz do Governo, desfazer as suspeições levantadas desde dezembro, a respeito da maxidesvalorização do cruzeiro. E
louvaremos que se consiga provar que realmente ninguém saiu lucrando com
isso e, sobretudo, que a Nação não tenha sido a grande prejudicada pela medida adotada.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM SEU DISCURSO.)
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos do Art. 30, letra d, da Constituição Federal, e do
Art. 130 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa~os, sejam solicitadas
à Presidência da República, através de seu Ministério da Fazenda (Banco
Centrai), as seguintes informações:
I) Quais as empresas brasileiras c multinacionais que têm contrato registrado no Banco Central, com depósitos em moedas estrangeiras dentro das
normas da Resolução n9 432?
2) Quais os mOhtantes de depósitos em moedas estrangeiras realizados
entre fins de outubro, novembro e primeira semana de dezembro?
3) Fornecer extrato dos saldos dos depósitos feitos em moedas estrangeiras, nos 30 dias anteriores à desvalorização bem como os depósitos exis~
tentes no dia 31 de outubro, com o montante especificado.
4) Na data de 6 de dezembro último, qual o montante real de depósitos,
de acordo com a Resolução n9 432, efetivamente existentes nas contas vinculadas junto ao Banco Central?
5) Nos 30 dias anteriores ao anúncio da maxidesvalorização do cruzeiro
em 30%, o Banco Central teria efetuado o maior volume de registres de importação e a maior massa de contratações de empréstimos e remessa para o
exterior dos últimos anos. Explicar esses registres nominadamente.
6) Além do Ministro da Fazenda, Sr. Karlos Rischbieter, do Planejamcnto, Sr. Delfim Netto e dos Srs. Ernane Galvêas, presidente e Carlos Geraldo Langoni, diretor para a área Bancária do Banco Central, quais as outras áreas que tinham conhecimento prévia da maxidesvalorização do cruzeiro'?
As informações solicitadas atendem ao disposto no § I 11 do Art. 130, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, uma vez que se destinam a co-
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letar subsídios para a discussão e votação do Projeto de Lei n91.233f79 (avulO Sr. Bernardino Viana (PI)- Permite um aparte, nobre Senador Evelãso anexo). em tramitação nesta Casa, diante da nova realidade gerada nas sio Vieira?
operações de câmbio em função das recentes medida~ adctadas pela política
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ouço o nobre Senador Bernardino
econômica oficial.
Viana.
Brasnia, 18 de d,ezembro de 1979.- Deputado Hélio Duque.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Quero apenas declarar que ninguém pode
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS!O VIEI- desconhecer o esforço que o Governo Federal vem fazendo para melhorar a
RA NA SESSÃO DE 25-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO situação econOmico-financeira do País. Haja vista esse programa agrícola
que foi encetado no ano passado e que foi uma das maiores vitórias do atual
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Governo, e o desempenho, também, do empresariado rural brasileiro, alcançando
uma das maiores produções que o Brasil jâ _ofereceu aos brasileiros.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
E, também, ninguém pode desconhecer- e V. Ex', como um estudioso do as~
Presidente e Srs. Senadores:
sunto, poderá também esclarecer esse ponto -_o programa que o Governo
Este nosso segundo pronunciamento, perante a Casa, ao se iniciar o ano vem desenvolvendo e o plano que já está acertado, no que se relaciona com a
legislativo de 1980, começa por reconhecer que persiste a indefinição sobre os economia de combustível. Quer dizer, os planos paralelos, dentro do Miniscaminhos a seguir pela sociedade brasileira.
tério dos Transportes, como economizar combustível, dentro - vamos dizer
A situação atual perdura desde 1973, ano em que acontecimentos da -dos centros urbanos, da zona rural como, inclusive, esta ligação da Ferromaior gravidade, dentro e fora do território brasileiro, formaram um quadro via do Aço, com até aqui em Brasília, que é, vamos dizer, um empreendimende linhas nítidas e marcantes.
to que vai economizar, que vai tirar fora do transporte todós os veículos que
Em primeiro lugar, especialmente a partir de 1968, a economia do País consomem muita gasolina, como os caminhões por exemplo. E eu queria que
cresceu a taxas elevadas, sem que o peso das pressões sociais fosse excessivo. V. Ex', que está fazendo um belo pronunciamento, reconhecesse este esforço
Mas, a partir do momento em que se formou a consciência de que o progresso do Governo Federal, no sentido de resolver os problemas que estão surgindo
verificado até então fora desigualmente repartido, essas cresceram e ganha- não só na área dos combustíveis mas, também, na área da nossa balança de
ram evidência com os resultados das eleições de 1974.
pagamento, que estamos procurando solucionar com o aumento da produção
Os últimos dados oficiais sobre a distribuição brasileira de rendas são de rural, sendo que o primeiro êxito foi _alcançado agora, neste ano de 1980.
1976 e estão à página 64 do volume sobre Indica-dores Sociais, püblícados no Muito obrigado a V. Ex'.
ano passado pela Fundação IBGE. A desigualdade chega a ser alarmante,
pois apenas a parcela mais rica da população economicamente ativa brasileiO SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Nunca deixamos de reconhecer que
ra, representada por 10 por cento desta, detinha no referido ano 50,4 por cen~ o Governo de V. Ex' é esforçado, se esforça, mas é incompetente, é inepto,
to dos rendimentos produzidos no País. Em conseqUência, o restante 90 por falta~lhe capacidade para gerir as coisas deste País; falta~ lhe inteligência, lucicento da população economicamente ativa dividia erifi-e si menos da metade, dez, talento, competência para explorar, com sabedoria, as nossas riquezas
portanto, da renda naCional, quer dizer, 49,6 por cento.
naturais, explorar o potencial humano de que dispomos para produzir e, ao
Ainda em 1973, ocorria um fato da maior gravidade, não suficientemeri~ mesmo tempo, promover o bem~estar da sociedade brasileira.
te esclarecido, ou seja, a manipulação dos dados de preços calculados pela
Não desconhecemos que, em 1979, houve um avanço pequeno em favor
Fundação Getúlio Vargas, para a cidade do Rio de Janeiro.
da agropecuária, mas ao mesmo tempo houve retrocesso em alguns setores.
Perdeu, com isso, a massa assalariada do País -parte do Poder aquisitivo Tanto é que os agricultores no Rio Gr"ande do Sul estão em reunião permados seus salãrios, até hoje não recomposto.
nente, protestando contra a ação do Governo, em relação ao confisco do soA partir daí, inúmeros movfmentos reívindicaiórios se organizaram, com ja, num clima, segundo os representantes do Rio Grande do Sul nesta Casa,
maior relevo no ano de 1979, sem que uma solução definitiva fosse apresenta~ de verdadeiro estado de guerra. Mas não é só; é o Nordeste de V. Ex', os que
da para o problema. Na verdade, o máximo que foi apresentado ficou por atuam no setor canavieiro, que também erguem suas vozes, protestando conconta da nova política de reajustes semestrais dos salários, que não deixa afi- tra a política agrícola neste País, particularmente em relação a este setor, mas
nal de ser uma fórmula de encobrir as enormes defasagens entre as violentas também protestos em todos os setores. E nós aqui não estamos a analisar es~
altas de preços e as reduzidas recuperações do poder aquisitivo dos salários. ses aspectos, estamos a falar das dificuldades económicas, financeiras e soOutro acontecimento que veio também, Sr. Presidente, anuviar o quadro ciais, em razão - este é o assunto, o núcleo do nosso- pronunciamento, a eseconômico-social do País foi a quadruplicação dos preços internacionais do sência- da falta de diretrízes seguras por parte do Governo de V. Ex'.
petróleo, fator que, conjugado à perda de dinamismo do crescimento econô~
O Sr. Bernardino Viana (PI) - Queria Prestar rriais um esclarecimento,
mico brasileiro, contribuiu até mesmo para fundamentações distorcidas do
se V. Ex' permite. (Assentimento do orador.) Acho que o Governo que V. Ex'
nosso atual impasse. O petróleo passou a ser o bode expiatório para muitos
chama de inepto procurou escolher os homens mais competentes deste País
dos erros que conduziram a economia brasileira à atual situação. E em razão
para o seu Ministério; foi buscá-los nas universidades, nos meios empresadisso muitos dos problemas se agravaram.
riais, nos-meios culturais deste País. Além do mais, quero esclarecer, por ou~
Ainda aqui a indefinição tem se revelado pródiga. Assim, para não ferir
tro lado, que não estou com esses que dizem que os nossos usineiros estão em
alguns interesses multinacionais poderosos, aquelas que seriam as medidas
crise.
necessárias recebem um tratamento protelatório ou não são- de modo algum
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ah! Estão satisfeitos?
providenciadas.
Num outro plano, igualmente, a falta de uma direção segura tem causaO Sr. Bernardino Viana (PI)- Não sei se estão satisfeitos, mas em crise
do inúmeros transtornos. Temos visto iniciativas as mais diversas receberem não estão, porque estão ampliando, todos os anos, a sua produção agrícola e
um tratamento adequado da parte daqueles que as empreendem e não conse- adquirindo novas usinas.
guirem atingir os seus objetivos devido a que, de um momento para outro, os
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Se não estão em crise, então estão
estímulos e incentivos são retirados, ficando o dito por não dito~
Desta forma, muitos são os empresários brasileiros hoje desestimulados satisfeitos.
e olha que pessoas empreendedoras, mas que viram os seus esforços tornados
O Sr. Bernardino Viana (PI)- E eu poderia citar vários exemplos a V.
inúteis pela descontinuidade administrativa que tem caracterizado a vida bra- Ex', e uma das indústrias mais florescentes, neste País, ê do grupo Olmeto, lá
sileira nos últimos anos.
de São Paulo. É uma das maiores fortunas. Dentro do ramo, é uma das maio~
De que adiantam sacrifícios e investimeritos se os planos inexistem, e
res e está colocada entre as cem maiores empresas deste País.
mais do que isso, ainda que existam planos e programas, nem sempre estes
são levados até o fim?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - É pena que há pouco V. Ex• não teA falta de um plano energético é a prova mais cabal.
nha estado em plenário para apartear os Senadores Marcos Freire e Teotônio
A intranqUilidade é geral, Sr. Presidente, Srs. Senadores. De um lado, os Vilela, quando faziam- críticas a esSe-ieSJ)eitó.
trabalhadores sofrem a inflação e, no momento de receberem reajustes salariais, verificam que a política salarial é dependente de índices de preços que,
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Eles têm treze indústrias sementeiras,
nem sempre, captam com toda fidelidade o movimento dos valores de com~ neste País, têm duas usinas de açúcar, uma de I milhão e 200 mil sacos, de Re~
pra das mercadorias que são obrigados a consumir. E, enquanto isso, por in- cife, e adquiriu uma que está tambéin atingindo a cota anual de I milhão e
termédio de tabelamentos e outros expedientes, os índices continuam subme- 200 mil sacos. E poderia citar aqui, também, o nosso Senador Teotônio Viletidos a uma dura repressão.
la, como um dos grandes usineiros de Alagoas, cuja produção anual é de 1
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A indefinição, Sr. Presidente, sobre especificamente o pleito municipal
milhão c 200 mil sacos, e ele procurando atingir 500 mil litros de álcool, por
programado para este ano é a nosso ver, portanto, uma forma de manobra,
ano. Eram os esclarecimentos que queria prestar a V. Ex•
uma cortina de fumaça capaz de dificultar a discussão de problemas que estão
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Não tenho nada a registrar, a prona ordem do dia, quer sejam os relacionados aos preços, que continuam supósito.
bindo de maneira assustadora, quer alcancem a área externa, onde previsões
O Sr. Itamar Fr&nco (MG- Permite V. Ex• um aparte?
que podem ser consideradas conservadoras indicam um déficit na balança coO SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ouço o nobre Senador Itamar mercial de pelo menos 4 bilhões de dólares; embora o Senador José Lins afirme que haverá equilíbrio.
Franco.
Assim, nos últimos dias de fevereiro passado, tivemos conhecimento ci~
O Sr. Itamar Franco (MG)- Nobre Senador Evelásio Vieira, quando V.
Ex• comentava o comportamento do Governo, nos seus vãrios campos, nos que o déficit comercial do primeiro mês do corrente ano atingiu a 482 milhões
aspectos administrativo, poUtico, econômico, e Sobretudo social, em relação de dólares. No entanto, ern igual mês do ano anterior, o resultado deficitário
à política salarial, o nobre Senador Bernardino Viana se referiu à Ferrovia do da mesma conta foi da ordem de 196 milhões de dólares. Houve, portanto,
Aço. Veja V. Ex• que exemplo o nobre Senador Bernardino Viana veio trazer uma elevação em torno de 146 por cento num período de 12 meses.
Desta forma, se o déficit de 1979 sofrer idêntica elevação, teremos ultraà Casa, nesta tarde; uma obra que começou, como V. Ex• sabe, sem planeja-

mento, sem plano e a que custo hoje está para o País, uma obra prometida passado em 1980 em muito a previsão de um resultado negativo de 4 bilhões
para mil dias. Então, veja V. Ex• como é difícil, realmente, buscar aspectos de dólares, o que é, na verdade, uma performance bem diferente do equilíbrio
positivos em determinadas atitudes do Governo. Em relação, por exemplo, à comercial, que tem sido a tónica dos pronunciamentos oficiais a respeito, e

política salarial. O que diz a nova política salarial? Ela fala em reajuste e au- que até mesmo encobriu os reais motivos do pedido de demissão do exmento. O reajuste ê automático; agora, o aumento depenâe do índice de prô~ Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter.
dutividade. Inclusive tenho até um projeto neste sentido aqui, no Senado FeO Sr. Humberto Lucena (PB) - V. Ex• me concede um aparte?

deral. Mas, veja V. Ex•, jâ não digo aquele homem de melhor produtividade,

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Pois não.
melhor assalariado, mas o homem que ganha apenas o salârio mínimo. A leO Sr. Humberto Lucena (PB)- Co_mo sempre, acompanho com toda a
gislação não preconiza o aumento de produtividade para o pequeno assalariado, sobretudo o homem do s~lãrio mínimo. Meus parabéns a V. Ex'
atenção o pronunciamento de V. Ex•, dos mais lúcidos, sobre a situação ecoO SR. EVELÁSIO VIEIRA (PP- SC)- Muito obrigado a V. Ex• nómica, social e política do País. Há dois pontos que eu gostaria de comentar.
Em primeiro lugar, V, Ex• referiu-se à política salarial e aos reajustes que deContinuo, Sr. Presidente.
Da mesma forma, os empresários estão intranquilos, pois não podem, pendem do levantamento do índice nacional de preços. Neste particular, escom toda a segurança, encaminhar os seus esforços para a produção. De um tou com aqueles que defendem uma mudança na legislação, instituindo o
momento para outro, como aconteceu hã pouco com os juros agrícolas, mu- índice regional de preços, porque há uma diversificação muito grande de redam as regras do jogO e os preços mais elevados inviabilizam novos investi- giões em nosso País e um levantamento dessa ordem feito, por exemplo, em
relação ao Nordeste, daria um resultado muito melhor muito mais gratificanmentos, alcançados até mesmo aqueles jâ realizados.
Em meio a tudo, a situação geral do País não apresenta sinais de melho- te para os empregados das empresas privadas, do que sendo feito a nível nara, com o que determinados tipos de controle, que muitos acreditavam defini- cional. Por outro lado, V. Ex• se deteve, também, no problema do pleito mutivamente abolidos, retornam. O mistério passa a cerCã.r determinadas infor- nicipal, que foi objeto de um pronunciamento meU 1 ontem, nesta Casa. Apremações, ao tempo em que motivos pueris são apresentados para justificar lon- sentei um projeto de lei em andamento no Senado, propondo que se atribua
gos contatos entre autoridades federais e representantes de determinados se- às comissões provisórias municipais a competência para indicação dos canditores da sociedade.
A descontinuidade atinge também o plano político. O calendário eleitoral, por exemplo, marca a realização de eleições municipais neste ~no de 1980.
No entanto, por diversos motivos, aqueles que deveriam afastar -quaisquer
dúvidas sobre a realização desse pleito emudecem a respeito. Fica no ar a incerteza e o clima que se estabelece, em pleno período de reorganização partidária, é de total insegurança.
A tática ora empregada pela liderança política oficial não é nova. Tem
sido posta em prâtica já diversas vezes anteriormente, enquanto se escolhe o
melhor momento para o ataque final. Assim, os passos oficiais são todos no
sentido de atingir o objetivo acertado. Desta forma, qualquer ação ê produtiva. Por outro ladol no que respeita ao setor oposicionista, a dúvida sobre
qual a intenção oficial pêsa bastante e leva à dispersão de iniciativas.
Todos temos na m.e!!!.Ória, Sr. Presidente, que o ano de 1979 foi repleto
de incertezas. No entanto, o pano de fundo econômico-social não se manteve
inalterado. Foram profundas as alterações ocorridas. Vale lembrar que a inflação foi de 77,2 por cento, segundo a Fundação Getúlio Vargas, sendo que
este índice foi o maior verificado desde 1964. Mas no Rio de Janeiro nem
sempre os índices refletem a realidade de todo o País, por razões que vão desde as diferenças entre características regíonais e também por fatores de ordem
política. Bem mais ao Norte, ern Belém, segundo o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Parã, o custo de vida subiu 91,04 por cento.
Enquanto isso, no que respeita às transações com o exterior, o déficit comercial, em 1979, alcançou um valor inesperado, próximo dos 3 bilhões de
dólares. Ainda não conhecemos o resultado final das outras contas (serviços e
amortizações da dívida externa), mas tudo leva a crer que o deficit do balanço
de pagamentos atingiu a valores que recomendam acima de tudo ampla dis-

datos nas eleições de 15 de novembro de 1980.
O Sr. Gilvan Rocha (SE) -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSlO VIEIRA (SC)- Muito obrigado a V. Ex• Ouço o
nobre Senador Gilvan Rocha, Líder do Partido Popular.
O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Des-ejo cumprimentar a clarividência de V.
Exf quando denuncia ao Brasil, através da tribuna do Senado, a manobra diversionista que o Planalto vem colocando no debate dos grandes temas nacionais. Sabe V. Ex• que a eminência parda do Governo, o Ministro que, na realidade, é Primeiro-Ministro deste País, disse, numa frase ofensiva às Casas do
Parlamento brasileiro, que neste ano legislativo nós teríamos muito com que
nos divertir, quando se referiu aos projetes institucionais de "abertura", que
o Governo vem colocando em doses homeopáticas na visível intenção de evitar que se comente, com a clareza com que V. Exf faz agora, o retumbante
fracasso da seqUência desses governos que ocuparam a Nação nos últimos
quinze anos. V. Ex•, falando sobre esse tema, dá a melhor das respostas àquele que, protegido pelo anonimato, vem, nefastamente, conduzindo a Nação
na sua parte política. Estaremos aqui e evidentemente lamentando que não
tenhamos a confiança total de falar, porque o nosso objetivo maior é que esta
representatividade seja autêntica, através de eleições. Estaremos, como estâ
V. Ex• hoje, sem esquecer a tragédia nacional do empobrecimento que o Governo, com toda a força. que possui não conseguiu tirar do Brasil, defendendo as eleições sem subterfúgios.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) -

Muito obrigado, Senador Gilvan

Rocha.
Cabe manter o calendãrio eleitoral como o que estã fixado. Da mesma
cussão-sobre-Os .caminb.QS__a_seguir.c--não-o mistério-em-tornO-dos númeroS-c: .a maneira-é -impor-tante- q-ue-o-CoRgresso N-aciOBal-r-estab~leça--e -pleito- direito
mistificação quanto a eventos jã programados.
para os governos estaduais. E- acima de tudo é de fundamental importância
As dificuldades que o País atravessa são inúmeras e temos abordado o que os problemas nacionais sejam debatidos amplamente, para que as soproblema em diversas oportunidades. Reconhecemos as dificuldades do mo- luções sejam encontradas pelo consenso e nunca pela ameaça velada ou pela
mento presente, as mesmas que levaram as autoridades económico- pressão injustificada.
financeiras a editar, a 7 de dezembro último, um '"pacote" de medidas tenDiante de tudo isto, chamamos a liderança situacionista na Casa e os dedentes a facilitar, em última anáHse, no curto prazo, o ingresso de reCUrsos ex- mais líderes da administração federal para que venham a público esclarecer
ternos no País. Quer dizer, objetivou-se elevar ainda mais o endividamento de uma vez por todas se serã ou não mantido o calendário eleitoral, se serâ ou
externo~ como forma de permitir um alívio na pressão sobre as contas com o não alargada a faixa do debate parlamentar, sem quaisquer objeções, pois
estrangeiro.
que o Congresso Nacional em última anãlise é o representante direto da sobe-
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rania do povo em nosso País, o que nenhum outro Poder pode também reivindicar.
O que solicitamos neste momento é d~finição. Definição clara sobre temas e problemas que aí estão, para que rJ.ão percamos mais um ano em discussões estéreis~ que demandam tempo e muito pouco resolvem, quando inúmeros aspectos da vida nacional recomendam cuidado e urgência no seu
equacionamento e solução.

Estamos constituindo novos partidos, para quê? Para ter eleições. As
eleições serão o grande estímulo, o grande agente impulsionador na formação
de bons partidos. Não tem sentido criarmos, com urgência, rtovos partidos
p~ra não te~m.os eleições. Não teria sentido corivocar, ;:igora, a Sçicçào Bmsi~
!e1ra, para 1r JOgar na Espanha em 1982.
Sr. Presidente, o Partido Popular está cobrando semanalmente um pronunciamento dos Líderes do Governo nesta Casa, dos homen:; do PDS. QuC
venham tranqUilizar a Nação, anunciando que ·vai ser respeitada a ConstiO Sr. Itamar Franco (MG)- Permite V. Ex~ __u_m aparte?
tuição, que será respeitado -o calendário eleitoral, que teremos eleições muniO SR. EVELASIO VIEIRA (SC) - Ouço, novamente, o Senador Ita- cipais para Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores. l! isso que a Nação está
:nar Franco.
aguardando.
O Sr. Itamar Franco (MG)- Esse chamamento de V. Ex•, ao terminar o
O PDS cumprirá um grande servíço se decidir, com urgência, se manifcs~
seu discurso; é por demais importante Senador Evelásio Vieira. O que é la- tar pelo respeito à Constituição. (Muito bem! Palmas.)
mentãvel é que a Maioria, nesta Casa, permanece silenciosa, não só silenciosa, ausente também dos debates, sobretudo em relação às eleições munidpais.
MESA DO SENADO FEDERAL
V. Ex•, mais uma vez, toca no problema das eleições municipais. Há pOUCo o
4' REUNIÃO, REALIZADA A 19 DE MARÇO DE 1980
Senador Humberto Lucena falou de projeto apresentado, tentando, digamos
assim, cercar o Governo na sua idéia prorrogacionista. Porque, Senador Evelásio Vieira, me permita a expressão, dizer que o Executivo não quer a prorSob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, presentes
rogação de mandatos~ quando a sua Bancada permanece silenciosa, nós não os Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice~Presidente: Dinarte Mapodemos entender. Uma hora é o Partido do Governo, outra-hora ê o Partido riz, Segundo-Vice-Presider.te; Alexandre Costa, Primeiro-Secretário; Gabriel
do Governo. Mas, realmente, o que é, é um Partido sem vontade parlamen- Hermes, Segunda-Secretário; Lourival Baptista, Terceiro-Secretário e Gastão
tar. O Congresso Nacional, Senador Evelãsio, eu jã disse mais de uma vez, Müller, Quarto-Secretário, às dez horas do dia dezenove de março de mil nonão pode manchar a sua atuação. Não pode -inclusive usei uma expressão vecentos e oitenta, reúne-se a Mesa do Senado Federal.
forte, me permita repeti~la- não pode sujar-se prorrogando mandatos muniO Senhor Terceiro-Secretário lê a Ata da Reunião anterior, que é, sem
cipais.
debates, aprovada e vai à publicação.
O SR. EVELÁS!O VIEIRA (SC)- V. Ex• tem razões de sobra. É exataCom a palavra o Senhor Senador Gabriel Hermes, SegLJndo-Secretário,
mente por isso que, mais uma vez, ocupamos a tribuna do Senado para cha- que emite parecer sobre as comunicações de constituição de blocos Parlamenmar a atenção do Governo sobre a necessidade de definiçôes claras em todos tares, concluindo pelo reconhecimento dos seguintes: .. Bloco Trabalhista" do
•JS campos da atividade deste País. O que não podemos, nós brasileiros, que Partido Trabalhista Brasileiro, integrado pelo Senador Leite Chaves- .. Bloprecisamos produzir a cada dia mais, é estarmos sendo surpreendidos cons- co Parlamentar do Partido Democrático Social", integrado pios Senadores
1 antr~mente com modificações na regra da jogo. Nós nos estamos empobre- Jorge Kalume, José Guiomard, Eunict: Michiles, Raimundo Parente. Aloysio
cendo, não é apenas no" Nordeste, mas em todo o País. Estamos com dificul- Chaves, Gabriel Hermes, Jarbas Passarinho, José Sarney, Henrique de La
dades seriíssimas; a dívida interna, na ordem de 500 bilhões de cruzeiros no- Rocque, Bernardino Viana, Helvídio Nunes, Almir Pinto, José Lins, Dinarte
vos; a dívida externa já superou a barreira dos 50 bilhões de dólares e o Go- Mariz, Milton Cabral, Aderbal Jurema, N_ilo Coelho, Luiz Cavalcante. LQU,,erno não tem condições de reduzir o crescimento dessa dívida. Em conse- rival Baptista, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Lomanto Júnior, Luiz Viana,
qüência~ o custo desses empréstimos externos está crescendo extraordinaria- João Calmon, Moacyr Dalla, Amaral Peixoto, Murilo Badaró, Benedito Fermente, já caminhando para os 20%. Há manifes:taç_9es de revolta também reira, Benedito Canelas, Pedro Pedrossian, Vicente Vuolo, Saldanha Derzi e
'rescentes. Agora, no meu Estado, na cidade de Joinvile. desde ontem, sete Tarso Dutra- '"Bloco Parlamentar do Partido dos Trabalhadores", integramil empregados estão em greve. Até há pouco, no Brasil, há cJ.ezesseis ou de- do pelo Senador Henrique Santillo - "Bloco Parlamentar do Partido Popuz.essete anos, as greves ocorriam em São Paulo, no R1o de Janeiro e em Minas lar", integrado pelos Senadores Tancredo Neves, Mendes Canale, Gilvan RoGerais. Hoje, em todos os Estados, até no meu pcc:ato e ordeiro Estado de cha~ Evelásio Vieira, Gastão Müller, Affonso Camargo e Alberto Silva Santa Catarina. numa cidade de porte médio, Joinvile, sete mil trlbalhadores "Bloco Parlamentar do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro", inestão em greve. Isto revela o estado de espírito de insatisfação, de revolta da tegrado pelos Senadores Cunha Lima, Paulo Brossard, Mauro Benevides,
quase totalidade dos brasileiros.
Humberto Lucena, Evandro Carreira, Adalberto Sena, José Richa, Franco
É preciso, Sr. Presidente, que o Governo estabeleça diretrizes firmes e se- Montoro, Roberto Saturniilo, Agenor Maria, Teotônio Vilela, Orestes Quérguras. Veja bem, Sr. Presidente, agora, no Estado do Sergipe, a grande inda- cia, Jaison Barreto, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Itamar Franco, Margação cada vez que V. Ex' vai lá: vamos, ou não, ter eleições municipais? Não cos Freire e Pedro Simon. Esclarece, ainda, o Senhor Relator que as indié apenas a angústia da classe política do Estado do Sergipe e de todos os Esta- cações dos Líderes dos respectivos Blocos, também en1:aminhadas à Mesa,
dos brasileiros, é a angústia do próprio empresãrio, porque as eleições dos poderão ser recebidas para os fins regim.erltais, A Mesa, por unanimidade,
municípios brasileiros têm reflexos nas atividades econômica e social.
e.prov.a o referido parecer, esclarecendo o Senhor Presid(mte que dará conheEste País precisa de tranqUilidade para sair da situação de dificuldades cimer.tc dü. cc:1:;tituiçàc dos Blocos ao Plenário na Próxima sessão, quando
em que se encontra e, para isso, é necessário que os homens do Governo, que determinará a leitura das indicações dos líderes para que produzam os efeitos
seus Líderes nesta Casa. na Câmara Federal venham imediatamente à tribuna legais e regimentais.
e anunciem à Nação que o Presidente da República, que tem prometido conNada mais havendo que tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
duzir este País à normalidade democrática, vai respeitar a Constituição pro- lavrando eu, Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, a presente Ata, que é asmovendo as eleições municipais neste ano, que é o grande desejo, o grande in- sinada pelo Senhor Presidente.
teresse, o grande objetivo da clas_s_e política e do povo deste País.
Sala das Reuniões, 19 de março de 1980. - Luiz Viana, Presidente.
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LIDERANÇA DO BLOCO ~ARLAMENT AR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

Presidente
Luiz Viemo

Líder

Líder

1•-Vtce-Prosldante

Jarbas Passarinho

Paulo Brossard

Nilo Coelho

Vir:e-Líderes
2'~-VIce-Presldente

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
Jose lin$
Lomanto JUnior
Moacyr Da!la
Murilo Bodar6
Saldanha Derzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércia
Pedro Simon
Roberto Saturnino

Dinarte Mariz

1 •·Secretário
Alexandre Costa

2 '-Secretário
Gabriel Hermes

3'-Secretárlo

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

Lourival Baptista

4'-Secretário

Líder

Líder

Gaste10 Müller

leite

Gilvan Rocha

So.pientos da Secretários
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Põrto

COMISSOES
Oir~tor: Ant6nio Carlo_s de Nogueira

local: Anexo 11 - Terreo
Teh1fone: 223-624-4 e 225-8505- Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES

Chave:~

Vlce-Líderes

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT

Evelósio Vieira
Alberto Silva

Henrique Sailtillo

Titulares

Svplentes

1.
2.
3.
4_

Mendes Canele
José lins
Eunice Michíles
Vicente Vuolo

1. Raimundo Parente
2, Alberto Silva

1. Evandro Correira

l. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

Líder

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL (11 membros)

(COF)

COMPOSIÇÃO

3, Almir Pinto

Presidente: Jessê Freire
Vice-Presidente: Lázaro Borbozo

2. Agenor Maria

Titulares

Suplen1e~

1. Jessé Freire
2. Jose Sorney
3. Passos Põrto
4. Saldonha Derzi
5. Affonso Camargo
o. Murilo Scdaró
7. Benedito Ferreira

1. José Guiomard
2. Tar$o Outra
3. Benedito Canelas

3. Mouro Benevides
Chefe: Cõndido Hippert1
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225·8505- RCimais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA (7 membros) •

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
loco!: Sola "C\óvi~ Bevila<.:qua" - Anexo l1 - Ramal 623

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

(CCJ)

COMPOSIÇÂO
COMPOSIÇÂO

Presidente: Evelásio Vieira
Vlce-Presklente: leite Chaves

Presidente: Henrique de La Rocque
19-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
21'-Vice-Presidenle: Hugo Ramos

Suplentes

Titulares

1. Passos P6rto
2. &..~edito Canelas
3. Pedre) Pedrossion
4. José lins

1. Evelósio VieirQ
2. leite Choves

1. Jutahy Magalhões

Titulares

Suplentes

2. Affonso Camargo
3. João Calmon

1. Henrique de La Rocque

1. lenoir Vergas
2. João Calmon
3. Almir Pinto
4. Milton Cabral
5. Bernardino Viana
6. Arnon de Mello

2. Helvidio Nunes

3. José Sarney
4. Aloysio Chaves

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

5. Aderbal Juremo

3. José Richa
Asshtente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 hora$
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS (1 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Mario

(CAR)

6. Murilo Boda ró
7. Moacyr Dalla
8. Amoral Furlon
9. Raimundo Parente

1. ltamnr Franco
2. Lózaro Barboza
3. Adalbert...l Sena
4. Mauro Be"'evides

3. Gilvan Rocha

COMISSÃO DE ECONOMIA (11 membros)

(CE)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot.Snio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Soturnlno
Titulares

Suplentes

1. Arnon de Mello

1. Helvidio Nunes
2. Alberto Silva

2. Bernardino Viana
1. Cunha limo

3. José Uns

2.
3.
-4.
5.
6.

2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

4.
5.
6.
7.

Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Covalcantft

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotõnio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Sevikícqua" - Anexo 11 - Ramal 623

I. Henrique Santillo

2. Roberto Saturnino

Assistente: Francisco Guilherme niees Ribeiro - Roma! 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10100 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -Ramais 621 e 716

1. Hugo Ramos
leite Choves
Lázaro Barboza
Nel~n Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

4. Moacyr Dallo

3. Benedito Ferreira
4. Vicente Vuolo

1. Jos6 Richa
2. Orestes Quérdo
3. Tt~ncredo Neves

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

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

1. Nelson Carneiro

1. Paulo Brossard

2. Marcos Freire

2. Nelson Carneiro

(CEq

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA -

Suplentes

1. João Calmon

l. José lins
2. Ariion de Mello

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Assistente: 5ergio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: QÚintas·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(17 membros)

Presidente: Cunha lima
Vice·Presidente: Tancredo Neves
Suplentes

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

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

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

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lamento Jünior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amaral Furlon
Jorge Kolume
Jutahy Magalhães
Mendes Canele

1.
2.
3.
4.

Cunho Lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amoral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevide>Teotõnio Vilela

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice·Presidente: Henrique Senti/lo

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. João Cal mon
3. Jutahy Magalhães

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Senti/lo

1. Gilvan Racha
2. Roberto Saturnino

Titulares

Suplent&s

1. lamento Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

1. Saldonha Cerzi
2. Jorge Kalum&
3. Benedito Canelas

1. Gilvan Rocha
1. José Ritha
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
3. Jaison Barreto
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
João Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

COMPOSIÇÃO

Titulares

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Me/lo
Vice-Presidente: Alberto Silva

3. Jorge Kalume

COMISSÃO DE FINANÇAS -

(CME)

COMPOSIÇÃO

4. Pedro Pedronian

1. Adalberto Sena
2. Evelásio Vieira
3. Franco Montare

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

Itamar Franco
José Richa
Amaral Peixoto
Tancredo Neves

(7 membros)

Titulares

Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Eunice Michiles

3.
4.
5.
6.

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo /1 -Ramais 621e 716

Presidente: Joélo Calmon
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães

2.
3.
4.
5.
6.
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COMISSÃO DE REDAÇÃO -

(CR)

(5 membros)

Saldanha Derzi
Henrique de la Rocque
Jessé Freire
José Sarney
Milton Cabral
Josê Guiomard

(CSN)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice-Presidente: Mauro Benevides

Titulares

Suplentes

1. ToNo Outra
2. Saldanha Derzi
3. Mendes Canale

1. Joào Calmon
2. Murilo Badar6
3. José Sarney

Titulares

Suplentes

1, Hugo RamOs

1.
2.
3.
4.

1. Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José Guiomard

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Paulo Brossard
Marcos Freire
lózaro Barboza
Josó Richa

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL (7 membros)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
tocai: Sala "Clóvis Bevilócqoa" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

Jorge KaluJT.e
luiz Cava/conte
Murilo 5adaró
Benedito Ferreira

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

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

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

Assistente: Uido Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Qu.artas·feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosau- Anexo IJ -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL (9 membros)

(CLS)

Presidente: Tarso Outra
1?-Více-Presidente: Saldanha Derzi
29-Vice-Preside;1te: lomanto Júnior

COMPOSIÇÃO

Presidente: Hdvídio Nunes
Vice-Presidente: lenoir Vargos
Titulares

Suplente5

1,
2.
3.
4.
5.
6.

1, Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Michiles
4. ~iJnedito Canelas

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
..!essé Freire
Moacyr Da lia
Henrique de la Rocque
Aloysio Chaves

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

Tarso Outra
Bernardino Yiano
Saldanha Derzi
Lomanto JUnior
Mendes Ccnale
Aderbal Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sarney

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL (7 membros)
COMPOSIÇÃO

Suplentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrossian
Henrique de lo Rocuque
José Guiomard
luiz.Cavalcante

(CSPC)

Presidente: Evandro Carreira
Více·Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Aderbal Juremo

Raimundo Parente
Henrique de la Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva
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1. Evandro Carreira
2. Humberto Lucf'na
3. lózaro Barboza

Titvbres

Suplentes

1. Benedito Ferreira

1. Passos P6rto
2. Lamento Júnior
3. Alberto Silva

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E OE
INQUÊRITO

1. Orestes Qvércia
2. Evelósio Vieira

Assistente: leila l.eivas Fe~rro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quinta·;·feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PDBLICAS - (CT)
{7 membros)

Comissões Temporórias

2. Vicente Vuolo

3. Pedro Pedrossian
4. Affonso Camargo

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza

Chefe: Alfeu de Oliveira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporórias para Projetas do Congresso Na cio·
oal
2) ComissõeS Temporórias para ApreciaçCio de Vetos
3} Comissões Especiais e de Inquérito, e
4} Ccmi~são Mista do Proieto de Lei Orçamentária {art. 90 do
Regimento Comum)

1. Leite Chaves
2. Agenor Maria

3. Orestes Quércia

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo l i Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
Presidente: Benedito Ferreira
Vke·Presidente: Vicente Vuolo

Março de 198(1

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra·
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 31 O - Helena lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal 314; Elizobeth Gil Barbosa Vionna- Ramal
314; Nadir Ferreira do Rocha -- Ramal 702.

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

HORAS

TERÇA
C.T.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

ASSISTENTE

HORAS

LEI LA

C.F.

10,00
C.A.R.

HOI!.AS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

QUINTA

10,30

C. E.

C.R.E.

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716
ANEXO"B"
Ramal- 484

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

10,00

LEI LA
MARIA
HELENA
SERGIO

10,30

c.s.

n,oo
12,00

RUY BARBOSA

Ramais-621 e716
RUY BARBOSA

CÂNDIDO

I

FRANCISCO

J

FRANCISCO

Ramais- 621 e 716

LÊDA

C.l.S.

CLÓVIS BEV!LÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

DANIEL

11,00
C.M.E.

Ramal-623

GUILHERME

10,00
C. A.

CLÓVIS BEVILÁCQUA

ASSISTENTE

09,30

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SALAS
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Seção 11
SEXTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1980

ANO XXXV- N• 019

r------~--~CONGRESSO

BRASfLIA -

NACIONAL

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1980

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês
de abril do corrente ano.
Art. I• Fica o Senhor Presidente da República autorizado a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês
de abril do corrente ano, para visitar a República do Paraguai a convite do Governo daquele país.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de março de 1980. - Senador Luiz Viana, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-

ATA DA 24• S~ÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1980

I.!

-ABERTURA

1.2

-

EXPEDIENTE

1.2.1 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 34/80, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que resguarda direitos adquiridos por funcionários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, quanto a percepção de adicionais por qUinqUênios, antes da vigência da Lei n9 5.903, de 9 de julho de
1973.
-Projeto de Lei do Senado n• 35/80, de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, que estabelece normas de proteção à empresa privada nacional
produtora de bens de capital e de serviços de engenharia.
- Projeto de Lei do Senado n9 36/80, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa específica para a criação, aumento ou redução de tributos.
- Projeto de Lei do Senado n• 37/80-Complementar, de autoria do
Sr. Senador Humberto Lucena, que dá nova red~ção ao d!~positivo da Lei
Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração de vereadores.
- Projeto de Lei do Senado n• 38/80, de autoria do Sr. Senador
Paulo Brossard, que acrescenta artigo ao Código Civil para dispor acerca
da escritura pública e seus requisitos.

SENADOR LÃZARO BARBOZA -Mensagem a ser encaminhada
pelo Senhor Presidente da República ao Congresso Nacional, dispondo
sobre alterações no Programa de Assistêncfa aO Tr"abalhador Rural.
SENADOR HELV!DIO NUNES- Apelo aos representantes doEstado do Rio Grande do Sul no COngresso Nacional, em favor de diligências junto às autoridades estaduais visando a manutenção, pelo Governo
daquele Estado, do acordo acertado entre os secretários da fazenda dos
Estados em recente reunião, dispondo sobre a reformulação do ICM.

1.3 - ORDEM DO DIA
_
- Parecer da Comissão de Relações,... Exteriores sobre a Mensagem
n' 31/80 (n' 60/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Renato Bayma
Denis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para. cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
•
Islâmica da Mauritânia, Apreciado em sessão secreta.
1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Defesa de medidas que visem
proteger a música popular brasileira.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Decisão da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em não aprovar o acordo fir~
mado epl. recente reunião pelos secretários da fazenda dos Estados, dispondo sobre a reformulação do Imposto de CirCulação de Mercadorias.
1.2.2 - Requerimento
1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRES!Df\NCIA
- N9 41/80, de autoria do Sr. Senador João Calmon, solicitando a
- Convocação- de sessão extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 ho·
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo "Cai no Pais taxa de
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
escolaridade", publicado no jornal O Estado de S. Paulo.
1.6 - Encerramento
1.2.3 - Discursos do Expediente
2
- ATA DA 25• SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1980
SENADOR ORESTES QUÉRCIA- Posição das Lideranças Muni2.1 -ABERTURA
cipais do Estado de São Paulo, em favor da realização das eleições munici2.2 - EXPEDIENTE
pais de 1980.

DF
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2.2.1 - Pareceres
Referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Lei da Câmara n' 74/71 (n• !:037-B/75, na origem),
que altera dispositivos da Consolidação das LeiS do Trabalho e da Lei
n9 4.090, de 13 de julho de 1962, para o fim de tornar expressa a obrigatoriedade de computar horas extras nos pagamentos de lerias c 13'1-salãrio
devidos ao trabalhador.
2.2.2 - Requerimentos
, - N9 42/80, de autoria do Sr. Senador Henrique de La Rocque, solicitando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do Seóado
n•s. 278/79 e 358/79.
-Requerimento n'~' 43/80, de autoria do Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicitánâo publicação ou certidão do Ato da Mesa que dispôs sobre a
organização dos blocos parlamentares e da indicação dos Lideres dos diferentes blocos parlamentares. Deferido.

Março de 1980

SENADOR DINAR TE MARIZ- Posicionamento de S. Ex• com relação ao assunto objeto do discurso do Sr. Dirceu Cardo_so.
2.3 - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n' 11/80 (n' 2.287/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a Homero Francisco de .Souza. AProvado. Ã sanção.
-Projeto de Lei dó Senado n' 65/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao n"' II do parãgrafo único do
art. 258 do Código Civil. Aprovado, em primeiro turno.
- Projeto de Lei do Senado n'1 321/79, de autoria do Sr. Senador
Leite Chaves, que acrescenta parãgrãfo ao art. 12 da Lei n'1 4.717, de 29
de junho de 1965 (Ação Pop.ular). Aprovado, nos termos do substitutivo
da Comissão de Constituição e Justiça. À Comissão de Redação;
2.4 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÔXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2.2.3 - Comunicações da Presidência
- Designação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução n• 1/80.
-Recebimento do Oficio S/6/80 (n' 32/80, na origem), do Sr. Governador da Bahia, solicitando autorização do Senado para alienar terras
públicas daquele Estado à sociedade .. Fazendas Reunidas Sarita Maria
Ltda".
2.2.4 - Discursos do Expediente

4
-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 3, de 1980.

6

-

SENADOR PEDRO SIMON- Solidariedade ao movimento de
reintegração da diretoria do Sindicato_ dos Bancârios de Porto Alegre.

7

-MESA DIRETORA

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Considerações relativas ao Requerimento n9 43/80, lido na presente sessão.

3
-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
_...:: Do Sr. SeiúidOr Múcos Freire, Proferido na sessão de 25-3-80.

5
-

8
TARES
9

- ATOS DO PRESIDENTE
N•s 6, 7 e 8, de 1980.
ATA DE COMISSÃO

-LIDERES E VICE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMEN-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 24' SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO.
ÀS 16 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: gados na forma da legislação anterior à vigência da Lei n• 5.903, de9 de julho
de 1973.
Parágrafo único. Somente farão jus ao benefício previsto neste artigo
os funcionários nomeados para integrar os quadros das Secretarias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que tenham entrado em exercício antes da vigência da Lei n'1 5.903, de 9 de julho de 1973.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira- Raimundo Parente---:- Al.oysio Chave,s- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La ~ocque- José Sarney- AIberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Uns- Mauro Benevides- Agenor Maria- Dinafte Ma"riz--Cunha Lima
-Humberto Lucena- Milton Cabral- AderbalJurema- Nilo CoelhoLuiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Gilvan Rocha- LÕurival BaptistaPassos _Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cai-doso- João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia __:_Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Lâzaro Barb~zaBenedito Canelas- Gastão Müller _-Vicente Vuolo- Mendes CanalePedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José RichaLeite Chaves- Evelásio Vieira- JaiSofl Barreto- Lenoir Vargas- Paulo
Brossard - Pedro Simon - Tarso Dutra.
o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. H?vendo número_ regimental, declaro
.aberta a sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. IQ-Secretário.

Justificação

O benefício pecuniário correspondente ao adicional por tempo de serviço é assegurado aos servidores públicos em geral desde a Constituição Fe_deral de 1934 (art. 23, das Disposições Transitórias), sendo garantido aos Servidores das duas Casas do Congresso Nacional, a partir do advento da Lei
Maior de 1946, cujo art. 25, do Ato das Disposições Constitucionais Transi-

tórias assim dispunha:
"Fica aSsegurado aOs furicioriãdõs das Secretarias das Casas do
Poder Legislativo o direito à percepção de gratificações de adicionais, pOi' tempo de serviÇo Público."
Na esfera do Senado Federal, foi pela Resolução n'1 06, de 1946, que ficou garantido aos servidores da Câmara Alta o direito de receberem o adiei o.;
São lldos os seguintes
nal por tempo--de serviço, a cada cinco anos.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1980
Posteriormente, com o surgímento da Constituição de 19t;7 e da Emenda
n' I, de 1969, foi editada a Lei n• 5.90}, de 9 de julho de 1973 que,
Resguarda direitos adquiridos por funcionários da Câmara dos
reportando-se ao art. 10, da Lei n'1 5.645/70, estabeleceu novo c.·itério para a
Deputados e do Senado Federal, quanto à percepção de adicionais por
concessão dos adicionais por tempo de serviço aos funcionário~ do Senado
qüinqüênios, antes da vigência da Lei n"' 5.903, de 9 de julho de 1973.
Federal, na base de cinco por cento por qüinqUênio de_ efefivo exercício, até
O Congresso Nacional decreta:
sete. qilinqüênios.

Foi, em seguida, nesta Casa, expedida a Resolução nQ 18, de 1973, que fiArt. i"' É assegurado aos funcionãrioS da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal o direito à percepção dos adicionais por qüinqüênios, autor- xou, dentre outras medidas, o novo critério para a concessão de adicionais.

Março de 1980
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Na órbita da Câmara dOS -Deputados, procedimentos análogos foram
Parágrafo único. Aplica-se também o disposto neste artigo à contratação de serviços de engenharia.
adotados.
Art. 89 A política a ser adotada na área de bens de capital e de serviços
Ocorre, no entanto, que um grupo de antigos servidores de ambas as Casas passou a sofrer enorme prejuízo com o novo critério, o que se nos afigura de engenharia, deverá compreender, basicamente, os seguintes princípios e
literalmente absurdo, pois há quase trinta anos vinhain-percebendo os adicio- normas:
nais por tempo de serviço segundo critérios anteriormente estabelecidos.
I - Os órgãos mencionados no artigo 29 desta Lei e outros com atriCremos que ln casu tais funcionários têm irrecusável direito adquirido buições legais da mesma natureza, quando da análise e aprovação de projecm continuar percebendo_ a gratificação do adicional por tempo de serviço na tas, deverão observar um equilíbrio de evitar, de um lado, o monopólio, e, de
outro, o excessivo número de empresas da mesma linha de produção, visando
forma da legislação anterior à Lei n9 5.903/73.
Por esse motivo preconizamos, em reSpeíto ao díre"ito adquirido desses uma relativa especialização e a obtenção de urri adequado grau de competição.
servidores, tjue a eles é assegurada a percepção dos adicioriais por te-mpo de
II - A diretriz estabelecida na alínea anterior deverâ ser seguida pelo
serviço na forma da legislação anterior ao mencionado diploma legal.
Assinale-se, a esta altura, que a iniciativa não altera o índice do adicional BNDE- Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, no apoio e partipor qüinqüênio, não iinplicando, sob nenhum enfoque, em aumento de des- cipação em financiamento; e pela FINAM E- Agêtlcia Esj>e.êial de Financiapesa pública, pois esta já Csta-va prevista, se-ndo paga até os idos de 1973. mento ~n_dustrial, no credenciamento de fo~r;eç_e_dores, bem como pelas empresas oficiais setoriais compradoras, inclusive as pessoas de direito público
Sala das Sessões, 27 de março de 1980. - Nelso-n Carneiro.
ou empresa sob ~eu controle, emp_resas públicas, sociedades de economia mis(Às Comissões--de Constituição e Justiça, Diretora e de Serviço ta ou suas subsidiárias.
Público Civil.)
III - O Poder Executivo promoverá e incentivará todo esforço pela progressiva nacionalização de componentes.
PROJETO DE LEI DO SENADO No 35, DE 1980
Art. 9' O disposto nesta Lei serã aplicado aos órgãos da administração
Estabelece normas de proteção à empresa privada nacional pro- direta e indireta dos Estados e dos Municipais nos seus projetas que tenham
amparo e participação do Governo Federal.
dutora de bens de capital e de serviyos de engenharia.
Art. lO. Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta dias e
entrará em vigor na data de sua publicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 19 O apoio do Governo Federal à empresa privada nacional proJustificação
dutora de bens de capital e de serviços de engenharia se darã cm obediência
ao disposto nesta Lei.
Art. 29 Os órgãos federais, bem como as instituições de apoio financeiro e entidade gestoras de incentivos fiscais, setoriais e rC,8:iõiiais, deverão dar
prioridade nos processos de associação de capital nacional e estrangeiro:
I - Ao fortalecimento da posição do sócio nacional, que terã preferência na negociação inicial, e a quem serâ oferecido, quando necessário, recursos para capitalização, através dos mecanismos oficiais.
II - Ao sócio estrangeiro, que der garantia da abertura da tecnologia
externa de processos ejou produtos, de forma a possibilitar ao sócio nacional
obter a efetiva transferência da tecnologia e sua assimilação.
Art. 39 As pessoas juridicas de direito público ou empresa sob o seu
controle, empresas públicas, sociedades de economia mista ou- suas subsidiárias, bem como as instituições de apoio financeiro e entidades gestoras de
incentivos fiscais e outros benefícios, setoriais e regionais, adotarão procedimento de, uma vez identificada qualquer oportunidade de investimento, procurar esgotar as possibilidades da participação do setor privado nacional.
Art. 49 Para a utilização, absorção e nacionalização de tecnologia, as
entidades mencionadas no artigo 29 desta Lei, darão prioridade:
I - Ao aprov.eitamento da tecnologia existente no Pais.
II - À execução, no País, da engenharia básica e processual.
III - À realização, no País, de toda a engenharia de detalhamento.
IV- Ao maior índice de nacionalização possível nas mAquinas, inclusive componentes.
Art. 59 A importação de bens de capital, tais como máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, com redução ou isenção de impostos e taxas, só poderão ser efetivada, uma vez comprovada, pelo órgão competente, a
inexistência de similar ejou capacidade de produção nacional.
Parágrafo único. Aplica-se também o disposto neste artigo à contratação de serviços de engenharia.
Art. 69 Na execução de projetas de interesse de empresas ejou órgãos
oficiais, mesmo amparados por financiamentOs externos, adotar-se-â a obrigatoriedade de determinar primeiro o montante do fornecimento de equipamento pela indústria nacional, realizando, em seguida, licitação internacional
ou outra forma de negociação para a parcela a ser adquirida no exterior.
Parágrafo 19 O montante do fornecimento de equipamento pela indústria nacional serâ determinado pelo exame, por órgão competente, de existência de similar nacional ejou capacidade de produção nacional.
Parágrafo 29 Nos casos de consórcios para focnecimentos, dar-se-â
preferência àqueles sob a liderança de empresas nacionais, às quais deverá ser
confiada a posição de contratante principal.
Art. 79 Os órgãos e entidades de administração federal, direta e indireta, somente poderão importar diretamente ou adquirir no País, arrendar ou
locar bens de capital de origem externa, tais como máquinas, equipamentos,,
aparelhos e instrumentos, uma vez comprovada, pelo órgão competente, a
inexistência de similar e/ou de capacidade de produção nacional.

O presente Projeto se reporta ao compromisso assuinido pela Comissão
Parlamentar de Inquérito do AcordO Nuclear Brasii-Aienianha. Quando o
Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento.das Indústrias
de Base (ABDIB), Dr. Waldir A. Giannetti, pronunciava o seu magnifico de·
poimento perante essa Comissão, teve oportunidade de salientar a fragilidade
da legislação protetora da indústria de bens de capital e de serviços de engenharia no País. Informava que só uma Resolução do Conselho de Desenvolvimento Industrial e o Decreto n9 78.945, de 15~12~76, propunham uma "reserva de mercado" às empresas nacionais na ârea de fornecimento de bens de
capital. Nessa oportunidade, intervi no depoimento do Presidente da ABDIB
para propor à CPI que solicitasse -ao depoente o envio de sugestões a um Projeto de Lei que consubstanciasse as aspirações da Associação na defesa da
empresa privada nacional e o seu priVilégio no fornecimento de bens de capi·
tal e de serviços de engenharia.
O projeto que aí estâ é a adaptação legislativa às sugestões da ABDIB. f!.
um esboço inicial do Grande Projeto que haverá de ser feito visando o fortalecimento da empresa de capital nacional. É o início de grande combate à ex~
pi oração das multinacionais através de expedientes os mais diversos que inibem a transferência- C absorção de tecnologia e esmagam as iniciativas de
criação e desenvolvimento do nosso próprio pacote tecnológico.
Como estamos convencidos e sabemos que é preocupação constante do
Governo a reserva às empresas nacionais na ocupação dos espaços vazios na
ârea de bens de capital, e mais, fortalecer o empresariado nacional e preparálo para comPetir no "ranking" internacional, exportando bens de capital e
serviços de engenharia.
Projeto téCnica. superpartidârio, fruto do consenso da experiência em~
presaria! e do desejo de emancipação econômica e tecilológica da Pátria, temos certeza que ele terá caminhos amplos no Congresso Nacional e merecerá
o sufrágio unânime dos representantes do povo e a sua participação no aperfeiçoamento e ampliação dos seus objetivos.
Sala das Sesões, 27 de março de 1980. - Passos Pôrto.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e- de EcOnomia.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 36, DE 1980
Dispõe sobre a necessidade de autorização legislativa específica
para a criação, aumento ou redução de tributos.

° Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Nenhum tributo será criado, aumentado ou reduzido sem lei específica autorizativa.
Art. 29 Ficam revogadas todas as disposições legais que permitem ao
Poder Executivo relacionar produtos sujeitos a -impostoS e- a aumentar oureduzir alíquotas em vigor.
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Parágrafo único. Ficam também, sem efeitos, os atas administrativos
baixados com suporte nos dispositivos legais agora revogados.
Art. 3'? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 49

Revogam-se as disposições em contrário.

Março de 1980

LEI COMPLEMENTAR No 38, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1979
;\Iodilica a redaçào de dispositiHlS da Lei Complemf.'ntar n'! 25,
de 2 de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixação
da remuneração de \' ereadores.
O Presidente da República:

Justificação
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Existeni; hoje, em vigor, decretos-leis que autorizam o Poder Executivo a Lei Complementar:
relacionar produtos sujeitoS irriPOstoS, bem como o aumentar ou reduzir alíArt. i"' Nos arts. J9, 29, e seu§ J9, e art. 59 da Lei Complementar n~" 25,
quotas.
de 2 de julho de 1975, substitua-se__a palavra "remuneraç-ão" por "subsídio".
Um exemplo específico é o Decreto-lei n'? 1.576, de ll de outubro de
Art. 29 Os dispositivos da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de
1977, que dispõe sobre o imposto de exportação.
A prática tem revelado que o Poder Executivo, ao baixar atos, com su- 1975, abaixo enumerados, passam a vigorar com as seguintes alterações:
porte na mencionada legislação, nem sempre atende os anseios da Nação.
"Art. J9
Projeto idêntico foi apresentado pelo ilustre parlamentar Deputado
P:.1rágrafo único. Na falia-de-fixação do subsídio a que sereOdacir Klein, na Câmara dos Deputados, o que mostra uma identificação de
fere o caput deste artigo, poderá a Câmara Municipal eleita fixá-lo
propósitos de Parlamentares das duas Casas, sobi'e o- asSunto.
para a mesma legislatura, obsçrvados os critérios e limites estabeleSala das Sessões, 27 de março de 1980.--- PedrO Simon.
cidos nesta Lei, retroagindo a vigência do ato à data do início da legislatura.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

a

PROJETO DE LEI DO SENADO No 37, DE 1980 -

Complementar

Dá nova redação ao dispositivo da Lei Complementar n'~ 25~ de 2
de julho de 1975, que estabelece critérios e limites para a fixaçào da
remuneração de Vereadores.
O Congresso NaciOnal deci-etã.:

-

---~--- ------~

Art. l~'

No art. 79 da Lei Compleinentar n9 25, de 2 de julho de 1975,
substitua~se a expressão "3% (três por ceniÓ)" por "5% (cinco por cento)".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Art. 49 A remuneração dos Vereadores não pode ultrapassar,
no seu total, os seguintes limites em relação à dos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo Estado:
1- ................................................ ..

11- •••<-••···········"·············· .. ···········111- ............................................... .
IV- .................... , .................. ·....••·.... .
V- ..................... ~.-......................... .
VI- .......................•........................
VIl- .............•o .•.• ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII.. , ......................................... .
IXX- a remuneração mínima dos Vereadores será de 3% (três
por cento) da que couber ao_ Deputado Estadual, podendo, nesse caso; a despesa ultrapassar o per~ntual previsto no art. 79
Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores dos Territórios do Amapá, Rondônia e Roraima será calculado com base na
dos Deputados às Assembléias dos Estados do Parâ, Amazonas c
Acre, respectivamente.

A Lei Complementar n9 38, de 13 de novembro de 1979, modificou aredaçào de vários dispositivos da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de
1975.
A alteração mais ínlportante introduzida pelo novo diploma legal foi a
que permitiu -que a fixação da remuneração dos vereadores ficasse vinculada
percentualmente ao total da remuneração dos deputados estaduais e não mais
aos subsídios, como ocorria- anteriormente.
ConseqUentemente, melhorou bastante a remuneração dos vereadores,
Art. 6"' Poderão as Câmaras Municipais atualizãr a remunecom exceção daqueles que não puderam se beneficiar das vantagens da nova
ração dos Vereadores para a mesma legislatura quando ocorrer filei, face ao limite de 3% (três por cento) sobre a receita realizada no exercício
xaçàb ou reajustamento da remuneração dos Deputados dos respecimediatamente anterior, fixado pelo art. 79 da Lei Complementar n9 25, de 2
tivos Estados, observado o disposto no art. 4'?"
de julho de 1975 para a despesa com a remuneração dos vereadores, em cada
município.
Art. 39 Fica revogado o art. 3'? da Lei ComPlementar n~' 25, de 2 de_juEste projeto, portanto, o que pretende é elevar aquele percentual para Iho de 1975.
5% (cinco por Cento), num desdobramento lógico da Lei Complementar n"'
Art. 49 Poderão as Câmaras Municipais, na legislatura em curso, atua38, de 13 de novembro de 1979 que, somente assim, poderá alcançar o seu lizar a remuneração dos Vereadores, _segundo os critérios da presente Lei.
completo objetivo. Se a I~i admitiu o aumento da despesa, deve permitir a
Art. 5"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
majoração do percentual.
Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário.
Não é demais salientar O importante papel que desempenha o vereador
Brasília, 13 de novembro de 1979; 158'? da Independência e 91"' daRena vida político-administrativa dos municípios. E, como é óbvio, as suas des- pública. - Joào Figueiredo- Petrónio Portclla.
pesas de representação polftica são crescentes, no coritato diáiiO com a comu(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
nidade que o elegeu. t: mais do que justo, portanto, que a lei lhe propOrcione
condições financeiras cOndignas, a -exemplo do que faz com os demais titula-PROJETO DE LEI DO SENADO N• 38, OE 1980
res da representação popular, na área do Poder Legislativo. ~Humberto LuAcrescenta artigo ao Código Civil para dispor acerca da escritura
cena.
pública e seus requisitos.

LEG!SLAÇÀO CITADA

O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 Após o art. 134 do Código Civil, Lei n~' 3.071, de i"' de janeiro
de 1916, serli'in.S6riâõ o art. 134-I, do seguinte teor: "art. 134-I -A escrituEstabelece critério e limites para a fixação da remuneração de ra pública, lavradas em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública,
Vereadores.
fazendo prova plena.
§ I I' Salvo quando exigidos por lei outros requisitos, a escrüura pública
deve conter:
a} Data e local de sua realização.
Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá, em
b) Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos
cada Município,-Uitril(Jassar, anualmente; 3% (três por cento) da receita efeti~
haj:.~m comparecido ao ato, por si, como representantes, intervenientes ou tesvamente realizada no exercício imediatamente anterior.
Parágrafo único. Se a remuneração calculada de acordo com as nor- temunhas.
c) NOme, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio c residência
mas do artigo 4"' ultrapassar esse limite, será reduzida para que não o exceda.
das parte..<; e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do
regime de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação.
LEI COMPLEMENTAR No 25, DE 2 DE JULHO DE 1975

_
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mente pode ser solvida com a fixação do ramo do direito em cujo âmbito devem ser disciplinados os requisitos da escritura pública: se no direito civil, se
no direito processual civil, se na organização judiciária. Os dois primeiros se
encontram na esfera de competência da União, à qual, por força do art. 8'1,
XVII, .. b", cabe legislar sobre direito civil e direito processual; o terceiro pertence ao âmbito de competência legislativa dos Estados-membros.
A matéria é controvertida. Há os que entendem que ela se situa no campo do direito civil, uma vez que diz respeito à forma do negócio jurídico. Outros sustentam que deve ela ser regulada pelo processo civil, porquanto a esse
ramo do direito cabe a disciplina da prova, e a escritura pública, ainda quando elemento essencial de um negócio jurídico, não deixa de ser- como o é se
utilizada ad probationem tantum- prova documental dele.·E, aqui, entra-se
em terreno movediço: a prova é matéria de direito civil ou direito processual
civil? Finalmente, existe quem defenda que os requisitos da escritura pública,
antes da Emenda Constitucioiial n9 7/77- que estendeu a competência legislativa da União aos tabelionatos -, deviam ser disciplinados, como atribuição de órgão do chamado foro extrajudicial, pela legislação relativa à or~
ganização judiciária.
Hoje, a questão da competência deixou de existir, pois cabendo, a partir
da referida Emenda n'1 7/77. à União legislar, também, sobre tabelionatos,
qualquer dessas posições doutrinárias qtie se ãdote levará, sempre, ao mesmo
Justificação
resultado: incumbe à União a disciplina dos requisitos da escritura pública.
Limito-me a invocar a dissertação "Os requisiros da escritura: pública no Mas o problema não é despiciendo para quem -como se fará nesta palestra
direito brasileiro", de autoria do douto professor e notável Ministro José - o examine sob o ângulo histórico.
Carlos Moreira Alves, que, para enriquecer os Anais do Senado Federal
Sou dos que sustentam que, quer se encare a escritura pública pelo ângu"
tomo a liberdade de anexar ao projeto.
O exímio civilista mostrou que até o advento do Código Civil era inequí- lo de forma essencial à validade do negócio jurídico, quer se focalize ela como
voco que os requisitos da escritura pública estavam fixados nas Ordenações, e prova documental, sua disciplina deve ser estabelecida na legislação civil, e,
Teixeim de Freitas, na Consolidação, art. 386, o Decreto n9 4.824, de 1871, não, na processual ou na relativa à organização judiciária. Mesmo a prova
arts. 78 e 79, Ribas, na Consolidação, art. 367, o Decreto n• 3.084, de 1898, pré-constituída- como o é a escritura pública ad probationem tantum -, não
arts. 264 e 265, Carlos de Carvalho, na Nova Consolidação, arts. 254 e 255, se destina ela exclu~vamente à demonstração da existência do negócio jurídinão rnai$ fizeram que referir o disposto nas Ordenações. Outrossim, -de 1916 co no processo judicial; e, em se tratando de escritura pública que às mais das
aos nossos dias, quer dizer, da promulgação do Código Civil até hoje nada de vezes é usada como requisito de validade do negócio jurídico solene (ad solenovo ou em contrário foi editado, de modo que os requisitos da escritura mitatem), o que diz respeito aos elementos essenciais do negócio jurídico, ainpública continuam a ser disciplinados pelas Ordenações, urna vez que o da mais se acentua seu carãter de instituto de direito material, de direito civil.
art. 1.807 do Código revogou "ficam revogadas as Ordenações, Alvarás, CHIOVENDA, dissertando sobre a natureza processual das normas sobre a
Leis, Decretos, Resoluções, Usos e Costumes concernentes às matérias de di- prova e a eficácia da lei processual no tempo, depois de acentuar que as norreito civil reguladas neste Código", e o Código não regulou a matéria em cau- mas probatórias podem, ou não, ter natureza processual (e, por isso, distinsa. ••f:, ·talvez, o traço único de sobrevivência, n<:ste lado do Atlântico, da ve- gue as normas probatórias gerais das normas probatórías particulares), alude
à hipótese de normas particulares que exigem a documentação escrita de uma
lha codificação portugUesa".
O projeto se vale do art. 213 do Projeto de Código Civil. A sua inserção relação jurídica, e acentua que, nesse caso, que o da escritura exigida ad
no texto do Código Civil, entre os arts. 134 e 135, passando a ser o art. 134... substantiam ou ad solemitatem, a norma que a estabelece é de direito material,
1, se inspira no que faz o legislador francês em relação ao Código de Napo- pois não se dirige à formação de convicção do juiz, mas à existência do ato jurfdico, razão por que se lhe aplica o princípio tempus-regit actum. E se assim é
leão.
quanto à exigência, asslm o setâ, também, quanto aos requisitos essenciais da
Sala das Sessões, 27 de março de 1980. - Paulo Brossard.
forma exigida.
Aliás, com relação a vários aspectos concernentes à prova - assim,
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O AUTOR DO PROJE- quanto ao seu ônus, às presunções iuris tantum, à limitação da prova testemuTO EM sDA JUSTIFICAÇÃO:
nhal em face do valor do contrato, à prova pré-constituída -, GOLDSCHMIDT os considera como objeto do direito material, enquadrando-os no que
OS REQUISITOS DA ESCRITURA PUBLICA
denominou direito judiciário material, que pertence ao direito público, maS se
NO DIREITO BRASILEIRO
José Carlos Moreira Alves não confunde com o direito processual.
Por outro lado, o liame que alguns pretendem que exista entre os requisiSejam minhas primeiras palavras as de agradecimento pela saudação que tos da escritura pública e a organização judiciâria é sobremodo tênue para
me acaba de ser feita pelo Presidente do Colégio Notarial Brasileiro.
justificar seja a legislação concernente a esta O terreno próprio para a disipliHá algum tempo, fui convidado pelo Dr. Djêta Medeiros para dizer al- na deles. A prevalecer essa tese, ter-se-ia que admitir que a diSciplina de detergumas palavras sobre problema que, recentemente, se discutiu no Supremo minado ofício- no caso, a.dos tabeliães- teria o cOndão de trazer, para a
Tribunal Federal: qual a lei que, no Brasil, vigorava com relação aos requisi- sua esfera de competência, a regulamentação dos negócios jurídicos de que
tos da escritura pública.
participassem necessariamente os titulares desses ofícios. E isso, evidenteEssa questão - que é mais complexa do que, à primeira vista, parece- mente, não ocorre.
jâ havia sido agitada quando da elaboração do Projeto de 'Código Civil que
De qualquer sorte, pois, desde a implantação, no Brasil, do Estado fedeora tramita pelo Congresso Nacional. Na exposição de motivos que elaborei ral, quando surgiu o problema da discriminação de competência legislativa
para a Parte Geral do Anteprojeto publicado em 1973, escrevi estas palavras: entre a União, os Estados e os MunicípioS, a disciplina dos requisitos da escritura pública - perteriça ela ao direito civil, ao direito processual civil ou
"Finalmente, no título relativo à prova, além de correções,
ao direito judiciário mãtericil - compete à -União Federal.
principalmente de forma, nos artigos 217, 221 e 222 (aluais 216, 220 e
Firmado esse ponto, surge, então, a pergunta: que lei federal regula,
221), introduziu-se no Anteprojeto um dispoSítivo (que tomou o n9
atualmente, em nosso País, os requisitos da escritura pública?
211) para regular a escritura pública, cuja disciplina, ainda hoje sePraxes seculares observadas nesse terreno têm, por certo, afastado essa
guida, vem das Ordenações do Reino; ... "
indagação da cogitação da grande maioria até dos que participam, por dever
Como se vê, nessa oportunidade, chegou-se à conclusão de que a discipli- de oficio, da lavratura dessas escrituras. E não poucos se surpreenderão com
na dos requisitos da escritura pública ainda se fazia iiO Brasil pelas Orde- a própria pergunta, a que, no entanto, não saberão responder, à semelhança
nações Filipinas.
daquele homem que, empregado de uma ferrovia, durante dezenas de anos
Para enfrentar-se esse problema, é mister, preliminarmente, determinar, teve por função bater com uma barra de ferro nas rodas dos trens que chegaem face da discriminação constitucional de competência legislativa, se com- vam à estação, e, um dia, indagado da razão de ser daquelas batidas,
pete à União ou ao Estado-membro legislar a esse respeito. Questão que so- admirou~se por ignorá-la.
Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes.
Referência ao-cumprimento das exigêncíilS legais e fiscais inerentes à
legitimidade do ato.
f) Declaraçào de ter sído lida na presença das partes e demais comparew
centes, ou de que todos a leram.
g) Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do
tabelião, encerrando o ato.
§ 2<? Se algum comparecente não puder ou nãO souber escrever, outra
pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.
§ 39 A escritura serã redigida na língua nacional.
§ 4s> Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o
tabelião n_ão entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra
pessoa capaz, que, ajuízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes.
§ 5'1 Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem
puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos
duas testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade".
Art. 2'1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'1 Revogam-se as disposições em contrário.
d}

e)

e
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A questão, em verdade, é mais complexa do que pode parecer à primeir~
vista, e, para enfrentá-la, recuarei no tempo, para, firmado o ponto de partida, avançar até nossos dias.
Volvamos, pois, nossas vistas ao direito português de êpocas d'antanho.

sa Chançallaria, e que as nossas Justiças lho fação publicar em Concellho na
primeira domaã de cada huum mcz: o qual Regimento he este, que se adiante
segue". Nesse regimento, no tocante às formalidades das escrituras públicas,
determina-se que ~·os ditos Taballliaães escrepvam todalas notas dos contrautos em livro de portacollo, e como forem escriptas, que logo as leam perante
Em Portugal, no longínquo ano de 1305 (quase um século após P. Rao- as partes, e testemunhas; e se as partes as outroguarem, logo so-assinern de
Iis, em 1218, se intitular em escritura, "primus et publicus tabellio Do mini seus nomes as notas; e se assinar nom souberem, assine por elles h uma das diRegis A. jufatus in Ulixbona"), encontram--se dois regimentos de tabeliãs, os tas testemunhas, ou alguií Taballiaã, e non o que a nota fezer, fazendo
mais antigos de que restam memória. Um, de 12 de Janeiro: o _outro, de 15 do memçom como sob-assina pela parte, ou partes, por quanto ellas nom sabem
mesmo mês. A este alude PONTES DE MIRANDA como sendo do ano de assinar: e se em leendo a dita nota, em ella doi adido, ou mingua do per antre
1343, mas há, nessa afirmação, um equívoco, que se explica pelo fato- como Unha, ou riscadura, 0 dito Taballiam faça de tudo mençom na fim da dita
noticia João Pedro Ribeiro em suas Dissertações Cronológícas e Críticas fiota ante da assinaçom das ditas partes, e testemÚnhas em guisa, que ao dessobre a História e Jurisprudência Eclesiática e Civil de Portugal (vol. II, págs. 2 pois nom possa sobre ello vir duvida algüa"; que use acontecer que os Tae 23 a 26) - de ter sido utilizada, em Portugal, a princípio, a era de César balliães nom conheçam algiía das partes, que os ditos contrautos querem fir~
(mais propriamente, a era de Augusto César) na datação de documentos; esse mar) elles nom farom taaes escripturas, salvo se as ditas partes trouverem aisistema foi adotado até a Lei de 1.5 de agosto de 1422, devida a D. João I, que glla testemunha, que digua, que as conhece; e em fim da nota os TaballiaaCes
mandou .. a todolos Taballiaães e Escripvães em todolos con~rautos e escrip- façam mençom como a dita testemunha, ou testemunhas conhecem a dita
turas, que fezerem, ponham Anno do Na.scimento de Nosso Senhor Jesu parte ou partes"; e que "os ditos Taballiaães nas ditas escripturas, que assy
Christo, assi como ante soyam a poer Era de César: e esto lhes manda que fezerem ponhão sempre o dia, e mez, e era, e a Cidade, ou Villa, ou lugnar,
façam assi, sob pena de privaçom dos Officios" (Ord. Afonsinas, Livro IV • bonde as houverem de fazer", princípio esse que asSim já se vinha observando
Título LXVI); e, para a conversão da era de Augusto César para a era de com a linguagem cartorãria que atravessou os séculos: uSabhão quantos este
Cristo, é mister que se diminuam 38 anos nas datas que seguem a primeira. stromento vierem, que na Era de mil quatro centos quarenta dous annos, caPor isso, 15 de janeiro de 1343 da era de Augusto Cés~r corresponde, na era torze dias do mez de Maio na Cidade de Lisboa, nas pouzadas de Gonçalo
de Cristo, a: 15 de janeiro de 130.5.
Steves, Contador D'El Rey. em presença de mym Gonçalo Gonçalviz, PubliEm ambos esses regimentos encontram-se alguns princípios sobre forma- co Notairo, ... " (apud João Pedro Ribeiro, ob. cit., tomo IV, parte 1, 2• ed.,
!idades nas escrituras públicas.
pág. 191).
No de 12 de janeiro de 1305 _ao que sei ainda não publicado, razão
As Ordenações Manuelinas, ?e 1521, ta.mbém a~.u~en:- titulo LIX d.e
por que me valho das informações que se ach~m em Gama Barros na sua . seu Livro 1- a requisitos das escnturas púbhcas. A disciplma que, a ?ropóstHistória da Administração Pública em Portugal nos Séculos X/I a
(2' ed., to, aí se contém já é mais aperfeiçoada, como se vê destas transcnções:
- vol. VIII, pág. 379) -,já se determinava (e a pena para a transgressões de
"Primeiramente os Tabeliães das Notas escreveram todas as
suas normas era a de morte) que, quando os outorgantes da escritura fossem
Notas dos contractos que fezerem em seu livro de Notas, que cada
desconhecidos do tabelião, este deveria exigir que eles apresentassem teste~
huü ha de teer, e como forem escriptas, loguo as leam presente as
munhas que lhes atestassem a identidade; e ''os instrumentos hão de ser feitos
partes, e testemunhas, as quaes ao menos seram duas, e tanto que as
pelas notas lançadas nos livros, as quais devem ser lidas às partes e confirmapartes outorguarem, assinaram as ditas partes, e testemunhas; e se
das por elas."
cada hiía das parte assinar nom souber, assinará por ella hiía pesJá o regimento de 15 de janeiro de 1305, que é bem mais extenso, foi resoa, ou outra teStemunha que seja aalem das duas testemunhas, fazendo mençam como assina pola parte ou partes, por quanto ella
centemente publicado pela Universidade de Lisboa no "Livro das Leis e Posturas" (Lisboa, 1971, pâgs, 63 a 70). Compõe-se ele de vinte e nove artigos, e,
nom sabem assinar. E se em lendo a dita Nota for corregido, emadicomo se vê de seu texto, em razão das queixas que se faziam contra os tabedo ou minguoado por antrelinha, ou riscadura, algüa cousa, o dito
liães por não cumprirem muitos dos preceitos que lhes disciplinam o oficio,
Tabaliam fará de todo mençam no fim da dita Nota, ante de as par~
determinou-lhes jurassem cumprir os deveres do cargo, que declararou quais
tes e testemunhas assinarem, em guisa, que ao despois nom possa
fossem. Alguns de ~eus dispositivos se referem a formalidades da escritura
sobre elle a ver duvida algüa.
pública; assim, cm virtude dos artigos 14 e 16, deveriam colocar, sempre, nos
... · · · · · ..... · • •. · ·. · · · · • · · ~ ··· · • ·• · · •
instrumento-s,. o dia, a era e o lugar em que tivessem sido feitos, os nomes das
2 E se B.contecer que os ditos Taballiaães nom conheçam algüas
pessoas que neles intervieram e o objeto de que tratavam, tudo isso por exten~
das partes, que os ditos contractos querem afirmar, elles nom façam
so, e não abreviadamente, sem entrelinhas nem rapaduras; e, nas escrituras
taes escripturas, salvo se as ditas partes trouverem duas testemunhas
"que forem no Reyno", estabelecia o artigo 17, "registem nas em papel e
dignas de fee, que os ditos Tabaliies conheçam, que diguam que as
leam sse ante perdante as testemunhas ante que essas scripturas seiam fcctas e
conhecem, e em f1111 da Nota os Tabaliies façam mençam, como as
ditas testemunhas conhecem a dita parte ou partes, as quaes testeassjannadas em guisa que sabham hi a verdade as testemunhas quando comprir".
munhas isso mesmo assinaram na Nota.
3 Item os ditos Tabaliã.es nas escripturas que fezcrem ponham
A esses dois regimentos, segue-se-lhes outro, editado trinta e cinco anos
mais tarde, a 15 de janeiro de 1340. Nele, sobre a mat~ria de que me ocupo,
sempre o mez, dia, e anno, e a Cidade, Villa, ou Lugar, e casa, cm
nada há de novo.
que as fezerem, c assi os seus nome~ delles Tabaliães, que as fazemu.

xV

+ • • • • • • • .. • • • •

O próximo passo ocorre pouco mais de um sêculo depois, em 1445, com
a promulgação das Ordenações Afonsinas, que ~ o mais antigo dos Códigos
da Europa nos tempos modernos, e para cuja elaboração se tem sustentado,
não sem oposição, que o Livro das Leis e Posturas- onde se encontra o regimento de l~ de janeiro de 1305- tenha servido como trabalho preparatório.
O q~e é certo é que, no título XL VII do livro I das Ordenações Afonsinas'
("Do que pertence ao Officio dos Taballiiaes, e artigos, que ham de levar
com as cartas dos Officios"), jã se encontra, embora observadas as linhas gerais do regimento de 15 de janeiro de 1305, uma disciplina mais bem estruturada do tabelionato como oficio e de formalidades essenciais das escrituras
públicas. No intróito desse título assim se justifica a necessidade desse regimento: .. Porque achamos, que os Taballiaães dos nossos Regnos quando de
Nos ham os ditos officios som acerca deites muito ignorantes, do que se a Nos
podia seguir, e segueria desserviço, e ao povvp dampno, e perda se nom proveessemos a ello em algüa maneira: porem consiramos de lhes fazer regímento, e Hordenança, per que se ajão de reger em tal guisa, que querendo elles
seer bem diligentes em seus officios, ligeiramente os possam bem servir sem
seu prigoo, e dampno do povvo e por elles non allegarem ignorancia deste
nosso Regimento, Mandamos ao nosso Chançaller que nas cartas de seus officios mande a cadã huum escrcpver como elle leva o dito Regimento da nos~

• • • • • • •

Já aparece nesse texto, ao invés da denominação .. Livro de Portacollo",
a designação. ainda hoje conservada, de H Livro de notas"; indica...se o núme~
ro das testemunhas instrumentárias (Duas, no mínimo, uma a menos do que
geralmente se encontra nas escrituras mais antigas); a assinatura a rogo se fará por outrem que não as duas testemunhas instrumentárias; duas, também~
as testemunhas conhecidas do tabelião para, no caso de este não conhecer ai~
guma das partes, atestar a identidade dela; e se explicita que nas escrituras
conste o nome do tabelião, o que, aliás, era praxe velha, jâ observada, na
península ibérica, desde o século X (cf. João Pedro Ribeiro, ob. Cit., torno
IV, parte I, pâgs. - 13/14).
Em 1603, as Ordenações Manuelinas são substituídas pelas Ordenações
Flipinas. Tambêm nestas se encontram - principalmente nos títulos 78 e 80
do Livro I - normas que disciplinam os requisitos das escrituras públicas.
Correia Telles, em sua obra "Manual do Tabelião ott_ ensaios de jurisprudência eurcmática", publicada em 1862, quando ainda estavam em vigor, em
Portugal, as Ordenações Filipiilas, assim compendia os requisitos por elas
exigidos para a validade das escrituras públicas;
"§ 49 Mas para uma escriptura se presumir verdadeira é preciso
que seja revestida das solemnidades que a lei ordena; taes são:
1' O dia, mez e anno em que é feita;
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2' A declaração da cidade, villa ou Ioga r e casa onde é feita O r.
L. I. T. 80, § 7.
- -..
3• A declaração se conhecem as partes ou se não conhecidas das
testemunhas do contrato ou de outras, que devem ser dignas de fé, e
assignar a escriptura, Ord. L. 1, T. 78, § 6.
4' Cópia de procuração ou procurações; se o contrato for tratado entre pessoas que digam ser procuradores de outros. D' este requisítO não falia o Regimento; mas observa-se por _estylo e deduz-se
da Ord. L. 3, T. 60, pr. e T. 29, pr.
--·

Sexta-feira 28 607

§ 7'i' E não sabendo escrever qualquer das partes, assinatura
de mais outra testemunha, além das duas, que declare assinar a rogo
da parte, ou das partes, que não s~bem escrever (Ord. L. lY T. 78, §
4•)."
Em 20 de setembro de 1871, foi promulgada pela Princesa Imperial Re-

gente a Lei n'i' 2.033, que alterou diversas disposições da legislação judiciãria.
Em seu art. 29, § 8'i', permitiu que os tabeliães pudessem lavrar as escrituras
por escreventes juramen-tados, subscrevendo-as eles e carregando com a inteira responsabilidade, bem como admitiu que tivessem mais de um livro de esw
5' Declaração de. ter sido lido o contrato depois de escripto pe- crituras, na forma a ser estabelecida em regulamento. Esse regulamento foi
baixado pouco depois pelo Decreto n' 4.824, de 22 de novembro de 1871, onrante as partes e duas testemunhas. Ord. L. l, T. 78, § 4.
6' Ressalva das emendas, entre linhas, ou palavras riscadas an- de, nos arts. 78 e 79, assim disciplinou essa matéria:
tes das assignaturas, cit. Ord.
"Art. 78. Os Tabeliães de Notas poderão fazer lavrar ases7• Assignaturas das partes outorgantes ou de uma pessoa a seu
crituras por escreventes juramentados, subscrevendo-as eles e carrerogo, e de duas testemunhas pelo menos. Cit. Ord.
gando com a inteira responsabilidade.
8• Que a escriptura se faça no livro das notas, e não ein.- papel
Excetuam-se as seguintes, que-pelo próprio Tabelião devem ser

avulso. Cit. Qrd. (pâgs. 16/71).

Era essa a disciplina dos requisitos das escrituras públicas no Brasil, nos
períodos em que foi colónia e, posteriormente, reino. Proclamada sua inde-.
pendência em !822, lei de 20 de outubro de 1823 jâ determinava que conti-

nuavam a vigorar, neste lado do Atlântico, as Ordenações, leis e decretos promulgados pelos reis de Portugal até 25 de abril de 1821, enquanto se não organizasse novo Código, ou não fossem especialmente alterados. E a Constituição de 1824 estabelecia no número 18 de seu art. 179: uorganizar-se-â,
quanto antes, um código civil e criminal, fundado nas sólidas bases da justiça
e eqüidade." Determinação, porém, a que só se deu cumprimento, com relação ao direito civil, quase um século mais tarde.
Qual a disciplina, em nosso País, dos requi.Sit()s da escritura pública, antes de o Código Civil entrar em vigor a (9 de jarleiro de 1917?
Sem dúvida alguma, continuaram vigentes nesse período as normas, a
propósito~ das Orderi8.ções Filipinas.
É certo que uma ou outra foi incoq?oraâa à legislação jâ promulgada no
Brasil. Assim, por exemplo, rezava o art. 146 do Decreto n9 737, de 25 de no~
vembro de 1850: ..Também não produZirão-efeito os instrumentos públicos
ou particulares e quaisquer documentos emendados ou entrelinhados em lugar substancial e suspeito, não sendo a emenda competentemente ressalvada." Mas, logo em-seguida- mesmo no tocante a essa exigência-- o Decreto n• 2.699, de 28 de novembro de 1860, quanto às escrituras públicas de

lavradas:
19 As que contiverem disposições testamentarias.
2'i' As que forem de doações cçusa mortis
Em geral, as que houverem de ser lavradas fora do cartório.
Art. 79. Os mesmos Tabeliães poderão ter até dois livros
para as escrituras, se o Juiz de Direito o permitir, reconhecendo a
afluência de trabalho no cartório.
N8.s capitais, sedes de RCiações, essa licença serâ dada pelo Presidente de respectivo Tribunal.
§ 19 O livro destinado ao escrevente juramentado serâ aberto
e encerrado coin- C:ssa declaração e consideradO a penso do livro de
Notas do Tabelião.
§ 29 No livro principal de Notas, em que escrever, o próprio
Tabelião farâ por ex trato declaração da escritura lavrada pelo escrevente juramentado, com explícita menção da folha do livro a penso
do dito escrevente. Esse extrato ou resumo serâ assinado pelas partes e testemunhas sem aumento de despesa para aquelas.
§ 39 Os Tabeliães poderão registrar em livro especial as procurações e documentos, que as partes apresentarem e de acordo com
elas; contanto que na escritura pública façam declaração e remissão
à folha desse livro com as especificações necessárias, a aprazimento

das partes (pãgs. 680/681)."
compra e venda de escravo.s e outros contratos semelhantes de que se paga
meia siza, preceituava em seu art. 39, § 19: "As escrituras serão lavradas por
Menos -de três anos depois, a 2 de setembro de 1874, a disciplina esordem cronológica em livro especial de notas, aberto, numerado, rubricado, e
encerrado, na forma da legiSlação em vigor, por Tabelião de notas legitima- tabelecida no artigo 79 do Decreto 4.824 era modificada pela estabelecida no
mente constituído, ou por Escrivão de Paz nos lugares designados pelo art. 19 artigo I' do Decreto 5.738, de 2 de setembro de 1874:
da Lei de 30 de outubro de 1830, e conterão, além das declarações exigidas
"Art. 1'i' Na corte e nas capitais das Províncias, os Tabeliães
pela Ord. L. I• T. 78 §§ 4', 5• e 6• e T. 80 § 7', os nomes e moradas dos conterão dois dois livrOs de notas~ além dos de registro e procurações,
traentes; e o nome, sexo, cor, ofício ou profisSão, estado, idade e naturalidade
um para as escrituras de compra e venda e quaisquer a tos translatido escravo; e quaisquer outras qualidades ou sinais, que o possam distinguir".
vos da propriedade plena ou limitada, e outro para as mais escrituw
Como se vê, a remissão-às formalidades em geral das escrituras públicas se faras.
zia aos textos das Ordenações Filipinas. Por isso mesmo, Teixeira de Freitas,
§ I'i' Esta disposição é aplicável aos Tabeliães das outras cidades
ao publicar, em 1858, a Consolidação das Leis Civis, reunia a disciplina desses
populosas, em que assim o exigir a afluência de trabalho no carrequisitos no art. -386 de sua obra, sendo que todas as remissões se fazem a
tório, com licença d9 Presidente da Relação, ouvido o Juiz de Direitextos das referidas OrdenaÇões. Eis o teor desse dispositivo, com a indicação
to da comarca, ou sobre representação deste.
dos lugares correspondentes de que foram extraídos:

..Art. 386. As escrituras serão logo lavradas nos Livros das
Notas, e não em papel avulso (Ord. L. }9T, 88, §59); e para sua solenidade e validade, devem conter:

§ 2'i' Nos livros de notas escreverão indistintamente os Tabeliães
e seus Escreventes juramentados, guardada a exceção feita no art. 78
do Decreto n9 4.824, de 22 de novembro de 1871, e subscrevendo os
Tabeliães as escrituras que os Escreventes lavrarem, sem necessidaw

§ I•
§ 7•);

de de extraio (pâg. 941)."

O dia, mês e ano em que são feitas (Ord. L. !9 T. 80,

§ 29 A declara-ção da cidade, vila, ou lugar e casa, onde forem

t:

lavradas (Ord. L. 1'
80, § 7');
§ 39 A declaração do conhecer o Tabelião as partes, ou de serem estas conhecidas de duas testemunhas dignas de fé, que digam

Alterando-se a legislação atê então vigente, admitiu-se, como se vê, com
restrições, a lavratura de escrituras públicas por escreventes juramentados.
Além disso, a parte final do§ 14 do artigo 29 daLei'2.033/1871 determi-

nava que o Governo faria uconsolidar todas as disposições legislativas e reguque as conhecem, e que assinem o instrumento (Ord. L. }'i' T._78, § lamentares concernentes ao processo civil e criminal". Para cumprimento
6•);
dessa disposição, foi encarregado o notável professor da Faculdade de Direi§ 4'i' A de ter sido lido o contrato, depois de escrito, perante to de São Paulo, Antonio Joaquim Ribas, que escreve _a ..Consolidação das
as partes, e as duas testemunhas (Ord. L. I' T. 78, § 4•);
Leis do Processo Civil", tornada obrigatória pela Resolução de Consulta de
§ 59 Ressalva no fim da Nota, antes das assinaturas das 28 de dezembro de 1876. Nessa Consolidação, Iiã artigo especifico- o 367emendas, entrelinhas, palavras riscadas; ou de qualquer coisa, que sobre os requisitos dos instrumentos públicos (inclu!õ!iye as escrituras, a que
dúvida faça (Ord. L. I' T. 78, § 4•);
dizia respeito a reinissão ali feita ao§ 39 do artigo 365)_. Pelas referências que
§ 69 A assinatura das partes outorgantes, e das testemunhas esse dispositivo faz às normas consolidadas (e, na transcrição que abaixo deJe
ao menos (Ord. L. I' T. 78, § 4');
se farâ, serão elas colocadas entre parênteses), verifica-se que, em geral, ainda
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continuavam em vigor os preceitos vindos das Organizações Filipinas. Eis o
teor desse artigo 367:
..Art. 367. Os requisitos dos instrumentos públicos dos§§ 311, 411
e 5• do art. 365 são:
§ 19 Ser feito por oficial público, para esse fim autorizado, no
exercício legal de seu cargo, e rogado (Ord. L. 111 Tit. 80, § 137 e Tit.
78, § 5•).
§ 211 Constar dos atas perante o dito oficial praticados (val.
Cons. 89 Cap. I•; Peg. For. Cap. I, n• 145; Lei de 20 de junho de
1774, § 33, verbo: - que as vissem escrever ).
§ 39 Ser fielmente extraído do protocolo, dos livros de notas, ou
dos livros das repartições fiscais e outras de que trata o art. 365, § 49,
destinados para o lançamento dos respectivos atas (Ord. L. 19 Tit.
78, §§ 2• e 5•; Tit. 66, § 23; Lei de I• de out. de 1828, arts. 50 e 77,
etc.).
§ 49 Conter a declaração da data e lugar em que foi feito, isto é,
o ano, mês e dia, a cidade, vila, ou lugar e casa, em que foi escrito
(Ord. L. 1•, Tit. 24, §§ 16 e 36; Tit. 79, §§ 4• e 5•; Tit. 80, § 7•).
§ 59 A dos nomes dos contratantes, a sua assinatura, ou de outra pessoa, o rogo delas, caso nã:) saibam assinar (Ord. L. }9, Tit. 78,
§§ 4• e 5•, Tit. 48, ~ 15 e 16; L. 4•, Tit. 33, § I•).
§ 6• O sinal público do tabelião ou escrivão (Ord. L. I•, Tit. 78,
§ 5• e Tit. 97, § 5•; Reg. do Des. do Paço, §§ 64 e 71).
§ 79 A subscrição de duas testemunhas pelo menos, devendo ser
lido o instrumento perante elas e as partes (Ord. L. 19, Tít. 78, § 49),
Não sendo estas conhecidas pelo Tabelião, nem pelas testemunhas1 devem no instrumento intervir mais duas testemunhas que as
conheçam, fazendo-se destas expressa menção no instrumento (Ord.
L. 1•- Tit. 78, § 6•)."
Jâ na república, a Consolidação das leis referentes à Justiça Federal
aprovada pelo Decreto 3.084, deSde novembro de 1898, voltou a tratar, nos
artigos 264 e 265 de sua Parte Terceira (.. Processo Civil"), dos requisitos das
escrituras públicas. Ei~los:
..Art. 264. Pa_ra serem autêntiças e sOlet!e_s as escrituras públicas
devem preencher os seguintes requisitos:
19 Ser lavradas pelos tabeliães cm livros de notas abertos, nu~
merados, rubricados e encerrados pelas autoridades competentes e
devidamente selados;
29 Ser o instrumento feito no lugar em que o tabelião tem o carater de oficial público e que este se achasse no exercício de suas
funções;
39 Conter:
a) o dia, mês e ano cm que são feitas;
b) a declaração da cidade, vila ou lugar e da casa onde forem
passadas;
.
c) a declaração de conhecer o tabelião as partes ou de conhecer
duas testemunhas dignas de fé, que digam que as conhecem e que assinem o instrumento;
d) declaração de ter sido lido o contrato, depois de escrito, pe~
rante as partes c duas testemunhas;
ey-reSSalva no fim da nota, antes das assinaturas, das emendas,
entrelinhas, palavras riscadas ou de qualquer coisa que dúvida faça;
f) assinatura das partes outorgantes e de duas testemunhas, ao
menos;
g) não sabendo escrever qualquer das partes, assinatura de
mais outra testemunha, além das duas, que declarece assinar a rogo
da parte ou partes, que não sabem escrever.
Art. 265. As escrituras poderão ser lavradas por escreventes juramentados, subscrevendo-a os tabeliães sob a sua inteira responsabilidade.
Excetuam-se as seguintes, que só pelo próprio tabelião devem
ser lavradas;
a) as que contiverem disposições testainentârias;
b) as que forem de doação causa mortis;
c) em geral, as que houverem de ser lavradas fora do cartório
(pâgs ..1001)."
Pela remissão concernente ao artigo 264~(a de n9 311), verifica-se que
todo ele se limita a consolidar dispositivos das Ordenações Filipinas (Ord. 1.
l., t. 78, §§ 4, 5, 6, 7, t. 80, § 7); e, pela relativa ao artigo 265 (a de n• 312), esse
dispositivo reproduzia o artigo 78 do Decreto n• 4.824, de 22 de novembro de
1871.
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Por conseguinte, tratando-se de consolidação - que, por isso mesmo,
nada criava em nosso sistema legislativo-, nela se reafirmava que continuavam em vigor, no Brasil, nesse terreno, as Ordenações Filipinas .
Ã mesma conclusão chegava, em 1895, Carlos Augusto de Carvalho, jurisconsulto a que se deve o .. Direito Civil Brasileiro recopilado ou Nova Consolidação das Leis Civis vigentes em 1l de agosto de 1899". Dos requisitos
das escrituras públicas em geral se ocupa ele em dois artigos- o de n9 254 e o
de n9 255 -, e as remissões que se encontram- em ambos aludem às Ordenações Filipinas, à Lei n• 2.033, de 1871, e aos Decretos n•s 737, de 1850;
3.084, de 1898 e o de 28 de julho de 1722, anterior, pois, à Independência.
Detenhamo-nos por um momento, para vermos o que se fazia, a esse
propósito, nos vârios projetas de Código Civil que se laboraram no Império e
na República.
No Esboço, não deixou Teixeira de Freitas de ocupar-se com os requisitos das escrituras públicas. Disciplinou-os nas oito alíneas que integram o artigo 728, cuja redação é esta:
.. Art. 728. As solenidades comuns das escrituras públicas,
que este Código decreta com a pena de nulidade, são as seguintes
(art. 698):
1~>) A declaração do tempo, em que as escrituras são feitas (art.
712, n• 1).

2•) A do lugar, bastando a da Cidade, Vila, ou povoação; e não
da casa (art. 712, n• 2).
39) A dos nomes dos outorgantes, de seus representantes vo~
luntârios ou necessários, e das testemunhas instrumentârias (art.
712, n• 3, e 714, n• 1).
4•) A do objeto e natureza do ato jurídico (art. 713, n• I).
59) A da assinatura a rogo dos outorgantes, quando estes não
sabem escrever, ou não podem assinar; e a do motivo por que não
podem assinar (art. 714, n9 5).
69) A leitura às_ pa:r;tes e testemunhas antes das assinaturas, e
menção dela (art. 714, n• 1).
79) As assinaturas dos outorgantes, ou de seus representantes
voluntários ou necessários, e das testemunhas; e a menção destas as~
sinaturas (art. 714, n9 4).
_89) O registro_ das procurações, e documentos habilitantes (art.
712, n• 5)." (Pãgs. 312/313.)
O exemplo de Teixeira de Freitas não foi seguido por Felício dos Santos,
em cujo Projeto de Código Civil, embora haja uma subseção relativa ao instrume.nto público, nada se dispõe sobre seus requisitos.
Omisso também a respeito é o Projeto de Coelho Rodrigues, não obstante nele se encontre capítulo dedicado à forma dos a tos jurídicos, no qual se
alude aos instrumentos públicos.
Na esteira de seus dois antecessores imediatos coloca-se Clóvis Bevilãcqua, que, nesse ponto, como em inúmeros outros, se valeu do Projeto de Coelho Rodrigues. Nada hã no Projeto de Bevilãcqua sobre os requisitos das escrituras públicas em geral. ~certo, 'porém, que o Instituto dos Advogados,
por seu representante Torres Neto, ofereceu substitutivo, constituído de
vârios dispositivos, aO artigo 138 do Projeto apresentado por Clóvis Bevilãcqua, o qual declarava que ..prescrevendo a lei uma forma especial para o ato,
não terã validade, se se apresentar revestido de outra forma, exceto quando
tiver sido estabelecida uma sanção diferente contra a preterição da forma exigida". Nesse substitutivo, de maneira não bem ordenada, pois dispersos por
vários artigos, encontram-se os reQuisitos necessários à validade das escrituras públicas. Seu texto pode ver-se no volume IV dos Trabalhos da Comissão
Especial da Câmara dos Deputados, pâgs. 205 e 206. Esse substitutivo, porém, não vingou.
Não admira, pois, que, ao ser promulgado, em 19 de janeiro de 1916, não
se encontrasse no texto do Código Civil dispositivo referente aos requisitos
das escrituras públicas em geral.
Essa omissão, no entanto, não resultou de posição contrâria à inclusão,
no Código Civil, de dispositivo sobre as formalidades da escritura pública. E
tanto é isso verdade que, no artigo 195, se discriminaram os requisitos do assento do matrimônio no livro de registro:
"Art. 195. Do matrimônio, logo depois de celebrado, se lavrarâ o assento no livro de registro (art. 202).
No assento, assinado pelo Presidente do ato, os cônjuges, as
testemunhas e oficial do registro, serão exarados:
I - Os nomes, prenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio c residência atual dos cônjuges.
II - Os nomes, prenomes, datas de nascimento ou de morte,
domicílio e residência atual dos pais.
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III - Os nomes e prenomes do cônjuge precedente e a data da
dissolução do casamento anterior.
IV - A data da publicação dos proclamas e da celebração do
casamento.
V - A relação dos documentos apresentados ao oficial dç registro (art. 180).
VI - Os nomes, prenomes, profissão, domicílio c residência
atual das testemunhas.
VII - O regime do casamento, com a declaração da data e do
cartório em cujas notas foi passada a escritura antenupcial, quando
o regime não for o da comunhão ou o legal, estabelecido no título
III deste livro, para certos casamentos.(1)''
E o mesmo ocorre com relação aos requisitos do testamento públi_co (art.
1.632) e do instrumento ou ato de aProvação do t.:Stamento cerrado (art.
1.638).
Surge, aqui, porém, um problema. Em seu artigo final- o de n9 1.807estabelece o Código Civil que ..ficam revogadas as Ordenações, Alvarâs, Leis,
Decretos, ResoluçÕes, Usos e Costumes concernentes às matérias de direito
civil reguladas neste Código". Com isso, revogou-se a disciplina relativa aos
requisitos das escrituras públicas que se assentava- como se viu - nas Or~
denações Filipinas com alguns acréscimos advcníentes de legislação posterior? Impõe-.sc a resposta negativa. Os comentadores do Código Civil consideram, em geral, que o artigo 1.807 deveria dizer, simplesmente, que se revogavam as disposições erri contrário. Desse paiiCer ~o próprio Clóvis Bevilãcqua. Mas a lei é mais sábia do que o legislador. ~princípio assente cm direito
- e a nossa legislação ê expressa nesse sentido (art. 29, § 19, parte final da
atual Lei de Introdução ao Código Civil) - que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Como um
Código Civil, por sua própria natureza, deve abarcar todo o direito civil
como se apresenta na época em que é ele elaborado, não fora a rcdação do
art. 1.807 - " ... concernentes às matérias de direito civil reguladas neste Códigon -, e se poderia pretender- pelo menos por aqueles, como eu, que entendem que pertence ao direito· civil a disciplina dos requisitos das escrituras
públicas como forma solene dos negócios jurídicos - que, embora omisso
nesse particular, estaria revogada a legislação anterior a propósito. A prudência da clâusula expressa no Código afasta a dúvida da revogação pela incidência do princípio ciue hoje se acha consagrado, expressamente, no artigo 29, §
lfll', parte final da Lei de Introdução ao Código Civil em vigor, pois, em virtude dela, não se revogaram todas as Ordenações, Alvarás, Leis, Decretos, Re-.
soluções, Usos e Costumes concernentes às matérias de direito civil em geral,
mas apenas as reguladas no Código, o que implica dizer que aquelas fontes
formais relativas a questões de direito civil não disciplinadas neste- como
sucede com os requisitos genéricos da escritura pública - permaneceram vigentes!
De 1916 aos nossos dias, nada de novo se verificou, na legislação brasileira, quanto aos requisitos da escritura pública.
Continuam eles, portanto, a ser disciplinados basicamente pelas Ordenações Filipinas, com um outro pormenor acrescentado por leis posteriores.
f:, talvez, o traço único de sobrevivência, neste lado do Atlântico, da velha codificação portugesa.
E seus dispositivos que, a propósito, persistem em vigor, incorporaramse, de início, à legislação do império brasiJeiro - Estado unitário - e,_ com a
repúbJica, por atração da competência legislativa da V nião, se tornaram,
como suoedeu com o Código Comercial do 1850, legislação federal.
Esse fenômeno de sobrevivência poderâ, porém, deixar de existir se vier a
transformar-se em Código Civil o Projeto que ora tramita no Congresso Nacional, e em cujo artigo 213 se lê:
"Art. 213. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião,
é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.
§ 19 Salvo qt.~.ando exigidos por lei outros requisitos, a escritura pública deve conter:
a) Data e local de sua realização.
b) Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de
quantos hajam comparecido ao ato por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas.
c) Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicflio c residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge e filiação.
d) Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes.

e) Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais
inerentes à legitimidade do ato.
f) Declaração de ter sido Jida na presença das partes e demais
comparecentes, ou de que todos a leram.
g) Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem
como a do tabelião, encerrando o ato.
§ 29 Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.
§ 3• A escritura serâ redigida na Ungua nacional.
§ 4• Se qualquer dos comparecentes não souber a Ungua na·
cional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá
comparecer tradutor público para servir de intérprete, ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes.
§ 59 Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do
ato pelo menos duas testemunhas que o conheçam e atestem sua
identidade."
Mas, ainda assim, a mudança será mais exterior do que interior; muda-se
a forma normativa por que se exteriorizam os principias, que intrinsecamente
se preservam, advenientes da legislação reino!. f: a pujante demonstração do
vigor da tradição aprovada pela prática dos séculos.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetes lidos serão publica·
dos e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lfll'-Secretário.
E lido o segl.J.if!te

REQUERIMENTO N• 41, DE 1980
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado Federal da matéria publicada na edição do jornal O Estado
de S. Paulo do dia 26 de março de 1980, intitulada "Cai no País Taxa de Escolarização".
Sala das Sessões, 27 de março de 1980. -João Calmon
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § 1•,
do Regimento Interno, o·requerimento será publicado e submetido ao exame
da Comissão Diretora.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Orestes Quêrcia, como Líder.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (SP. Como líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Desejo encaminhar à Presidência da Mesa um abaixo-assinado de ex~
prefeitos, ·ex-vereadores, vereadores atuais, líderes sindicais, principalmente
do interior do Estado de São Paulo, solicitando um esforço especial do Presi~
dente do Congresso Nacional, no sentido da realização das eleições municipais, neste ano.
Sou portador deste documento, a pedido dos interessados que são oriundos de todos os partidos políticos, não sendo este, portanto, um movimento
partidário, mas sim movimento apartidário. Nesta condição de intermediário
está também o Senador Jarbas Passarinho, que infelizmente não está presente, atendendo à solicitação desses ex-prefeitos, ex-vereadores e Vereadores,
tanto da ARENA como do MDB, que encaminharam este documento e que
passaremos à presidência.
Ocorre, Sr. Presidente, nobres colegas, que é um verdadeiro absurdo a
ocorrência dessa incerteza que grassa em todo o País, no que tange à realização ou não das próximas eleições municipais. É um· absurdo que um Senador, ao chegar à sua bas'C eleitoral, ao seu Estado, não ienha condições de
orientar os seus companheiros sobre aquilo que vai em termos de eleiçOes
que, pelo calendário, pela lei, deverão se realizar daqui a alguns meses. É um
absurdo que ocorre neste País repleto de contradições politicas, principalmente depois de 64. Ê um absurdo, repito, que nós fiquemos nesta incerteza.
Ainda ontem, o jornalista Rui Lopes dizia num artigo bem justificado
que o Governo não preteõ.ae realizar as eleições municipais deste ano, mas·
que está se esforçando no sentido de conseguir uma co~responsabi1idade com
a Oposição. Pelo que temos acompanhado nos pronunciamentos das Lideranças da Oposição, o Governo riãO Vai conseguir aliado nessa sua empreitada de não realizar eleições eSte ano.
·
O General Figueiredo, Sr. Presidente, tem conStantemente feito declarações no Sentido do respeito ao Legislativo, no sentid9 da autonomia das decisões do Poder Legislativo. Mas o que ocorreu com a Emenda Lobão, há alguns dias, demonstra que o Governo afirma uma coisa e realiza outra na prática.. Existe, como tenho dito conStantemente, uma distância muito grande!:
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entre aquilo que o Governo fala, aquilo que o Governo programa, aquilo que que tem de, em determinado momento - e esperamos que esteja próximo
o Governo promete, e aquilo que o Governo realiza na prática, no dia-a-dia esse momento -tem de assumir os seus reais direitos e decidir a respeito dos'
mais importantes assuntos para a Nação.
da sua atuação governamental.
Sr. Presidente, passo à leitura do documento:
O Sr. Humberto Lucena (PB) - Permite V. Ex• um aparte?
Ao Congresso Nacional, na pessoa de seu Presidente, Exm9 SeO SR. ORESTES QUÉRCIA (SP) - Com muito prazer.
nador Luiz Viana Filho
O Sr. Humberto Lucena (PB)- A Oposição, ao contrário, do que preLíderes municipalistas de São Paulo se unem, em movimento
tende o governo está se mobilizando por todos os meios ao seu alcance, pelos
político apartidârio, a fim de alertar os representantes do povo braseus oradores nas duas Casas do Congresso, pelas entrevistas que os seus resileiro no Congresso Nacional, que as bases político-administrativas
presentantes têm dado à imprensa, no sentido do pleito municipal deste ano.
do.País, pela importância e valor que têm, querem ser ouvidas, res.E para facilitã-lo, nobre Senador, apresentei há. dias um projeto de lei, divulpeitadas e acatadas nas decisões de governo que afetam sua autonogado pela imprensa, que atribui às comissões Ihimicipais provisórias dos parmia constitucional.
tidos em organização a competência de apresentação dos candidatos a prefeiO Brasil, por história e tradição, e porque é o melhor para seu
to, vice-prefeito ·e vereador. Acredito que essa proposição poderã ser a sopovo, necessita de afirmação democrática.
lução final deste debate em torno do assunto.
O desenvolvimento e progresso pátrio são a soma do desenvolvimento e progresso dos municípios brasileiros.
O SR. ORESTES QUÉRCIA (SP)- Agradeço, nobre Senador Hum·
Esta verdade exige de -nossos homens públicos sensibilidade
berto Lucena, seu aparte. O projeto de leí de iniciativa de V. Ex• vem como
para sentir e compreender que se o nosso povo, em suas comunidauma oferenda, no sentido de que se deixe ao Legislativo o direito, o dever de
des, serve para o trabalho, o nosso povo, também, serve e tem de
decidir a respeito desse assunto, porque, como iamos dizendo, o Governo,
participar das responsabilidades de ~colha dos governantes que,
através da palavra do Presiden~e, declara que vai respeitar- e o faz constanpor dever e obrigação, decidem e conduzem para o bom caminho os
temente - as decisões do Poder Legislativo. Na prática, isso não ~corre. Se
objetivos da Pátria comum.
deixássemos a critério do Poder Legislativo, nós, evidentemente; não deiBasta, pois, de bonitos discursos e solenes promessas de ..aberxaríamos de realizar as eleições municipais neste ano, porque todos nós, políturas democráticas"; basta de "paternalismos" ilegítimos; basta de
ticos, sabemos da necessidade do chamamento constante do povo, no sentido
sem disputa político-eleitoral desejarem falar em nome dos brasilei. de decidir, no sentido de votar, elegendo seus representantes, participando do
ros.
desenvolvimento político, que é muito importante para este País depois de 16
Por esta razão. invocamos os congressistas pátrios para o resanos de estagnação e atraso.
peito, acatamento e aprovação de legítima e autêntica reivindicação
O Sr. Itamar Franco (MG)- Permite V. Ex• um aparte?
política do povo brasileiro representado, responsavelmente, por
O SR. ORESTES QUt:RCIA (SP) -Com todo o prazer.
suas lideranças de bases municipalistas:
Que o Congresso Nacional, mantendo as eleições municipais de
o Sr. Itam-ar-Fiinco (MG) .;__Nobre Senador Orestes Quêrcia, faz bem
novembro próximo, apresente e aprove emenda constitucional estenV. Ex• em falar das eleições municipais, C-fãlaremos, até o Governo se condendo estas mesmas eleições, também, para as capitais dos estados e
vencer de que terá ele - Governo - que assumir o· ônus da prorrogação.
municípios considerados "área de segurança", e estabelecendo mandaV. Ex• falou no respeito do Executivo pelo Legislativo, mas, observe bem, a
to de 4 anos para os eleitos nesta pugna eleitoral, pois a ''coincidência
oportunidade das eleições diretas para o Governo do Estado fica a critério do
de mandatos'' é nociva aos direitos, interesses e anseios dos mum·ctpios
Executivo. E o Legislativo quem decide, mas é ainda o Executivo, com seu resquíe povo brasileiro.
cio de autoritarismo, que determina a oportunidade dessa medida, se deve ser nesQue o Congresso Nacional saiba, também, que a realização
te ano ou se deve ser no ano que vem. E mais sério ainda, Senador Orestes
destas eleições municipais significa a motivação direta para que se
Quércia, - e temos abordado insistentemente com outros companheiros o
constituam e se consolidem. já que surgirão das próprias bases políassunto na Casa - ~ o silêncio da Bancada do Governo. É impressionante
ticas, as novas agremiações partidárias do Brasil.
como a Bancada da Maioria nesta Casa permanece silencioSa. Ela não diz
A uDemocracia" só se aperfeiçoa com a constância de realiexatamente o que pensa, se quer ou não a prorrogação, se vai lutar ou não
zação de eleições, fato cívico que pei'mite ao povo, por livre vontacontra essa prorrogação. Meus parabéns a V. Ex• e a certeza de que, se o Gode, escolher sempre quem o governa.
verno pretende a prorrogação de mandatos, ele terá que assunir o ônus, porEste, Sr. Presidente, é o documento que encaminho à Mesil, so~
que nós da Oposição não vamos votar esta prorrogação.
licitando de V. Ex• o faça chegar às mãos do Senador Luiz Viana.

O SR. ORESTES QU€RCIA (SP) - Agradeço, nobre Senador Itamar

(Muito bem!)

Franco, seu aparte.

Lembro, mais uma vez, que temos no Congresso Nacional, condições de
facilitar as coisas, no sentido de que todas as agremiações políticas em formação tenham condições de realizar as eleições municipais deste ano. O projeto do Senador Humberto Lucena é um testemunho disso. Aprovado, dará
condições de os partidos realizarem as suas campanhas, lançarem os seus candidatos, com a simples criação de uma Comissão provisória. Nós, no Con~
gresso Nacional, estamos dispostos- tenho certeza absoluta- a facilitar as
coisas, no sentido de que todas as agremiações políticas em formação tenham
condições de realizar as eleições municipais deste ano, o PP, o PTB, o PT, o
PDS c o PMDB.
Sr. Presidente, antes de fazer a leitura, que é rápida, uma lauda e meia,
deste documento dirigido a V. Ex•, através deste orador e do Senador Jarbas Passarinho, e encaminhado pelo ex·Prcfeito de Leme, Orlando Franco, e
pelo ex·Prefeito de Araras, Mílton Severino, representando centenas de exPrefeitos do interior de São Paulo, ressalto um aspecto muito importante: o
respeito desses homens, desses ex-Prefeitos e ex-Vereadores ao Poder Legisla~
tivo, porque estão encaminhando um apelo, no sentido da realização das
eleições neste ano, no Sentido de que haja elêição nas áreas de segurança e
nas Capitais, um apelo não ao Presidente da República, e sim ao Presidente
do Congresso Nacional, conscientes de que apelos como esse, que envolve decisões de caráter político, devem ser dirigidos àquele que por justiça e por direito
tem competência para isto, que é o Poder Legislativo. Portanto, é aspecto queressalto, antes da leitura do documento, um documento - repito - de exPrefeitos, de ex-Vereadores, dirigido ao Presidente do Congresso Nacional, Congresso que tein sido afastado das grandes decisões deste País, mas

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Deferido o pedido de V.

Ex•.
Concedo a palavra, para breve comunicação, ao nobre Senador Lázaro
Barboza.
O SR. LÁZARO BAROZA (GO. Para comunicação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Pretendia, hoje, fazer um discurso com mais profundidade. Entretanto,
como não realizamos a sessão ordinária, valho-me da gentileza de V. Ex•.
para uma breve ·comunicação c já, ãgora, sobre um outro tema.
Hâ cerca de dois anos e meio, venho lutando no Senado para sensibilizar
a Casa no sentido de aprovar projeto de lei de minha autoria que concede ao
trabalhador rural brasileiro aposentadoria aos 55 anos de idade ou aos 35 de
serviço. Isso porque, Sr. Presidente, o trabalhador rural brasileiro começa a
trabalhar aos 5, 6 ou 7 anos de idade e quando chega aos 65 anos, previstos
!pela legislação para que faça jus à rofsera aposentadoria de meio salãrio
mínimo, se está vivo, não tem condições para gozar dos beneficies dessa apo~
sentadoria.
O projeto enfrentou a incompreensão de inúmeros Srs. Senadores e teve
tramitação dificil; mas, graças a Deus, Sr. Presidente, ontem, e V. Ex• não
imagina com que alegria, constatei no Jornal Nacional que o Governo encaro~
pou esse meu projeto e se prepara para encaminhar mensagem que é rigorosa;mente idêntica ao projeto de minha autoria, que no Senado recebeu o número
108, de 1979, alterando o art. 49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maip de
1971; que institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras providências.
·
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t com enorme alegria que vejo agora, Sr. Presidente, essa luta tão árdua,
que jâ dura tanto tempo, ser coroada de êxito. Senão pela aprovação por esta
Casa e pela Câmara dos Depufados do projeto de minha autoria, mas pela
aprovação da mensagem governamental que está sendo encaminhada ao
Congresso, copiando i'psis Jitteris o projeto que tive a honra de apresentar à
consideração desta Casa.
O trabalhador rural brasileiro está realmente a necessitar desse amparo,
dessa ajuda, ele que tem sido sempre tão esquecido. O homem que planta e
que colhe, o homem que alimenta as cidades, ele precisa realmente ser
lembrado, Sr. Presidente. De forma que minhas palavras não são palavras de
frustrações; pelo contrário, pofque vejo coroada de êxito essa minha luta,
agora encampada pelo Governo, que vai fazer justiça, pelo menos em parte,
aos esforços do sofrido camponês brasileiro.
Eram as considerações que queria tecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, para uma breve comunicação.
O SR. HELVfDIO NUNES (PI. Para uma comunicação.)- Sr. Presi·
dente e Srs. Senadores:
Quando da implantação de alíquotas diferenciadas nã incidência do Imposto sobre Circulação- de Mercadorias - ICM, no final do ano próximo
passado, tive o ensejo de manifestar-me, ainda que ligeiramente, sobre a matéria. E o fiz para, em linhas gerais, condenar a mecânica adotada, uma vez
que importou mais em elevação do que em distribuição do imposto.
Realmente, fixada em 16% para os Estados do Norte e Nordeste~ e em
15%, 15,5%, e 16%, nos anos de 1980, 1981 e 1982, respectivamente, para as
regiões Centro-Sul, a alíquota assim estabelecida apenas proporcionaria, durante dois anos, a ilusão de distribuição mais justa- e equânime. Em outras
palavras, o Executivo apenas borboleteou sobre tema da maior importância
para a vida do País.
--Na verdade, o sistema tributário nacional, afirmam todos, ê o responsável maior, no campo institucional, pela fragilidade do princípio federativo, e,
no campo financeiro, pela escassez de recursos, com graves e irreparáveis repercussões no âmbito sócio-econômico, dos Estados e dos municípios brasi~
leiros.
Todos concordam relativamente à necessidade de reformulação. Os Presidentes Garrã"stazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, sobretudo os
dois últimos, diretamente e através do Ministério da Fazenda, declararam indefensável o sistema e imperiosa a revisão tributária.
O Sr. Paulo Brossard (RS) -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HELVfDiO NUNES (PI) Paulo Brossard.

Com todo o prazer, nobre Líder

O Sr. Paulo Brossard (RS)- E mais, o próprio Professor Octávio Gouvêa de Bulhões, num depoimento ou numa exposição feita na Comissão de
Economia desta Casa, teve a honestidade intelectual, aliâs, própria do seu
alto espírito, de dizer que, tendo sido o autor ou cc-autor do novo sistema tributário, ele reconhecia que este não correspondera às finalidades perseguidas
então. Eu _ouvi estas palavras do Professor Octávio Gouvêa de Bulhões. De
modo que não são apenas os governantes, mas também o antigo Ministro e
autor do modelo que veio a ser institucionalizado, o Professor Octávio Gouvêa de Bulhões, que o reconhece.
O SR. HELVfDIO NUNES (PI)- Muito obrigado a V. Ex• pela informação que presta, que é altamente valiosa para a discUssão da matéria.
Na reformulação do sistema tributário tem destacada expressão o
ICM, criado com o propósito declarado de combater as desigualdades regionais e de promover um autêntico federalismo de cooperação, e cuja sistemática de distribuição de recursos vem gerando insuportâveis ônus para os Estados mais pobres, principalmente para aqueles cujas economias importam
muito mais do que eXportam.
Consoante o mecanismo vigente, jâ o dissemos inúmeras_ vezes, e vale
sempre repetir, os Estados mais carentes exportam impostos para os mais desenvolvidos, sem falar nas operações triangulares, isto é, venda de produtos
da área a preços competitivos e a aquisição dos de que necessita a preços alfandegariamente protegidos, que tambMI significam indisfarçável sangria
para as economias débeis.
~em nome do conjunto, da unidade que a todos cumpre preservar, que
os que suportam mais intimamente o bombeamento de tributos preferem
guardar respeitosa postura, ao tempo em que procuram mostrar, até mesmo
com propósito didático, que a atual concentração apenas aparentemente ser~
ve aos Estados mais prósperos.
Com efeito, a modificação da vigente sistemática em favor das regiões
Norte-Nordeste, por exemplo, só aparente e imediatamente desserve ao
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Centro-Sul, de modo particular a São Paulo. ~ que à med.ida que se criem
condições para elevar o consumo per capita, indiscutivelmente estará sendo
ampliado, em favor dos Estados industrializados, o mercado consumidor. E
rião hã mercado consumidor menos exigente e mais fácil de ser conquistado,
ao m'esmo tempo em vertiginosa progressão, do que o do Norte-Nordeste.
O Sr. Benedito Ferreira (GO) -

V. Ex• me permite?

O SR. HELVIDIO NUNES (PI)- Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Benedito Ferreira (GO)- Não sei se V. Ex• jã tem conhecimento,
mas, o Estado do Rio Grande do Sul, à última hora, ...
O SR. HELVIDIO NUNES (PI)- Esta parte consta deste meu pronunciamento, nobre Senador.
O Sr. Benedito Ferreira (GO)- Ah! Então V. Ex' já tem conhecimento
dessa informação! Muito obrigado.

O SR. HELV{DJO NUNES (PI)- Muito obrigado a V. Ex•
Longe, portanto, de qualquer conflito, casam-se e ajustam-se perfeitamente os interesses em jogo. Refreado o imediatismo selvagem, a questão se
resume em fazer ajustamentos, em compor interesses aparentemente em conflito.
Feitas estas considerações vestibulares e repetida, embora sem a candência das vezes anteriores, ã mesma orientação doutrinária de longa data seguida, vale lembrar que variado é o número de sugestões para a modificação do
mecanismo de distribuição do ICM. Não importa no momento, porém,
repeti-las.
Certo é que, na semana próximo transata, o Governo central, por intermédio do Con~elho de Política Fazendâria e na presença de todos os Secretârios de Finanças dos Estados, decidiu enveredar por outro caminho que
não o eleito no II Plano Nacional de Desenvolvimento.
Naquele documento anunciou o Poder Executivo a criação de um Fundo
Especial, arrecadado de todos os Estados e redistribuído, entre outros cri~
térios, em proporção à área, mas ao inverso da renda per capita.
Agora, a administração federal mudou de orientação, alterou comportamento em relação às modificações, que -todos reclamam, no mecanismo do
ICM, pois que ao que tudo indica iniciou uma caminhada com vistas à repartição mais equitativa do bolo arrecadável entre os Estados produtores e consumidores.
Claro que as providências acolhidas na última semana, com vigência
marcada para o dia primeiro de abril, estão longe da perfeição, da divisão justa, ao menos da metade para cada uma das partes que intervêm no processo.
E se o própriO rateio em partes iguais está longe de ser obtido, muitíssimo
mais distante aparece a possibilidade de adoção de medidas mais realistas,
embora geradoras e inspiradoras do sistema vigente.
Comentafldo, didaticamente, as alterações recém-introduzidas, o Estado
de S. Paulo, edição de 14 do corrente, informa: '" ... os Estados nordestinos
passarão a ampliar sua participação na arrecadação global do ICM no Brasil,
enquanto os Estados desenvolvidos do Centro-Sul terão sua participação diminuída.
Até agora o sistema do ICM previa o seguinte: nos produtos exportados
de um Estado para outro, da alíquota de 16 por cento o Estado exportador
ficava com 11 por cento, e o Estado importador com os 5 por cento restãntes,
São Paulo é, obviamente, o maior Estado exportador brasileiro, e grande
parte dessa exportação vai pata o nordeste. Assim, num artigo que valesse
100 mil cruzeiros, inclusive os 16 por cento de ICM, São Paulo ficava com 11
mil cruzeiros e o Estado nordestino importador com 5 mil cruzeiros.
Com a reformulação, a Pâi-tir de abril, o EStado exportador vai ficar com
lO por cento e o importador com 6 por cento. No ano que vem a parcela do
Estado exportador cai para 9,5 por cento e a do importador sobe para 6,5 por
cento. E, em 1982, o Estado exPortador reterá 9 por cento, ficando os restantes 7 por cento com o importador.
No caso das exportações em sentido inverso, isto é, dos Estados menos
desenvolvidos para os mais desenvolvidos, os primeiros continuarão a reter
os 11 por cento. Ou seja, o benefício teve "mão única" no sentido de transfe~
rir receita para- os Estados mais pobres, e não o contrário.
Até aqui os Estados menos desenvolvidos tinham uma participação de
18 por cento na arrecadação global do ICM em todo o Brasil, a qual passará
para 23 por cento com o novo sistema. Acrescentando-se o fato de que a alíquota do ICM no final do ano passado, para todos os Estados e em todas as
operações (internas e externas), havia sido elevada de 15 para 16 por cento,
justifica~se a euforia dos secretários da Fazenda do Nordeste... ".
Hâ de ser saudada, pois, a decisão do Conselho de Política Fazendária,
ratificada pela totalidade dos Secretários de Finanças dos Estados.
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Evidente que o País está longe, no que tange à distribuição das receitas
O SR. HELVIDIO NUNES (PI)- Muito obrigado pela participação de
fiscais, do razoável, quanto mais da adoção de um sistema tributário inspira- V. Ex•, nobre Senador José Lins.
do no princípio segundo o qual a verdadeira justiça "consiste em tratar desiNa semana transata, reunido o Conselho da Fazenda, com todos os segualmente os desiguais".
cretários, sob a Presidência do Ministro, concordaram eles que, nas opeMas, não resta dúvida, tal decisão representa um marco, talvez o primeirações dos Estados- vamos falar claramente, dos Estados produtores em rero passo na longa caminhada em favor do conjunto de decisões governamen- lação aos consumidores- haveria uma diminuição, ou um acréscimo confortais que conduzam, de fato, ao crescimentO harmônico do País.
me se considere o fato em relação aos mais pobres. ConseqUentemente, os
A medida é tímida, é esquiva, é medrosa, mas significa um ponto de par- produtores teriam uma redução de 1% no ICM.
tida na luta pela reformulação da sistemática de distribuição do ICM.
Pois bem, hoje a Folha de S. Paulo noticia que a Assembléia gaúcha impede o novo sistema do ICM.
O Sr. Bernardino Viana (PI) - Permite V. Ex• um aparte?
É que, Sr. Presidente, a nova fórmula depende, de acordo com a lei viO SR. HELVfDIO NUNES (PI)- Com todo prazer.
gente, da concordância da unanimidade dos secretários de todos os Estados
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Queria declarar, para fazer parte do seu e, evidentemente, das respectivas Assembléias Legislativas e a Assembléia Lepronunciamento que, além da anormalidade do sistema tributário, no que se rela- gislativa do Rio Grande do Sul não concordou. Em conseqUência, todo o sis~
ciona com o Imposto de Circulação de Mercadoria, acabei de ler tema criado, toda a reformulação procedida está na iminência de não ser apliem revista especializada que a distribuição dos impostos arrecadados obedece cada.
Daí, Sr. Presidente, o apelo que quero fazer ao Estado do Rio Grande do
à seguinte proporção; 9% aos municípios, 18% aos Estados e 73% à União.
Sul, neste instante, por intermédio de seus ilustres representantes nesta Casa,
O SR. HELVfDIO NUNES (PI)- Agradeço penhorado a intervenção o eminente Líder Sr. Senador Paulo Brossard, que foi Deputado Estadual,
de V. Ex•, nobre Senador Bernardino Viana.
homem da maior projeção neste País; ao Senador Pedro Simon, urna das
Sr. Presidente e Srs. Senadores, recorri, ao tratar da matéria, de modo es- forças pujantes da política do Rio Grande do Sul; ao Sr. Senador Tarso Oupecial à Folha de S. Paulo, edição da semana passada, que, didaticamente e tra, a quem o Nordeste deve muito, especialmente o meu Estado, pois que foi
com riqueza de detalhes, explicava o funcionamento do mecanismo, após reu- durante a sua gestão no Ministério da Educação e Cultura que tivemos a Uninião promovida pelo Ministério da Fazenda, e com a participação de todos versidade Federal do Piauí; aos rio-grandenses-do-sul, neste instante, eu apeos Secretários de Finanças dos Estados.
lo no sentido de que o glorioso Estado gaúcho, não quebre esta combinação,
De maneira que peço a V. Ex• que faça incluir essa exposição como parte este acordo que foi feito sob a Presidência do Ministério da Fazenda e a partiintegrante do meu pronunciamento.
cipação de todos os Secretários de Estado de todas as unidades da FedeNa verdade, e este ponto precisa ser ressaltado~ a decisão da semana ração. Isso não engrandece, absolutamente, o Rio Grande do Sul, ao contransata, realmente, foi uma decisão incipiente, vamos dizer, tímida, mas trário. O Estado que mais exporta, conseqUentemente, o Estado que é mais
sobre outros aspectos corajosa porque realmente foi ao fulcro, foi ao ponto beneficiado através da exportação de impostos dos Estados pequenos, é o Escentral do problema, que reside exatamente na distribuição pelo menos pari- tado de São Paulo. Do Estado de São Paulo nós esperávamos alguma resistária do produto da arrecadação do ICM entre os Estados produtores e os Es- tência, mas o Estado de São Paulo concordou. e o Estado do Rio Grande do
tados consumidores.
Sul, muitas vezes, sofre os mesmos efeitos predatórios do ICM que os Estados nordestinos sofrem.
O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
O Sr. Paulo Brossard (RS) - Comumente sofrem.
O SR. HELVfDIO NUNES (PI)-Concedo o aparte a V. Ex• nobre Se·
O SR. HELVfDIO NUNES (PI)- e_ por isto que neste instante, Sr. Pre·
nador José Lins.
sidente, eu apelo às autoridades do Rio Grande do Sul, especialmente para os
O Sr. José Lins (CE)- Senador Helvídio Nunes, tive oportunidade de políticos que têm assento no Senado Federal, os Senadores Paulo Brossard,
comentar longamente o assunto relacionado com essa questão, desde a legis- Pedro Simon e Tarso Outra, no sentido de que promovam trabalhos objetilação proposta pelo Governo, de reformulação das tarifas, de modificação vando a que este acordo também seja honrado pelo Rio Grande do Sul, a fim
das tarifas do ICM nas diversas regiões deste País, das internas nos Estados, de que tenhamos mais justiça na distribuição do Imposto sobre a Circulação
nas interestaduais, e nas de exportação. E lembro-me que ao comentar o de Mercadorias. (Muito bem! Palmas.)
problema neste plenário, fui, de certo modo, criticado por uns, elogiado por
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. HELV!DIO NUNES
outros, ou melhor, as apreciações eram contrárias de alguns, favoráveis de
outros, mas muitos chamaram a atenção para as dificuldades que a reformuEM SEU DISCURSO:
lação da legislação, possivelmente, traria para o Nordeste; quando, ao conASSEMBLe_IA GAÚCHA IMPEDÊ
trário, eu estava convencido de que era intenção do Govei'no, ao reformular
O NOVO SISTEMA DO !CM
as tarifas do ICM, chegar a um acordo entre todos os governos estaduais,
Folha de S. Paulo - 27-3-80
através das suas secretarias de finanças, para encontrar um sistema intertarifârio, de tarifas interestaduais ou inter-regionais, que levasse o sistema a uma
Brasília (Sucursal)- O Ministério da Fazenda suspendeu ontem o novo
maior justiça do ponto de vista de arrecadação entre Estados produtores e Es- esquema tributária sobre as alfquotas do Imposto sobre Circulação de Mertados compradores. Mas, eu sabia e nós todos sabíamos que a legislação cadorias (ICM) para as transações de comércio interestaduais, aprovado na
mandada pelo Governo federal, para ser aqui aprovada, teria que ser comple- reunião do último dia 10 por todos os secretários de Fazenda dos Estados e
mentada por um acordo de governos estaduais, para poder chegar a essa jus- que entraria em vigor a partir da próxima semana.
tiça. Esse acordo foi estudado entre todos os Estados antes mesmo que a leA decisão que serâ c-omunicada ainda hoje a todos os secretários de Fagislação fosse mandada para o Congresso; e, uma vez que a legislação foi zenda, foi adotada pelo Ministério após o esquema (que prevê a redução de
aprovada, os estados se reuniram, não chegaram a um acordo, voltaram a se alíquotas interestaduais para as exportações do Sul/Sudeste para o Nortejreunir, chegando então todos a acordarem em que a combinação inicial deve- Nordçste e Centro-Oeste) ter sido rejeitado na Assembléia Legislativa do Rio
ria realmente ser ratificada para se chegar a essa solução mais equânime entre Grande do Sul, ao examinar os termos de convanios assinados pelo secretãrio
pobres e ricos.
Mauro Knijnikt em Brasflia.
Como pela Lei Complementar n9 24 os nfveis de incidência da tributação
Pois bem. Ex•, a decepção da nossa parte, do Nordeste principalmente,
foi grande, porque o CONFAZ, que é o órgão formado por todos os secre-- em vigor não podem ser alterados sem a aprovação unânime dos secretários
târios, já longamente vem se reunindo para decidir questões dessa natureza. E de Fazenda, decidiu o Ministério pela suspensão do convênio, que pretendia
a questão é estritamente do âmbito do Executivo Estadual. Então, não havia beneficiar principalmente os Estados do Nordeste/Norte e Centro~Oeste.
Sem a assinatura do secretário Mauro Knijnik, o convênio fica inviabilinenhum motivo, ou pelo menos necessidade de que o Governo do Rio Grande do Sul mandasse uma mensagem à Assembléia para ratificar aquele acor- zado. Já se sabia, quando da assinatura do convêniot que os atos dos secredo. Foi aí que chegamos a esse resultado em que a decisão da Assembléia do tários deveriam ser homologados pelas Assembléias. Não se esperava, contuRio Grande do Sul pôs por terra toda uma sistemática. Tem V. Ex• toda ara- do, nenhuma atitude contrãria ao documento. resultado de uma longa discussão
zão porque hoje o Nordeste compra, com a sua pobreza, no Centro-Sul, qua- _.dentro do Conselho de PoUtica Fazendâria (CONFAZ), estando certo que sua ense 6 bilhões de dólares por ano. Daí. vê V. Ex• a contribuição que o Nordeste trada em vigor se daria a partir deste mês de abril. Causou, entredâ à economia do Sul e as dificuldades que terá em decorrência dessa decisão tanto, estranheza, não só a sua rejeição pela Assembléia, mas também os votos dados pelo partido do Governo (PDS) para a derrota do convênio.
do Rio Grande do Sul.
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No Ministério da Fazenda, negou~se também que o Rio Grande do Sul,
pela nova sistemática, perderia CrS 250 milhões com a entrada em vigor das
novas alíquotas, observando as fontes ofiCiaiS que todos os Estados já haviam
sido beneficiados com a elevação no ano passado das alíquotas de operações
internas de 15 para 16 por cento.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, dO PareCer--da Comissão de Re~
lações Exteriores sobre a Mensagem n'i' 31, de 1980 (n'i' 60/80, na origem), de 25 de fevereiro de 1980, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto- à República Islâmica da Mauritânia.
A matéria constante da pauta da presente sessão, nos termos da alínea
"h" do art. 402 do Regimento Interno, deVerá ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessârias a fim de serrespeitado o dispositivo regill!ental.

(A sessão torna-se secreta às 16 horas e 50 minutos e volta a ser
pública às 16 horas e 55 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a pa1avra ao nobre Senador NelsOn Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A música popular de um país está intimamente ligada aos sentimentos e
às características psicOssocüiiS do seus povo.
Quem jâ realizou alguma viagem ao exte:dOr sabe com que--alegria, com
que vibração, com que transbordãrriento ouvimos, lá fora, os acordes de uma
música brasileira. E. uma sensação maravilhosa, um momento de êxtase, um
estado de alma que as palavras jamais poderiam definir.
Os que tiveram a felicidade de conhecer, em sua grandeza e em seu ritmo
contagiante, as marchinas, os sambas, as antigas valsas e as variadas canções
regionais devem lembrar-se de que, ao ouvirmos esses ritmos e as letras que
eles musicavam, ficâvamos cheios de entusiasmo, contagiados pelo civismo e
pelo sentimento de brasilidade que essas manifestações melódicas em todos
nós despertavam.
No finai da década de 50, realizou-se uma importante conferência, com
a participação de figuras de destaque da Administração e do mundo empresarial. No final do conclave, houve uma festa de confraternização, cujos organizadores tiveram a feliz idéia de homenagear os participantes com músicas das
respectivas regiões.
Quando se ouviu o som do frevo, os representantes de Pernambuco não
se contiveram e brindaram o público presente com os passos âgeis e contagiantes daquela dança. Os dançarinos eram capitães de induistria, grandes comerciantes, secretários de Estado do Governo pernambucano e outras altas
autoridades que naquele momento, indiferentes às elevadas posições que ocupavam, portaram-se como simples homens do povo, t.al a emoção que lhes
causaram os sons de sua música regional.
Fatos dessa natureza, reveladores do apego às coisas de nossa terra e às
nossas tradições, dificilmente ocorreriam agora, quando a nossa J!lúsica estã
sendo progressivamente marginalizada, a ponto de um grande compositor e
cantor popular, o Sr. Tito Madi, em recente entrevista à Televisão, confessar
que seus próprios filhos desconhecem algumas de suas composições ou por
elas não se mostram interessados.
Houve, nestes últimos quinze anos, uma invasão de música alienígena,
de ritmo inteiramente contrários à nossa índole, mas que, por força de pode~
rosa e bem lubrificada mâquina de propaganda, acabaram dominando os
nossos programas musicais, deles expulsando, de forma preponderante, as
mais belas composições do nosso cancioneiro popular.
Quem quiser certificar~se dessa verdade indiscutível, basta que procure
ouvir as nossas estações de rãdio e de televisão. Apesar de existir uma lei que
obriga a inclusão, nos programas dessas emissoras, de 70% de músicas brasileiras, a ausência de fiscalização e o poder econômico das gravadoras, quase
todas multinacionais, fazem com que ocorra exatamente o contrário: tocamse quando muito 30% de músicas brasileiras e 70 ou 80% de ritmos internacionais.
A juventude foi de tal maneira trabalhada pelas gravadoras e suas mãquinas publicitárias que, em todos os lares, dificilmente se ouvem canções brasileiras, predominando as músicas de outras terras, para desespero dos pais e
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mães de família, que se sentem atordoados em face dos sons estridentes e de
mau gosto que se irradiam das primeiras horas do dia até as altas madrugadas, como acontece nos períodos de férias escolares.
Como se tudo isso não bastasse, surgiram as discotecas, cuja freqUência
constitui um dos modismos nos dias atuais. Nessas casas noturnas, a baruM
lheira assume tais proporções que médicos, psicólogos e outros especialistas
estão seriamente preocupados com os efeitos, em termo de poluição sonora,
que essa parafernâlia poderã ocasionar às futuras geraçõs, sem falar em
problemas de coluna e em outras lesões aos organismos dos que se dedicam a
esse tipo de diversão.
A verdade é que os ritmos estrangeiros dominam, de ponta a ponta, os
programas de râdio e televisão, as festaa realizadas em clubes, boates e discow
tecas e, para nossa tristeza, até mesmo as festinhas em casas de família.
Com esse poderoso e irresistível avanço de músicas alienígenas, os nos~
sos melhores cantores e compositores populares foram postos de lado, procurando em outros campos de atividade os meios de subsistência de seus familiares e demais dependentes, havendo grande desemprego de músicos profissionais, como os veículos de comunicação social têm constantemente noticiado.
O pior é que até o Carnaval, nossa maior festa popular, conhecida em
todo o Mundo pela sua animação, beleza, esplendor, está entrando em franco
declínio, nestes últimos anos, sendo de notar o desinteresse dos compositores
de música do gênero, cujas produções, no corrente ano, se limitaram a pou- -quíssimos númerOs.
Qtieiil- vai às festas carnavalescas, assim como quem ouve rádio no período dos folguedes momescos, sabe que, com exceção dos sambas-enredo, as
músicas executadas são, predominantemente, as que animaram carnavais de
atê vinte anos passados.
É profundamente lemantâvel que tudo isso esteja acontecendo, jã não
digo com o beneplãcito, m;,ts pelo menos com a omissão das autoridades competentes. Leis existem para coibir os abusos, mas a realidade é que ninguém,
nas áreas governamentais ligadas ao problema, move uma palha no sentido
de defender a nossa música popular.
Se as coisas contirillarm cOmo estão, os jovens de hoje, assim como as gerações que vierem, dentro de poucos anos, só conhecerão ritmos e danças estrangeiras. E essa perda de contato com nossas raízes, com o que hã de mais
puro e mais belo em nossa formação, fará com que percamos, em grande parte, a nossa capacidade de reagir e vibrar, como povo, pois jã não existirá dentro de nós, em toda a sua plenitude, aquele irrefreável sentimento de brasilidade.
Cabe aos nossos dirigentes a adoção de medidas, enérgicas e eficâzes, na
defesa de nossas tradições e de um dos fascinantes aspectos de nossa cultura
popular. Se não o fizerem, estarão cometendo imperdoável omissão, pela
qual um dia serão devidamente responsabilizados. (Muito bem!)
OSR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR.JUTAHY MAGALHÃES (BA. Lê o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nós, representantes nordestinos estávamos, Sr. Presidente, nos pronunciando estusiastiCamente sobre as últimas decisões quê beneficiaram nossa região. O Norte e o Nordeste viam, com a última resolução do Conselho de
~olítiCa Fazendária, a oportunidade de diminuir a sangria que suas economias vêm sofrendo com as normas atuais do pagamento do ICM. Por decisão
unânime dos Secretários de Fazenda dos estados brasileiros, o Confaz havia
decidido favorávelmente a um convênio estabelecendo novas alíquotas interestaduais para o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM).
Só para o Nordeste, esta mudança representaria uma receita adicional,
em três anos, da ordem de cerca de 30 bilhões de cruzeiros. Hoje, porêrll, os
jornais nOticiam qUe a Assemblêii Legislativa do Rio Grande do Sul negou
sua aprovação ao acordo que o seu Secretário da Fazenda havia, acertada~
mente, aceito.
É preciso que os centros produtores compreendam que não terão êxito se
não contarem com bons centros consumidores. Para isto têm que ajudar a
melhorar a capacidade aquisitiva do nordestinO. O índice per-capita na região
tem melhorado, mas não em condições de nos aproXimar do crescimento geral de todos os brasileiros.
Não é justo que o ICM só beneficie os estados produtores. Eles não prosperarão sem o desenvolvimento económico dos estados consumidores. Nós,
do Norte e Nordeste, hoje, manifestamos nossa apreensão com a decisão da
Assembléia Gaúcha, noticiada pelos Jornais. A confirmação do fato representará -um grande prejuízo à nossa economia.
Ficarrios na expectittiva de uma solução para que possa ser cumprida a
decisão do Confaz.
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Se acompanhávamos com simpatia as reivindicações dos produtores
gaúchos, não compreendemos a atual medida, desde quando o Rio Grande
do Sul, segundo informações prestadas, não sofreria maior-ptejufzo. Haveria
apenas uma diminuição entre o ganho vigente e o futuro de 0,04 por cento.
Para nós o prejufzo será iinenso, pois não seremos beneficiados nem com
o recente aumento da alíquota interna.
Confiamos, Si. Pfesidente, em uma solução imediata por parte do Executivo Federal, para evitar esta perda substancial para uma região Já tão sofrida e que não pode mais continuar sendo sacrificada. (Muito bem!)
O SR: PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 miitutos, neste plenário, destinada à apreciação da seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, ·em turno únlc-o, do Projeto de Lei da Câmara n9 II, de 1980
(n' 2.287/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão especial a Homero Francisco de Souza, tendo

PARECER FAVORÀ VEL, sob n' 58, de 1980, da Comissão
-· de Finanças.

-2DiScussão, em primeiro turnO, do Projeto de Lei do ·senado n"' 65, de
1979, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao n9 II do Parágrafo único do art. 258 do Código Civil, tendo
PARECER, sob n• 1.224, de 1979, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicade e, no
mérito, favorável.

-3Discussão, em primeiro turno, do .Pr_ojeto de L_ei do Senado n9. 321, de
1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta parâgiafo aõ art. 12 da Lei n"'
4.717, de 29 de junho de 1965 (ação popular), tendo
PARECER, sob n• 1.225, de 1979, da Comissão
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade nos
termos de substitutivo que apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -

Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

ATA DA 25• SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDil:NCIA DO SR. JORGE KALUME
ÀS 18 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena~ Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles
- Evandro Carreira- 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- Dinarte Mariz- Cunha Lima
-Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Nilo CoelhoLuiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival BaptistaPassos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso -João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Orestes Quércia- Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lázaro Barboza Benedito Canelas- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes CanalePedro Pedrossian - Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Paulo
Brossard - Pedro Simon - Tarso Outra._
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 19-Secretãrio procederá à leitura do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 82, 83 E 84, DE 1980
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1977 (n' 1.037-B, de
1975, na origem), que "altera dlspositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho e da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, para o fim de
tornar expressa a obrigatoriedade de computar horas extras nos pagamentos de férias e 139 salário devidos ao trabalhador".
PARECER No 82, DE 1980
Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador ltalívlo Coelho
O Projeto de Lei da Câmara n• 74, de 1976 (n' 1.037-B, de 1975, na Casa
de origem), de autoria do ilustre Deputado Argilano Dario, que dispõe sobre
a inclusão, no pagamento das férias e do 139 salário, de percentual relativo as
horas extras habitualmente prestadas pelo empregado, vem à nossa apreciação, em decorrência de requerimento do ilustre Senador Daniel Krieger,
com fulcro no art. 282 do Regimento Interno, para efeito de tramitação con-

junta com o Projeto de Lei do Senado n9 51, de 1976,jâ que ambas as propo~
sições regulam matéria idêntica.
O PLC sob exame recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Trabalho e Legislação Social e de Finanças da Câmara
dos Deputados.
Devemos ressalt"ar a constatação de qUe, tratando os institutos referidos
- adiantamento de férias c abono natalino - de pagamentos que se constroem sobre a remuneração como um todo, nela incluindo-se os seus componentes habituais e eventuais, calculados pela média obtida no período, não hã
razão para que o beneficio ora pleiteado deixe de incidir sobre-ambos os pagamentos, o das !crias e o do 139 salârio.
~como quer o Projeto da Câmara, enquanto que o do Senado, de autoria do Ilustre Senador Franco Montoro, apenas prevê a aplicabilidade da média relativa as horas extras, sobre o pagamento das férias.
Diante disso, e como a Lei Interna~ em seu art. 284, item 2, segunda alínea, recomenda a precedência da proposiç~o "que regule a matériã com
maior amplitude", nosso Parecer é pela adoção do PLC n9 74, de 1977, com a
prejudicialidade do PLS n• 51, de i976.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1977.- Daniel Krieger, Presidente - ltalívio Coelho, Relator - Accioly Filho - Cunha Lima - Dirceu
Cardoso - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro - Arnon de Mello.
PARECER No 83, DE 1980
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Ruy SantoS
I. Oriundo da Câmara dos Deputados, chega ao Senado Federal, o
Projeto de Lei que ali tomou n9 1.037, de 1975, com a seguinte redação;
"Art. 19 - O caput do art. 140 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de
1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 140. O enipregado em gozo de férias terâ direito à remuneração que perceber quando em serviço, compreendidos nesta
todos os seus componentes habituais, inclusive horas extras, os
quais serão calculados pela média obtida no pcriodo aquisitivo."
Art. 2' O § I o do art. I' da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962,
que "institui a gratificação de Natal para os trabalhadores", passa a
·
vigorar com a seguinte redação:
Art. i' ............................................... .
§ I Q A gratificação corresponderá a um doze avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente. Na remuneração do empregado compreendem~se todos os
seus componentes habituais, inclusive horas extras, calculados uns e
outros pela média obtida no período."
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2. Justificando, na outra Casa, esta proposição, diz o seu Autor, o
nobre Deputado Argilano Dario:

.. 0 fato de a lei não ser explícita quanto à inclusão obrigatória
da remuneração correspondente às horas extras nas férias do trabalhador e no seu lJ'i' salário, tem sido causa de muita injustiça prati~
cada contra o mesmo.
De fato, ·o Cm pregador, tendo a seu favor a dúvida suscitada
pelos textos legais pertinentes (art. 140 da CLT e§ l'i' do art. l'i' da
Lei n'i' 4.090, de 1962), dificilmente concorda em pagar ao trabalhador, por ocasião das férias e do J3'i' salário, as importâncias correspondentes à média das horas extras trabalhadas no período. Em geral, só o faz obrigado por sentença judicial.
E os tribunais trabalhistas brasileiros, de sua parte, em razão
da mesma indefinição legal, embora algumas vezes tenham resolvib
d · ·
d' ·
do o problema em favor do trabalhador, na ase aJunspru encla
corajosamentfi inOVadora_, infcli.mtente não lograram alcanç~r a .
unanimida~e c reiteraçlO qu-e -o caso requer."
E na outra Casa, foi a pràPOSfção aprovada sem emendas, rejeitados em
Plenário os destaques de certas expressões.
3. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi aprovado o
parecer do nobre Senador ~talfvio Coelho que diz, ao seu final:
.. Devemos ressaltar a constatação de que, tratando os institutos referidos - adiantamento de férias e abono natalino - de pagamentos que se constroem sobre a remuneração como um todo,
nela incluindo-se os seus componentes habituais e eventuais, calculados pela mêdia obtida no período, não hã razão para que o benefício ora pleiteado deixe de incidir sobre os pagamentos, o das férias
e do 13• sa!ãrio.
E: como quer o Projeto da Câmara, enquanto que o do Senado,
de autoria do ilustre Senador Franco Montara, apenas prevê a aplicabilidade das mêdias relativas às horas extras, soOre o pagamento
das férias.
Diante disso, e como a Lei Interna, em seu art. 284, item 2, segunda alínea, recomenda a precedência da proposição .. que regule a
matéria com maiõr amplitude", nosso Parecer é pela adoção do
PLC n'74, de 1977, com a prejudicialidade do PLS n• 51, de 1976."
-4. O meu parecer ê favorável, também, ao Projeto de Lei n9 74, oriundo
da Câmara dos Deputados, considerado prejudicado o de n9 51, do Senado
Federal, ao primeiro anexado por decisão do Plenário.
Se durante meses e atê anos, o trabalhador percebe horas extras, não se
justifica que, no gozo das ferias e no 139 salário perceba menos. Seria reduzirlhe o salário a que tem direito.
Assím sendo, o meu parecer é favorável ao Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados n'i' 74, de 1977, considerado prejudicado o Projeto de Lei do SenaM
do n• 51, de 1976.
Salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, l'i' de dezembro de 1977.- Jessé Freire, Presidente
- Ruy Santos, Relator- J arbas Passarinho - Lenoir Vargas - Cunha Lima
- Domício Gondim.
PARECER N• 84, DE 1980

Da Comissílo de Finanças
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A justiça trabalhista, em face da imprecisão legal, algumas vezes enten~
deu de resolver o problema, assegurando o direito ao trabalhador.
Busca o projeto eliminar as controvérsias, estabelecendo a equiparação
salarial no texto da Lei.
De longo alcance social, merecem nosso aplauso as duas proposições, a
de autoria do ilustre Deputado Argilano Dârio e a do eminente Senador
Franco Montara.
No que diz respeito ao aspecto financeiro, entendemos que se a rem uneração das férias e o 139 salário devem ser calculados pela média de tudo quanto 0 empregado percebeu no ano anterior, que se caracteriza como período
aquisitivo, neste câlculo devem ser consideradas as horas extraordinári.as habitualmente prestadas.
E por assim entend.ermos, na linha do exposto, opinamos pela aprovação
do Proieto-de Lei.da Câmara ÍJ.'i' 74, de 1977, considerando preju_dicado o Pro:.
jeto de Lei do Senado n• 51, de 1976.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1979.- Cunha Lima, PresidentePedro Simon, Relator - Raimundo Parente - Tancredo Neves - Amaral
Peixoto- Mauro Benevides- Lomanto Júnior- Vicente Vuolo --Amaral
Furlan - Arnon de Mello.
VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENADOR AFFONSO
CAMARGO:

Ao ser relatado neste órgão técnico o Projeto de Lei da Câmara n'i' 74, de
1977, ao qual se acha apensado o Projeto de Lei do Senado n• 51, de 1976,
ocorreu-me uma dúvida sobre certos aspectos vinculados à matéria, os quais,
a meu ver, resolveriam a questão que se propõe a exame desta Comissão de
Finanças, embora, nos seus fundamentos, diga respeito à substância do Direito do Trabalho.
Buscam as proposições, flã alterã.ção que sugerem à Consolidação das
Leis do Trabalho, o estabelecimento_ da obrigatoriedade de computar horas
extras nos pagamentos relativos a férias e l3'i' salário devidos ao empregado.
O ilustre autor do Projeto n9 74, de 1977, assevera que, não sendo explicita a determinação legal referente à inclusão da hora extra no cálculo das
férias e do 139 salário, a controvêrsia se instaura em prejuízo do-trabalhador,
pois o empregador só cumpre as obrigações salariais defluentes de expressa
determinação legal.
De modo análogo, o ·eminente Senador Franco Montara, com o Projeto
de Lei do Senado n9 51, de 1976, salienta que o objetivo da sua proposição ê
''eliminar dúvida e incerteza no tocante ao pagamento de férias'', pois entende ser direito do empregado o recebimento das importâncias compreendidas
nesses períodos, computadas as horas extras efetivamente trabalhadas.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, interpretando as prescrições regimentais relativas à espêcie, considerou como proposição precedente o PLC n'i' 74, de 1977, por ser mãfs abrangente, dando-lhe aprovação e
considerando prejudicado, em conseqüência, o PLS n9 51, de 1976. Nomesmo sentido manifestou-se a Comissão de Legislação Social do Senado, acolhendo o PLC n• 74, de 1977, e rejeitando o PLS n• 51, de 1976.
Nesta Comissão de Finanças, a matéria foi sobrestada, mediante pedido
de audiência preliminar ao Ministério do Trabalho, via Presidência da República, considerados os aspectos de repercussão financeira que poderia ensejar para as empresas ..
A 23 de abril de 1979, o Ministro de Estado do Trabalho, em ofício ao
l 'l-Secretário _do Senado, satisfez à audiência solicitada, esclarecendo que hno
mérito, a proposição procura conceituar ·a que jâ está definido na Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 457, que dispõe:

Relator: Senador Pedro Simon
Volta ao exame da Comissão de Fiç.anças o Projeto de Lei da Câmara n9
74, de 1977, que altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho e
..Compreendem.;se na remuneração do empregado, para todos
da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, para o fim de tornar expressa a obrios efeitos legais. além do salário devido e pago diretamente pelo emgatoriedade de computar horas extras nos pagamentos de férias e 139 salário
pregador. como contra prestação do serviço, as gorjetas que recedevidos ao trabalhador",
ber.
Inicialmente, manifestou-se esta Comissão pela audiência do- Ministério
§ 19 Integram o salário não só a impoftância fixa estipulada,
do Trabalho. Entretanto, fluiu o prazo regimental sem que o Poder Executivo
como tambêm as comissões percentagens, gratificações ajustadas,
tenha se pronunciado a respeito.
diârias para viagens e abonos pagos pelo empregador."
O nobre Senador Franco Montoro houve por bem apresentar o Projeto
Relativamente ao 13 salário, ou seja, à alteração da Lei n•4.090, de 1962,
de Lei do Senado n9 51, de 1976, com idêntico propósito, tendo o eminente
Senador Daniel Krieger requerido a tramitação conjunta de ãmbos os proje- declara a inforinação do Poder Executivo que o assunto está plenamente configurado no art. }'i', caput, e§ }9 do referido diploma legal, onde se preceitua,
tas, com a aprovação do Plenário.
Ausente a manifestação do Poder Executivo, passamos ao exame da ma- verbis:
têria.
·~No mês de dezembro d.e cada ano, a todo empregado será
Vale destacar, desde logo, a inteira justiça da proposição, de vez que, se o
paga, pelo empregador, uma gratificação_ salarial, independenteempregado percebe durantes meses e até anos as suas horas extras, injustificámente da remuneração a que fizer jus. A gratificação corresponderá
vel seria que, ao gozar suas férias ou perceber seu 139 salário, venha a sofrer
a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida em dezembro por
redução em sua remuneração.
mês de serviço correspondente."
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E, rematando suas consideraÇÕes sobre a matéria, diz o Ministro de EstaO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Antes de entrar na Ordem do
do do Trabalho. na informação ao pedido desta Comissão, que o Decreto-lei Dia, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Símon, para um- brevíssima
n"' 1.533, de 1977, ao alterar todo o Capítulo relativo a férias, constante da comunicação.
CLT, dispôs no§ 5• do art. 142:
O SR. PEDRO SIMON (RS. Para uma comunicação. Sem revisão do
"Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálAgradeço a gentileza de V. Ex', Sr. Presidente.
culo da remuneração das férias."
Em setembro do ano passado, os bancários de Porto Alegre fizeram uma
Do exposto, verifica-se que os projetas sob exame - seja no que tange greve, aliás, no Rio Gran-de do Sul. No dia 6 de setembro,_ às vésperas do dia
ao cálculo das férias, senão, também, no que respeita ao 19 salário - estão 7, foi decretada a intervenção no Sindicato dos Bancãrios de Porto Alegre,
superados em seus práticos objetivos, à vista dos conceitos expressos na legis- que tem à sua frente o extraordinário líder sindicar Ofívio Dutra. A Delegacia
Regional do Trabalho nomeu uma comissão de sindicância para fazer o le·
lação própria.
De fato, no atinente ao 139 salário, o câlculo se processa tomando-se por vantamento, e esta comissão de sindicância concluiU Ci seu levantamento em
base a remuneração do empregado, a qual, como se sabe, na forma da defi- novembro do ano passado. A conclusão é que não foi levantado nenhum fato que
nição legal, envolve também o conceito das prestações salariais extraordi- justificasse a intervenção e a presença da intervenção, e essa comissão sugeria a
imediata normalização do sindicato, com a volta da diretoria que tinha sido
nárias.
Jâ o aspecto relativo à remuneração no período de férias, nenhuma dúvi- afastada. A própria comissão designada pela Delegacia do Trabalho de Porto
da paira quanto à envolvência do trabalho extraordinário no seu cômputo, ex Alegre, ainda em novembro, fazia o levantamento e concluía que não havia
vi do § 5• do art. 1<t2_ da CLT, consoante a alteração estabelecida pelo encontrado absolutamente nada que justificasse a continuidade da intervenção, e concluía para que voltasse à normalidade o Sindicato dos Bancários
Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977.
Entendo, assim, que editar uma lei sobre matéria já juridicamente prote- de Porto Alegre.
Uma comissão de sindicância solicitõu à Junta Interventora, por ofício,
gida é produzir uma redundância desaconselhável e tumultuadora da ordem
que desse informação sobre como tinha enContrado o Sindicato dos Banpreexistente.
Em face do exposto, o meu voto é no sentido da rejeição do PLC n"' cãrios de Porto Alegre, e esta Junta interventora deu a informação, dizendo
que encontrou o sindicato sob a mais perfeita ordem, inclusive, elogiou a or74(77 e do PLS n• 51/76, por reduntantes e desnecessârios.
ganização do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
Sala das Comissões,
de
de 1979. Affonso Camargo.
A posição da Comissão de Sindicância é no sentido da volta imediata da
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O Expediente lido vai à publi- direção sindical que está sendo afastada. Hoje, os jornais de Porto Alegre estão publicando que a esmagadora maioria das lideranças sindicais se organicação.
zou em comissão e foi à presença do Delegado Sindical, corno também foi à
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. !'<'-Secretário.
Câmara e à Assembléia Legislativa para solicitar a imediata suspensão da inÊ lido o seguinte
tervenção do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre.
Sr. Presidente, daqui da tribuna, queremos dar nossa solidariedade aos
REQUERIMENTO N• 42, DE 1980.
líderes sindicais que estão fazendo esse movimento e cobrar do ilustre MinisNos termos do artigo 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tro do Trabalho a razão pela qual, tendo em suas mãos a conclusão dada pela
Delegacia do Trabalho, através de comissão especial, desde novembro do ano
tramitação conjunta os seguintes projetes:
passado, até agora - e estamos chegando praticamente no mês de abril Projeto de Lei do Senado n• 278, de 1979; e,
não deu urna resposta com relação ao Sindicato dos Bancãrios de Porto AleProjeto de Lei do Senado n• 358, de 1979.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. -Henrique de La Rocque, gre.
O nosso apelo é neste sentido, da reivindicação justa dos bancários de
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.
Porto Alegre terem o direito de ver reintegrada a sua diretoria. O nosso apelo
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -O requerimento lido será, nos veemente é para que o ilustre Ministro do Trabalho, um homem que jã foi litermos regimentais, incluído cm Ordem do Dia,
gado aos bancos e que deve estar diretamente ligado aos problemas dos banSobre a mesa, outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio. cários de todo o País, entenda que um sindicato da organização exemplar dos
bancãrios de Porto Alegre, que uma diretoria de dedicação absolutamente
E lido e deferido o seguinte
exemplar, como a dos bancârios de Porto Alegre, é justo que volte a exercer o
seu mandato~
REQUERIMENTO N• 43, DE 1980
Parece-me que a atitude do Ministro está contribuindo para agitar a opiExm'<' Sr. Presidente do Senado
nião pública, para conturbar a opinião pública; ao invés disso, ele buscarâ a
Para efeito de instruir a ação com que provocará a decisão do Supremo normalização, permitindo a volta da diretoria, e estarâ contribuindo, desta
Tribunal Federal com relação ao caso dos Senadores independentes, o Sena· forma, para a paz social em Porto Alegre.
dor abaixo assinado requer, à Mesa, lhe sejam fornecidos, com a mâxima breÉ o apelo que endereçamos daqui ao Ministro do Trabalho, que deveria
Vt<lade, os documentos seguintes:
ser o primeiro a se preocupar com a normalização da vida na organização sinM
a) publicação ou certidão do ato da Mesa que dispôs sobre a organi- dical brasileira, ao invés de uma medida como esta, quejã se perpetua de uma
zação dos blocos parlamentares;
maneira injustificável e que está contribuindo para que, já agora, os trabalhaM
b) publlcação ou certidão da indicação dos Hderes dos diferentes blocos dores de Porto Alegre, lideranças de outros sindicatos, estejam se reunindo
para iniciar um ·m.ovimeritó que não intei"esSã a -ninguém, desde que o Minis~
parlamentares.
Sala das Sessões, 27 de março de 1980. - Dirceu Cardoso.
tro determine por encerrada a intervenção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância de V.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Tendo em vista a criação,
através da Resolução n9 l, de 1980, da Comissão Parlamentar de Inquérito Ex• (Muito bem!)
destinada a examinar a violência urbana, suas causas e conseqüências, a PreO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao Senador
sidência, de acordo com as indicações das Lideranças, designa para integrar a Dirceu Cardoso, para uma breve comunicação.
referida Comissão os seguintes Senadores:
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma comunicação. Sem revisão
PDS- Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Bernardino Viana, JutahY Mado orador.) ..:... Sr. Presidente, Srs. Senadores:
galhães e Eunice Michiles;
Requeri à Mesa dois documentos que irão instrUir a ação com que entra~
PMDB - Orestes Quércia, Lázaro Barboza e Nelson Carneiro; e
rei, esta semana, no Supremo Tribunal Federal, à procura do meu direito ne~
PP - Evelásio Vieira.
gado, sonegado e esbulhado pela Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência recebeu, do Goyerá V. Ex' então, Sr. Presidente, que irei bater às portas do Pretória Ex~
vernador do Estado da Bahia, o Oficio n• Sf6, de 1980 (n' 32/80, na origem), celso contra a Mesa do Senado Federal. E, logo que der entrada com a pesolicitando autori2iação' do Senado Federal para alienar terras públicas da- tição, terei oportunidade de lê-la aqui, também, no plenário do Senado. Vai
quele Estado à sociedade "Fazendas Reunidas Santa Maria Ltda.".
ser a primeira vez em que serã suscitada no Supremo Tribunal Federal uma
A matéria será despachada às Comissões de Legislação Social, de Cons- ação desse tipo; negado o direito de um Senador participar de Comissões, bustituição e Justiça e de Agricultura.
car esse direito no Pretória Supremo. Nunca houve isso no Senado, e vou
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fazê-lo arguindo a falta de legitimidade da Mesa, a falta de partidos reconhecidos no Plenário, a falta de partidos reconhecidos no País e, em conseqüência, o recesso desta Casa e da outra, até que os partidos sejam reconhecidos.
Uma tese audaciosa e atrevida, que vou sustentar no plenário do Pretório Excelso.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará, oportunamente, em Ordem do Dia para o segundo
turno regimental.

O Sr. Dinarte Mariz (RN)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma
breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dinarte Mariz.

PJ.l.OJETO DE LEI DO SENADO N• 65, DE 1979

O SR. DINARTE MARIZ- (RN. Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi as declarações do nosso nobre colega Senador Dirceu Cardoso,
sobre a situação da Mesa do Senado. Faço parte da Mesa, e quero dizer perante todos que aqui se encontram que eu não estava presente na oportunidade em que foi julgado o problema cm que S. Ex• é parte, mas se estivesse presente, votaria de acordo com o requerimento que S. Ex• fez. Estou de pleno
acordo. Acho que a Mesa, assim como todos nós, está sujeita a erros, a equívocos~ E uma vez que se permitiu que um só Senador fosse líder de um grupo,
ele representando o próprio grupo, não há condições de negar a um Senador
que não tenha, ainda, alinhamento partidãrio - pois os partidos não estão organizados - a participação nos trabalhos da Casa.
Era o que tinha a declarar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:

Discussão, em turno ú.nico, do Projeto de Lei da Câmara n7 11,
de 1980 (n' 2.287/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede pensão especial a Homero Francisco de SouzQ, tendo
PARECER FA VORÃ VEL, sob n• 58, de 1980, da Comissão
- de Finanças.

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

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 11, DE 1980
(N• 2.287/79, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Concede pensão especial a Homero Francisco de Souza.

E o seguinte o projeto aprovado

Dá nOva- redação ao
go Civil.

n9

II do parágrafo único do art. 258 do Códi-

O Congresso Nacional decreta:
Art. l' O n• II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil passa a
vigorar com a seguinte redação:
II - Da pessoa maior de sessenta anos.
Art. 29 A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -

Item 3:

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
321, de 1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta parágrafo ao
art. 12 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965 (Ação Popular), tendo
PARECER, sob n• 1.225, de 1979, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade nos termos de substitutivo que apresenta.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir o vencido para o
segundo turno regimental.
E o seguinte o substitutivo aprovado

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n9 4.717, de 29 de junho
de 1965 (Ação Popular).
O Congresso Nacional decreta:
"Art. I• O art. 12 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965, passa a vigor
com acréscimo do seguinte
Parágrafo único. O autor não será condenado, em qualquer hipótese,
ao pagamento de honorários de advogado da parte contrária.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está esgotada a matêria constante da Ordem do Di3.
Não hã oradores inscritos.
A Ordem do Dia da sessão ordinâri_a de amanhã já foi designada na sessão de 28 do corrente.
Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a sessão.

O Congresso- Nacional decreta:
Art. J9 é concedida a Homero Francisco de Souza, ftlho de Antônio
Francisco de Souza, considerado inválido em decorrência de acidente em 21
de agosto de 1943, quando integrava as fileiras do Exército, pensão especial,
mensal, equivalente a duas vezes o maior salário núnimo do País.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
Art. 21? O beneficio instituído por esta lei ê intransferível e inacumulã~
vel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, ressalvado o
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREIdireito de opção, e extinguir*se·â com a morte do beneficiârio.
RE, NA SESSÃO DE 25-3-80. E QUE. ENTREGUE À REVISÃO
Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. MARCOS FREIRE (PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Presidente, Srs. Senadores:
Como de tantas outras vezes que temos nos referido ao assunto, objeto
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
do pronunciamento desta tarde, poderíamos dizer, novamente, que o açucar é
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9
uma das riquezas do Nordeste, mas também, paradoxalmente, uma das mi65. de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao
sérias do Nordeste.
n9 II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil, tendo
É tal a dificuldade em que vive a economia cana vieira, num quadro crêPARECER, sob n• 1.224, de 1979, da Comissão
nico de crise que até parece insolúvel, que, em meio as implicações de ordem
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicieconômica e social, podemos afirmar que, sob a beleza dos nossos canaviais,
dade e, no mêrito, favorável.
se ocultam muita tristeza, muito sofrimento, e muito sacrifício.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Por isso mesmo, é que neste instante nos fazemos porta-voz de mais U'rn
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
movimento reivindicatório daqueles que, dedicando-se a essa atividade proEm votação.
dutiva, estão lançando mão de meios até então inéditos, no setor. Sim, agora
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é a própria classe empresarial que estã paralisando as s~as atividade~, pará
ver se, destá maneira, sensibiliza os altos poderes da República.
Assim, chegam-nos notícias de que os plantadores de cana de Alagoas,
juntamente com os representantes de Associações dos Fornecedores de Cana
de Pernambuco, da Bahia, de Sergipe, da Paraíba e, em companha de outras
personalidades, inclusive da classe poUtica, vêm debatendo, em reuniões sucessivas, essa problemática que não é apenas regional, em face de suas repercussões de natureza nacional. E o fato é que estão eles tomando uma atitude
que poderia parecer drástica e talves extremada, mas que surge como uma
tentativa e um expediente - a paralisação do plantio e da adubação de cana
na Zona da Mata do Nordeste, - para conseguirem o atendimento de pleito
de financiamentos de emergência e, sobretudo, para a fixação de novos
preço·s para a cana, o açúcar e o álcool. Preços que estejam, nada mais nada
menos, compatibilizados com os custos da produção.
Ainda ontem, no Recife, realizou-se uma Assembléia na qual, segundo
nos dá conta o Dián"o de Pernambuco de hoje, mais de 700 agricultores canavieiras decidiram também paralisar suas atividades, fortalecendo, assim, o
movimento anteriormente- deflagrado. Ao final do encontro, aprovaram as
seguintes proposiçõ~s:
l) Financiamentos aos fornecedores sem retenções para evitar
que os agricultores fiquem com os seus financiamentos bloqueados
pelo não recolhimento, ao Banco do Brasil, das retenções feitas pelas usinas.
2) Instituir contas correntes dos fornecedores no Banco do
Brasil, a fim de permitir ao agricultor financiamento imediato no final da safra. Os seus valores dos novos contratos serão iguais ao financiamento vencido e corrigido através das ORTNs.
3) Corrigir a defasagem de preços da matéria-prima. E que seja
considerado trimestralmente pelo Governo Federal, através do
IAA, o real custo de produção da cana-de-açúcar levado pela Fundação Getúlio Vargas e entidades de classe de fornecedores.
4) Reescalonamento do passivo dos fornecedores, junto aos
Bancos oficiais e cooperativas de crédito.
S) Participação dos Fornecedores de Cana no Programa Nacional do Álcool.
6) Pagamento da cana fornecida às usinas através do Banco do
Brasil ou às cooperativas de crédito ou, ainda, a outros estabelecimentos de créditos, ouvidas as associações dos fornecedores.
7) Que sejam pagaS áS-diferenças de estoques de cristal e bonificações -áe rendimento industrial, através das associações de fornecedoras, ou a quem por elas seja indicado.
8) Cumprimento pelo IAA da Resolução n• 6(78, que institui o
pagamento da cana pelo teor de sacarose.
9) Renovação de frotas, máquinas agrícolas e implementas e
que esta renovação seja financiada em 100%. E que a garantía da
mesma seja o próprio equipamentO, pois ·só assim a maioria dos fornecedores arrendatários poderão comprar as máquinas, implementes e caminhões.
Hã muitos e muitos anos, poderíamos dizer mesmo hã muitas décadas,
que se debate o problema da economia canavieira, solicitando-se permanentemente providências para o seu fortalecimento, para que, através de preços
estimuladores para a cana e seus derivados, se possa, cxatamente, garantir as
condições que justifiquem a permanência daqueles que se dedicam a esse afã.
Não é por acaso que cerca de quatro mil plantadores decidiram suspender a renovação e o plantio da cana. que, na verdade, o preço atualmente
vigorante não compensa essa atividade- e~ atividade econômica numa economia de mercado visa ao lucro -porque não cobrindo sequer os custos da
produção.
Por outro lado, pretendem a liberação de oitocentos milhões de cruzeiros
para o financiamento, desde que o setor atravessa uma grave crise de liquidez.
Sabemos que o mercado internacional passou por momentos dificeis, se
não me engano, na base de cento e oitenta dólares a tonelada do açúcar,
quando o IAA estaria pagando à base de duzentos e oitenta dólares.
Ocorre, no entanto, que o preço que se estabeleceu- repita-se- não estava dando para cobrir os custos da produção que, por assim dizer, inviabiliza a respectiva atividade produtiva.

:e

Mas agora houve uma alta - mais do que a ocorrência de uma alta, está
havendo altas no mercado internacional - e ê, portanto, o momento em que
toda essa problemática precisa ser revista, reexaminada e reavaliada.
Desde que a atividade canavieira abrange setores vários da sociedadepois ali têm interesses cruciais não apenas os u.Sirieiros, maS os fornecedores de
cana e igualmente o trabalhador rural, o homem que cava a terra e que corta
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a cana - e se o preço da cana, do açúcar e do "âlcol não é suficiente remunerador para aqueles que pagam o salário à massa cornponesa, estã claro que se
forma como que um ciclo de insatisfação generalizada. E por ser o problema
da economia canavíeira não apenas económico ou financiero, mas também
político e social, é que, como Senador de Pernambuco, como homem vindo
do Nordeste, levantamos nossa voz nesta tarde para endossarmos as reinvidicações daqueles que representam este importante setor da atividade económica do Nordeste.
O Sr. Teotónio Vilela (AL) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Ouvimos o ilustre Senador Teotônio
Vilela.
O Sr. Teotônio Vilela (AL) - Nobre Senador Marcos Freire, venho
participando, hã duas semanas, dos Encontros dos Produtores de Açúcar
e Cana do Nordeste~ O que é estranho em todo esse movimento é a indiferença total e absoluta do Governo Federal para com essa legião de produtores que, na verdade, garantem mais de 50% da economia nordestina. Não. se
toma conhecimento de nada que se passa no Nordeste, seja seca, seja cheia,
seja espidemia de qualquer natureza. O Nordeste foi exilado da geografia econômica do Brasil, sobretudo pelo atual czar da economia o Sr. Delfim N etto,
que, de longa data, ao ocupar outras Pastas, manifestou publicamente o seu
desapreço pela Região Nordestina. O Instituto do Açúcar e do Álcool, nobre
Senador Marcos Freire, tem um convênio com a Fundação Getúlio Vargas e
paga religiosamente, todo o ano, esse convênio, para que a Fundação levante
o preço da cana e do açúcar e ofereÇa às autorídades competentes o caminho
legítimo para ajustamentO entre o trabalhado do homem rural, o trabalho do
fornecedor de cana, o trabalho do produtor industrial e o que pode fazer o Go·
verno Federal a respeito. Pois bem~ até hoje não se levou em conta nenhum
desses estudos. Paga-se, mas os estudos ficam trancados nas gavetas oficiais,
porque não é OpOrtuno -"eSta palavra mágica já existe há niuito tempo dentro da área da política açucareira - não é oportuno utilizar aqueles índices.
Como será possível econtrar-se uma solução para um problema tão antigo e
tão grave e que a cada dia se torna mais grave, se não há nenhuma consideração aos estudos procedidos? O que os fornecedores de cana estão pedindo
não é nada aleatório, não é nada maluco. E simplesmente o resultado a que
chegou a Fundação Getúlio Vargas. Mas nada. O resultado, Sr. Senador
Marcos Freire, é que o Nordeste vai parar nesse setor- já estã parado -,
porque os argumentos apresentados pelos fornecedores são irrespondíveis.
Uma tonelada de fertilizante; no ano passa·do, custava 4 mil cruzeiros. Este
ano está custando de 22 a 25 mil cruz-eiros. O transposte duplicou de preço.
Todas as máquinas e acessódos agrícolas duplicaram de preço, e apenas a
cana-de-açúcar é que não merece a correção devida dentro desse quadro. A
coisa chegou a tal ponto, que o Banco do Brasil, ao examinar os projetas de
pedidos de financiamento de entressafra, condenou a todos, integralmente,
pela impossibilidade de fechar a contabilidade econômica. Foram suspensos
todos os financiamentos, à espera de que um dia o Governo Federal dê um
aumento que viabilize o projeto. Por aí verifica"-sC: o absurdo das coisas. ~ este,
nobre Senador Marcos Freire, o quadro que V. Ex• focaliza nesta tarde. Trago a minha solidariedade ao seu discurso e a todos os canavieiros da Região
Nordestina, da Bahia à Paraíba, reunidos e determinados agora a nem sequer
cutivar a própria lavoura que se encontra no campo. Que o Sr. Ministro Delfim Netto atente para a gravidade dessa decisão, e nós o responsabilizaremos
amanhã pelo que vier a surgir no Nordeste. Digo a V. Ex• e ao Senado que o
N ardeste, a cada dia, está tomando consciência da impossi.bilidade de viver
no contexto nacional. A situação de senzala, ou melhor, dej~yCia a_ 9-~e eStá
sçndo reduzida, numa favela com automóvel, com luz elééf,tcâ.~ cq~~'-rãdio,
com televisor, mas, soCiologicamente, uma favela, está chegando ao ponto de
se rebelar, e a culpa única recai sobre o Poder Central e, especialmente, sobre
o Sr. Delfim Netto, que, desde quando foi Ministro -da Fazenda do Governo
Médici, se declarou inimigo dos nordestinos.
O SR. MARCOS FREIRE (PE) - O aparte dado pelo ilustre Senador
Teotônío Vilela já recompensa a iniciativa que tivemos nesta tarde, de trazer
o assunto à discussão do Senado Federal.
S. Ex• tem grande autoridade para falar sObre o assunto, porque é homem que se dedica também à ativfdade açucareira e tem sentido na própria
pele as dificuldades de todos aqueles que atuam nesse setor. Fala, pois, com
todo conhecimento de causa.
A nós que não temos ligações maiores com a economia canavieira é estranho que seus pleitos, sucessivamente renovados, sejam permanentemente
negados, uma vez que, ao final, se trata de conceder preços à cana e a seus derivados que cubram os custos com essa atividade produtiva, o que, segundo a,
classe interessada, não vem ocorrendo nos sucessivos reajustes havidos. O Senador Vilela adianta alguns dos dados que aqui temos, inclusive de que o
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preço do adubo saltou de quatro mil para vinte e tantos mil cruzeiros. Parecenos, pois, que se evidencia a necessidade dos novos reajustamentos solicitados, desde que o levantamento dos preços dos fertilizantes, dos equipamentos
agrícolas etc., nestes últimos anos, mostrarão que os reajustes anteriores não
têm sido suficientes para satisfazer os pleitos da área canavieira.
O fato, Sr. Presidente, é quejã se estima, para 1981, uma perda de 4,5 milhões de toneladas, o que denota uma tendência que pode repercutir, no final
das contas, no próprio Programa Nacional do Álcool. No instante em que o
PROÁLCOOL surge como uma vereda nova para enfrentar a grave crise
energética em que nos encontramos, afigura-se-nos que o plaritio da cana se
insere, necessariamente, dentro da problemática nacional de energia.
O Sr. Teotônto Vilela (AL) -

Permite-me V. Ex• outro aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -

Pois não.

O Sr. Teotônio Vilela (AL) - V. Ex• falou no âlcool, e dou, aqui, mais
um depoimento, para a Casa ter uma idéia do tratamento que é dispensado
ao Nordeste. Em Alagoas, cinco empreendedores resolveram montar destilarias de ãlcool, atendendo à solicitação do Goyemo. Fizeram o projeto. O
projeto foi aprovado. Depois de aprovado, por insinuação da própria área
oficial, todos os empreendedores se atiraram à compra de material para montagem da usina, na esperança de que a tramitação desse projeto nos agentes
financeiros tivesse aqUela conclusão rápida determinada por uma resolução
do próprio PROÁLCOOL, que diz que o projeto não pode passar mais do
que 60 dias no agente financeiro. Pois bem, nobre Senador Marcos Freire,
para ilustração da matéria sobre a qual V. Ex• versa, esses empreendedores
contrataram a destilaria, os fornecedores produziram essas destilarias, elas
foram transportadas, montadas, já destilaram de outubro até fevereiro deste
ano, e o fmanciamento ilão foi 'COncedido. Hâ um ano. Daí por que um dos
nossos representantes da área açucareira declarou ao Sr. Vice-Presidente da
República, Sr. Aureliano Chaves, que era muito mais fâcil o homem planejar,
comprar, transportar, executar e fazer funcionar uma destilaria do que um
papel transitar do Instituto do Açúcar e do Álcool para o Banco do Brasil e
do Banco do Brasil para o Instituto do Açúcar ou qualquer outro agente fi.
nanceiro. A capacidade de produzir do nordestino estâ suficientemente provada; agora, a capacidade de atender aos anseios: dos nordestinos, esta, é que nunca foi demonstrada, muito ao contrârio.
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Foi bom que V. Ex• trouxesse à baila
o depoimento que fez, porque inúmeras outras ocorrências vêm se dando em
relação ao PROÃLCOOL, que pelo menos junto a nós, leigos, não encontram fácil justificativa. Assim, por exemplo, estamos no quinto ano do
PROÁLCOOL. No ano passado, ainda quando Ministro da Fazenda o Sr.
Karlos Rischbieter, foi anunciado que o Governo havia conseguido um vultoso empréstimo, na importância de um bilhão de dólares, através do Banco
Mundial, para aplicação, exatamente, na iniciativa de expandir a produção
alcooleira, e, no entanto, para surpresa nossa ou confusão nossa - porque
est~mos diante de um Governo de técnicos altamente capacitados e nós não
temos sequer a assessoria técnica pessoal do Parlamentar, do Senador soube-se depois que esses recursos serviriam para amortizar débitos externos
do Brasil. Portanto, seriam desviados. Por isso, quando agora estoura o
problema das ações da Vale e alegam que é para fazer face ao Programa do
Álcool, nós nos permitimos duvidar se realmente o PRO ÁLCOOL vai ser beneficiado, porque não o foi, sequer, com um empréstimo que foi levantado
em nome do PROÁLCOOL e para o PROÁLCOOL.
O Sr. Bernardino Viana (PI) -
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Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Pois não, ilustre Senador Bernardino
Viana.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Senador Marcos Freire, os empréstimos
tomados no exterior têm no mínimo 150 dias para liberação da primeira parcela. Então, como o negócio do dólar foi efetuado no mês de dezembro e estamos no mês de março, a primeira parcela vai sair no mês de maio. Assim foi
com todos os Estados que tomaram dinheiro emprestado, porque a primeira
parcela sai com 150 dias, a segunda, com 180 e a terceira, com 210 dias. Então,
não hã como o Governo ter podido fazer a conversão dos recursos da primeira parcela antes de maio. Era só este esclarecimento que desejava prestar a V.
Ex•
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Ao que depreendemos o ilustre Senador pelo Piauí desmente afirmativa feita pelo então Ministro da Fazenda, de
que aquele empréstimo teiia -reCursos seuS destinados a outra finalidade que
não o PROÃLCOOL, que foi exatamente o caso que arrolamos aqui. Foram
declarações de S. Ex• o então Ministro da Fazenda.

O Sr. Teotônio Vilela (AL)- E, segundo rezam os jornais, o Sr. Ministro da Fazenda de então, Karlos Rischbieter, chegou a declarar o seguinte: eu
menti quando aleguei que este dinheiro era para o PROÁLCOOL. Ele declarou. isso, ao chegar ao Brasil, e não li nenhum desmentido dele. Alegou que
era para o PROÁLCOOL, mas não era. E por isso tivera que mentir, porque
precisava do recurso no exterior para corrigir a defasagem de cobertura dos
nossos juros. Declaração do Ministro Karlos Rischbieter. Agora, com relação ao montante da Vale ...
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Sabíamos de um outro Ministro, que
ocupa outra Pasta, que disse que o Governo era um governo aético.
Agora, mentiroso ainda não se tinha confessado ...
hoj~

O Sr. Teotônio Vilela (AL)- Mas, a coisa está andando jâ nesta base.
Com relação ao volume de recursos retirados através da venda das ações da
Vale, o Ministro Galvêas, perguntado a primeira vez sobre se aqueles recursos eram para o PROÁLCOOL, estranhou e não soube dizer para onde
eram. Depois, as coisas já tinham sido manipuladas, para colocar a culpa no
PROÁLCOOL. Então, vem de novo o PROÁLCOOL como receptor de todo
esse volume de recursos, e a verdade é que os projetes não andam por falta de
recursos, segundo dizem.
O Sr. José Lins (CE) -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -Concedemos a palavra ao nobre Senador José Lins.
O Sr• .losé Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, o assunto que V.

Ex• levanta é, realmente, da maior relevância para o Brasil, mas principalmente para a economia do Nordeste. V. Ex• se refere, em primeiro lugar, ao
problema do açúcar. Sabemos que durante anos, cerca de trCs anos, o Gover~
no subsidiou a exportação do açúcar, de um preço de 180 dólares pagando
280; portanto, 100 dólares a mais para o produtor.
O SR. MARCOS FREIRE (PE) -

Aliás, referimo-nos a este fato.

O Sr. José Llns (CE) - E, mais recentemente, o açúcar passou de 180
para 200, 250 e chegou a 600 dólares, estando talvez hoje por volta de 500,
550 dólares, aproximadamc::nte, e o Governo continua pagando 280 dólares.
Mas o fato é que hã uma sistemática de compensação, e realmente essa diferença que o Governo hoje confisca ao longo desses meses não foi suficiente
para cobrir totalmente o déficit do IAA no subsídio. Mas, achamos que a
nova posição da indústria de açúcar do Nordeste em busca de caminhos mais
adequados para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, inclusive
para satisfazer essa grande necessidade de cooperar também com o Programa
do Álcool, essa reivindicação tem razão de ser. E sabemos que tanto o IAA, o
MIC, é claro, como as outras autoridades financeiras do País estão analisando o problema com o objetivo de chegar a uma solução que realmente possa
ajudar a encontrar um caminho para a indústria açucareira do Nordeste e
também do álcool. Mas, devo salientar que o Banco do Brasil tem tido de certo modo boa vontade para com a indústria cana vieira, e tenho a impressão de
que, apesar desse esforço do Banco, realmente as indústrias não têm podido,
digamos, resolver os meus problemas financeiros de modo adequado. Daí
porque eu, pessoalmente, propugno por uma solução mais ampla, uma solução
que traga a união da cooperação dos industriais -, que têm feito o seu es·
forço, é inegável - com o Governo, para encontrar uma estrada mais larga
para a indústria açucareira do Nordeste. Então, veja V. Ex• que nós hoje ainda produzimos- não é só no Nordeste, mas praticamente no Brasil todo, se
não me engano- cerca de 4 toneladas de açúcar por hectare, quando os países de uma indústria açucareira mais desenvolvida e organizada chegam a
produzir oito, dez e, às vezes, doze toneladas por hectare. Há necessidade de
compreensão desse problema, pois, ao nfvel desses rendimentos, a dificuldade
para os industli.ais comó- para o País continuará sendo, por muito tempo,
grande. Acho que o esforço conjunto é fundamental. Tenho conversado bastante sobre isto com os interessados do Nordeste e do Governo Federal, no
sentido de que se procure uma solução mais ampla, talvez com a desmobilização de certos recursos por parte dos industriais; talvez com a oferta de um
plano com maior prazo por parte do Governo Federal, talvez se possa encontrar uma solução que satisfaça às necessidades do País, dos industriais e da
economia nordestina. Quanto ao álcool, estamos numa fase de organização,
ou melhor, de desenvolvimento da indústria do âlcool no País. b inegável que
o esforço feito até agora é amplo. O aumento da produção também foi grande
- como V. Ex• sabe - aumentou dez vezes: passamos de 400 milhões de litros para 3 bilhões e 800 milhões de litros. De maneira que o esforço tem sido
enorme. Ocaso, citado aqui pelo nobre Senador Teotônio Vilela, é lamentável
e não deve ser repetido. t um absurdo que o industrial fique meses esperan~
do, inclusive investindo dinheiro. sem receber as verbas, os recursos que fo-
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ram aprovados para aplicações. Tenho a impressão de que alguma coisa deve
ter acontecido - não conheço o caso - porque tem havido a extrema boa
vontade da parte do Governo Federal que, hoje, está totalmente organizado,
não para responder a provâveis projetas cm 60 dias, como disse S. Ex•; acho
que o prazo oficial é de 75 dias, o que realmente não se compara com um ano,
ano inteiro, como V. Ex• mesmo repetiu. Mas o fato é que estã havendo um
esforço grande do governo para se resolver esses problemas, que não são fáceis. Hoje, com a previsão de aplicação de dinheiro estrangeiro, mas de dinheiro brasileiro, inclusive de parte orçamentária, de 50 bilhões de cruzeiros,
do Plano do Álcool, só neste ano de 1980.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Pediria ao nobre orador que não
admitisse mais apartes, uma vez que o tempo de V. Ex" estâ esgotado.
O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Obrigado a V. Ex•.
Os pleitos da classe canavieira continuam aguardando solução do Gow
Vemo, que continua dependendo de estudos que se arrastam e os prazos vão
se vencendo. Admitia-se que, até o dia 19 de março, o Governo terí8. resolvido
os preços dos derivados da cana, novos preços, mas o mês de março jâ estã
acabando e a solução não chegou. Enquanto isto, nós temos que a produção
alagoana caiu de quatro milhões de sacas de açúcar: So atingiu dezesseis,
quando a quota prevista, estipulada pelo IAA, era de vinte milhões.
Fatores negativos vârios terão influenciado para tal resultado. Antes de
mais nada, a própria falta da matéria-prima, a cana escasseando; o inverno antecipado, com chuvas intensas no Nordeste; o rendimento baixo, a reduzida
produtividade, inclusive a que se referiu o nobre Senador José Lins, mas que,
no final, é conseqüência de uma orientação não satisfatória para o setor; a
falta de estradas, fazendo com que a matéria-prima, muitas vezes; chegue velha e com reduzido teor de sacarose às moendas da fãbrica.
Temos nós que cobrar do Governo as promessas que reiteradamente são
feitas. Ainda no mês passado, salvo engano, o Presidente do Banco Central,
Carlos Langoni, reconheceu a necessidade de uma reprogramação dos débitos do parque nacional açucareiro como medida capaz de incentivar a produção do álcool. Manifestou-se favorável à participação dos produtores de
açúcar no lucro que o Governo aufere nas exportações do produto. Prometeu
a liberação de recursos do PNDE para a ·construção de estradas na Zona da
Mata e o apoio à pesquisa cariavieira para melhorar os tipos, para aumentar a
produtividade.
Não vai ser o estudo, agora, do Governo, que se constituirá no "abre-te
sésamo". Isto vem se arrastando por anos e anos, governos e governos. E o
fato é que o setor apresenta grandes dificuldades. Citamos Alagoas, mas a situação em Pernambuco não é menos apreensiva.
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tuação diferente da que nós temos no momento para evitar que num
futuro não muito distante nosso Estado passe a importar açúcar e
álcool".
É preciso, portanto, um estímulo a essa a-tividade, sobretudo porquecomo nós já nos referimos - o problema tein gra~íssimas conotações sociais.
Ali habita a maior parte da população do nosso estado, na Zona da Mata. É
uma faixa de população a mais sacrificada, a mais sofrida. Jã tivemos oportunidades várias de citar índices, estatfsticas, sobre a situação de saúde, de educação, de habitação, bem como problemas de política salarial e de subsistência física, tudo isto sacrificando o homem daquela região nordestina.
O problema social do Nordeste, e em especial da Zona da Mata, é extremamente grave- já objeto 9e tantos e ta.ntos pronunciamentos nossos e que
como jâ temos advertido, poderá se agravar, sobretudo se o PROÁLCOOL
não for condicionado à melhoria das condições de vida do homem do campo.
O equacionamento -da questão canavieira passa por vários caminhos, inclusive o da reformulação fundiâria, também analisada reiteradas vezes desta tribuna. E o preço da cana-de-açúcar e do álcool se insere, por igual, nesta
problemática, pois se, de fato. aquele preço não remunerar adequadamente
todos os que participam da produção, evidentemente que reflexos negativos
agravarão a dramática situação social e econômica de toda a região.
Com a autoridade de quem tem apoiado as reivindicações empresariais
que me parecem justas - inclusive, agora, o do reajuste adequado do preço
da cana, do açúcar e do álcool - é que, como porta-voz constante que tenho
procurado ser da angústia do meu povo, peço transcrição de dOcumento encaminhado à SUDENE, no infcio deste ano, pela FETAPE- Federação dos
Trabalhadores na Agricultura de Pernambuco - alinhando reivindicações
dos camponeses da Zona Açucareira do Nordeste. f: uma proposta que fala,
por si mesmo, da justeza do que ali se pleiteia.
Que o governo, pois, se debruce sobre o problema da economia canavieira, encarando-o de maneira abrangente, pois ele não ê apenas econômico ou
financeiro-; mas eminentemente político e social. E se a solução não for global, estaremos tão-somente mistificando, e aprofundando o· fosso entre homens e classes sociaiS- tp.iCfjâ é, hoje, entre nós, a negação do verdadeiro desenvolvimento e da justiça social. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREI·
RE EM SEU DISCURSO:
"POSIÇÃO DOS TRABALHADORES EM RELAÇÃO AO
PLANO DE APOIO ÃS POPULAÇOES DA
ZONA AÇUCAREIRA DO NORDESTE.

Proposta apresentada à SUDENE pelas Federações dos Trabalhâdores na
O Diário de Pernambuco, do último dia 19, traz, a esse respeito, declaAgricultura dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alarações do Presidente do Sindicato dos Cultivadores de Cana-de-Açúcar, de
goas e Sergipe ..
Pernambuco, Sr. Orlando Corrêa, nos seguintes termos:
Apresentação
"1:. chegado o momento do Governo decidir se precisa da canaAtravés do Decreto n• 84.096, de 16·10· 79, o Exm• Sr. Presidente da Re·
de-açúcar para a produção de álcool e açúcar, que encontra preços
compensadores no mercado externo, pois da maneira como as coi- pública inStituiu um grupo de trabalho para a formulação de um .. plano de
sas estão não podem ficar. A situação do cultivador de cana em Per- apoio às populações da zona açucareira do Nordeste".
As F ~d~raçÕes dos Trabalh~ores na Agricultura dos cinco Estados citanambuco é muito pior do que se pensa e com tendência a piorãr,
:equando grande parte dos agricultores não conseguirem financia- dos no decreto se acham no dever de apresentar à SUl ~:5B.Id~.:f sv
mentos junto aos bancos oficiais e privadOS para continuarem com gado de coordenar o trabalho, uma proposta contendo o ponto de vista dos
seus trabalhos, por não terem conseguido pagar empréstimos passa- trabalhadores sobre o assunto.
Esse ponto de vista tem sido parcialmente expresso de forma verbal em
dos, diante do preço irreal do seu produto.
reuniões em que tomaram parte representantes dos trabalhadores a convite
da própria SUDENE. Este documento visa apresentar, por escrito e de forma
A quebra da produção açucareira em Alagoas foi de quatro mi- mais completa, a posição dos trabalhadores para que a equipe técnica encarrelhões de sacas, em Pernambuco essa redução deverá ser ainda gada da elaboração do plano tenha melhores condições de conhecer as necesmaior, em função do preço dado à tonelada de cana, "que não tra~ sidades dos trabalhadores e de suas famílias. Esperam, assim, as cinco fededuz as verdadeiras necessidades do produtor, pois atualmente é de rações aqui represent(l.das por seus dirigentes, que essa competente equipe
cerca de Cr$ 465,00 por tonelada, quando em média gastamos mais técnica possa perceber com clareza todas as dimensões do problema.
Os níveis de nutrição, saúde, habitação e educação dos trabalhadores e
do que isso para produzir. Da maneira como as coisas estão podem
escrever que dentro de poucos anos nosso Estado passará a impor- suas familias são inaceitáveis. Estas condições de vida representam a herança
tar açúcar".
que os trabalhadores receberam da escravidão. Entretanto, esse regime, extin~
to há 72 anos, deixou herança diferente para os donos de usinas e engenheiros. A riqueza é produzida pelos trabalhadores. Ela sai dos seus músculos.
É impossível a uma grande maioria de agricultores pagar seus Por isso-precisa ser distribuída. Os trabalhadores não pedem favores. Exigem
débitos, e por conta disso não poderão tirar novos financiamentos, uma maior participação na apropriação dessa riqueza que eles mesmos proo que acarretará uma queda na produção dos canaviais com o atro- duzem.
fiamento da cana por falta de cuidados adequados. lsso ocorreu na
1 - A Remuneração da força de Trabalho
safra anterior, com o retardamento desses financiamentos, e o que
O trabalhador da canaMde-açúcar, para sobreviver, tem que complemen~
vimos foi uma diminuição de cerca de 30 por cento na safra 79/80.
Na de 80/81 somente Deus poderá impedir uma redução nos mes- tar sua subsistência utilizando a força de trabalho de sua família, seja no sitio,
mos moldes e as safras seguintes dependerão de muito de uma si- seja na própria Cana. Como ganha por produção, muitas vezes tem que con-
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tar com a ajuda de familiares para cumprir a tarefa diária, cuja remuneração
não é suficiente para a manutenção da família. Essa situação se agrava durante a "tranca do inverno" quando a demanda de braços diminui.
Nossa luta por melhor remuneração não terá fim. Mas enquanto ela surte efeito pouco a pouco, reivindicamos o direito de produzir, com a ajuda de
nossas familias, aquilo que não conseguimos comprar com o salário que ganhamos e que no entanto é absolutamente indispensável à nossa sobrevivência.
Os proprietários da terra não vem cumprindo a Lei do Sítio e nem mesmo o que foi convencionado a esse respeito em acordo coletivo. E já que não
cumprem, suas terras devem ser desapropriadas para efeito de reforma
agrária. Para isso o g-overno dispõe de inúmeros instrumentos. Só falta
utilizá-los. O mais completo deles, o Estatuto da Terra, aí está, com 15 anos
de existência, sem ser aplicado. O INCRA, criado para pôr em prática a reforma agrária, só tem ajudado a concentrar a propiiedade da terra.
Quanto à Lei 5.889, seu descumprimento por parte dos patrões já é uma
tradição em nossa área. Agora, além de não cumprirem a lei, não estão cumprindo, no caso de Pernambuco, a convenção por eles mesmos assinada.
Os trabalhadores, por seu lado, vêm conseguindo a duras penas reorganizar seus sindicatos ápós 15 anos de perseguições e de arbitrariedades. Reivindicamos, pois, liberdade sindical e expansão da Justiça do Trabalho para
que ela possa atender com maior êficiência às necessidades dos trabalhadores,
na sua luta pelo cumprimento das leis por parte dos patrões.
A fiscalização exercida pelo Ministério do Trabalho é deficiente. Por isso
reivindicamos: 1) ampliação do número de fiscais;
2) rodízio dos fiscais visando evitar compromissos entre eles e os patrões;
3) autorização para que os dirigentes sindicais possam acompanhar os
fiscais dentro das propriedades.
2 -

A Expulsão dos Rendeiros

O PROÁLCOOL está estimulando a expansão das ãreas ocupadas com
cana-de-açúcar. Em muitos municípios, particularmente no Estado da Paralba, os pequenos rendeiros produtores de alimentos estão sendo expulsos para
que a cana ocupe as áreas por eles cultivadas.
O PROÃLCOOL está trazendo, assim, conseqüências graves do ponto
de vista social: tornando mais escassos os alimentos; não só para as famílias
dos rendeiros como também para as pequenas cidades mais próximas; reduzindo o nível de renda dessas famílias que, depois de expulsas, passam a depender unicamente de um salârio incerto, jã que não encontram trabalho permanente; poluindo ainda mais os rios, o que mais uma vez reduz as fontes de
alimentos da população pobre.
Diante desses fatos concretos, as intenções oficiais de "encher as panelas" revelam-se falsas e demagógicas.
3 - Nutrição

A alimentação dos trabalhadores e suas famílias é extremamente pobre.
Sem direito a cultivarem seus roçados, ela depende unicamente do que conseguem comprar. O abastecimento que se pretende fazer através da COBAL
poderá melhorar as condições de compra de alimentos por parte dos trabalhadores. Mas para que isso aconteça em termos sígi:lificativos serã- necessãrio
que tal medida se estenda a todos os municípios da zona canavieira. Sabem
por outro lado os trabalhadores que isso não resolve o problema. Apenas
pode melhorar as condições de abastecimento que sempre lhes foram extremamente desfavoráveis em razão da exploração que sofrem no barracão. Pagam preços sempre mais elevados que os das feiras, são roubados no peso e a
qualidade dos produtos é sempre inferior. Desse modo, sem direito a sítio, ganhando um salário miserável e comprando no barracão, os trabalhadores e
suas famílias são mal nutridos seja quanto à quantidade seja quanto à qualidade dos alimentos.
4 - Saúde

Mal alimentados, os trabalhadores adoecem facilmente e seus filhos
morrem em alta proporção antes de completarem 1 ano de idade. E quando
adoecem, os trabalhadores simplesmente perdem sua única fonte de subsistência - o salário, pois a lei previdenciâria não os beneficia com o auxíliodoença. Além disso, mesmo recebendo o salãrio, não poderiam comprar remédios pois nem conseguem comprar alimentos em quantidade suficiente.
pois nem conseguem comprar alimentos em quantidade suficiente.
Reivindicamos por isso mesmo a ampliação imediata dos serviços de assistência médica e hospitalar e extensão do auxílio doença dos trabalhadores
rurais. Esta é a única forma de se diminuir a curto prazo a mortalidade por
doenças de mais simples controle. Que sistema ecoriômico é esse que deixa
morrer a sua própria força de trabalho por falta do mais simples atendimento? Toda a riqueza acumulada na zona açucareira - as cidades, as fábricas,

as estradas, tudo '"enfim - é obra dos trabalhadores. E são justamente esses
que mais trabalham que enfrentam o piOr padrão de vida.
5 - Habitação
Uma boa parte das habitações dos trabalhadores da zona do açúcar não
é diferente das senzalas dos escravos. As casas isoladas pouco diferem. Os espaços são comuns a adultos e crianças e muitas vezes a animais. Não há condições de higiene compatíveis com a dignidade humana.
Embora todos saibam disso, repetimos aqui para refrescar a memória de
todos que tenham alguma parcela de responsabilidade. Se os salários não são
suficientes para que os trabalhadores possuam casas, estas devem ser construídas com recursos captados dos segmentos sociais privilegiados e não,
como já se aventou, com recursos dos próprios trabalhadores através da extensão do FGTS ao campo. Condenamos esta falsa solução como um retrocesso em matéria de política social. Temos certeza de que os trabalhadores
têm direito à habitação condigna pois o que eles produzem é suficiente para
que outras camadas sociais possuam palacetes em grande quantidade.
Além disso, lembramos que, para o trabalhador rural, a habitação está
intimamente ligada à atividade familiar de produÇão. Por isso, além da construção de novas casas e melhoria das existentes, reivindicamos:
1) devolução dos sítios aos que ainda moram nos engenhos;
2) acesso à casa e à terra para os clandestinos.
Queremos finalmente lembrar que em relação a estas condições básicas
da vida do trabalhador, nossa reivindicação fundamental é a Reforma
Agrária, sem a qual, todas as medidas não passam de mero paliativo ou formas de adiar a solução verdadeira.
6 - Educação

Os filhos dos trabalhadores são incorporados como força de trabalho
ainda .em idade escolar. Seja porque não existem escolas suficientes, seja porque sua ajuda é indispensável ao sustento da família. Quando as crianças conseguem freqüêntar a escola, seu aproveitamento é muito baixo em razão de
sua alimentação deficiente, do despreparo das professoras que recebem remuneração irrisória e da precariedade do material didático.
Gerações sucessivas de analfabetos não têm sensibilizado as autoridades
do nosso País. O MOBRAL não passa de uma mistificação. Queremos escolas para os nossos filhos. Eles têm direito a isso e a muito mais. O Governo
não vem cumprindo as leis que ele mesmo criou. O princípio "educação para
todos". embora presente em diversas leis, nada significou ainda para os nossos filhos.
Além disso, a Lei 5.889 estabelece como obrigação patronal a manutenção de escolas. Mesmo assim, esta obrigação não vem sendo cumprida.
7 -

Conclusão

Os trabalhadores da zona do açúcar estão cansados de ouvir promessas
que não .se cumprem ou que são cumpridas em sentido contrário. Este é o
caso de programas governamentais, como o PROTERRA, que prometeu ajudar aos trabalhadores e só tem ajudado aos grandes proprietários e usineiros.
Queremos dizer à SUDENE que esta é uma oportunidade que ela tem de
demonstrar que não ajuda apenas aos patrões como tem feito quase sempre,
até hoje, nos seus 20 anos de atuação.
O texto do decreto presidencial é muito claro. Trata de apoio às populações da zona açucareira. Mesmo assim, sabemos que os patrões, sempre distantes do povo, são capazes, quando se trata de ajuda do Governo, de se considerarem membros das populações de que trata o decreto.
Confiamos na independência da SUDENE e esperamos que a desenvoltura com que os patrões se apresentam nas reuniões não impressione mais os.
seus técnicos que a bravUra com que os trabalhadores enfrentam diariamente
suas duras tarefas, mesmo sabendo que o resultado do seu esforço é injustamente dividido, cabendo-lhes apenas o estritamente necessãrio para que comM
pareçam ao trabá.lho do dia seguinte, enxadas e foices à mão."
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 3, de 1980
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e à vista do que consta do Ato n"' 40, de 1979~ da ComissãO Diretor a,
Resolve:
-Reduzir um (01) claro de lotação da Categoria Funcional- Contador, Classe "B", Referência 48, e aumentar uin (01) claro de lotação na Cate-·
goria Funcional- Técnico em Legislição-e Orçariteilto, ClasSe "A'", Referência 48, do Quadro de Pessoal CLT.
·
Sala da Comissão Diretora, 26 de março de 1980.- Luiz Viana- Nilo
Coelho- Alexandre Costa- Gastão Müller- Jorge Ka1ume.
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GRUPO -OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR
Categoria Funcional - Contador
Classe ''Especial''
N9
N9
N9
N9

de
de
de
de

funcionário
funcionário
funcionário
funcionário

- ref. 57
- ref. 56
- ref. 55
- ·réf. · 54

N9
N9
N9
N9
N9

de
de
de
de
de

funcioil-ário funcionário-funcionáriO funcionári.Ofuncíoriárlo ---

N•
N9
N9
N9
N9

de
de
de
de
de

funcionário
funcionário'
funcionário
funcionário
funcionário

=-

ref.
ref.
ref.
ref.
i"ef.

53
52
51
50
49

Classe "B"
(*) 02 -

ATO DO PRESIDENTE
N• 6, de 1980
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuiÇões que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 4 de
abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 000296/80,
Resolve:
Aposentar Carlos Torres Pereira, no cargo de Taquígraf~ Legislativo,
Classe Especial, Código SF-AL-013, Referência 57, do Quadro Permanente
do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III, e 102, inciso I, alfnea
"ii", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 403, incisO II, 404, inciso I, e 392, § 49 da Resolução SF n9 58, de 1972,
e 405 1 inciso IV, da mesma Resolução alterada pela Resolução SF n9 30, de
1978, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional
por tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 39 da Lei 5.903, de
1973, e o artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artio;o 102, § 29, da Constituição.
Senado Federal, 26 de março de 1980.- Senador Luiz Vianâ, Presidente
do Senado Federal.

Classe "C"

ref. 48

- ref. 47
- ref. 46
- ·ref. 45
- ref. 44

Classe ''A"

* Classe

''B" -

N9 de funcionário - ref.
N9 de funcionário - ref.
N9 de funcionário ---=.. ref.
N9 de funcionário - ref.
N9 de funcionáriO - ref.
N9 de funcionário - ref.
N9 de funcionário - ref.
Referência 48 - 02 claros

ATO DO PRESIDENTE
N• 7, de 1980

43
42
41
40
39
38
37

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV,do Regimento Interno e de acordo
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 4 de
abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 000445/80,

GRUPO- OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR
Categoria Funcional - Técnico eín Legislação e Orçamento
Classe ''Especial''
N• de funcionário OI
N9 de funcionário N9 de funcionário N9 de funcionário -

* Classe

·~A"

Março de 1980
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-

- ref. 57
ref. 56
ref. 55
ref. 54

Resolve:
Aposentar Myriam Côrtes Greig, no cargo de Técnico Legislativo, Classe Especial, código SF-AL-OII, Referência 57, do Quadro Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III, parágrafo único, e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I, e 392, § 49, da Resolução SF
n9 58, de 1972, e 405, inciso IV da mesma Resolução alterada pela Resolução
SF n9 30, de 1978, com proventos integrais, acrescidos de 20%, e a gratificação adicional, PO! tempo de serviço, a que teril direito, na forma do artigo
3• da Lei 5.903, de 1973, e o artigo 10 da Lei n• 4.345, de I964, ob§ervando-se
o disposto no artigo 10~, § 29, da Constituição.

N9
N9
N•
N9
N9

de
de
de
de
de

Classe "B"
funcionário - ref. 53
funcionário - ref. 52
funcionário - ref. 51
funcionário - ref. 50
funcionário - ref. 49

Senado Federal, 26 de março de 1980.- Sen~dor Luiz Viana, Presidente
do Senado Federal.

N•
N•
N9
N9
N9

de
de
de
de
de

Classe "A"
funcionário (*)
funcionário funcionário funcioriário funcionário -

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
e com base na delegação de competência que lhe foi conferida pelo Ato n9 1,
de 1973, da Comissão Diretora,
Resolve:
Autorizar a contratação, sob o regime jurídico da CLT e do FGTS, de
Regina Maria de Borda Benevides Dias, como Técnico em Legislação e Orçamento, Classe ••A'', Referência 48, do Quadro de Pessoal CLT.
Senado Federal, 26 de março de 1980.- Senador Luiz Viana, Presidente

Referência 48 -

ATO DO PRESIDENTE
N• 8, de 1980

03 - ref. 48
ref. 47
ref. 46
ref. 45
ref. 44

03 claros

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
4• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA A 17 DE
MARÇO DE 1980
.
Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a
presen~a dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro-Vice-Presidente,
Alexandre Costa, Primeiro-Secretário, Gabriel Hermes, Segundo-Secretário,
Lourival Baptista, Terceiro-Secretário, e Gastão MUller, Quarto-Secretário,
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal, às onze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador Dinarte
Mariz, Segundo-Vice-Presidente.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e, após debater vârios
assuntos legislativos, concede a palavra ao Senhor Prim-eiro-Secretário, que
aborda os seguintes assuntos:
I•) Problema do recolhimento dos recursos do FUNCEGRAF ao Banco do Brasil S/A. Esclarece Sua Excelência que o assunto se prende a disposi-

tivo regulamentar, ainda não disciplinado, e apresenta minuta de Ato"a respeito. O Senhor Presidente distribui a matéria ao Senhor Terceiro-Secretário,
para relatar.
29) Proposta da Revista O Espelho, de assinatura anual, de cem exemplares. O Senhor Presidente distribui o assunto ao Senhor Primeiro-Vicew
Presidente, para, relatar.
Após debater vários assuntos de interesse da Casa, o Senhor Presidente
convoca outra Reunião da Comissão Diretora para o dia dezenove de março,
às nove e trinta horas.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e dez minutos, o Senhor Presidente· declara encerrados os trabalhos pelo que, eu, Lourival Baptista,
Terceiro-Secretário, lavrei a presente Ata, que, assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da COmissão Diretota, 17 de março de 1980. dente.

Luiz Viana, Presi-
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MESA

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

PMDB

Presidente

Líder

Luiz Viana

Jarbas Passarinho
Paula Brauard

1 '-VIce.. Presldente

Vlco-Líderes

Nilo Caolha

2•-VIce.. Presldente
Dinarte Mariz

1'-Secretário
Alexandre Casta

2•-Socrotárlo
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo
lourival Baptiita

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR - PP

4•-Secretárlo

Líder

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

Líder

Gastão Müller

leite Chaves

Gilvan Rocha

Suplentes de Secretários
Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Põrto

Vlce-Lídore•

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Enlósio Vieira
Alberto Silva

Henrique SantiUo

Oíretor: Antônio Cqrlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223·6244 e 2:25-8505 - Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - Têrr~
Telefone, 225-8505 - Ramai1 301 e 313

Mendes Canele
José Lins
Eunice Michiles
Vicente Vuolo

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

1. Evandro Carreira
2. Age_nor Maria
3. Mauro Benevides

l. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1.
2.
3.
4.

Líder

Suplentes

Titulares

COMISSOES

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José lins
Lomanto Júnior
Moacyr Dai/a
Murilo Badaró
Saldanha Cerzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quérda
Pedro Simon
Roberto Saturnino

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL {11 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Lcizaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonsi!ICa - Ramal 676
Reuniões: Terças·feiras, Cs 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Hl!lnrique de la Rocque
1'i'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves
2~'-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. JutaMy Magalhães
2. Affonso Camorgo
3. João Calmon

Passos Pôrto
Benedito Canelas
Pedro Pedranian
Josê lins

1, Evelcísio Vieira
2. leite Chaves
3. José Richa

1. Agenor Mario
2. Amoral Peixoto

Assiitente: S&rgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quartas-feiras, e.s 10:00 horas
L-ocal: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canele
Vice·Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

1, Henrique de la Rocque
2. Helvídio Nunes
3. José Sarney
4. Aloysio Chaves
5. Aderbal Juremo
6. Murilo Bodar6
7. Moacyr Dai/a
8. Amaral Furlan
9. Raimundo Parente

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

1,
2.
3.
4.
5.
6.

1. Cunha lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Cardoso

Titulares

Suplentes

1, Jessé Freire
2. José Sarney
3. Passai Põrto
4. Saldanha Cerzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreira

1, José Guiomard
2. Tarso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Dai/a

1,
2.
3.
4.

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

(CCJ)

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Prosidente: Evelósio Vieira
Vice-Prl!lsidente: Leite Chaves

Itamar Franco
lci:r:aro Barbo:r:a
Adalberto Sena
Mauro Benevides

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, Cs 10:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE ECONOMIA -

Hugo Ramos
leite Chaves
Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo Brouard
Franco Montoro

(COf)

Auistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feirai, Cs 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

(11 membros)

Lenoir Vergas
Joélo Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Arnon de Mello

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotõnio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Lui.:r: Cavalcante

1.
2.
3.
4.

l.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

L Jos6 Richa
2. Orestei Quércia
3. Tancredo NeVes

Helvídio Nunes
Alberto Silva
Benedito Ferrl!!ira
Vícente Vu~lo
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675
ReuniõeS: Quartas-feiras, às 10!30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ll -Ramais 621e 716
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (9 membros)

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

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reunic3es: Quintos-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

João Calmon
Tarso Outra
Jutahy Magalhães
Aloysio Chaves
S. Aderbal Juremo
6. Eunice Michiles

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE FINANÇAS -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunho Uma
Vice-Presidente: Tancredo Neves

S.
6.
7.
8.
9.
1O.
1.
2.
3.
4•
5.
6.
7.

1, Affonso Camargo
2. João Calmon
3. Jutohy Magolháes

luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silva
Arnon de Mello

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvon Rocha
2. Roberto Saturnino

COMISSÃO DE REDAÇÃO -

Titulares

Suplentes

1. lomanto Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. Jos~ Guíomard

1. Saldanha Derzi
2. Jorge Kalume
3. Benedito Canelas

(CR)

(5 membros)

Saldanha Cerzi
Henrique de La Rocque
Jessó Freire
José Samey
5. Miltop Cabral
6. José Guiomard

1,
2.
3.
4.

Presidente: Gilvon Rocha
Vice-Presidente: Henrique Santillo

Suplentes

1.
2.
3.
4.

(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice-Presidente: Mauro Benevides

Titulares

Suplenfe!i

1. Tarso Outro
2. Saldanha Den:i
3. Mendes Canele

1, João Colmon
2. Murilo Badoró
3. José Sarney

Titulares

1. Hugo Ramos

1.
2.
3.
4.

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Paulo Brossard
Marcos Freire
Lózoro Barboza
José Richa

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4,

Cunha lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
.4-marol Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
TeotônioVilela

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes

Raimundo Parente
Arnon de Mello
Lamento Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silvo
Amaral Furlan
Jorge Kalume
Jutahy Magolhlles
Mendes Canele

COMISSÃO DE SAÚDE
(7 membros)

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidente: Alberto Silva

1, Gilvan Rocha
1. José Richa
2. Adalberto Sena
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas
3. Jaison Barreto
local: Anexo "8" - Sola ao lado do Gab. do Sr. Senador
Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal 312
Joflo Basco - Ramal 484
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716

(CF)

{17 membros)

Titulares

(CME)

COMPOSIÇÃO

José Uns
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedronian

l. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

1. Adalberto Sena
2. Evelósio Vieira
3. Franco Montara

1, Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

1. Paulo Bronard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richa
5. Amoral Peixoto
6. Tancredo Neves

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Ane~o 11 -Ramais 621e 716

Presidente: João Calmon
Vice-Presidenfe: Jutahy Magalhães
Titulares

1. Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

(CEC)

COMPDSIÇÃO

1.
2.
3.
4.
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Assistente: Mario Thereza Magalhães Matta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horcu
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES -

Suplentes
1, Raimundo Parente
2. Amaral Furlan
3. José-Guiomard

Jorge Kalume
luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreiro

Ramal 134
Ramo! 623

(CRE)

( 15 membros)

1. Cunha lima
2. Jaison Barreto

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

Assisfel)te: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" -.Anexo 11 -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

-

(ClS)

Pre:.idente: Torso Outra
1?-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi
lomanto JUnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvídio Nunes
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

l. Jutahy Magalhães
2. Raimundo Parente
3. Eunice Mkhiles
4. Benedito Canelas

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jess& Freire
Moacyr Dalla
Henrique de La Rocque
Aloysio Chaves

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

Titulares

Suplentes

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

1,
2.
3.
4.
5.

Torso Outro
Bernardino Viana
Saldanha Cerzi
lamento Júnior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
lenoir Vergas
José Sarney

6.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrossian
Henrique de la Rocuque.
José Guiomard
luiz Cavalcante

(CSPC)

{7 membros)

2~"-Vice·Presidente:

COMPOSIÇÃO

President&: Evandro Carreira
Vice-Preside-nfe: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso CariKlrgo
2. Pedro Pedrossian
3. ÀdeJbal Jórema

Roi mundo Parente
Henrique d!!J Lo Rô"cque
Bernardino Viana
Alberto Silva
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1. 'Evandro Carreira

B) SERVIÇO DE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO

Titulares

Suplentes

1. Benedito Fttrreira
2. Vicente Vuolo
3. pedro Pedrossian
4. Affonso Camargo

1. Passos Pôrto
2. lamento Júnior
3. Alberto Silva

1. Evandro Carreira
2. Lózaro Barboza
3. Orestes Qui!lrcia

1. Leite Chaves
2. Agenor Moria

1. Orestes Quércia
2. Evelásio Vieira

2. Humberto Lucena

28 625

3. Lcizoro Barboza
Assistente: leila Leivas Forro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

Comissões Temporárias
Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
l) Comissões Temporárias para Projetas do Congres50 Nado·
na I

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS - (CT)

(7 mttmbros)

Assistente: Leila Laivos Ferro Costa - Ramal .497
Reuniões: Terças-feiras, às lO:QO horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11Ramal's 621 e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: ~nedito Ferreiro
Vlce--Presidemte: Vicente Vuolo

2) Comissões Temporárias para Apreciaçào de Vetos
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e
.4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do
Regimento Comum)
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro·
mal 674; Cleide Maria _B.F. Cruz:- Ramal 598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 310 - Hoelena lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal31.4; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreiro da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA
C.T.~

SALAS
RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.e.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SERGIO

c.D.F.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

C. S.

RUY BARBOSA
Ramais-621e716

LêDA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

10,00
C.A.R.
HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623
SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J,

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

QUINTA

09,30

LEI LA

10,00

MARIA
HELENA

10,00

10·30

HORAS

C. A.

RUYBARBOSA
Ramais-621e716

C. E.

RUYBARBOSA
Ramais-621 e716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 484

SÉRGIO

11·00
FRANCISCO
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SÁBADO, 29 DE MARÇO DE 1980

SENADO FEDERAL
r---------~~--·.

1 - ATA DA 26• SESSÃO, EM 28 DE MARÇO DE 1980
1.1 -

ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1 -

--·

SUMÁRIO

Mensagens do Senhor Presidente da República

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados:
- N"' 60/80 (nlil 106/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
Câmara n'i' 130/78 (n"' 2.189/76, na Casa de origem), que introduz alterações no art. 17 do Código de Processo Civil. (Projeto que se transfor-

--···----------

nomos, e dâ outras provfdências. (Redação do vencido para o segundo
turno regimental.)
- Projeto de Lei do Senado n9 90/79, que concede aos empregados
domésticos período de férias igual ao dos demais empregados da Lei n9
5.859, de 11 de dezembro de 1972. (Redação do vencido para o segundo
turno regimental.)
1.2.3 -

Requerimento

N9 44/80, do Sr. Senador Benedito Ferreira, solicitando licença

para tratamento de saúde, no período que menciona. Aprovado.
mou na Lei n' 6.771, de 27 de março de 1980.)
1.2.4 - Comunicações da Presidência
- N• 61/80 (n' 107/80, na origem), referente ao Projeto de Lei da
-Referente a convocação do suplente do Sr. Senador Benedito FerCâmara n' 100/79 (n' 1.539/79 na origem), que autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas- DENOCS, autarquia vfnêulada ao reira.
- Recebimento do Oficio n• Sf7 /80 (n' 137/80, na origem), do Sr.
Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará. (Projeto que se transformou na GoVernadár do Estado de Mato Gi'o.Sso -dó -Sul, solicitando autorização
do Senado Federal-para contratar operação de emprêstimo externo novaLei n• 6.772, de 27 de março de 1980.
lor que menciona para os fins que especifica.
1.2.2 - Pareceres
1.2.5 - Discursos do Expediente
Referentes às seguintes-matérias:

- Projeto de Decreto Legislativo n9 2/80, <}Ue aprova o texto da
Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
concluída em Londres, a 19 de novembro de 1974.
-Projeto de Resolução n9 159/79, que suspende a execução do art.
4• e seu parãgrafo único do Decreto n' 5.891, de 22 de dezembro de 1975,
do Estado do Maranhão. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n' 260/79, que interpreta o parãgrafo
único do art. 11 da Lei n' 6.082, de 10 de julho de 197'[. (Redação final.)
- Projeto de Lei do Senado n• 145/78, que altera os arts. 80 e 81 da
Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dâ outras providências. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n' 187/79, que revoga o§ 3• do art. 899,
o art. 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea ur•, do inciso I
do artigo 702, da alínea ub", do artigo 894, da aHnea "a", do artigo 896,
da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 99 da Lei n9
5.584, de 26 de junho de 1970. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n9 164/79, que estabelece a uniformidade
dos vencimentos das contas de luz, âgua e telefone em todo o País, e dâ
outras providências. (Redação final.)
- Projeto de Lei do Senado n' 244/79, que inclui dispositivo no
Decreto-lei n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal- renumerando os dispositivos subseqüentes. (Redação do vencido para o segunw
do turno regimental.)
- Projeto de Lei do Senado n9 208/79, que dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros agrô-

SENADOR PEDRO SIMON- Comportamento do Partido Democrático Social, por ocasião da apreciação da Proposta de Emenda à Constituição n9 37f79, que dispõe sobre a eleição direta para Governador e
Vice-Governador.
SENADOR JARDAS PASSARINHO- Atuação desenvolvida pelo
Dr. Josê Carlos Freire, à frCnte do Departamento Administrativo do Serviço Público. Resposta ao pronunciamento do Senador Pedro Simon.
SENADOR HENRIQUE SANTILLO -Solidariedade do PT à direção de sindicatos na luta e reivindicações que vêm defendendo no País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA lução de 31 de Março.

16' aniversãrio da Revo-

SENADOR ADALBERTO SENA- Documento subscrito pelos representantes da secção acreana do PMDB, no Congresso Nacional, de solidariedade ao movimento grevista reiVindicatório dos professores da rede
de ensino oficial do Estado do Acre.

1.2.6 -

Ofícios

-Do Sr. Senador Mendes Canale, solicitando seja tornado sem efeito oficio anterior de designação do Sr. Senador Marcos Freire para participar de reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE.
- Do Presidente da Câmara dos Deputados, referente à concordân·
cia daquela Casa sobre a realização de sessão conjunta, solene, destinada a
homenagear o escritor Gilberto Freyre.

DF

628

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào li)

Sábado 29

1.2.7 -

Comunicação da Presidência

-

ConvocaÇão de sessão conjunta, Solene, a realizar-se dia 15 de
abril próximo, às 15 horas, destinada a homenagear o escritor Gilberto
Freyre.
1.3 - ORDEM DO DIA
-Requerimento n7 140/80, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso
proferido pelo Dr. Pedro Teixeira, no dia 5 de março de 1980, na F ederação do Comércio, em Brasília. Aprovado.
-Requerimento n9 27 (80, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, solicitándo a retirada do Projeto de Lei do Senado n9 101, de 1978, de
sua autoria, que exclui das inelegibilidades os casos de simples denúncia,
modificando a alínea n, do inciso I do art. 19 da Lei Complementar nO? 5,
de 29 de abril de 1970. Aprovado. Ao Arquivo.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 159/79, de autoria
do Sr. Senador Jaison Barreto, que dispõe sobre a obrigação de incluir.
produtos dietéticas nos serviços de bordo de veículos de empresas de
transporte de passageiros. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 205/79, de autoria
do Sr. Senador Franco Montoro, que permite a prisão civil do devedor,
quando, por dolo, não cumprir a decisiio judicial. Aprovada. A Câmara
dos Deputados.
-Projeto de Lei da Câmara n• 92/79 (n• 858/79, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Departa~
mento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no
Município de Icó, Estado do Cearã, e dâ outras providências. Discussão
encerrada, voltando às comissões competentes em virtude do recebimento
de emenda em plenário.
- Projeto de Lei da Câmara n• 103/79 (n• I .604/79, na Casa de origem), que dã nova redação ao § 4• do art. 177 da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a sociedade por ações. Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado n• 80j77, de autoria do Sr. Senador
Orestes Quércia, que acrescenta parágiafo ao art. 774 do Decreto-lei n9
5.452, de I• de maio de 1943. Aprovado, em segundo turno. A Câmara dos
Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n• 170/79, de autoria do Sr. Senador Pedro Simon, que altera as Leis de n9s 4.131, de 3 de setembro de 1962,
4.390, de 29 de agosto de 1964, e Lei nV4. 728, de 14 de julho do 1965, que
disciplinam a aplicação do capital estrangeiro c as remessas de valores
para o exterior, e dâ outras providências. (Apreciação preliminar da cons~
titucionalidade.) Discussão encerrada, após usar da palavra o Sr. Dirceu
Cardoso, voltando à comissão competente em virtude do recebimento de
emenda em plenãrio.

Março de !980

-Projeto de Lei do Senado n9 199/78-Complementar, de autoria do
Sr. Senador _Evandro Carreira, dando nova redação à alínea n, inciso I,
art. 1• da Lei Complementar n• 5, do 29 de abril de 1970, que estabelece os
casos de inelegibilidade, e dâ outras providências. Declarado prejudicado.
Ao Arquivo.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR LEITE CHAVES, como Líder- Considerações sobre a
disputa, na justiça eleitoral, da sigla do PTB.
SENADOR LUlZ CAVALCANTE- Resultado das atividades desenvolvidas pela PETROBRÁS c suas subsidiãrias em 1979.
SENADOR ALMIR PINTO -Trabalhos da VII Conferência Nacional de Saúde, instalada sob os auspícios do Ministério da Saúde.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Decisão adotada pela Comissão de Finanças do Senado, acolhendo requerimento formulado por S.
Ex" de convocação do Presidente do Banco Central perante àquele Órgão,
para prestar esclarecimentos sobre a operação finanCeira da venda de um
grande bloco de ações da Companhia Vale do Rio Doce.
SENADOR JOSE UNS, como Uder- Comentãrios referentes ao
assunto objeto do discurso do orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR ORESTES QUERCIA - Desenvolvimento alcançado
pelo Município de Sertãozinho-SP, na administração do Prefeito Waldyr
Alceu Trigo.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES;_ Ação empreendida pelos
Governos estadual e federal para minimizar os danosos efeitos das en·
chentes no Estado da Bahia. Soluções definitivas para suprimir o flagelo
das cheias.
SENADOR JORGE KALUME- Posicionamento de S. Ex• quanto
a projeto de lei, que visa ampliar a área da Amazônia Legal.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-

Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 26-3-80.

3 - ATO DO PRESIDENTE
- N• 9, de 1980.
4 - MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE-LfDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES.

ATA DA 26t SESSÃO, EM 28 DE MARÇO DE 1980
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDii:NCIA DOS SRS. DINARTE MARIZ, LOURIVAL BAPTISTA E JORGE KALUME
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
Adalberto Sena - Jorge Kalume - Jarbas Passarinho - Alexandre
Costa- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Mauro Benevides- Age·
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
nor Maria- Dinarte Mariz- Humberto Lucena- Milton Cabral- Ader~
Restituindo autógrafos de Projetos de Leis sancionados:
bal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Ju.
tahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- Tancredo Neves
N• 60/80 (n• 106/80, na origem), de 27 do corrente, referente ao Projeto
- Henrique Santillo- Gastão MUller- Vicente \,-uolo- Mendes Canale de Lei da Câmara n• 130, de 1978 (n• 2.189/76, na Casa de origem), que in- Pedro Pedrossian - Pedro Simon.
troduz alterações no art. 17 do Código de Processo Civil. (Projeto que se
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista de presença acusa o transformou na Lei n• 6.771, de 27 de março de 1980).
N• 61/80 (n• 107/80, na origem), de27 do corrente, referente ao Projeto
comparecimento de 25 Srs. Senadores. Haverido número regimental, declaro
aberta a sessão.
de Lei da Câmara n• 100, de 1979 (n• 1.539/79, na Casa de origem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, au~
O Sr. }9·Secretârio procederá à leitura do Expediente.
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tarquia vinculada ao Ministêrio do Interior, a doar o imóvel que menciona, mento tecnológico. Para facilitar a introdução destas alterações normativas
situado no Município de Morada Nova, Estado do Ceará. _(Projeto que se foi previsto um sistema "sui generis" de emenda ao ato internacional em
questão, consubstanciado no artigo VIII da Convenção.
transformou na Lei Jl'il 6.77';., de 27 de março de 1980).
São contemplados dois procedimentos. alternativos entre si. para emen~
dar qualquer dispositiVo do ajuste. Em primeiro lugar, é prevista a possibilidade da própria Organização Marítima Consultiva Intergovernamental aproPARECERES
var uma emenda, a qual pode ser de autoria e iniciativa de qualquer governo
contratante. Proposta a alteração, o Secretârio-Geral a comunicará a todos ·os
PARECERES N•s 85 E 86, DE 1980
Estados e a submeterá ao Comitê de Segurança Marítima da entidade para
Sobre o Projeto de_ Decreto _Legislativo n9 02, de 1980, que "a~ estudo e votação. Serã considerada aprovada a proposição que obtiver maioprova o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida ria de 2/3 dos governos presentes e votantes. Superada esta primeira etapa
Humana no Mar, concluída em Londres, a }9 de novembro de 1974". dar-se-â ciência aos diversoS países a fun de que manifestem a sua aquiescênN
cia em relação à matêria. A inovação, relativamente ao direito costumeiro
PARECER N• 85, DE 1980
dos tratados, estâ em que o silêncio de qualquer Estado por um período que
Da Comissão de Relações Exteriores
_varia de um a dois anos (artigo VII, letra b, n9 2, aa e bb) valerã como aquiescência e aprovação do novo texto.
A segunda modalidade prevista de revisão do texto é a que se dá através
Relator: Senador Saldanha Derzi
de uma Conferência especialmente convocada por solicitação de qualquer go~
Chega a esta Comissão, oriundo da Câmara dos Deputados, o Projeto de verno e com a qual concordem pelo menos l/3 dos países. Nesta hipótese, o
Decreto Legislativo n9 02, de 1980, que uaprova o texto da Convenção Inter- plenário deverâ aprovar a matêria por maioria de 2/3 dos presentes e votan~
nacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída em Lon- tes sendo em seguida feita comunicação aos diversos governos para fins de
dres, a 19 de novembro de 1974".
aceitação. Iniciada esta etapa observar..se-ã o mesmo procedimento descrito
Na conformidade do disposto no artigo 44. item I, da Constituição, com- acima para as emendas propostas diretamente perante a Organização.
pete ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados, conComo se vê pro-curaram os elaboradores do texto criar um novo mecavenções e demais atos internacionais firmados pelo Poder Executivo em nome nismo de emenda e revisão, mais ãgil. râpido e compatível com as exigências
do País.
da vida contemporânea, sem no entanto ferir a soberania ou a independência
A matêria se faz aconipanhã.r de Exposição de Motivos na qual é: esclare- de cada Estado-membro. De nossa parte, temos plena confiança de que a ino~
cido que a Organização Marítima Consultiva Intergovernamental (IMCO) vação nenhum prejuízo trarã para o nosso Pais, sabedores que somos da efipatrocinou uma Conferência em Londres, de 21 de outubro a 19 de novembro ciência com que atuam as-entidades goVernamentais na defesa dos altos intede 1974, com a finalidade de rever e atualizar o texto da Convenção para a resses da Nação.
Salvaguarda da Vida Humana no Mar então vigente. O projeto que ora nos ê
Finalmente, cabe enaltecer toda e qualquer iniciativa que, a exemplo da
dado examinar, ainda segundo o referido documento, incorpora diversas presente, tenha por objetivo preservar a vida humana assegurando condições
emendas jâ adotadas ao texto vigente bem como introduz normas compatí- mínimas ·de segurança.
veis com as mudanças ocorridas na navegação mundial nos últimos anos.
Ante o exposto e pelas razões acima expostas opinamos pela aprovação
Compõe-se o presente ajuste internacional de um texto básico, contendo da matéria na forma do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da outra
13 artigos. onde são arroladas as regras fundamentais pertinentes à matêria e Casa do Congresso Nacional.
de um Anexo, contendo 8 capítulos, onde são estabelecidas, sucessivamente,
Sala das Comissões, 26 de março de 1980.- Tarso Dutra, Presidenteas normas de segurança no que tange:
_
Saldanha Derzi, - Relator- Amaral Peixoto - Bernardino Viana - Almir
- a construção de navios bem como o respectivo equipamento de pro- Pinto - Aderbal Jurema - Aloysio Chaves -Henrique de La Rocque- Loteção contra incêndio, salva-vidas, radiotelegrafia e radiotelefonia;
manto Júnior.
- a navegação de um modo geral exceto para os vasos de guerra e aqueles que navegam exclusivamente na região dos grandes Lagos da América do
PARECER N• 86, DE 1980
Norte;
- a radiotelegrafia e radiotelefonia;
Da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas
- o transporte de grãos;
- o transporte de mercadorias perigosas; e
Relator: Senador Passos Pôrto
- os navios nucleares de um modo geral.
No âmbito da competência regimental desta Comissão, interessa sobretudo o exame das normas contidas no bojo da Convenção propriamente dita
porquanto as demais, sendo de caráter eminentemente técnico, deverão ser
melhor estudadas pela douta Comissão de Transportes.
Em virtude do artigo }9, assumem os Estados Contratantes a obrigação
de dar cumprimento às disposições do Tratado e de seu Anexo devendo, em
conseqUência, promulgar todos os atos normativos que se flZerem necessários
a tal fim.
No que tange ao âmbito de aplicação material das normas, verifica-se,
segundo o disposto no artigo 29 da Convenção combinado com a regra n9 1
do Anexo. que as normas incidem, em princípio, apenas em relação aos navios que efetuem viageris internacionais. :1:. de se salientar que a embarcação
que não esteja sujeita às prescrições do texto por ocasião do início de uma
viagem não pode ser tida como obrigada a respeitá-las caso venha a sofrer um
desvio de rota provocado por motivo de força maior.
Com a finalidade de facilitar o intercâmbio de informações a nível internacional sobre tudo aquilo que for pertinente à salvaguarda da vida humana
no mar, ê previsto o depósito jUnto- a Secretaria da Organização Marítima
Consultiva Intergovernamental, por parte dos governos signatários, de todos
os textos de leis, decretos. ordens~ regulamentos e certificados expedidos internamente bem como de uma li_sta dos organismos não governamentais autorizados a agir em nome do País na aplicação das medidas visadas pelo texto.
Cumpre ·ainda destacar que as delegações presentes à Conferência de
Londres formularam uma sêrie de resoluções no sentido de reconhecer a necessidade de se promover no futuro uma ampla revisão das disposições têcnicas contidas no texto, então aprovado, de modo a adequá·las ao desenvolvi-

O Senhor Presidente da República, dando cumprimento a dispositivo
constitucional, submete à aprovação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, concluída em Londres, a 19 de novembro de 1979.
O documento da chancelaria brasileira esclarece que o ato internacional
em pauta tem por finalidade substituir a Convenção vigente sobre a matéria
que data de 1960. Ao que consta da exposição ministerial. a nova redação
proposta foi elaborada com base nas emendas jã aprovadas ao texto vigente
durante as diversas assernblêias da IMÇO bem como em sugestões apresentadas por órgãos da própria Organização, governos e entidades internacionais
interessadas.
O ajuste em questão divide-se, basicamente, em duas partes: a primeira,
denominada ~'Convenção'' contendo as regras e normas gerais de direito internacional aplicáveis à matéria e a segunda, denominada uAnexo•• compreendendo disposições de natureza técniCa. Em apêndice ao texto encontramos os modelos padronizados dos diversos _tipos de certificados de segurança
que deverão ser adotados pelas autoridades nacionais. Finalmente, cumpre
acrescentar que foram anexadas diversas Resoluções adotadas pela conferência realizada em Londres. em 1974, todas contendo recomendações visando a
melhoria das condições de segurança em alto mar.
O texto da Convenção propriamente dito deverã ser objeto de estudo e
apreciação mais aprofundada pela douta Comissão de Relações Exteriores
por se tratarem de normas e regras pertinentes à sua ãrea de competência regimental.
No que cumpre a esta Comissão examinar destacam-se as normas de natureza técnica contidas no jã mencionado anexo. Conquanto a alta especiali-

630 Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

_ Março de 1980

zação da maté:ria ora disciplinada não nos permite um exame detalhado, proPARECER N' 88, DE 1980
Da Comissão de Redaçiio
curaremos analisar as principais características dos preceitos.
O capítulo I do Anexo trata, em seus dive~sos artigos, de definir as exRedação final do Projeto de Lei do Senado no 260, de 1979.
pressões utilizadas no corpo do tratado, fixar os casos de exceção e isenção de
Relator: Senador Dirceu Cardoso
aplicabilidade de algumas regras, disciplinar a inspeção e vistoria de embarcações _bem como a subseqUente emissão de certificado e, por fim. estabelecer
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado
regras e critérios a serem observadOs em caso de acidente. É importante no- n9 260, de 1979, que interpreta o parágrafo único do art. 11 da Lei n~' 6.082,
tar; em relação a este último ponto, que cadã "administração se compromete de 10 de julho de 1974.
a realizar um inquérito sobre qualquer acidente ocorrido a qualquer cte seus
Sala das Comissões, 27 de março de 1980. -Adalberto Sena, Presidente
navios" (regra 21).
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
Os dois capítulos subseqüentes disciplinam, de ponto de vista da engenharia naval, os critêrios a serem observados na construção de navios sobreANEXO AO PARECER N' 88, DE 1980
tudo no que tange:
final do Projeto de Lei do Senado n9 260, de 1979, que
Redação
- a compartimentagem e a estabilidade;
interpreta o parágrafo único do art. 11 da Lei n' 6.082, de 10 de julho
- as instalações elétricas;
de 1974.
- a proteção contra incêndio notadamente sua detecção e extinção; e
- equipamento salva ..vidas.
O Congresso Nacional decreta:
Em relação à parte de rádio-comunicações é convencionado que todos os
Art. IV A Administração Pública a que se refere o parágrafo único do
navios de passageiros e os de carga com tonelagem bruta de arqueação igual
ou superior a 1.600t devem ser providos de uma estação radiotelegráfica e art. !I da Lei no 6.082, de 10 de julho de 1974, é a de âmbito federal, estadual
respectivo serviço de escuta na conformidade das especificações contidas no ou municipal.
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
capítulo IV do Anexo. As embarcações que se destinam ao transporte de carArt. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
ga e têm tonelagem bruta de arqueação entre 300 e 1.600t deverão possuir
um sistema de radiotelefonia nos moldes e com a capacidade descritas nas rePARECER N' 89, DE 1980
gras 15 e 18 do mencionado Anexo.
Da Comissão de RedaçãO
Da segurança da navegação trata o capítulo V fixando regras e estabelecendo obrigações a serem observadas pelos navios com pavilhão nacional de
uma das partes contratantes. Em primeiro lugar, cabe mencionar o dever que
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 145, de 1978.
têm os comandantes de navio de informar~ difundir por todos os meios disRelator: Senador Dirceu Cardoso
poníveis a existência de algum perigo à rlavegação·. Por outro lado os Governos se comprometem a incentivar a colet3 de informações- meteorológicas e
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado
promover a respectiva permuta com a finalidade de auxiliar o tráfego maríti- n' 145, de 1978, que altera os arts. 80 e 81 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro
mo.
de 1973, e dâ outras providências.
O transporte de grãos e de mercadorias consideradas perigosas são objeSala das Comissões, 27 de março de 1980. -Adalberto Sena, Presidente
to de disposições regulamentares especiais contidas nos capítulos VI e VII. Os - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
navios nucleares, por seu turno, estão sujeitos a normas de segurança mais rigorosas, conforme disposto no último capítulo, por ser notório o maior grau
ANEXO AO PARECER N' 89, DE 1980
de periculosidade que apresentam, sobretudo em função do combustível proRedação final do Projeto de Lei do Senado no 145, de 1978, que
pulsor utilizado.
.
altera os arts. 80 e 81 da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e
O esforço empreendido a nível internacional no sentido de aprimorar as
dá outras providências.
condições de segurança da vida humana no mar merecem nosso aplauso e irO Congr6sso Nacional decreta:
restrito apoio. Acreditamos que a Convenção concluída em Londres, em
1974, representa um avanço em relação à hora vigente e por este motivo soArt. 1' Os artigos 80 e 81 da Lei no 5.988, de 14 de dezembro de 1973,
mos de opinião que o Brasil deve a ela aderir.
passam a vigorar com a seguinte redação:
Ante o exposto e nada havendo no âmbito da competência regimental
"Art. 80. A alienação de obra de arte, salvo convenção em
desta Comissão que possa ser oposto ao texto em apreço, propomos a aprocontrário, não importa na alienação do direito de reprodução nem
vação da matéria nos termos do Projeto de Decreto Legislativo oriundo da
no de exposição pública com fins de lucro, os quais permanecem re-outra Casa do Congresso Nacional.
servados ao autor e seus herdeiros, pelos prazos previstos nesta Lei.
Sala das Comissões, 26 de março de 1980. - Vicente Vuolo, Presidente
Art. 81. Para poder copiar ou reproduzir com fins de lucro,
- Passos Pôrto, Relator - Affonso Camargo - Lomanto Júnior.
nas mesmas ou em outras dimensões, e por qualquer meio ou pro·
cesso, as obras de arte existentes em museus oficiais e coleções parti·
PARECER No 87, DE 1980
culares, é necessário o prévio e expresso consentimento de seus auDa Comissão de Redação
tores.
Parágrafo único. Quando as cópias ou reproduções tiverem
finalidade comercial, devem ser assegurados, em convenção, os diRedação final do Projeto de Resolução n' 159, de 1979.
reitos do autor."
Relator: Senador Dirceu Cardoso
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n"' 159,
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
de 1979, que suspende a execução do art. 49 e seu parágrafo único do Decreto
n' 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do Estado do Maranhão.
PARECER N' 90, DE 1980
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
Da Comissão de Redação
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 87, DE 1980
Redação final do Projeto de Resolução no 159, de 1979, que suspende a execução do art. 49 e seu parágrafo único do Decreto
no 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do Estado do Maranhão.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. };: suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida nos autos do Recursos Extraordinário no 87.078-4,
a execução do art. 49 e seu parágrafo único do D-ecreto n9 5.891, de 22 de
-dezembro de 1975, do Estado do Maranhão.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 187, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado
n' 187, de 1979, que revoga o§ 3' do artigo 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea uf'' do inciso I do artigo 702, da alínea "b"
do artigo 894, da alínea "a" do artigo 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do artigo 9o da Lei n' 5.584, de 26 de junho de 1970.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator -- Saldanha Derzi.
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PARECER N' 92, DE 1980
Da Comissão de Redação

ANEXO AO PARECER N• 9G, DE 1980
Redação final do Projeto de Lei do Senado n'? 187, de 1979, que
revoga o§ 39 do artigo 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica
a redação da alínea ''f'' do inciso I do artigo 702, da alínea ''b'' do artigo 894, da alínea "a" do artigo 896, da Consolidação das Leis do
Trabalho, bem como do artigo 99 da Lei n9 5.584, de 26 de junho de
1970.

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n' 244, de 1979.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A ComiSsão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n'? 244, de 1979, que inclui dispositivo no
Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - renumeO Cóhgresso Nacional decreta:
rando os dispositiVOs- subseqUentes.
Art. 19 Ficam revogadas as disposições contidas no§ 39 do artigo 899 e
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente
no artigo 902 e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, apro- - Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena.
vada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943.
ANEXO AO PARECER N• 92, DE 1980
Art. 29 A alínea "r' do inciso I do artigo 702, a alínea ..b .. do artigo
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
894 e a alínea "a" do artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, pasde Lei do Senado n9 244, de 1979, que altera o título da Seção IV do
sam a vigorar com a seguinte redação:
Título I da parte especial e acrescenta parágrafos ao art. 154 do Códi"Art. 702 ..........•.......•..•..................•.....

,_
f)

·················································
estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme, na forma

prescrita no Regimento Interno."
"Art. 894. . ........... - ....... ·-- ...••........ · · .. ·· · · · · ·
b) das decisões das Turmas Contrárias à letra de lei federal, ou
que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Pleno, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho."
"Art. 896............... ·- ......•..•.......... -·· .•.....
a) derem ao mesmo dispositiVO" legal interpretação diversa da
que lhe houver dado o mesmo, ou outro Tribunal Regional, através
do Pleno ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em
sua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula de jurisprudência uniforme deste."
Art. 39 o· artigo "99 da Lei n"? 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9• No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedido
do recorrente contrariar súmula de jurisprudência uniforme deste
Tribunal jâ compendiada, poderâ o Relator negar prosseguimento
ao recurso, indicando a correspondente súmula."
Art. 49
Art. 59

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições Cm cõntrário.
PARECER N• 91, DE 1980
Da Comissão de Redaçilo

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 164, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a ridação final ,do Projeto de Lei do Senado
n9 164, de 1979, que estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas
de luz, água e telefone em todo o Pais, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente
- Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 91, DE 1980
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1979, que
estabelece a uniformidade dos vencimentos das contas de luz, água e
telefone em todo o País, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 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 subseqUente ao do consumo,
com tolerância de 5 (cinco) dias para pagamento sem qualquer acréscimo.
Art. 2• Dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta
Lei, as empresas concessionârias de serviços de energia elétrica, água e telefo~
ne 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. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

go Penal.
O Congresso Nacional decreta:
·· Art. 1' A Seção IV do Capítulo VI do Título I da parte especial do Código Penal (Decreto·lei n~? 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com as alterações
posteriores) passa a ter o seguinte título: .. Dos crimes contra a inviolabilidade
dos segredos e do direito à intimidade".
Art. 29 O art. 154 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 154. Revelar alguém, sem just11·causa, segredo, de que
tem ciência em razão de função, ministério, oficio ou profissão, e
cuja revelação possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ·ou multa, de
Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros) a Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
§ 19 Violar, mediante processo tecnológico, o direito à intimi·
dade da vida privada, ou o resguardo do que não for dito publica·
mente:
·
Pena- detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa de
Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) a Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros), atualizada na época de sua imposição.
§ 29 Em igual pena incorrerá quem:
a) importunar, de forma reiterada e sem justa causa, o recolhimento ou a intimidade de qualquer pessoa, ainda que em local
público;
b) divulgar fatos íntimos, mesmo legitimamente captados.
§ 39 A ação penal depende de queixa."

Art. 39
Art. 49

Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 93, DE 1980
Da Comissão de Redação

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n' 208, de 1979.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n• 208, de 1979, que dispõe sobre aremuneração profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros
agrônomos e dá outraS proVIdências.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Dirceu Cardoso, Presidente
- Saldanha Derzi, Relator - Adalberto Sena.
ANEXO AO PARECER N• 93, DE 1980
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n9 208, de 1979, que dispõe sobre a remuneração
profissional mínima dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-. agrônomos, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A remuneração mensal mínima dos profissionais em engenharia, arquitetura e agronomia, diplomados em curSos regulares ou superiores,
quando subo,rdinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, obedecerá à seguinte tabela:
I - Para os profissionais habilitados em cursos com menos de 4 (quatro)
anos de duração:
a) por uma jornada diária de até 6 (seis) horas, 8 (oito) salários mínimos;
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b) por uma jornada de trabalho de mais de 6 (seis) horas e no mâximo de
8 (oito), lO (dez) salãrios mínimos.
I I - Para os profissionais habilitados em cursos com 4 (quatro) anos ou
mais:
a) por uma jornada diâria de até 6 (seis) horas, 10 (dez) salãrios mínimos;
b) por uma jornada diãria de mais de 6 (seis) horas e no mãximo de 8
(oito) horas, 12 (doze) salãrios mínimos.
§ l'~ O salário mínimo bâsico, de que trata este artigo, corresponde ao
maior salârio mínimo vigente no País.
§ 29 Todo o profissional de engenharia, arquitetura e agronomia que
contar 2 (dois) ou mais anos de exercício da profissão na execução de obras
vinculadas à sua especialidade ou que contar mais de lO (dez) anos de atuação
profissional, terâ direito a um acréscimo mínimo de 20% (vinte por cento) em
seus salários.
§ 39 A comprovação das condições indicadas no parágrafo anterior serã feita mediante adequada anotação nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 29 ~ permitido aos profissionais abrangidos por esta Lei possuir
dois vínculos empregatícios, cujo total mínimo de salários é fixado em 13 (treze) a 16 (dezesseis) salârios mínimos? para oS cursos de menosd_e 4 (quatro)
anos ou mais, respectivamente, de acordo com a tabela abaixo, e jornada de
trabalho que totalize 8 (oito) horas:
I - Para os cursos com menos de 4 (quatro) anos:
a) jornada de 1 (uma) hora, 4 (quatro) salãrios mínimos;
b) jornada de 2 (duas) horas, 4,5 (quatro e meio) salãrios m!nimos;
c) jornada de 3 (três) horas, 5,5 (cinco C meio) salãrios mínimos;
d) jornada de 4 (quatro) horas, 6,5 (seis e meio) salárlos mínimos;
e) jornada de 5 (cinco) horas, 7,5 (sete e meio) salãrios mínimos;
f) jornada de 6 (seis) hor~, 8,5 (ojto -~- ~~io) sal~rios mínimos;
g) jornada de 7 (sete) horas, 9 (nove) salários mínimoS;
h) jornada de 8 (oito) horas, !O (dez) salãrios mínimos.
II- Para os cursos com 4 (quatro) anos ou mais:
a) jornada de 1 (uma) hora, 5 (cinco) salãrios mínimos;
b) jornada de 2 (duas) horas, 6 (seis) sa!ãrios mínimos;
c) jornada de 3 (três) horas, 7 (sete) sa!ãrios mínimos;
d) jornada de 4 (quatro) horas, 8 (oitõfSalários'míriüitos;
e) jornada de 5 (cinco) horas, 9 (nove) §al~os mínimos;
f) jornada de 6 (seis) horas, 10 (dez) sa!ãrios mínimos;
g) jornada de 7 (sete) horas, ll_(onze) salâ!io_s m·ínimos;
h) jornada de 8 (oito) horas, 12 (doze) salãrios mínimos.
Art. 39 O profissional que exerce atividade autónoma terã os seus honorárioS mínimos- por serviço em geral e na elaboração e execução de projetes
fixados pelas tabelas de suas respectivas entidades sindicais.
Art. 49 toda atividade referente a engenharia, arquitetura e agronomia, deverã ter a participação real e efetiva de profissional legalmente habilitado em suas fases de estudos, projeto e execução ou outros serviços concernentes.
Parãgrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeitarã os
responsãveis às penalidades cabíveis, pela prâtica de acobertamento, pelos
Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 59 Todos os casos de atividade no exercício das profissões abrangidas por esta Lei, quer autonomamente ou com vínculo empregatfcio, inclusi~
ve atividades no campo da engenharia legal e avaliações, devem ser anotadas
nos respectivos Cons_elhos Regionais.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em cbntrârio,- eSpeci"3.lniente as Leis
n•s 4.950-A, de 22 de abril de 1966, e 5.194, de 24 de dezembro de 1966, nas
partes em que forem conflitantes com esta Lei.
PARECER N• 94, DE 1980
Da Comissão de Redação
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n~' 90, de 1979.
Relator: Senador Dirceu Cardoso
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1979, que concede aos empregados domésticos período de férias igual ao dÕs demais empregados da Lei n9
5.859, de 11 de dezembro de 1972.
Sala das Comissões, 27 de março de 1980.- Adalberto Sena, Presidente
- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi.
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ANEXO AO PARECER N• 94, DE 1980
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
de Lei do Senado n9 90·, de 1979, que concede aos empregados domésw
ticos férias anuais remuneradas de -trinta dias corridos, após cada
período de doze meses de trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Dê-se ao art. 3• da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, a
seguinte redação:
•• Art. 39 O empregado doméstico terâ direito a férias anuaiS
remuneradas de 30 (trinta) dias corridos, após cada período de 12
(doze) meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família."
Art.
Art.

2'~
3'~

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

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio.
2 lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 44, DE 1980
Nos termos do art. 36 da Constituição, com a redação que lhe foi dada
pela Emenda Constituciona:l-i19 f3, réqueiro licença para tratamento de saúde, no período -de 1-4-80 a 29~7-80, conforme atestado médico anexo.
Sala das Sessões, 27 de março de 1980. - Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa_)

Aprovado.
Nos termos do§ 19 do art. 36 da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional n9 13, será convocado o suplente do nobre Senador Benedito Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, o Ofício n• Sj7, de 1980
137/80, na origem),_ solicitando autorização do Senado Federal para que
aquele Estado possa contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
Vinte milhões de dólares, para os fins que especifica.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de ConstitUição e
Justiça.
(n'~

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon·.
O SR. PEDRO SIMON (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como diz a Folha de S. Paulo de hoje, num dos seus principais editoriais,
os problemas deste País são tão sérios que praticamente nem a imprensa, nem
a classe política, nem o povo têm condições de acompanhá-los, eis que o
problema de hoje jâ passa a sei" de ontem, porque, na semana seguinte jã
aconteceu outrõ tão grave que faz com. que a gente esqueça o que aconteceu
na semana anterior.
Foi assim rio problema da desvalorização do cruzeiro, na maxidesvalorização e nas pessoas que tiveram conhecimento prévio dessa maxidesvalorização. Foi assim no problema da eleição direta, a Emenda Lobão. Foi assim
no problema da Vale do Rio Doce; e o problema da Vale do Rio Docejâ se
está esquecendo porque o cientista do prestígio internacional do Sr. Sabin jâ
estâ dando uma denúncia da maior responsabilidade e da maior seriedade.
Por isto, Os assuntos são debatidos, são analisados e, de certa forma, são
esquecidos, porque a gravidade daqueles que se sobrepõem, é de tal ordem
que esta Casa e o Congresso Nacional praticamente não têm tempo para es·
gotar o debate em cima de um mesmo.
Parece-me que a discussã_o, nesta Casa, em torno da chamada Emenda
Lobão e das suas conseqüências ainda não se fez como se devia.
Não vou analisar aqui a eleição direta para o governo dos Estados; não
vou analisar aqui a promessa, que vem desde 1966, de que na próxima eleição
ela seria direta - 70, 74, 78; não analisarei aqui os casuísmos do Governo e
as interpretações que ele deu a cada eleição para mantê-la sob a forma de
pseudo~eleição indireta. Mas, vou analisar, porque me parece importante, o
comportamento do novo partido do Gove_rno, no encaminhamento e na decisão da emenda do seu Vice-Líder, o Deputado Edison Lobão.
Quando surgiu o PDS, os seus líderes e os seus chefes faziam questão absoluta de dizerque aí estava surgindo um novo partido; não era a ARENA
absolutamente, não era u partido do "sim", não era o partido_ da concordânw
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cia permanente. Era, isto sim, o novo partido, que seria um partido no Governo e não um partido do Governo. O Senador José Sarney fez questão absoluta de repetir urna dezena de vezes esta afirmativa: -"'femos programa progressista, seremos agora um partido que estará no Governo, tornando as decisões''. Recebemos com euforia essa afirmativa, porque para nós da Oposição
é importante que esta Casa seja uma Casa de debates, onde o partido do Governo, ainda que majoritário, tenha a autonomia de decidir, para que fruto
do debate parlamentar venham as decisões, e não que haja uma decisão onde
todos saibam que ê uma decisão estéril e vazia, porque a decisão do partido
do Governo, afinal, jâ foi tomada no Palâcio do Planalto. Por isso, a valorização deste Congresso, e porque não dizer atê a valorização da Oposição, seria muito-mais intensa, se as palavras das lideranças do novo partido oficial
fossem realidade; se os políticos, os deputados, os senadores do PDS neste
Congresso passassem a ter voz, passassem a decidir, passassem, realmente, de
acordo com o seu programa e o interesse da Nação, a representar a vontade
de um partido; partido político que, no regime democrático, ê a veia de comunicação entre o povo e-O Estado; partido politico que, num país que realmente representa a democracia, traça as normas, traça as diretrizes para serem
cumpridas por todos os seus filiados, ainda que Presidente da República. Presidente da República, sim, encargo importante, sim mas homem de partido
compromissado com as decisões desse partido.
O que aconteceu com a Emenda Lobão? Aconteceu ...
O Sr. Bernardino Viana (PI) -

V. Ex• me permite?

O SR. PEDRO SIMON (RS)- Eu lhe darei o aparte com o maior prazer, nobre Senador.
O Sr. Bernardino Viana (PI)- Muito obrigado, nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul. Eu só queria fazer uma indagação. Na época do PTB, quando
esse partido militava aqui no Brasil, no Gbvemo de João Goulart e no Governo de Getúlio Vargas, do saudoso Getúlio Vargas, eles votavam as coisas
aqui no Parlamento, contrário à orientação desses dois líderes? Eu só queria
que V. Ex• me informasse isso.
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Só posso responder a V. Ex• que achamada Revolução veio para salvar o Brasil. E só posso dizer a V. Ex• o seguinte: no tempo do PTB e no tempo do PSD havia poderes talvez até em demasia
neste parlamento, porque as gavetas do Congresso Nacional, Sr. Senador, ficavam cheias de projetas que o Presidente da República João Goulart e o Sr.
Getúlio Vargas enviavam e o Congresso simplesmente não votava, simplesmente não os apreciava porque não havia pressa, não havia prazo, para votação. Só ar eu lhe dou uma resposta, Sr. Senador, da autonomia que tinham
os partidos e as Bancadas neste Congresso para decidir; elas eram autônomas
para a decisão.
Mas o que houve com relação à emenda Lobão? O projeto é da maior
importância, não é daqueles que dizem respeito ao Rio Grande, ao Ceará, ao
Rio Grande do Norte, ou à Paraíba, não é um. projeto de uma medida econômica, de uma medida social. ~ um projeto que está diretamente integrado no
programa de todos os partidos politicas em organização, o meu, o PDS, o
PTB, PT, o PP, todos os partidos trazem no seu programa a eleição direta
para os governos estaduais.
A emenda Lobão tinha assinatura de Senadores e Deputados Federais,
hoje integrados no PDS. Sç, o Senador, ou o Deputado assinam, muitas vezes,
em termos de apoiamento - e neste caso era uma assinatura em cima de uma
Emenda Constitucional que dizia diretamente respeito a um programa partidário, a um item fundamental de um programa partidário - então o parlamentar estava compromissado não em aprovar um projeto de lei, mas em dar
cumprimento a sua assinatura, ao projeto de Emenda Constitucional.
E a imprensa toda salientava: o projeto serâ aprovado; e a imprensa salientava que o ilustre relator, o ilustre colega Senador Lomanto Júnior, ao relatar, ao dar o seu voto na Comissão Mista do Congresso Nacional, debateu
o problema internamente com a sua Bancada e o seu voto foi aprovado pela
unanimidade da Comissão; todos os seus integrantes deram solidariedade ao
Senador Lomanto Júnior, votando favoravelmente ao seu parecer, dando legitimidade pela aprovação da E_menda Lobão.
O Sr. Mauro Benevides (CE) O SR. PEDRO SIMON (RS) -

Permite V. Ex•?
Com muita honra.

O Sr. Mauro Benevides (CE)- E o que ê mais significativo: o Senador
Lomanto Júnior, para aprofundar as consultas na área do seu Partido, utilizou a prerrogativa regimental da dilação do prazo para apresentar o seu parecer. Foi concedido o prazo, S. Ex• realizou uma série-degestões e nos levou, a
nós da Comissão Mista, um parecer judicioso recomendando a aprovação da
Emenda Edison Lobão. Só isso já nos tranqUilizava quanto ao posicionamen-
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to a ser assumido pelos companheiros de partido do Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Permite V. Ex•?
O SR. PEDRO SIMON (RS) não lhe dar o aparte.

Com muito prazer, não tenho como

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Estou acompanhando, com muito interesse, o pronunciamento de V. Ex• nesta tarde. V, Ex• argUiu há pouco que, em
governos passados, mandavam-se mensagens para esta e para a outra Casa
do Congresso Nacional e vários desses projetas permaneciam nas intermináveis gavetas do Parlamento. V. Ex• não acha que isso era um mal e acertada a
providência estabelecendo prazo, objetivando agilizar a atuação do Poder Legislativo, modernizando-o como ocorre_ em todo o mundo? Em seguida, eu
queria me referir à Emenda Lobão.
O SR. PEDRO SIMON (RS)

~A

posição de V. Ex• é conhecida.

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Sabe V. Ex• que a votação foi uma decisão meramente política. Era, sem dúvida alguma, o primeiro teste que se faria
com a unidade do nosso Partido. Fui liberado apenas porque era o relator da
matéria. Eu realmente convenci os meus companheiros de que não tinha condições- de votar contra aquele parecer que concluía por um substitutivo que,
aliás, não mereceu a honra do apoio tão unânime dos partidos da Oposição,
naquela época congregados no MDB, porque votaram inclusive com restrição.
O SR. PEDRO SIMON (RS) para Senador também.

J; porque nós queríamos a inclusão

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - Portanto, mantive a minha posição. O
meu Partido é um partido de homens livres. Mantive a minha posição, fiquei
até o final de todas as votações na certeza de que iria participar do processo
de votação.
O SR. PEDRO SIMON (RS) -

Agradeço ...

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Agora os meus companheiros não votaram por uma decisão exclusivamente politica, precisavam prestigiar a riossa
agremiação ...
O SR. PEDRO SIMON (RS) -

Agradeço a V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- V. Ex• me permita concluir com tranqüilidade, como eu, aliâs, sempre o faço quando V. Ex• me pede um aparte. Então, o que os nossos companheiros decidiram foi exatamente prestigiar a
Mensagem que o Presidente de Honra do nosso Partido enviou ao Congresso,
uma mensagem mais ampla, mais abrangente. Esta foi uma decisão, que V.
Ex• como político que é, ...
O SR. PEDRO SIMON (RS) -

Agradeço a V. Ex•

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - ... Ex-l!der da Assembléia Legislativa,
Uder aqui neste Parlamento, sabe que a decisão foi meramente política e porque o Partido estava decidido a apoiar, como é integrante do seu programa, o
princípio das eleições diretas para Governador, aliás, para todos os níveis; o
partido então tomou a decisão de deixar para votar aquela Mensagem enviada pelo Chefe do nosso Partido. V. Ex• sabe demais que isto ê: comum nos
parlamentos, nos partidos politicas, e ninguém melhor do que V. Ex• para saber isto. Está apenas arguindo para tirar proveito político.
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Com relação à primeira parte do aparte
do ilustre Senador, digo o seguinte: como era antes de 1964, não era bom.
Esta Casa ficar com os projetas engavetados, não era bom. Como ê agora, se
não for votado dentro de quarenta e cinco dias, é aprovado, também não é
bom. A emenda do Deputado Flávio Marcílio me parece correta. Passados
os quarenta e cinco dias, o Congresso terâ que, obrigatoriamente, votar o
projeto e terâ tantas vezes quantas forem necessárias e não poderá votar outra matêria, que não o projeto que estâ sob os quarenta e cinco dias. Esta me
parece a grande solução. J; um Deputado da ARENA, mas tem a minha solidariedade, porque não é como antigamente, quando esta Casa não votava e
engavetava, e não é como agora, quando se tiram os deputados de plenário e
é aprovado por decurso do prazo.
Mas V. Ex• disse bem e eu iria chegar lã. Quando os Deputados e Sena~
dores da ARENA tinham dado as suas assinaturas para aprovar o projeto,
que estava no programa do PDS, houve um fato novo, uma decisão de quem?
V. Ex:• disse que foi uma decisão politica e é af que eu transcrevo nos Anais a
nota do jornalista Carlos Chagas, sob o título: '~São os Mesmos", a nota do
O Estado de S. Paulo, seu principal editorial, sob o titulo ""A Prova da Domesticação" e a nota da Folha de S. Paulo, '"Geisel diz que PDS é ARENA".
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Por que, nobre Senador? V. Ex• diz que foi uma decisão política para
prestigiar o Presidente. Isso a ARENA fazia, mas eu pergunto, o Senador
Passarinho reuniu a Bancada do Senado para que ela tomasse a decisão? A
Bancada dos Deputados da Câmara Federal foi reunida no sentido de tomar
a decisão? A Comissão Provisória Nacional do PDS se reuniu para tomar a
decisão? Não. A ordem veio do Palácio. Os líderes trouxeram a ordem do Palácio e a comunicaram aos Senadores e aos Deputados.
O Sr._ Jarbas Passarinho (RA) -

Março de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Pedro Simon (RS)- Com o maior prazer.
tão rara ter o aparte de V. Ex•

tl. uma oportunidade

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Apenas para dizer que agradeço muito
o zelo de V. Ex• para comigo em relação à maneira pela qual devo me com~
portar como Líder desta Bancada. Mas, ao mesmo tempo para afirmar~lhe
que quanto aos companheiros da Bancada do PDS no Senado da República
-eu contactei com eles a respeito da Emenda Lobão e do novo fato a que V.
Ex• se referiu ainda hã pouco não precisei reunir a Bancada para, em assembléia coletiva, discutir o problema. Discuti com cada um dos meus companheiros, ouvi aqueles que ti~ham, inclusive, pontos de vistas pessoais, que
eram respeitáveis, e com eles conversei. A questão ê muito simples, Senador
Pedro Simon, eu não fugirei dela de modo algum. V. Ex• que traz tantos recortes da imprensa para apoiar o discurso de V. Ex•, o que aliâs seria desnecessário- só o discurso de V. Ex• jâ teria respaldo na opinião pública e entre
seus colegas- há de lembrar-se do que eu disse ao Presidente da República e
os jornais publicaram que se não houvesse um fato novo a emenda Lobão, no
Senado, não seria derrotada. E esse fato novo foi feito, a partir do momento
em que a decisão do Conselho de Desenvolvimento Polltico foi tomada, com
a presença do Presidente do partido e a presença dos Uderes no Senado, dos
líderes na Câmara e os Ministros que fazem parte deste Conslho. Discutimos
com os nossos companheiros e mostramos: ê preciso, é fundamentalmente
importante para o Presidente da República que ele estando num segundo ci~
elo de um processo revolucionário e devendo voltar às origens do Movimento
de 64, comandasse um processo a partir, evidentemente, de um sucedâneo
mais amplo. Foi o que foi feito, nenhum de nós o nega. V. Ex• nunca me ouviu falar, por exemplo, em inoportunidade de aprovação da emenda.

O SR. PEDRO SIMON (RS) - Isso foi o Ministro da Justiça.
guagem do Ministro da Justiça. tl. verdade!

tl. a lin-

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Eu não sei. Eu respondo pelo que eu
disse. O fato é simples. De fato nós estamos em consonância com o Governo,
somos Partido do Governo, e achamos em conjunto que esta solução era melhor, porque é mais ampla e inclusive porque elimina a partir dos próximos
pleitos a figura do Senador lndireto.

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- ... como eu, ainda, espero, Ex• Eu não
sou favorãvel apenas ao restabelecimento das eleições diretas para Governador. Eu acho que as eleições diretas devem ser restabelecidas em todos os
níveis. Este é o meu pensamento.
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Repare que o nobre Senador na hora
em que deu o seu voto e na hora em que a ARENA teve que decidir achou
que, naquele momento, só era oportuno votar eleições diretas para Governa.:
dor de Estado e que, posteriormente, teríamos tempo para discutir o problema de Senador. Logo depois, a Bancada da ARENA vota contra a Emenda
Lobão, contra o seu parecer, porque achou que era muito casuísüco, que era
só para Governador e que deveríamos votar, também, para o Senado. Repare, V. Ex•. como dias depois a mesma Bancada, os mesmos Senadores tomaram comportamento cento e oitenta graus diferente.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (RS)- Na hora da Emenda Lobão, quando a
Bancada do MDB propunha que se votasse eleição direta para Governo de
Estado e eleição direta para o Senado, o ilustre relator disse que não era oportuno, que deveríamos ir por etapas: primeiro, eleição direta para Governador, teríamos sete anos para discutir o Senado. Muito bem. Na hora de votar
em plenário a Emenda Lobão, veio o Governo e disse: ..Não, vamos votar
outra mais abrangente, vamos votar, também, a de Senador."
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) -

Permite-me um aparte?

O SR. PEDRO SIMON (RS) -

Com à palavra o nobre Líder.

O Sr. J arbas Passarinho (PA) - Quero ser breve para contribuir para o
brilho do discurso de V. Ex• com a ausência do meu aparte, que não pode ser
muito longo.
O SR. PEDRO SIMON (RS) -

V. Ex• sabe que não.

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Apenas para dizer que V. Ex• talvez não
tenha se fixado no argumento que lhe dei, pela exigUidade do tempo e, talvez,
por uma certa intranqUilidade que está nos dominando, no debate. O fato
novo - eu falo sempre; V. Ex• utilizou a expressão e eu quero reprisâ-la - o
fato novo, não interessa se ela era muito mais abrangente ou menos; o que interessava era 'que houvesse uma ordenação a partir de quem caracteriza hoje o
processo revolucionário no seu segundo ciclo. Se qualquer um de nós fizesse,
o Senador Lomanto, o Deputado Lobão, quem quer que fosse nosso, tomasse
uma iniciativa correta, de acordo exatamente com o pensamento do Presidente, não teria o mesmo efeito, exataniente para caracterizar que a palavra do
Presidente estâ sendo resgatada a cada passo e que o processo revolucionário
estâ sendo ultimado. Isto não seria feito a partir de uma iniciativa individual.
~ este o ponto de vista mais franco possível.

O SR. PEDRO SIMON (RS)- Sobre o mais amplo a que V. Ex• estã se
O SR. PEDRO SIMON (RS) -Tenho o maior respeito à decisão de V.
referindo terminou o Senador Lomanto Júnior de afirmar que a Bancada do Ex•, mas quero apresentar a minha mais profunda restrição. Em primeiro luMDB votou com restrições o seu parecer. Por que as restrições? Porque o Se~ gar, volto a repetir, V. Ex• afirma agora que fez consultas pessoais. ~ um
nador Lomanto Júnior deu o seu parecer sobre a emenda Lobão, mas havia problema interno, mas que eu tenho o direito de debater porque a Imprensa
ali a possibilidade de aceitar, dentro de outras emendas, o que desejavam os toda estã debatendo. Não houve decisão ...
integrantes do MDB na Comissão- que também.fosse extinto o Senador in·
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - São sempre os mesmos também.
direto. O Sr. Senador Lomanto Júnior não aceitou, o seu parecer foi, excJusivamente, com relação ao Governador.
O SR. PEDRO SIMON (RS)- tl. verdade! tl. verdade! Se a ARENA estâ certa de que os mesmos estão no poder hã dezesseis anos é evidente que a
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Mas isso não vem ao caso, Ex•.
crítica tem que ser feita aos mesmos.
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Mas como não vem ao caso? Observe S.
O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - São sempre os mesmos.
Ex• que na hora em que a Comissão esteve reunida, na hora em que a Comissão foi a debate, na hora em que o Sr. Senador Lomanto Júnior foi buscar
O SR. PEDRO SIMON (RS)- Nilo! São sempre os mesmos não! Tem
elementos para dar o seu parecer, S. Ex• só encontrou sinal verde para a alguns que estavam no MDB e agora estão no PDS; tem alguns que estavam
eleição di reta para Governador de Estado, porque, na verdade, o Sr. Senador no PDS e agora vieram para o partido da Oposição.
Lomanto Júnior não apreciou ...
O Sr. Jarbas PassarinhO- (PA)- Não, não. V. Ex• estã dizendo isso, está
O Sr. Lomanto Júnior (BA) - Eu não procurei saber de ninguém, não desviando o que eu disse.
tomei informações do Planalto, não me orientei com o Sr. Ministro da JusO SR. PEDRO SIMON (RS)- Nem sempre são os mesmos, não. Agotiça. O meu parecer é fruto de uma decisão pessoal, de um problema de consra, na verdade, nos dezesseis anos de Governo são sempre os mesmos ...
ciência, da defesa de princípios que vêm, realmente, me estribando desde os
O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Não adianta gritar. São sempre os mesprimórdios da minha existência, da minha existência política. Por isto, eu
queria afirmar a V. Ex• que apenas enxuguei o projeto exatamente, foi porque mos na crítica.
consultei vários companheiros da própria Comissão e, tambêm daqui do
O SR. PEDRO SIMON (RS)- São sempre os mesmos! tl. Presidente da
Congresso Nacional e chegamos à conclusão de que o que era oportuno naRepública, é SNI, é Chefe da Casa Civil, é Governador, é Ministro de Estado,
quele momento, para facilitar a tramitação sem óbices para o restabelecimené Senador indireto, são sempre os mesmos, logo a crítica tem de ser sempre a
to das eleições diretas, que se iniciasse pela escolha de eleições diretas para
mesma.
Governadores e Vice-Governadores e, posteriormente, porque o prazo do SeAgora, o PDS poderia ter-se reunido; a Bancada do PDS poderia ter-se
nador ainda estâ a 7 anos, nós tomaríamos aquelas providências, ...
reunido. A Direção Nacional do PDS poderia ter~se reunido e mostrar que o
O SR. PEDRO SIMON (RS) - Repare, nobre Senador ...
PDS não é como era a ARENA, mas na verdade o General Geisel é quem tem
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razão: "PDS é ARENA!" E o comportamento da ARENA foi esse. O Coronel Jarbas Passarinho ouviu a palavra do Presidente, o Líder da ARENA na
Câmara ouviu a palavra do Presidente e traz à execução do Congresso Nacional. Ouvir a Bancada, reunir o Conselho, reunir os Deputados, ouvir os debates, colher votos; isto não existe!
Agora diz o Senador Jarbas Passarinho: muito importante a sua afirmativa. Era importante que a iniciativa fosse do Presidente da República. Mas a
iniciativa ser do Pre"sidente da ReP6blica? EU- ê qUe digo: 6 sempre o mesmo!
Porque hâ 16 anos que só sai o qUe 6 de iniciaiiva do Presidente da República.
Será que no momento em que o Governo diz que estã "indo para a abertura,
no momento em que ele diz que está indo para a eleição direta, que estâ dando ao seu partido força para ser um novo partido, para buscar o voto popular, serã que dã oportunidade para o seu partido cumprir o seu programa humilharia o Presidente da República'? Serâ que dá oportunidade para que o seu
Vice-Líder, para que a sua Bancada votasse algo de acordo com o seu partido, para mostrar que era um partido novo, que passava a ter personalidade
própria humilhava o Presidente da República?
Não sei. Não sei se o Senhor Presidente da República nãO estaria cxatarnente invertendo a ordem. Não estaria mosfr8ndo que a partir de agora o
novo partido seria realmente novo, apesar dos mesmos componentes. Novo
no sentido de que ele teria condições de ditar as normas.
O que vamos espetar do PDS? Qual será o comportamento do PDS? Decisão, o Líder do PT na Câmara dos Deputados, apresenta urna emenda pedindo que as Comissões provisórias possam apresentar candidatos nas
eleições de 1980.
A ARENA retira a Bancada de plenário para decidir sobre um pedido de
urgência assinado por todos os líderes de oposição, numa decisão pessoal. A
Bancada da ARENA não ê reunida, não é discutida, não debate, não analisa,
e o PDS, com essa decisão de retirar a bancada para aceitar a urgência para
um debate de uma matéria que é fundamental para termos eleição ou prorrogação de mandatos.
O PDS jâ tomou uma decisão: é favorável à prorrogação, pelo menos,
encaminha o seu posicionamento favorável à prorrogação.
Ora, Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos a dúvida nos fica:
se os homens são os mesmos, se os métodos são os mesmoS, se a fórmüla é a
mesma, o que acontecerá com o futuro deste Pafs quando o PDS, daqui a alguns anos, cair no que caiu a ARENA?
A ARENA foi extinta porque perdeU a credibilidade,-p-erdeU -credibilidade porque não tinha vontade própria, era apenas o espelho que refletia a vontade, a imagem do palâcio.
Pois, o PDS começa exatamente i8:ual, da mesma forma, no seu batismo,
na sua primeira ação, tendo o programa partidârio, tendo a palavra empenhada e assinada.
O Presidente da República deu a ordem e, à exceção do Senador Lo manto Júnior, que afirma aqui que fez apelo e seu apelo foi aceito no sentido de
que ele fosse liberado, o resto da bancada aceitou c cumpriu a determinação
do Palácio do Planalto.
O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. PEDRO SIMON (RS) - Se o Presidente permitir, com o maior
prazer.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Esclareço a V. Ex• que o
seu tempo jâ estã ultrapassado. Pediria ao nobre Senador Luiz Cavalcante
que fosse râpido, porque o tempo do nobre orador já ultrapassou em 5 minutos da ~ora regulamentar.
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go, meu colega: meu.companlieiro de caserna de Exêrcito, bem como o nobre
Senador José Sarney, meu PreSídente de Partido- nenhum deles fez a menor
insínuação para que Luiz Cavalcante mudasse a sua orientação.
O SR. PEDRO SIMON (RS) O Sr. Luiz Cavalcante (AL) -

Ninguém falou com V. Ex"?
Mas, V. Ex• falou de um modo geral.

O SR. PEDRO SIMON (RS)- Ninguém procurou V. Ex•, estou perguntando.
O Sr. Luiz Cavalcante (AL) -Quero explicar porque mudei de orientação. Continuo favorâvel a eleições diretas. Eu poderia ter sido Senador indireto mas preferi col'i:'er O risco do pleito direto. A Chamada einenda Lobão
seria, com a reformulação partidária, o primeirO grande entrevere dos partidos, a primeira grande luta do novo PDS. Então, achei que não ficava bem
que o meu voto contribuísse para a derrota daquele partido ao qual me filiei
voluntariamente. Serüi"Como colocar o meu partido à mercê dos partidos da
Oposição, do partido de V. Ex•, inclusive. Eis porque, nobre Senador, resolvi
mudar minha posição c não tenho nenhum arrependimentO, pejo algum, vergonha alguma. Jâ dizia Balzac que só os imbecfs não mudam de opinião, e às
vezes é preciso mudar. Foi o meu caso.

O SR. PEDRO SIMON (RS)- V. Ex• estâ argumentando com muita
importância, está na hora da ARENA mudar.~ correto, o PDS tem que mudar.
Mas, V. Ex• fez uma afirmativa muito importante quando disse que a
sua decisão foi pessoal. Que absolutamente ninguém influenciou na sua decisão. 1:: urna decisão que eu respeito. V. Ex• tem de mim o maior respeito.
O Sr. Lulz Cavalcante (AL) -

Obrigado.

O SR. PEDRO SIMON (RS) - Mas, V. Ex• estã demonstrando,
com a sua afirmativa, que não houve absolutamente nenhuma reunião, nenhuma discussão a nível de bancada. V. Ex• tomou uma decisão pessoal que
eu respeito. Mas, o que estou argumentando é que era hora do PDS reunir a
sua bancada para que ela decidisse. Que o partido tomasse decisão, a fim de
mostrar que o Partido estâ acima do Senhor Presidente da República.
Pode ser absurdo o que estou dizendo, pode soar como absurdo aos homens da ARENA de ontem, do PDS de hoje. Mas defendo a tese que o Partido estã acima do Presidente da República, de que uma bancada no Congresso
Nacional está em igualdade ao Presidente da República, e ambos têm que
cumprir as decisões que emergem dos órgãos partidários. V. Ex• afirmou que
tomou uma decisão de consciência, que respeito. O que estou falando é que
não houve decisão dos órgãoS do Partido, das bancadas do Partido, para alterarem a posição. O Presidente deu a ordem e a ordem foi cumprida.
Esse tipo de aç_ão, que caracterizou os dois posicionamentos do PDS, no
projeto do DepUtado Líder do PT na Câmara, pedindo urgência para que fosse votada a possibilidade de as Comissões Provisórias apresentarem candidatos a Prefeitos municipais, e a votação da Emenda Lobão, são prenúncios, Sr.
Presidente - e peço a inscrição nos Anais de três jornais nos seus editoriais
de que, infelizmente, os homens são os mesmos, o partido é o mesmo, a orientação será a mesma, logo, as perspectivas não são as mais positivas. (Muito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
A PROVA DA DOMEStiCAÇÃO

O Partido Democrático Social (PDS) recorreu, neste fim de semana, a
O Sr. Lulz Cavalcante (AL)- Muito obrigado, Sr. Presidente. Nobre
Senador Pedro Simon, disse V. Ex• que o Presidente deu a ordem e a ARENA todos os expedientes execrados pelo ministro Ibrahím Abi-Ackel como produtos malsãos do ••espírito procratinador", dÕ "espírito de chicana": procumpriu.
longou, o quanto póde, a discussão da emenda Lobão, só para recusar, deO SR. PEDRO SIMON (RS) - PDS.
pois, o quorum indispensável para votação. Mas, como vai ficando cada vez
mais evidente que o ministro da Justiça cm matéria política renega a balança
O Sr. Mauro Benevides - É a mesma coisa.
peJos dois pesos e duas medidas do casufsmo e da discriminação, preferimos
O SR. PEDRO SIMON (RS) - ~ a mesma coisa. Correto.
examinar de um ângulo mais sério o comportamento do PDS.
O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Pois bem, nobre Senador, eu fui um dos
Ele é, em primeiro lugar, antiparlamentar e antipartidãrio: tripudia
subscritores da Emenda Lobã'o. Mas, depois, fiz declarações públicas à Im~ sobre a proposta de um deputado e correligionário, antes de encaminhá-Ia a
prensa negando o meu apoio à emenda. Disse eu que votaria com a orien- arquivamentO. E dizer que foram inúmeros os hoje pedessistas a assinã-la, a
tação do Partido. Aliâs não foi preciso votar. Fizenios aquela manobra muito ponto de se ter como praticamente certa sua aprovação até os últimos dias do
legal, muito usual de nos retirarmos do plenário, e não foi preciso expressar o mês passado; e dizer que, para atender a um aceno do Palácio do Planalto, se
meu voto. Mas quero declarar a V. Ex• o seguinte: no meu caso pessoal, adota o comportamento do desertor, desertor do Congresso Nacional, fuginnobre Senador Pedro Simon, -espero receber este crédito de V. Ex•, -não do de uma atitude na hora em que se contava com uma confirmação ou uma
recebi insinuação nem pedido de pessoa alguma menos de Sua Excelência, o retirada do apoio dado à proposta. Como pode tripudiar quem se comporta
Senhor Presidente da República, com quem só estive prC:cisamente duas ve- como se fora pilhado em alguma ação obscena? Como pode tripudiar quem
zes, a última há mais de 6 meses. O nobre Líder Jarbas Passarinho, meu ami- assim desmoraliza a instituição parlamentar e o partido?
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Ficou registrado no noticiãrio que o 1íder Nêlson Marchezan ouviu o
discurso do deputado êdison Lobão da porta de saída do plenârio, posição
estratégica para um comandante da deserção. E definido assim o líder do go-

verno pela localização que escolheu (os carentes de fibra e vigor interior,

maioria para os indicados do PDS, no próximo Congresso, como ficarão as
coisas? No mínimo, as tradicionais e semp-re-presentes, apesar de refluídas,
forças radicais darão o ar de sua graça. Contribuirão para acirrar os ânimos e
quem sabe se animem, mesmo de forma indireta, a pressionar o presidente, a
ponderar-lhe que, como chefe da Revolução, precisaria cuidar para que ela
não desaparecesse:

define-os o simples ambiente físico, tal como o vento define a orientação da
biruta), de pouco lhe adiantaria a lusão feita nobremente a si pelo autor da
emenda: uNão contrariei a vontadé do corpo político, porque também e~te
CertaS inicüitivas ou se fazem de início, ou não se fazem jamais, como o
clamava pelos mesmos objetivos; não me choquei com o programa do PDS, próprio governo provou no caso da anisila. Se ficasse consultando demaiS,
que, por igual, consagra o princípio das eleições diretas; não fui embargado sondando e pesquisando os efCitos da volta dos cassados,- ou caso resolvesse
pelos membros mais eminentes do governo, nem pelo meu líder na Câmara, implantar a medida por etapas, jamais ela se teria concretizado. A chave de
dos quais recebi até estímulos à minha iniciativa ... "
seu sucessQ r~pousou na ação fulmiriante do presidente, e por isso ela foi
Antiparlamentar e antipartidário, o -cOmportamento do PDS foi, tamM aplaudida pela nação e absorvida pelo sistema. Com as eleições diretas de gobém, antidemocrático, talvez por hábito adquirido: pautou-se pela maneira vernador, poderia ter sido o mesmo: aproveitando a chance de estar tramitan·
de agir típica da vigência dos atos institucioriãis. Porque foi O primeiro ato do a emenda Lobão, o natural era que o governo aproveitasse para
institucional que se recusou a reconhecer qualquer legitimidade no Congresso estabelecê-Ias, quem sabe, até determinando a um de seus líderes a apresenNacional, salvo aquela que, no mesmo instante e ato, lhe conferia, guase ge- tação de emenda capaz de ampliar a iniciativa aos senadores, isto é, acabando
nerosamente, o poder revolucionário vitorioso. É bem verdade que vieram com os biônicos. Não o fez, terá tido suas razões e, a concluir, está o probledepois eleições por meio das quais poderia o Congresso ter recobrado a legiti- ma em aberto, equivale dizer, as eleições de governador ainda são indiretas e
midade perdida e genuína, não se lhe tivesse atravessado no caminho o recru- asseguram ao palâci9 do Planalto, se o desejar a eleição de todos os chefes de
descimento do processo revolucionário: o Al-2, em 1965, e o AI-5, em 1968. Executivo estadual, menos no Rio de Janeiro.
Então, que fé lhe merece, ao PDS, a Emenda Constitucional n9 11, que
Cumpriu o PDS o mesmo dever da Arena, de agir ou não agir sem penM
revogou os atos instituCionais? Nenhuma: o novo partido age como a velha sar, corpo sem alma ou c~rebro sem memória. Mas, afinal, queriam o quê? O
impudica, a ARENA; age como um partido consentido e sem referência alguM governo é o mesmo, a Revolução, também, e os pedessistas de hoje, precisama à representação. Uma advertência do Palácio do Planalto prevalece sobre mente os arenistas de ontem. . .
qualquer convicção; a orientação do momento, sobre os programas; a tática
O Distrital
traçada nos gabinetes do Executivo, sObre õs principies mais sólidos e permanentes. Para o PDS, as eleições diretas permanecem em suspenso, tal como as
A chamada frente~ampla das oposições começou a funcionar durante a
deixou o Al-2, hâ quase 15 anos.
tramitação da emenda Lobão, pois os líderes de uns falaram pelos outros. O
A sorte da emenda Lobão ficou praticamente selada, esta semana: problema é que, à maneira dos tempos do MDB, não lograram êxito, tendo o
ensaiou-se a falta de quorum para a data limite, a segunda-feira próxima; e o S:overno, como sempre, imposto os seus interesses. Mesmo assim, entendem
PDS saiu aprovado do teste. Aprovado para recuar do espaço que o Executi- os principais dirigentes do PP, do PMDB, do PTB e do PT ser possível aciovo desejar conservar, ou ganhar; aprovado para abster-se de legislar e devo- nar um dispositivO semelhante para enfrentar o voto distrital, que vem por aí,
tar; aprovado para colaborar cedendo sempre e submetendo-se sem medida. este ano ou no próximO, com certeza antes das eleições de 82. Acontece que
E, como o PDS é maioria em ambas as Casas do Congresso, é fâcil saber qual um grupo razoável de integrantes da legenda oficial também reage à medida,
serâ o futuro da atual Legislatura; fornecer uma maioria domesticada, em capaz de encerrar muitas e proinissoras carreiras, inclusive de parlamentares
apoio ao Go-verno de uma minoria ínfima de supostos iluminados.
do PDS. Sçria possível, assim, obstar o voto distrital, certamente na mais
Diante disso, fica até cômico falar o Vice-Presidente da República dane~ densa e importante luta politica dos tempos da abertura, superior, mesmo, à
cessidade de um reexame amplo do texto constitucional vigente, de uma re- emenda Lobão e até à emenda Flâvio Marcflio, que restabelece as prerrogatiforma da Constituição. Porque, se não é sério apresentar uma emenda consti- vas do Legislativo. Acontece que se o voto distrital passar, terá caracterizado
tucional a cada semana ou mês, muito menos sério é propor um exame amplo mais uma vitória do casuísmo, servindo para obstar possíveis ascensões opoda atual Carta por um Congresso sem inici3fiva sequer para-modificar um ú- sicionistas. Derrotada a iniciativa, abre--se aos pãrtidos contrários ao governo
nico item do 6 'pacote" de abril, a que visava a emenda Lobão.
a chance de, livremente, disputarem as preferências populares c tentarem a
maioria nO novo Congresso, equivale dizer, a possibilidade de elegerem, por
Politica
via indireta, o sucessor do presidente Figueiredo.

SÃO OS MESMOS
Encerrado o episódio da emenda Edi•on Lobiio, ontem rejeitada por
força da maioria governista na Cântara dos Deputados, a conclusão a tirar ~
de que nada mudou. O PDS faz exatamente o que fazia a Arena, ou seja, tudo
o que seu mestre mandar. E até com um pouco mais de perfeição, pois livre de
seus bissextos dissidentes, como Teotônio Vilela, Magalhães Pinto, Antonio
Mariz, Herbert Levy e mais uns poucos, tendo em troca recebido os adesistas
do antigo MDB de São- Paulo e de outros E&tados, excepcionais em ordem
unida. As eleições diretas de governador constituem anseio nacional, estão in·
cluídas no programa do partido oficial e foram, nos últimos meses, objeto de
declarações, discursos e entrevistas de, praticamente, todos os senadores e
deputados pedessistas, não se registrando uma só voz contra o seu restabelecimento. Na hora em que a emenda se apresentou para votação, porém, sumiram quase todos, pois a ordem do_ palâcio do Planalto não admitia pondew
rações. As bancadas não se reuniram, sequer o diretório provisório do novo
partido, para examinar democraticamente o que fazer e, quem sabe, concordar com a estratégia oficial. O Governo ded_cjiu, ficou decidido: Lobão não
passa à história como- ó restaurador das eleições diretas, o tema precisa ser
desenvolvido no tempo que o Executivo fixar.
Há quem suponha poder o assunto sofrer ainda revisões ou contramarchas, apesar de o presidente João Figueiredo haver encaminhado a sua proposta de emenda. Como ela apenas deverá ser votada no final deste ano ou
em inícios do próximo, haverá que aguardar, de um lado, sequer admitindo
seja posta em dúvida a intenção agora escrita do chefe do governo, mas, de
outro, lembrando que entregar o poder, de graça, ninguém entrega. Se o chamado sistema perceber, em tempo oportuno, que não apenas perderâ os governos dos principais Estados, mas em especial, que as campanhas de candidatos oposicionistas servirão para puxar a fila c levar o eleitorado a recusar

A Estrela Sobe
Depois de meses em baixa, parecem estar subindo as ações do ministro
das Minas e Energia, Cesar Cais. DebatiaMse, dias atrâs, com o presidente Figueiredo, a hipótese de a Petrobrâs assumir o Plano do Álcool, ou, ao menos,
de participar do projeto. Cais foi contra, sustentou até enfaticamente que a
Petrobrás precisa mesmo é descobrir petróleo, e como se outro ministro defendesse ponto de vista oposto, a questão ficou para ser decidida pelo chefe
do governo, que em menos de um minuto olhou para o senador pelo Cearâ e
disse: "Eu fico com você. Até aqui, pelo menos".

Carlos Chagas
"Folha de S. Paulo"

GEISEL DIZ QUE PDS É A ARENA
O ex-Presidente Ernesto Geisel disse ontem que o
a ARENA dentro de uma nova roupagem", que defenderã "o pro-

Rio (Sucursal) -

PDS

~ê

longamento dos ideais da Revolução" e cujo programa "constitui uma aspiração, um desejo, um propósito que se vai realizar ao longo do tempo ( ... ) e
não sob forma imediata".
As declarações foram feitas em entrevistas que Concedeu em seu sítio de
Petrópolis - "Recanto dos Cinamomos - , pouco depois de assinar o livro
de inscrição do Partido Democrático Social, ato a que estiveram presentes o
ex~Minisiro da Justiça, Armando Falcão, que também se filiou ao Partido do
Governo, os Senadores José Sarney e Amaral Peixoto, o ex-Senador Daniel
Krieger e o Deputado Prisco Viana. Geisel assinou o nome no espaço para ele
reservado logo após as assinaturas do Presidente Figueiredo e do Vice, Aureliano Chaves.
Depois de se intitular como usoldado no partido", o ex-Presidente disse
estar pronto para "cooperar e ajustar". Dirigindo a palavra ao Senador ' biô4
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nico" Amaral Peixoto, (ex~MDB) afirmou ter prazer e honra em se encontrar
com o velho amigo. "É uma satisfação encontrâ~lo no mesmo partido".
GeiSel comentou com o Senador José Sarney que achava que todos os
ex-Ministros do seu Governo deveriam se filiar ao PDS, tendo o Presidente
da extinta ARENA respondido que concordava, mas a pressa para cumprir o
cronograrna da legislação não permitira ainda a filiação.
·
Depois de uma troca de idéias com o ex-Senador gaúcho Daniel Krieger
sobre terras e impostos, Geisel conversou demoradamente com os jornalistas
que presenciaram a solenidade. O ex-Presidente só deixou de falar sobre a
questão das eleições diretas e das eleições municipais dizendo que Hisso é ou~
tro problema que hoje não vamos discutir".
A Entrevista
A entrevista gravada com o ex~ Presidente da República é a seguinte:
P: O que o senhor tem a dizer sobre as críticas ao programa do PDS?
R: Sempre tem que haver críticas. Isto é até bom. :E: sinal que o pessoal
estã se iiiieressando em discutir o programa ou as idéias. Se é avançado? Eu
não acho que seja. Não condenavam a ARENA de ser um partido retrógrado?
Temos que colocar a nossa política e ação de acordo com o desenvolvimento
que o Pais vai atingir. Hâ muitas idéias que são discutíveis, sem dúvida.
P: Por exemplo?
R: Essa que se fala em matéria de cc-gestão. O problema da cc-gestão,
que esta colocado no programa do partido, não é como os jornais estão noticiando. A colocação do partido é mais ou menos o que estâ na Constituição,
admitindo que os empregados possam participar da direção da empresa sem
imposição e sem obrigatoriedade. E mais: sujeito a uma lei que regule a matêria.
P: Alguns opositores dizem que, por ser muito avan_çado, o programa
corre o risco de não ser comprido. Seria um programa só no papel?
R: Um programa de um partido não se cumpre num dia, se cumpre através do tempo. Infeliz do partido que só tivesse programa de um dia. O programa constitui uma aspiração, um desejo, um propósito, que se vai realizar
ao longo do tempo. Muitas idéias que estão dentro do programa terão sua
execução evidentemente através do tempo e não sob forma imediata. Se o
partido cumprisse seu programa imediatamente, acabava morrendo.
P: O programa da ARENA teve oportunidade de ser cumprido?
R: Em grande parte teve, em outras partes não.
P: O senhor não acha que boa parte ficou no papel?
R: Claro que ficou no papel. Agora estâ sendo continuado por esse partido que está aí. Dentro da minha concepção, é uma continuação da ARENA. É a ARENA sob uma nova roupagem, sob uma nova modalidade, dentro agora do pluripartidarismo.
P: O que o Senhor destacaria no programa do PDS?
R: ~um programa moderno que corresponde, na sua maior parte, a realidade nacional. Representa as aspirações daquilo que desejamos que se faça
no nosso País.
P: E a questãO das eleições diretas? E as eleições municipais deste ano?
R: Isto é outro problema. Hoje não vamos discutir.
P: O Senhor pretende efetivamente voltar à vida polítíca? No caso, desejamos saber em termos de participaçãO. O Se:~;~hor pretende ser candidato
pela legenda do PDS?
R: Não.
P: Foi o Senhor quem tomou a iniciativa de entrar no PDS ou foi convidado?
R: Estou no PDS desde o início. Não posso deixar de estar porque estou
solidário -com o Governo que ar está e com todos os companheiros que trabalharam comigo.
P: O programa do PDS tambêm representa o prolongamento da Revolução?
R: Acho que sim, numa nova fase. Defendendo o prolongamento dos
ideais da Revolução.
P: O Senhor acha que o programa é coerente com a convocação de uma
Assembléia Constituinte?
R: O Congresso que a! estã tem poderes de constituinte. Ele pode modificar a Constituição à vontade, porque a Constituição, hoje~ se modifica pela
maioria absoluta, não preciSa mais os dois terços. Quando precisava dos dois
terços, aí tinha que realmente convocar uma constituinte, pois DãO se canse~
guia os dois terços.
P: Em outros termos, como o PDS tem a maioria, o próprio PDS pode~
ria ter esse papel?
R: ~ possível também que em determinados sentidos haja consenso e
harmonia entre os diferentes partidos para modificar a Coristituição em al-
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gum ponto. Qualquer partido pode propor a modificação da Constituição e
conseguir o apoio dos outros, dependendo daquilo que ele propõe, não é?
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
~meu propósito ocupar a atenção do Senado, em relação a um administrador e a um departamento da maior importância na administraçãO pública
do País, sobre o qual se tem feito um silêncio que, no meu entender, caracteriza, acima de tudo, o êxito com que essa administração vem coroando todos
os seus objetivos, refiro-me ao Diretor..:Geral do DASP. Quando S. Ex• assumiu essa função, ele fez uma apresentação à imprensa que, naquela altura, foi
considerada algo visionária, excessiVa, em ·certos aspectos em relação ao que
prometia. E talvez porque muitas das reivindicações, sobretudo dos inativos
do serviço público, não tivessem sido atendidas antes, e com isso tivessem
carregado sobre esse glorioso partido que foi a Aliança Renovadora Nacional, 13 anos sucessivos de vitórias, algumas idiossincrasias, algumas restrições partidas, e eu tenho que entender que, justificadamente, do funcionalismo público inativo da União, é que as suas promessas pareceram exagera~
das. Um ano decorrido, Sr. Presidente, ponho os olhos sobre uma entrevista
que o Dr. José Carlos Freire concedeu à imprensa. E é interessante analisar
ponto por ponto do que S. Ex• antes prometia e do que pode ser realizado em
12 meses. E aqui mesmojâ ouvi vozes da Oposição que se juntaram a nós de
uma maneira bastante s.obranceira, salientando o êxito da administração desse jovem e grande administrador.
O Sr. Mauro Benevides (CE)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço com prazer o nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides (CE) - Ainda hâ poucos dias o nobre Senador
Humberto Lucena, ao dirigir apelo ao Diretor-Geral do DASP, Sr. José Carlos Freire, teve a grandeza de enaltecer o empenho de S. S• no atendimento
daquilo que se considera reivindicação justa e legítima do funcionalismo.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Agradeço a lembrança que V.
Ex• faz, mas gostaria também de recordar que eu me lembro, pelo menos, de
duas outras vozes da Oposição, uma de V. Ex• e a outra do nobre Senador
Nelson Carneiro, salientando a forma exitosa pela qual o Dr. Freire se tem
conduzido à frente do DASP.
h, no meu entender, uma tarefa extremamente importante. Quando o
Presidente Figueiredo falava dos servidores públicos, num simpósio realizado
na Câmara dos Deputados, ele usou essa expressão:
••Não tra.go soluções miraculosas, mas sinto que a chave desse
problema pode encontrar-se na profissionalização dos servidores
públicos. No meu_ entendimento, a profissionalização deve começar
com a formação adequada do candidato, seguida de treinamento intensivo e extensivo por toda a vida."
Este trecho das palavras do Presidente é que estâ agora praticamente a
servir de escopo para a luta do Dr. Freire, no sentido de constituir no Brasil
uma réplica da famosa Escola Nacional de Administração de Paris, não para
fazer 3penas uma imitãção, mas ao contrário, para dar sistematização à formação dos administr~dores públicos e fazer com que eles cada dia mais tenham maior merecimento diante da opinião pública, a quem eles servem.
Chamaria a atenção que, ao lado deSse objetivo a ser provavelmente coroado em bem pouco tempo, no que tange aos doze meses passados, nós tivemos a oportunidade de votar nesta Casa também algumas leis, derivadas de
mensagens enviadas pelo Presidente da República, e outras que não houve
necessidade de serem votadas pelo Congresso, pOrque o seU nível hierárquico
permitia que fossem solucionadas por instruções normativas.
Assim é que os reajustamentoS dos proventos~ que foi uma medida da
maior importância, foi toinada pela instrução normativa do DASP nO? 105/79.
Tomou por base Q valor do vencimento correspondente à referência em que o
inativo seria posicionado se estivesse cm atividade. A providência foi de grande alcance social e proporcionou aos inativo_s em decorrência de doenças graves, especificadas em lei, a revisão dos seus proventos.
Isso era uma injustiça, vamos dizer com todas as letras, que se fazia com
aqueles servidores que tinham sido atingidos, ao longo de sua vida profissional, por doenças que impediam a eles de prosseguirem, não apenas no exerciciO de suas atividades, como às vezes atê de terem que se confinar em hospitais próprios como, por exemplo, lepiõsârios. Então, essa gente passou a ter a
renovação, a atualização dos seus proventos. Também as pensões dos faleci-
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dos eram melhoradas a partir daí, e quando o servidor passava a ser vítima de
um acidente de serviço, uma doença profissiori"a.l ou as doenças graves especificadas na lei a que me referi, ele também era beneficiado por essa instrução
normativa. Depois veio a correção de defasagem salarial - Decreto-lei n9
1.660/79 submetido ao Congresso Nacional- e alterou a escala salarial do
servidor de menor renda e ajustou as faixas do mercado. Curioso, na hora em
que se corrige uma injustiça pode-se praticar outra, porque com esse decretolei fazendo a correção da defasagem salarial, o início, o piso original, em vez
de ter sido a referência número um passou a ser referência cinco, a referência
cinco da escala de retribuição de cargos e empregos. Isto mais tarde precisou
ser corrigido por uma lei, porque enquanto se beneficiava os inativos não se
estava fazendo l)ma medida semelhante em relação àqueles que estavam em
plena atividade. Então, corrigindo-se uma injustiça tivemos que corrigir outra por decorrência. E o Dr. Freire não parou um segundo. Logo depois que
ele detectava que o problema existia punha-se a trabalhar com grupos de trabalho, com tempo fixado, e rapidamente ia a solução.
Tem sido um prazer para nós da Bancada deste Governo representar
aqui o DASP, também, jã que nós representamos aqui todas as âreas de Governo. E sobre todas elas, de um modo geral, incidem, de preferência, as criticas de Oposição, o que é vãlido, o que ê o papel da Oposic;ão.
Como eu dizia no início deste desataviado discurso, eu creio que o silêncio jâ era suficiente, mas houve mais do que silêncio, como salientou o nobre
Senador pelo Ceará. Depois veio a reabertura de prazo para a aposentadoria
voluntãria. Aqui estã um ponto que me parece da maior importância também. Desde que os proventos fossem proporcionais ao tempo de serviço, e
particularmente isso me sensibilizou porque quando fui Ministro de Estado,
do Trabalho e Previdência Social, no Governo do saudoso Marechal Costa e
Silva, falava-se muito nos ociosos do Serviço Público. Admitia-se que eram
cento e setenta mil ociosos, e se pretendeu naquela altura fazer uma legislação
que permitisse que esses ociosos fossem colocados em disponibilidade com
proventos proporcionais aó tempO de serviço. E o que aconteceu, na maioria
dos Ministérios, foi, primeiro, que em regra os Ministros não queriam tomar
essa atitude porque ela era punitiva, criava naturalmente atritos e gerava dificuldades para o Ministro. Segundo, os que mais se beneficiaram da chamada
"Lei dos ociosos" foram os melhores funcionários, porque estes, digamos,
tendo dez anos de serviço, se favoreciam da lei, iam receber um terço dos seus
proventos lã fora, e lã fora eles valiam muitO mais do que a União pagava a
eles como retribuição de serviço. Então, em vez de se beneficiar- no meu entender - prejudicou-se o rendimento de trabalho, o que foi corrigido agora
também na administração do Dr. Freire.

O Sr. Dinarte Mariz (RN) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JARDAS PASSARINHO (PE)- Com muito prazer.
O Sr. Dinarte Mariz (RN)- Confesso a V. Ex• que quando o Presidente
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tivos vitórias que lutavam por anos a fio para alcançar, poderia o Dr. Freire
considerar que a sua missão foi cumprida e, até certo ponto, não haveria ne~
cessidade de novas medidas i_mçdiatas, Mas não, elas se sucedem uma a outra.
Peço permissão, Sr. Presidente, para passar à Taquigrafia, sem ler, as realizações do DASP no atual Governo numa tabela em que, de um lado, se citam
as medidas concretizadas, e, de outro lado, se cita o significado de cada uma
delas. Não é pequena a tabela. ~bastante grande, porque grande exatamente
foi a soma de realizações que o DASP conseguiu concluir neste período.
Um aspecto que me parece da maior importância, por caracterizar a
preocupação humana do Diretor-Geral do DASP- a Lei n9 6.701, de 1979,
votada por nós, que estendeu os benefícios da aposentadoria com proventos
da classe superior ou ascrescidos de 20% aos funcionArias que, em decorrência da lei específica, se aposentB.m com tempo de serviço inferior a 35 anos, a
Lei n9 6.701 veio fazer justiça a velhos servidores, inclusive aos ex-pracinhas.
No caso dos servidores, à mulher, que pode aposentar-se, voluntariamente,
com 25 e 30 anos de serviço, mas não usufrui· 'dos beneficias de uma lei do
ano de 1952, que exigia 35 anos de serviço__:_ esta é outra alterac;ão da maior
importância, a extensão do Plano de Classificação aos aposentados, a reabertura de prazos para a apo-sentadoria voluntária, a proteção à famflia, a partir
do momento em que foram alterados - seguramente para melhor, no meu
entender- os critérios de desocupação do imóvel funcional. Era, às vezes, si~
tuação terríve:I, aquela de uma pessoa que ocupava o imóvel e tinha o chefe da
casa, que era o funcionário póblico, falecido, e tinha um prazo mínimo para
desocupar esse imóvel. Esse prazo foi aumentado e, além de aumentado, se
deu a posSibilidade às pessoas que coB.bitavani nessa moradia, se havia outro
funcionário público, de contint~~uar o imóvel à disposição da famflia. Só não
foi possível atender, desde logo, uma solicitação que partiu daqui, de funcionários, e, se não me enga-no, defendida pelo Seriador Nelson Carneiro, para a
venda aos funcionários públicos dos imóveis funcionais ocupados. Isso tem
uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que, numa cidade como
esta, que ainda estA em fase de consolidação de Capital da República, na hora
em que se vendem os apartamentos funcionais, ela ficará em desfalque em relação a novos funcionârios, incluSive todos aqueles que passassem para a
aposentadoria e levassem os seus imóveis como patrimônio pessoal, depois
tornariam difícil a administração pública na Cap1tal Federal, porque todos
sabemos que um dos problemas mais dificeis e ingentes de Brasília é exata·
mente o de moradia.
Quando Ministro de Estado da Educação, tive ocasião de receber representantes da UNESCO e de outras organizações ramificadas com a ONU,
que eram obriga,dos a permanecer em Brasflia, e me diziam que os dois aluguéis fiais caros do Mundo eram o de Nova Iorque e o de Brasília.
De sorte que aqui está mais uma providência tomada.
Até agora, Sr. Presidente, não consegui falar sobre o pessoal ativo. Só falei sobre pessoal na inatividade. Aqui estâ uma série de providências tomadas
também na administração do Dr. Freire, que têm, no meu entender, a maior
importância, tais como: a implantação da ascensão funcional, a transferência
e movimentação de pessoal, a definição do teta de gratificação de produtividade, reajustamento de salãrio-família, gratificação por operações especiais,
gratificação por operações especiais também aos integrantes de Polícia Rodoviária, inclusão de novos cargos no Plano de Classificação. Enfim, todas essas
somas de realizações faz com que os recursos humanos da União possam pensar em alguma coisa nova em toda esta administração pública, a começar pela
possibilidade de serem treinados de melhor maneira, ao ponto de, numa Escola do nível, como disse, da Escola de Administração de Paris, poderem preparar os grandes administradores da administração pública brasileira.
Era meu intuito, Sr. Presidente, apenas fazer este registro e saudar o Dr.
Freire, que é uma espécie de vingador da Bancada do Governo- e_ digo vingador em relação a uma imagem que o DASP dela não conseguia se despir, de
não trabalhar em favor do funcionário público, mas, ao contrário, trabalhar
em desfavor dele.

João Figueiredo convocou para o seu auxiliar a figura do Dr. _José Carlos
Freire, eu tive um âilimo de acreditar que alguma coisa ia se fazer no sentido
de se corrigir tantas distorções no setor do Serviç"o Público. Mas nunca pensei
que durante um período tão curto se alcançasse tanto êxito quanto alcançou a
administração que V. Ex• estã exaltando, com muito orgulho para todos nós
brasileiros. Porque realmente o serviço público no País era uma balbúrdia e
por mais que se procuras-se corrigi-lo parece que as medidas tomadas pioravam a situação. E eu assisti o Dr. José Carl_os freire, quando c_onvocado, se
não me engano pela Comissão de Serviço Público da Câmara dos Deputados.
Depois de ter sido sabatinado por todos os Deputados presentes, e ele ter-se
adiantado a tudo aquilo que eles estavam solicitando com calma, com serenidade, mas com coragem em afirmar aquilo que ia fazer, eu saí ainda mais
preocupado, dada a admiração que tenho por esse eminente homem público,
se ele teria condições de realmente executar aquilo que estava afirmando.
Mas, hoje, V. Ex• estâ demonstrando, e toda a Nação jã tomou conhecimento, que um dos setores mais bem cuidados da a_dministi:ação púÇ:lica, no GoO Sr. Aderbal Jurema (PE)- Permite V. Ex• um aparte?
verno do Sr. João Batista Figueiredo, ê inegavelmente o setor do DASP.
Honra seja feita pela escolha que, em tão boa hora, foi feita pelo nosso PresiO SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Com todo o prazer, nobre Se·
dente. E V. Ex,. estã cumprindo realmente um dever não só de Líder da nossa nador.
Bancada, mas sobretudo de homem que está fazendo justiça a outra grande
O Sr. Aderbal Jurema (PE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex•
figura que estã servindo ao Governo Figueiredo.
faz milito bem em assinalar, nesta tarde, a administração do DASP no GoO SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Agradeço ao nobre Senador verno Figueiredo, porquanto, como V. Ex• acaba de frisar, o DASP era conDinarte Mariz o testemunho que acaba de nos dar. E ele reforça as razões pe- siderado, não um órgão que tivesse pOi objetivo traçar as balizas da adminislas quais eu decidi hoje ocupar esse tempo da liderança, para falar sobre este tração pública, mas um órgão contra o funcionário público. V. Ex• provou,
administrador que merece, realmente, os nossos elogios.
através do trabalho de administração atual, que, em verdade, o DASP estã
Mas é preciso verificar que essas proVidências todas são um encadea- humanizado, o DASP estâ atualizado. Para completar essa humanização e
mento, uma articulação lógica que poderia escapar mesmo à lucidez de um essa atualização, tive oportunidade de, nesta semana, dar entrada no Senado
administrador experimentado. Por exemplo, conquistando os servidores ina- a um projeto de lei para que volte a ser editada aquela grande Revista do Ser-
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viço Público que todos nós conhecemos. De maneira que me associo à mani- realmente termos o regime parlamentar c fazer o que o velho Winston Churfestação de V. Ex•, exaltando, sobretudo, essa humanização do DASP.
chilJ fez durante algum tempo de sua vidat em que foi ao mesmo tempo PriO SR. JARRAS PASSARINHO (PA) - Agradeço ao nobre Senador meiro Ministro e Líder da Bancada da Maioria. Aít estâ bem; ele é o Governo.
por Pernambuco testemunho que deu.
No regime presidencialista, eu sou o Líder do Governo. O Governo penConcluo, Sr. Presidente, esta primeira parte do meu discurso, vez que
pretendo voltar ao tema levantado aqui pelo Sr. Senador Pedro Simon, e con- sa em realizar alguma providência, estuda essa providência a nível de Miniscluo esta primeira parte do meu discurso -repito- formulando votos para tros e faz cantatas conosco. Foi implementada a atuação sistematizada do
que essas duas providências que estão em curso no DASP seíam complemen- Conselho de Desenvolvimento Político, e nós, sempre que há necessidade,
tadas com a mesma eficiência, a mesma prova de proficiência com que se con- conversamos com os nossos companheiros.

duz o seu Diretor-Geral. Refiro-me à Escola Nacional de Administração e
refiro-me ainda a outra medida que S. Ex• tem em pauta, a seguridade social
dos servidores civis.
Sr. Presidente, é idêia do Sr. Diretor-Geral do DASP fazer a seguridade
social dos servidores do Estado, com vistas a assegurar a assistência e previdência complementares aos servidores e aos seus dependentes. Como se sabe,
um dos dramas do pessoal inativo, quer na ârea civil como na ârea militar, é
precisamente a estagnação dos proventos, à proporção em que o tempo passa.
Ainda há pouco o nobre Senador Pedro Simon, ao referir-se a mim, deume o título, que ostento com muita honra, porque conquistado, inicialmente,
em concurso público- três mil candidatos e duzentas vagas- para a Escola
Militar do Rcalengo; deu-me ele o título de Coronel Passarinho: ..o Coronel
Passarinho recebe a ordem do Presidente e cumpre". Pois o Coronel Passarinho, que passou para a Reserva nesse posto, praticamente estâ reduzido,
numa comparação de vencimentos, ao Capitão na ativa. De maneira que S.
Ex• poderia chamar-me, sem desprimor, o capitão de remuneração e coronel
de posto. Se esta solução se faz também na ârea civil, vamos ter um êxito jamais alcançado, que corresponde exatamente àquilo que existe hoje, com certo elitismo, na administração indireta no País.
Sabemos, por exemplo, que certas empresas de capital misto dispõem de
seguridade social complementar, situação que é da maior importância, porque esses homens passam para a inatividade mantendo todos os vencimentos
do período da ativa.
O Sr. Dinarte Mariz (RN) -

Até o Banco do Brasil.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Lembra o Senador Dinarte
Mariz o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a PETROBRÁS, vários outros,
estão todos, hoje, nas chamadas previdências privadas, fechadas, e isto é o
que me parece devemos saudar, agora, como a próxima grande conquista do
Dr. Freire, que ê homenageado nesta Casa, como se viu, por gregos, fenícios e
troianos.
Sr. Presidente, antes de concluir, gostaria de dirigir ao nobre Senador
Pedro Simon algumas palavras - que particularmente me honrou ainda hâ
pouco, me oferecendo até um aparte, antes mesmo que eu demonstrasse meu
desejo final de falar__,_ para dizer-lhe, em primeiro lugar, que S. Ex• nos deu
uma sugestão de como conduzir uma bancada de Maioria. Nós dizemos em
resposta que, todas as vezes em que foi necessârio reunir a bancada da ARENA nós o fizemos, ao contrário de que informaram a V. Ex• Sei que V. Ex• ja·
mais faria uma afirmativa errônea deliberadamente, mas, ao contrArio do que
informaram a V. Ex•, repito, a bancada da ARENA reuniu-se algumas vezes
no decorrer do ano de 1979. Ouvi meus companheiros, transmiti-lhes pontos
de vista do Governo, e levei muitas vezes para o Governo pontos de vista resultantes do consenso obtido na bancada.
Também, creio que V. Ex• colocou muito bem a questão, dizendo que
antes de 1964 não servia o método adotado e que agora tambêm não serve.
Nisto, nós provavelmente estaremos de acordo. E como se trata de uma evolução e de uma transformação no sentido .de procurar o aperfeiçoamento do
processo, a bancada do Governo, que tenho a honra de liderar nesta Casa,
não está contra, absolutamente, a restauração das prerrogativas do Poder Legislativo, mas faz uma distinção grande entre prerrogativas e atribuições, que
podem ser discutidas se são ou não pertinentes ao Poder.
Relativamente ao exemplo que V. Ex• citou e que não me cabe discutir
por antecipação, o Senado já realiza. Como sabemos todos nós Senadores,
quando temos um projeto na Ordem do Dia que não ê votado, ele tranca, ele
obstrói todo o resto da Ordem do Dia. De maneira que este processo praticamente íá é adotado aqui, dentro do Senado. Essa será uma discussão_ que virá
no momento oportuno, e apenas diria ao nobre e jovem Senador Pedro Simon que um Governo apoiado no seu partido tem o dever de esperar do seu
partido lealdade, como o partido tem o direito de esperar do seu Presidente
uma interação. Não posso ser, aqui, o Líder do Governo transformando o
Presidente no meu porta-voz. Não posso transformar o Governo no ineu liderado, levar ao Governo apenaS o que a bancada no Senado ache que deva ser
feito, porque neste caso nós não deveríamos ter um Executivo. Seria melhor

Não quero fazer comparações com o passado; talvez fosse mais fácil liderar bancadas de maioria no passado, quer porque os líderes que me antecederam eram mais brilhantes, quer porque havia, também, conjuntura diversa da
atual. Mas, o fato é que, aqui mesmo, o nobre Senador Luiz Cavalcante, que
deu aquele testemunho como sempre como o desassombro com que o faz,
lembra-se que conversamos a este respeito quando S. Ex• tomou a iniciativa
de vir me comunicar o seu ponto de vista. Depois, procurei outros companheiros que tinham pontos de vista que poderiam conflitar com a minha obrigação de dirigir a bancada. Conversamos amplamente com o relator do projeto, o Senador Lomanto Júnior, que nessa qualidade se sentia numa posição
especial, e eu sempre considerei que sim. Disse ao Senador Lomanto Júnior
que ele tinha um tratamento diferenciado na bancada, embora evidentemente
não pudêssemos ter tratamento privilegiado na bancada, e S. Ex• manteve o
seu ponto de vista.
Um fato novo existiu, e só um reparo eu gostaria de fazer, Sr. Presidente:
é que se fala continuamente em obstrução por parte do Partido Democrãtioo
Social. Nunca houve obstrução em relação à Emenda Lobão. Que a imprensa
possa dizer isso, por engan-o, ainda entendo, ainda que sejam profissionais
brilhantes os que cobrem as duas Casas do Congresso; mas, que um parlamentar o diga, é um erro básico, um erro fundamental de insuficiência de informação regimental.
Como sabemos, a obstrução ê uma tática regimental utilizada para impedir a votação. Então, se algum projeto de lei precisa ser votado e se exige
maioria simples mais o quorum para a reunião do plenário, a obstrução consiste em impedir que o quorum exista.
Darei'um caso imediato, aqui. Nós deveremos votar um projeto de lei
qualquer. Hoje, por exemplo, o Presidente, ao iniciar a sessão,- declarou que
não tínhamos 34 Senadores presentes; conseqUentemente, é muito provável
que atê a hora da Ordem do Dia não cheguem os 34 Senadores, e nós apenas
discutiremos, mas não votaremos. Dar, se eu tenho um projeto e se a Oposição tem menor bancada - digamos, tem 10 Senadores e eu tenho aqui 24
Senadores - e não quer ver aprovado o projeto, ela se retira e os 24 que ficam não conseguem chegar a 34 votos; conseqUentemente, não havendo
quorum, não há aprovação da matéria. Isso é obstrução.
Numa proposta de emenda constitucional, não; ela exige quorum qualificadot ela exige maioria absoluta. Em conseqtlência, quem propõe a emenda
constitucional ê"que se obriga a levar os 211 votos, no mínimo, de deputados
e os 34 votos, no mínimo, de senadores.
Se a bancada do PDS tivesse comparecido às sessões e as oposições coligadas tivessem, por exemplo, numa das votações chegado a 210 votos da
Emenda Lobão, e nós, da bancada do Governo, tivéssemos 200 votos contra,
teríamos 410 votos contados e não teria havido aprovação, da proposta, porque ainda teria ficado faltando um voto para a sua aprovação. Portanto, o
objetivo deveria ser conquistado por quem apresentou a proposta. O absurdo
ê pretender que nós, não querendo aprovâ~la, deveríamos ir a plenário para
aprová-la. Isso é um absurdo inteiramente sem sentido.
Mas, a Nação inteira está lendo manchetes de jornal, e essa tentativa que
se faz, aqui, de caracterizar a bancada da Maioria como fujona, como saindo
do plenário para impedir a aprovação da Emenda Lobão pode convecê-la de
que é realidade, e isso é absolutamente inverídico.
Como acabei de demonstrar, a emenda Lobão, para ser aprovada, deveria levar ao plenário 211 deputados; e, no caso de levar 211 deputados, teria
que ser aprovada, no Senado, por 34 senadores.
O Sr. Pedro Simon (RS)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO (PA) Rio Grande do Sul.

Ouço o nobre Senador pelo

O Sr. Pedro Simon (RS)- V. Ex• está argumentando, e tem toda a lógica quando afirma no sentido de que a obstrução parlamentar é apresentada
com intuito - muitas e muitas vezes, no caso da oposição - de evitar que
uma matéria seja aprovada. A obstrução parlamentar, no mundo inteiro, ê
uma prática das minorias. As minorias, não tendo o poder de aprovar, lutam
e se esforçam, e ê considerado um processo legítimo, através do expediente de
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protelação para evitar a aprovação da matêria. No caso concreto, em primeiO Sr. Pedro Simon (RS)- A Oposição nunca disse isso, Senador; é a imro lugar, a bancada do Governo tem maioria. Mas, V. Ex• diz muito bem: no prensa que está dizendo. A imprensa realmente afirma, mas a Oposição nuncaso, teria que se colocar tantos deputados e tantos senadores em plenãrio ca disse isso.
para votação. Mas, há um problema.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Quando o assunto ê irrelevante
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não ê um plenârio, perdão. eu não discuto. Mas eu me proporia a levar ao seu gabinete em homenagem a
V. Ex' declarações de oposicionistas ...
Votando favorável.
O Sr. Pedro Simon (RS) -

Votando favorâvel.

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Isso é muito importante.
O Sr. Pedro Simon (RS)- Mas, hâ um aspecto: é que são matérias- e
este debate não estâ se tratando apenas em termos de Emenda Lobão e n_ão
apenas em termos de reforma da Constituição, mas em termos de decretosleis - que passam praticamente diariamente, por falta de presença em plenário; decretos-leis que, por decurso de prazo, são considerados aprovados,
porque a bancada da Maioria, pura e simplesmente, usa o expediente de não
dar quorum para evitar que se decida sobre matéria das mais relevantes.

O Sr. Pedro SimQn (RS)- E eu fico aguardando, com o maior prazer.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- V. Ex• fica me devendo o café e
a leitura.

Então, a partir daí, era fácil dizer que quem teria maioria então seria a
Oposição. E por que, depois de todo esse engajamento, depois de toda essa
arregimentação, de todo esse tratamento favorecido da Mesa que, inclusive,
comprimiu outras matérias de igual importância para saírem daquela data, só
obteve a Oposição 180 votos na Câmara? t, aí sim, mep1bros dessa Oposição
veemente faltaram ao plenário, isso não foi salientado. A ausência de quem
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Senador, jâ estou satisfeito, não devia estar lã, porque não tinha o menor compromisso em votar a favor é
porque V. Ex' acabou de desviar o centro da questão.
que foi glosada e a ausência daqueles que tinham a responsabilidade de votar
com a Oposição não foi notada. ~ uma forma de se fazer com que pague o
Nós estãvamos falando sobre a Emenda Lobão, porque V. Ex' a citou e justo-pelo pecador.
falou na retirada da bancada do PDS.
O Sr. Pedro Simon (RS)- Senador, quem é o justo, jâ que V. Ex' falou
O Sr. Pedro Simon (RS) - Não. V. Ex• é que falou em tese.
..pagar o justo pelo pecador"?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Estou falando, em primeiro luO SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Eu continuo com um pequeno
gar, em resposta conexa ao raciocínio de V. Ex' Mas, como se sai para outra
defeito de audição, mas se falando em alguns ...
tese, nós a discutiremos oportunamente. No meu ponto de vista, Sr. Presidente, fica claro, inclusive com a adesão
O Sr. Pedro Simon (RS)- V. Ex' disse upagar o justo pelo pecador":
do raciocínio do nobre e combativo Senador Pedro Simon, que não houve em quem é o justo e quem é o pecador?
nenhum momento obstrução pela Maioria na votação da Emenda Lobão. Estã caracterizado aqui.
O SR.JARBAS PASSARINHO (PA)- Ah, quem ê o justo?! Eu estava
Dizem que Churchill, quando fazia um belo discurso, quando escrevia entendendo V. Ex' dizer "em alguns", "em alguns" por isso não estava consefazia pausa e punha- entte parêntesis: pausa para os aplausos. Eu fiz pausa guindo entender o que era. Nobre Senador, parece que uma das primeiras fapara as oposições. E como as oposições realrne_nte silenciam, porque concor- las minhas naquela tribuna de honra foi lendo o Sermão do Segundo Domindam comigo, não hã e não houve obstrução à Emep.da Lobão.
go do Advento do Padre Vieira: uEu prefiro não julgar''. V. Ex' julgarã quem
é o justo e quem é o pecador. E se V. Ex' tiver um pouco mais de prestígio O Sr. PedrQ Si"'º" (RS) ,.,... No_ meio do aparte, não há consentimento da
provavelmente-o t-efâ~-junto às altas Cortes Cd!:stiais; dªrâ; seguramente1
Oposição. A Oposição, absolutamente, não concorda, porque~- DãquCtedla~à
meia-noite, esgotava-se o prazo. Ou ela seria votada ou seria aprovada. ao pecador a devida penitência. Esperamos que V. Ex• tenha essa influência.
Sr. Presidente, era o que tinha a dízer. (Muito bem! Palmas.)
Quanto ao problema do decurso de prazo, a Bancada do PDS fugou do plenãrio, para que, à meia-noite, ela fosse considerada rejeitada por falta devotação. Parece-me que o Plenãrio tem o direito de votar contra, mas não tem o
direito de fugar à responsabilidade de dar o seu voto.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JARBAS PASSARINHO EM SEU DISCURSO.'
O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Senador, Aí V. Ex• se exalta na
defesa de um ponto de vista. Eu me permito dizer-lhe, como um dos seus mais
ardentes admiradores nesta Casa, que não se aprofunde tanto nesta tese.
Em primeiro lugar, voltemos ao nosso pOJ?,to de raciocíriio comum: não
houve obstrução. Em segundo lugar, V. Ex• lembra agora a segunda questão:
uMas haveria um prazo, e pOr decurso ... " ~ outra questão a discutir.
Entretanto, quero lembrar-lhe, Senador, que a emenda teve um tratamento, no meu entender, privilegiado da Mesa. A Mesa marcou para uma
terça-feira, unia quarta-feira, consecutivas, as duas primeiras discussões da
emenda, e marcou, em seguida, para uma quinta..feira, a votação, sob pressão
das Lideranças de Oposição. Eu, constrangido, concordei, porque não quero
dar uma demonstração daquilo que não é verdade. Não quero demonstrar
que as Casas não trabalham na segunda e na sexta-feira.
Ora, como isto não é verdade, eu achava que a segunda-feira e a sextafeira poderiam ser dias úteis para a Oposição, especialmente em se tratando
de matéria considerada da maior importância patriótica, cívica e política.
Mas, como, infelizmente, parece que a Oposição tinha compromi~sos
inadiâveis na segunda-feira e na sexta-feira e não poderia vir em massa, então
fomos obrigados a marcar na quinta, e, em seguida, como ainda não foi aprovado na quinta, passar para a terça, porque foi marcado para segunda; não
aceitaram, foi marcado para terça de manhã, não aceitaram e pediram que
fosse para terça, à noite, o que levou a esse reparo do nobre Senador pelo Rio
Grande do Sul_. Aí sim, o prazo ficou de tal modo comprimido, que era necessário realizar duas sessões de aprovação no período de seis e meia da tarde até
meia-noite. Mas esse é outro problema.
Eu voltaria a perguntar entretanto à Oposição: Por que, ela insistindo
em dizer, dando notícias como dá aos nossos jornalistas que cobrem a Casa,
até hoje o PDS não tem maioria na Câmara, que os 211 votos que teriam sido
alardeados pelo Deputado Nelson Marchezan na verdade não existem?

MEDIDAS CONCRETIZADAS
Realizações do D ASP no atual Governo

MEDIDAS

SIGNIFICADO

CONCRtrTIZAOA$

01 -Decreto ri.' 83.395(79.

l\1~

a cs

~=~~;~~~~~i~~

ciais-SEURI - Õ1;"<]5o aut.õr.::no - oas
s.:m::1o a dCI"'CCTlin.:lr-se suet\0. :rnsti=
tuiu, na estrutllt'a básl.ca do 01\Sl?,a
C6or<:knador ia do:! O;m:..'"l.icaç5o SOCial
c a COordc.'"'l<Jdoria de ASS'.D:ltos I..Cgis

lativos, visan:ic) ad.cqu.M s i s t =

e

ficicntcs, no q\lc tange a execuçãoda politica de Conwuc:~ç5o SOcial.,o

~oP=:~~s~~~~i:~í!

t.ivo, rcu,:ectiv<lm:lnto.

-

01 - ;, tr-=:;fo::m.:leâo d.:J sr-::uru

cm

SUj'l<Uintcn

d&.cia de COil."ltruÇ5o c J\dm.i.n.1Gttaç5.olm::;bili1ir1a - SOCI\D~ ôrqiio ao qual se
deu .J.Ul01'101'1.ia OO:ninistrat.iva c fironcci
ra, ~mi tiu-lha dc!".c:mvolvcr su.~s at.ivT
d<ldcs o:m l!l.lio:: flcxibil id.xlc e cílci~
Cia, cnscjnn:!c à Dircç-So-Gcr.:ll élo_OJ\Sl>

concentrar seus cGforços no cqu:~ciona
rrcnto e ..oluç:So dos problemas inerentes
~z=.:ll e sctviços <)cr.::.is.

ãs áreas de

A_cri<Jç.i.o da

CCOr~crodoria de~

ç.:.o SOCial e d.:l O:Orrlc:r=loria

d~ ~sun

tos Legislativos

t;(.'VC ccuo finalidade
D!ISP dQ org<l!Ü.<m';ls, atra
võs do;. qu.:ús se ('lO!'õlSa exercer aO:::II'I{»-n.'um:mto c (l.(jili?..:lÇiio dos projctos rola
tivos a pcsso.:ü, cm tt.:unit..:lÇ::io r10 J..e)'i~
l<J.tivo, l:::cn caro JM..'1t<:!::" o !unciOI'I<llisin!o:mado acerca ào andarront.o da rQ
lítica de mssoal adot..:lo:J.n pclo Gov<'..rnÕ.

b5.si= dot.:lr o

=
o

i-

Decreto n9 83.396/79. ~u nov-a ~
la."llCnt.Jção à COtlC'Css:lo de diãrias.-

02 - Os processos de controle ro coi'ICC-ss.lo

ais dQ- afast..V'O:lt.os. P!"OC'I..l.t"OO-se,

de 'di5.rias vL"lh::un olC."U:,-rot.lndo ClJSto qXl
racion.ll clov.xlo, c::u:'prOVaclD.Jr<"nt:.c superior ao risoo. 1\ssJ..:n, oricnt.:.rlo pcl.:..
rctriz gov~t.::.l <J•J .:l..:sburo:::-r.at.iz.:~·

ain:la, f.:.cilita:c o controle.

ç:li.o dos scrvl-ÇCil oúl..oli.eos, m.-..:iiantc a

Nu:n ÜI-..ioo inst.r\J!J'K!nto, reoroluz

consolida os

C."I:SOS

e

gerais" e especi-

d1

racJ.onallZil<:"âo do t.r."ll.'>."llho <><hl~ni:>trolli
vo, o D<\SI' cicu rQVa r<...'<Jlll:lll<.'nt..lç0o ã rr§

fu~~~~:~~g:~~~
C>:!S rco:~JUSt~s de fll:"C'Ç'Os no m!l:"c.l<lo.

Marc;:o de 1980

MEDIDAS

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

CONCf?ETIZAOAS

03 - Docrcto n9 83.397/7:1. Al.tcJ:::ou, pro
fu."ld.\flG!tc, a. filosofia d~ irrl5vc1!uncioM1, crúa.tizan::k> a protcç::'lo _
Ua íamilia e o cu.id.;!do esr:ccio.l can
os clcpcnlcntcs.

SIGNIFICADO

MEDIDAS

03 - r.ntcriormcn!:.c, os Critérios de dcsocup,1
ç3.o de im5vel residencial fw1cioro.l cr~
lxlst....u-.t.c drfizticos no que rcspcit.J.
a.
pr01zos. Dctcct...u:lo o fato social, altera
r<~rn-so os critério::;. Dessa form:l, dil.:,t.c:u-so O Pr.IZO de der,ocJp."1\2iO de 15 Pâ
rn 180 dias, no CJSO de falC'ci.ncnto do
OÇI,lf.'o"lntc do im3..1c1 (.:I."Tf'-1...""'0 .i. í.:unlli.:l) ,
PQnnitirrlo, inel1.1:;ive, <t continui<J;Jdc
por nr.1.;o:o WcLc.t-nl.iroao, dc:Xlc que l'k1ju um =r-vldor o:rt;csidco.nt.c.
Al:pliou-sc, t.:url:é.'!l, o pr."lzo de desocup.:lç5.o, ['X'rmitirldo .:10 depcndc."'ltc c:;l'ud.:m
te <l conelus3.o do :scr:=trc lctivo.
-

SIGNIFICADO

CONCRETIZADAS

14 - Lei nQ 6703/79. Estende aos funcio
n;'lrios aJ.oxnt.ados .:mLcs d.::. invl.:ü-"it:lç.'ío do P.i.ru10 de C1.l.Ssific."lç3.o de
CCtr<:JOS ."l.S VaJ"ll:..1l]Cn5 hno.no::.irru; dCS

te Plano.

-

t.:lrquj.ca.

06- IN-Dl>,Sr>-105, c!c

28.06....72-~ndu

~C::=~~o~~:~~.::~~
r-ela Lei 1050, de 03.01.50, ~
por base o v.:tl= do vcncim::lnto =rcs;:oncl<;~ntc

nat.~.,,o

à rcfc...""Õnc.ia cm que o i
seria posicior'l.:ldo se estiveS
-

OS - Corúeri."ldo m.llor <Jbr<)."lgQncia ao instit.u
to ·da t.rn.:'lsi'crência ou rrov.fm:ont..:lçÜO, aITL'Oid.:~ veio p;Y.:Jsiliilit..:lr o ingresso do
servidor em outr.:l CO.tcgori.:l Funci=l,
CO!lpoJ.tivcl can as SUil.S aptidÕes, 9crnn
do fort.c cstk,llo 5 rcllliz."lç5.o pro(is=
s:~.onnl, cm conscnfulcia a;rn os interesse
ela TlàrninistruçSo
06 - A !'rovidênci::~ .:lJo~ roi de gr<=.lc al
c.mcc sc>::inl, nois visou ."1 d.:u- aos inãtiva::los, cm dc:..'Orr6ncLl de doenças gr,1
w:.> e=.-p:..'Cific.:ldo"lS cm lei, <~ rcvis3o <.lcS:
sc~.:s proventos, aplic:l11Co-sc-l11cs o
no

:s~l~ ~~;~~s~r~~~~0n~~~o~:lt~

se em atividi'.dG.

07

IN-Di"'SP- n<;> 106, de 03.07. 79. Em o:>1
sonância o::m a IN-Dl\SP n9 105;--C~ffê
deu os rc:J.just:.:u:cntos 5s pcn~s ,-..r;~
p.:tr.xl:ls ~las Leis 1. 7.11, d(.l_ __ 1952
(art. 242), 3768-, de 19GO, e 5057,
de 1966.

is~=~~~~:~~~~~[=~

:~!f~::::~~~t~C:~i~~l~~I: ~~~
ÍO!:>=t.

-:·

08 - ~sl.n.:ldo conv&u.o cem a F\m:l,,ç3o ~
tulio Vm:g.:m, a fim de nro=lcr
'J
revisão profunda do P1ai-10 de C1assi
Hc.:~ção ele CD.r<JOs, objetiwtn:lo vm:=
rcr do PlJ.no as possíveis distorções
ocistcnt:cs.

18

16 - A providência adot.Jda visou atcn:lcr ã
ncccssidaóe reconhecida de reavaliação
dos cargos do ~linistêrio Público c do
serviço Juridico da União c das nut<lrquias fedcr.:lls, cvit.:u"rlo a evasão
de
profission.:ú::;, cm orcjuízo do serviço
p:íblio:>.
..

~crcto-lei n9 1710/79. Estende
a
Gr<ltific.:lÇão de ?rcdutividade <lOS
funcion5rios integrantes das mt...~
rias funcion:tis de Fiscal de T.ribu::
tos de ru:;u= e Âl=l e de Fiscal
de Contribuições Previdcnciárias.

17 - A extcn.s5o da rrcdida aos funcion5rios
de que t.rat.a o referido dc=eto-lei de
corre da idc:1tific."lçào de .sLtaS at.ivid~
des
as dos funci~nários integ:r:<mtes
da CJtr.>qoria funcional de Fiscal de Tri
butos FcdC!l'ais. SUa <lplic.,çilo, definiçã'
c bases de concessão obo..-xlcccr5o, p::ort;.:ln
to, -is ll':Csm..1s est..:l.bclccid<tS p.:1ra os !-'i:§:
cais de Tributos Fo:.lorais.

Decreto nQ 84.2ól8, de 28/11/79.

18 - o decreto dizpÕc sobre a inclm;ão dos
atuJ.is t.r.:i!Ltt:orcs, do Grupo-Out:rns M.:!
vid.J.Ucs de Nivcl a3dio, que possu.:un d!,
plc:nu de curso superior cm Letras, na
Clt.cçoria d~ Tr.:lclutor e Intérprete, do
Grupo-C\Itrus l'\tivid.ldcs tlc NÍVQl SUperior, cst..~le<..-cn:lo _c::-ltCrio lmlco de ,

Re
gula:rcnta <1 inclusão dos cargos ecmprC<JOS integruntes du categoria
func::ioml de Tr<lllutor, do Grupo-OLt
t.ras Ativid.:ilcs de Nive1 ~io,riã
c.:~te<;ori.:l fur.eiorull de Trodutor
c
Intérprete, .do Grupo-CUtras Ativid."l
de~ de Nivc1 SU~io~:.
-

=

~!:s~~~~· dt~~~~~~~~~~

ç.;,o, con a OOscrvânCl!!. d."l.S prioricb:lci
fix.'ld= para. u i!lelusiio dos sCJ:Vic!orcs
l'l0l'\0';'0['1ru'10.

~~f=.l~~~.i~li~~~~~~~oeu~~:~;.;~

09-

do E.F.

can

;1 .:Jt..!c;ç,l·J

<.k'~:.;..~

m:;'(]ict."l,
os
servldon·~ que~ rxu;,::.:~rcm p..1r."l a in.."lLivi(l.'ldC' n..'i" zofrcr~o rcd<lÇ;lO cm =-.1:::: voncl
ll'Cnto::::.
-

=· =

10 - Lei nQ 6701, ac 24/10/79. D5
nova
rcd.:lç5o ao arti<JO 184 Õ."l I..Ci n9
1711/52, estc>n:l~o seus tcncficios;
aos que vo1untariarrcnt.c se ll?OSCnt:::,
rem o:rn tempo de serviço infCJ:iOI:' a
35 an::>s.

17 -

.:mLc-~~do

ms situa~s cm que c~t,;u-i_jrn, se vivos

09 - IN-n9 107, de 2ú/07/79. Permite._ a
.:Jposcnt.:ldoriu cem os VC'l'lC'imcntos· d.:l
elnssc- ir~·•.li."'lt..:ulCnte superior fir]uul,"l
ocup."ld.:l ~lo funcion&rio, M dat.."l dl-1
<lposcnt."'lç5o, ou =-0!:" p'E'~ntos ;m
rrcnt..:Wos 0.11 20t, cvit:.an:lo dc:::;s,"l. rorro:luç..~ flnanccirn n.:~· irl."ltivid:ldo.

pracinhas.
16 - Decreto-lei n9 1709, de 31/l0/79.
Disr.êc sobre pag=to da Gr:at.ifica.
ção de Pro:lLttividadc aos ~ros dÕ
Ministério Fúblio:> da união, aos do
Distrito Fedc.ral e dos TerritóriOs
c aos intC<.Jrantcs do G:ropo-5erviços
Ju:r:idicos.

~~id.:1 t.."\!llb(om ele rclcv:J.r.tc V.:llor SU<:i.1L
lln rcl.:lçZlo ao:;. ít.tm:ion.5.rios fak'Ci.dos,

cm ntivld.:ldc ou j.:i .:-t:.o:x:nt&l::J5,

o~ funcion.'irio~ apo~nt.."'l

i.mplant..:~ç~o clo Pl=
de
ele C.1...--go~ n.:io qoz,w.:w dos
b<•nc!icios c'lo PC:. t'\t.r,w.:i~ clcss,, lr('<li~
de gr<'lrcle ale<.mcc soci,"ll, esses !uncionb.r.J.oc: l::.ivcrnm os seus provcnt..os revistos con b.:u;c no vcne.i..~to corrcop.Jrden
tcS .'i Cl~S<:: de C<tl::c<JOri,"l !unciorul ci[i
que scriorn inclulo:bs os carc;;os dctivos
C.'11 que se .o~poscntaram..
Cla.o;~iíic.1çJo

~~~i~~~~ ~e~~~~-

gor i<1 funcion:tL .:l que ocrt.c.mciam, o:ro
se cm ut.ivid.:<Jc ilin.J.l estivcsscm.
07 -

14 - Jbgra qcral,
do::; .,_.,tos d-.1

15 - Objctivou a rn:xHda cs~l=- JTCCD..•lis
rro de c5lculo que ~idcrc t.cdos os =gos cu funçOcs exercidos nu:n ~iodo
de de:o: D.OOS e po~::;ibili to..r n inCOrp::)r.:'lç~ uo vcnc=to da at.iviàOOc, õe for
ma. gt'üdu.:ü., dD. grut.ifiroç.So de função(DAI) ou da diferença entre o vcnci.Jronto do c..'1r90 cn co;:rlss3o, dn função de
confiança, inc1u:;ivc FAS, ou do cargo
de mtureza c,s;x:cial, e o vcnci.rrcnto do
cargo efetivo, ~t.ibilizando o dispo!>itivo estatutário o:m o rr.li'rlam::!nto
constitucional, além de l:;cndiciar indistint<lrlcnte a t:o:los àq..1clcs que, cm
decorrência de dispositivos constitue.~
na.is ou legais, ,xxlern nposentar-se, ~

04 - CO.J:X~cittu:: o serviço P&lio:> da \ll11 irut..nm'w:'nt.J.l nCCC"s.sirio uo dcscnvolvi."TCnto dos recursos hu:n.:m:lS, dc~.dc o rccru
·t.:l.:rento au:; o .:lp:!r!Ciço.:L-...'nto, .:Jbr,:IDJê'n
do to::las .;1.9 fases d.:l ío=ç.lo de pesoo:i

05 -Decreto n9 83.614, ele 25 de junhode
1979. J\ltcra o Rogulam::mto da t.r;ulS
fcr6nc~a ou rrovmx::nt.:::tç5o dos SCJ:Vi=
d9r:es da l\Jminist:raç00 Oirct.a c 1\u-

64J

10 - 1\. rro:Hd3 b:!ncficiou s.crvidorrs atii =
t.5o m.trqin.:J.liz.:ldor.,
nor cxcrrç1o;
u rnJl11cr c o cx-pr.::~cinh.."'l, cvlt.<m:lo-se
que, -por serem- <J.lc:mç;xJos por justos ~
ncficios,. vojom-sc prcjo.ldic:.:los cm reluçSo a outros.

=·

19 - Deercto-lci nQ 1714, de 21/ll/79.!n
clLti a Gr~tifiroç3o por Qo::,rilÇÕcs f.Spcci<lls p.:lr<l os intcgr.mtcs do Gr1
po-roliciu f'cc!cral.

~~'f~~~~~~~~c!~t~~r~, p~~:20 - Dcc::-ct.o-lci nQ 1732, de 20/12/79.
l\just.:l. a C<ltoqoria Funcional
de
1\.gcnt.c de Polícia Fcdcr.:ll o::rn as
de Escdv~ de Policin Fcdcrul e
r>apiloscopista Policin1, a1te.r.:tn::Jq.
dessa fo=, o Cccrcto nQ 79.956/
77, que dispÕe sobre o Grupo-Polícia Fcdcr.:~l (<lrt. 4Q, §único, 1e
tta~).

-

1

11
-

~f~=~l;;~n~=t.i~~.:l~5,; S~~i~

dos sctvidorC!:. cm at.ivW:clc, porqu;mto

a csLcs o CCcrcto-:'.lcJ. nQ l.G60/79, ga.r,

~~~~~~::;c~~~~~Ú~~

lho, can o qu~ n estrutura :::;,:U.ar.lõl do::;
servidores <:~tivos pa.o;sou a inicic.r-sc
na Rcfcrõnciu 5. cem a r:o:licb, estcn:le.sc esse .:ljust..wl'Cnto aos proJentos da i
rutivid.:'lde, cujos valores iniciais p3~
snm a: corrcs~GJ:' à n:-,Sin.J. Fcíerênci:l5,

12 - Lei nQ 6711, de 05/ll/79. lll.cva
o
valor do ~J;:U5rio-farnllla a que fazem jus os J:uncionários públiros.

12 - A. si(jT'lifiC.'\Ç30 &~ssa t:'Cdid:t é ncis que
evidente: o v<l.lor do s.:ll5rjo-f,:múUa

13 - Lei c:ar.,:.l('.m:'.nt.J.r n9 36, àc Jl/10;79
Rc::lbriu o direito do servidor <mesa
tar-sc voluntariW"Cntc, C'CID pt'ovcntos pronorciO!Ulis ao Lcmpo de !X'rvi
ço, m.l.S. Clt1 condições q..:e a t..:lnto ocstilln.llcm, rcedit..ln.!o-se, dcstu f1'11l
ncoiru, os tenros da Lei CO;oplcr:cn-t:ar n9 29 de 1976.

13 - 1\. Lei. Carp1c::rcnt..tr nQ 29, de 1976, f'C!:
mi tia ao servidor cm àisponllii.lid;lclc a
p::r...cnt.:~r-sc uro-.x:nxion."'llnnntc <10
s...>\i
tcr:ll'lO de servico, sem qu,:llqucr vant.a.<'J(Jt:l
de ordc.11 ~o.ml5ria.
11 Lei COnPl<~nt:.ar n9 36 rc:W::-iu o pruzo p.:lrll que o dis;:cnívcl p:lSSD. ro::JUCrcr
a SU;:l aPOscnt.:lêo::-ia prO):<lrcion."'ll, gar.:m
t.irrlo-lhOõ", no cont..:mto, <.1 rl..!vis5o
dosrespectivos :orovcntoG =n b.~ no Plnno

0

~~~~= 3~·~~1~~~~$u!~ ~~i~

rcs pjbllcos regidos ~L:J. CJ..T.

~

~~~~~f:.:~~~ou~;~::;ir~:d.l~!

Q,J.:l.()...'"Q

SUplCITI:!nt.:l.t:.

19 - Tr<ll;.;l-sc de tm:\ ccrnp1~C.:1.t.."'l\~!io do rcsooctivo vcncill-anto-b.."'ISC, cem::> m:didu.
J pre1:!Jnil"..::tr, tcrrlo C!:l1 vi~.l;.;l n ron~;ccuç:io
dos objctivos .:;1. serem ulc.:mç,:,dos [.>"1Q

20 - A rctribuiç3.o :mtcriorrrcntc fi.Y.ad.J, para
o policial gcr;:wu dificu1.1.l.:lécs oo ~p.:lf
t..:m::nto, clc I"olic~a Federal pD.ra se
~
s~ncurr.bl.r das suas ativid;\UL'S. Asslln,o:>

-~ ~~~êv~i~~~t.o-~~:i~~

cional de 1\gcntc de Polícia Fo:lcral,~
S.:ln1o a =sma ll constituir de 3 cl..:l.sscS
ao in..,o&; de: 4, o que possibilita u rcf!:_
ridu C<J.te<pri.:l, junt<lm:'.ntc o:m as de Es
criv.Jo de Policia, ter as ~smas Refe-rências de vcncirrcnto ;;~;t:ribuidas à cate
goria de Oficial de Chilnccl.D.ria do Grupo-serviços lwxillares.
-

21 - D:!creto-1ci n9 1732, de 20/12/79.
RcesC<:!.lo.."la a retriliuiç.:io _do GrupoPolicia Fo::dcral, altcrilndo o .mexo
IV do Cccreto-1ei nQ 1525177 (art.
49, § único, letra _s).

21 - O Cccreto-1ci objet.ivou .:l o:>~ss.:m de
rrclhor rúvc1 de rctl."il:uiç.5o aos funeio
n5rios int.c<Jr=tcs do Gru!=O'"['olicia F<i
dera!. RI,:'Cs=lona as t:efC!l'(bcias de vCn
cirrcntos o:!.:ts catogori,"l5 funcion.."'lis àC
~le<j:lOO o:lc I"olíci;;~. Federal, Perito cri
minal, Técnico de CCnsu:r:a, Escriv3o dePolícia Fccleral, Agente de Polici.:l Fede
rale r::~pilo.Jcopist.:l Policial.
~

22 - Cccrcto-lei n9 1746, de 27/12/7';1 ..
1\l tc:::n a Lei nQ ú732, de 4/12/79,
e o item XX do Jmc:o.:o IJ, C.o Do=c
to-lei nQ 1341 de 22/08/79.
-

22 - ror forç."'l d<l altCJ:.:lçao, a ccr.tagcm do
pcr.ío:lo de exercido 0.'!1 cargo cm o::mis
s3o ou fun6io de confi.:tnÇ.:l, par.:l crcito
de inccr:Jxr(\"lÇ~ gt'~l.l."'ll uo 'X:'nc.i.m:mto
da ntivid::~::lc, tc.r.S. in:cio a pal:'tir do
fldl!Ciro pro<.li!tnnto no C<lr"JO ou função,
e n.."lo cm l/11/74, co:ro u.r.tt.;rioi'Tl'Cllta.
O ~=cto-le5. es!:.cndcu as vant.a~ do
art.. 180 do E:.F. ilOS funcion..Í.rios dCSlS,
nndos p;lra o exercido, no exterior, õc
~~S dip1c:mãt.iros de C."U';1tcr pc=0.JidOU, t.:Jm.'::ém, de utl.l<:"'IU:oo:.tr o ]'X'rc.":!nt.u
,"ll d.:1 Grntific.::.ç5o ror cno.urp de eursõ
ou concurw, cm ulé 3% Co v"1or de rcfe
réru:i.:l do !'>Cl."Vido~:, l:cm caro altcnx.l P;l
r,"'l 30 hor,"'l!,-auln rn:::ns<lis, o linútc unte
riormcnle cM.~lccido cm 15 ili..as,
r.hccido <':'Orz;') cx:Lguo para rcsult..:lr proveitoso o i'lprcn:l.izado.

=

MEDIDAS

23 -
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SIGNIFICADO

CONCRETIZADAS

~ercto-lci n9

1732, de :20/12/79.
Roajust.a os venc.i.n'cntos, salários

o proventos dos sczviàorcs civis
do POOcr Executivo, dos m:,mbros da

~i~~~~- c

?o •rriburJal

de

CC!!

MEDIDAS

=

23 --O referido cccr.cto-loi, devido
re
ccnt<..>s .:JUI!'I:'..:lt.os cono:.Cido~ aos &maiS
~tos L1c t.r.:ili.:lll1.1Llorcs do País,=
tL'Cip:?U p.l.r'<l )~iro o rc;:,;justc previ§:
to para tn."I...""ÇÇ. 1\ssi."ll, fvr;;llll flx.:~dos
cloi~ =~nt.os par.;~. a ~r>lic;~ç3o d.'l rrcdi
d,~, un.:~ con<:e~.5.o cro 19 de j.:~neiro dÕ

03 -

E.~l.

SIGNIFICADO

PROPOSTIJ.S

n9 20, de 22/01/80. Objetiva

alto

rar o I:ccreto-lci n? 1445, de 13/2/7f;;

a:rn

o acréscirro de um par5.']rafo
artigo 39.

én seU

03 - A m::dicla vi~a nonn.1t.izar o CIT\U:lÓr<IITCil
to _dos cargos cm o:miss3o c funções 00
confiança do Gru!)O"'DAS, nos nivcis 5 c
6, c:ri.:ldos !X!lo occret..o-lei n9 l44S/7G,
fonri.llrlo o ã~iee d.:l hierarquia s.:~lnrial
da 1\drninistr.,c::io Federal Dirct.'l, l:i.mi-

~~ :~1~n!:e~~~i~~c~~Ol~

;!a~~ ~-~~~~~~~·l~crc:~~ ~~

wüorcs rc:lJU:lt.'ll.loc,

l'l

rro t.crr,po, a .:~L.ri.b.úd.:I <lOS Ór<)5os

p..lrtir d.:: l'i' de

m.'U'ÇO do rn~o~.o rulJ. :t::kllOU-oo,

o~~·~~~ do !:.tl:'"~io-!.:uníli.J. p:Ll"a cr$ ...

24 - Dec:roto :n9 (14.403~ de 17/0l/BO. I:n
txo:luz altcr.:~çõcs no Dacreto n9 Bl.31S, õc 8/2/78, que rcgul=ta
a 1\!lccnsão Funcional (Rcfcrcnta: ao
GrUp:>-.Policla .Federal) •

24 - A m:xHaa _dccorrcu r.l.c proposta da 1\c.">dc
mia N.::.eional de I"olícia, umJ. vez que ã
sistcm5tioa nL1..1al obt:iga a dcs!X!sas,CJUC
não tem oo."ldiçõcs de custear, Ô;;:rn o
trcina:rcnto dos carrlidatos cxeodcntcs
ao núncro de V.:l<]<IS orccnclúveis atr.:~vés
d.:.quola fo=.
alterações rcali
zW.:lS, o curso de trcin.:lrrcnt:.o .Jbran9erã
npcnas aos que se classifi=cm no con
=oo interno, dcnt:co do nüncro de vi
9~·
-

04 - E.M. n9 037, de 04/02/80. Enc.=inha
antcprojeto de lei instituirdo a Fun
õ.:~ç3o Centro de Form.lç3.o do Scrvldci:
Público- E'i.1NCE1'.

canas

25- Dxreto 84.414, õe 23/0l/80~ que vc
d.3 a ~gêneia de l:'CtJUcrinl:mtos ~
ra a concessão de direitos c vantã
gcns a sexvieores na l\dmi.nistraçSõ
1-·cUcral di.ret.a e autarquias.

=-

trais de sislx'.'TI:J.S, atu.J.lrrcnt.e cm Ccs.::l.cotOO o::m <Js dcm.:lis dcnl..l.-o do conceito
de hicr<trqui.a c<1lc.:ldo no votUI:C de rc!
pon=bilid<Jdcs cr cnc.;Jr<JOS.

t.:!II'Mn,

04 - O cst..ll""lccirrcnto ele um ,..rOJl"i:ltl\'l
de
form.1ç::io c os projct.os de <tpcrfciço."l!llC!!
to sist.=~ítico elo servidor recl~'l\."1."11 a
inst:.il'lleion.'\li?.<'lç.'lo <:1c um cc.nt.ro de For
m.1ç::io. O ;;mlcprojclo de lei C"m ,,prC)_""O;visa institucion.:l1\7.;'ll' n CJU;1ltfie.~•;.1o
profission.-ü na li!:nini~t.r.,çfto r'l!bl tc..1,
.:l fim de que os íuncirm:irios <lo:; v.ít·io:;
or<.J:ll'lism?.<J .1rL-nlnl.~.t.raLivos do I\"\Íu; ~1:>L_g:

~~~~:;i\I~~r~~r~;t.:§:.t~~:~~:~~:T
=

2S - 1\. m::dida, Cn<:JI.lt!dr.xla no l'rOJTill"la N.1cio
rol r.l.!.l: Dc:d:orocratizaç;lo, eliminou osrogucr:incntcs par.::!. a conccss5o de van
~gcns dos íuneioMrios, tais o:mo: ãti
,q11~ccnça, ajuda de c\.\sto, gratifiC~
çP.o por tcnp::. de serviço c fêrias,
~

~"\l[X)rlc

to da

b..!!õiCO !:>..u:a o

~l·~b<'.I'M.~lvim::>

o:I~unid:ilc.

~&n~~f~~~c!~~~~~~.~tl 11,-------------:-~-\------------:-----j

m..:lam os &sEios õc Pcsso.::..l a que se óigWzcm para a concessão autcm.'itica (]'(!
Ws vant..:lgcns. O oocreto o::mtém, <:J;in&\.
dispositivos que agilizam o eanccl.:m~
to dc cotas õe salário-f.:mlilia, supri=
trem

a cx.i<JCncia de rcavali<~ç5o da lice:n

ça es~cial jli o:~nc«l.ida c fac:ili ta11. Õ
proccs5.:lm:!Ilto da li~ça csr.:cciaJ..
26 - o::crcto n<:> 84.440, õc 2~/0l/80. Su
pr.iJro a Ccrtiél5o de 'I'Crmo ae Servi
ço pa:ra apo~t<ldoria nOs órgãos da
lldrninistraç.:JO Federal dirc_ta e autarquias.

:26 -

ISUiJ.~"rCnte inspirado no Prcgrrura Nücio
ru.l éle Ocsb==atização, o decreto cii
apreço elimina a figura da Certid5o do
Te.~ de Serviço para apo<""..cntadoria nos
órs.nos da 1\drninist.r.:~çEo direta c aul:.tr
quias, contriliuindo dccisivarrcnte naagiliza.ç3.o dos processos de aposcnt."ld2

ria.
27 - Cccreto-lci· n9 l.771, de 20/0VBQ,Es
tcmle a Grat.iíiC.:lçâo por O[X'i"<l.~$
CsJCCCi~is .:lOS int.c(]r<'l!ltc~: di!. Pol~:=~:
Ro.:loviaria Fcõcral,

27

~ ~~~~~$~~j·~s~'\:~~~J~~

=

05 - E.M. nQ 049, de 28/02/80. Encami.rJha
projeto de le.i visarxlo cqui~ar ao
aciélc>nte cm serviço a do::mça ~rofi2,
sion.ll e as especificadas en lei ~
ra efeito de pensão especial.
-

06 - A pro;:osiç3.o em <:rprcç0 r~l.a-sc
de
qrande a l = social, r-eis virá ~!.
ci~ solução j':lsta e uniforoc na con~
são do b::mef!c:~.o, em co=nfincia o::rn a
política que o <bverno van dcscnvolvcn
do na .ãrea de pessoal.
-

07 - E.M. n9 aso, de 28/02/BO. Encaminha
projeto de lei disporrlo sobre o
en
qu.:W.ra:rcnto dos servidores reriianes-~tes do ;:mtigo Plano éle Classifica
ç3o de cargos (sistema de lei 37eor
60).

07 - A medida prop:~sta reveste-se de granõe

08 - E.M. n9 054, de 05/03/BO. O~

OS

~!~f!u~~~!~;~s~~~~c=

drados na forma da Lei rR 564S/70, do
p;:.-ssoal alcnnçado pelo art. 3't' da Lei
n'? 6184/74. O Dl\SP, através deste dis
cositivo lC'}al, visa solucionar a atuãl
Situaç::io em que se encontram esses sçr.
vidores.

õo D,P. 1 e devio:lo tu;m:ém a serro

llt~tn)a d.:~s .nl:.ribui"ÇÕcs 1 ju:;:Liricou-toc ã
c.-:LC'ns-.7a da n..:.\lida <!.O~ intc~w.nt.cs
da
I"ollcia lb:Jov.i:.:i.l:.OO, I"cdcrol,

ae

c:La..

OS -o projeto de lei em questiio t.crn :;x>r o!?.
jctivo adcquor à escala salarial a 0:1tc<)oria :funcional de J\gcntc de Vigil'ª:!
eia, estabelecendo
valores r.l.c rctri
Wiçâo a= =fcrénclas dos car<JO:J ou ~
pt'C<JOS que irila, intcg:r.i':"las •.

pc-lo D....:rcto-lcd: n'? 1714/19, oo GJ:uo:>rol!cS·a FcUCL"al c Grupo-Policia Civil õ
Go·~c:rno

28 - Cco;-eto-lcl n<:' 1773,
03/03/BO. Ro
~1.,_ a inci&-JlCia de =nLribui,.,5o prc:-vlr.l.enci.:'i.ri.:l sol.lro a ~orcsclÍl;.;)c5o
~l,.'ns.:ll .i.nstiluíd.:l pelo ~crcto-lei
n<;> 1114Sj7Ci.

05 - E.M. n9 043, do 06/02/80. r>ropÕC"
a
tr.Jvés de projeto do lei! a filor,ãodos valores õe rctr~iç.:~o da cat.cgQ
ria E\lncional de A<Jcnte de Vigilãn--

28 - 11. rrcdid.:l (lcvcu-~.c- a a~Ltoriz<:"~Ção, aLravés
do Dcc.lci nQ 17<16;79, d.:~ po-l"CC\'ÇOO deRc
prcsent..:t<;3o Ncm;al na_in.,_tividwde e, .~f

so

~~ ~~~~ r~ti~~~~

raõ.ioativas aos proventos de iJ!lOSC!l~
doria.

~~n~~~~1! c~~q!~;~~~~=~ll~~~~5r~~

sobre .:~~ .útr.-:orLiinc::i.:~s inoor<JOrávcis

-o

objetivo da m::dida é to=r viável a
incorporarfoo da gratificaç5o da esr.&:ie

~i~rc:~~ :~~~= ~~~=~

te, o:m tc:mo de serviço inferior ~ tri!!
ta e c i = ru"IOS, e eliminar d exig.:mcia
de que a contagem inclua sanc_nte o trab;!
lho p(!blio:~.

ooo

~~~~~sáot~~OO~v=cc~ ~~~;~L~~.

MEDIDAS
MF:DJDAS

PROPOS~S

01- E.M. ro 237, ac 04.07.79. Cria a Fun
dação de SCgudcladc Social dos ServT
dare~ do Est.ar.l.o - ~. o:::rn a :ET
nalir.l.ade de o::nplarentar os ~fi-..,.
cios da previdência o1'icial.

PROPOSTAS
SIGNIFICADO

01 - Os servidores 9Ciblicos n5o di~, a
t:u.:llsrcnte, de um sistcm3 que lhes g"ã

to pcnl.r!m, .ao p.:l!ls.:tr a inativid.XIe, rc
tribJiÇÕCS e~cifi= da aUvidade.cciii
a CL"'iaç:ão aa HJND.t1SE tcrEo a opo::tunid~
Cede_ garantir, na a)"lOScnL:!doria, o seu
ganho de quan:1o cm cxcrcicio, rrcdiante

:~K.c~!~scu~l:n:~tivel o:m
A FlJNDJ\SE assegurará, tanb&n a carr,>lc- .
rrcnt.:lç5o das ~s e de 01tros bcocff
cios, a cargo do J:NPS.

02 - E.M. n9 404, de 19/ll/79. Visa a in
clu~ão da cal;ei)Oria tuncton.-ü de A
gente de Visilância no GruiX>-"OutraS
At.ividades õe Nivel M?.dio. ·

EM

ESTUDO

~~ r~ve~:~;~~~~~~~a;

02 - A rn::õida prop::lS~ tc:n r-or finalid:ade
corrigir distorçocs h:widas quando da
c:riaÇ"iio de c::~tc:jorias que ccrnp3cm
o
G..~tra.s l'ltivir.l.adcs de Nível ~@io
e a de A<:Jcnte õe Port.:Jria, alêm de pro
~=Creio= ta.~ o at:cndilro=to <:lc inúire
ras solicit..:IÇÕC:s a rcs~ito do a55Unto;
enCllt\i.nhaõas pelos vários órgãos rcpre
scntantes Cios antigos Guardas élo servi-

ço PÚblico.

MêOIDAS EM ESTUDO

01 - J.i se encontra cm fase õe c.-:.11TC o
projeto <lo novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do_ llrasil, o:c
a coopcr.:~r,:fio d,"l f'l.m:1.1Ç.:ÍO CCtÚliO l/ar
gas c das ==iaçOOs de classe. 0apcrfciçç=cnto do ill'ltcprojcto em
<!preÇO ~ po:Jcr5. ultimar-se ao5s a
aprovaçao cl.:i nova CLT, quru"!Clo,
cn
tão, serE m'lis convenient.C' e oportÜ
no discutir-se a vi~ilid..:le da ã
proxi.sn.ação de direitos c vantagensentre os dois rcglll'Cs: o estatutário
e o ccletist.a.

SIGNIFICADO

01 - A co-cxi5t.Cncia de élois rcgirrcs juddi
o:~s no discipl i.=nt.o elo~ õireitos C
deveres dos ser.vidorcs p:iblico!: tem gc
r.:ilo i=tisf.:~çOOs, p:lrryu.:~nto a rcl<tÇ'OO
de ~J::C90 6 una.; e os obJotivos das a
to:los. 11. apro.-::t
i.:rcs result.:u-.1 ro IJl"liforiii::L
cites, v<mt..:'l'JN!S e ol.rrig::l- .;mdo o atU.:Jl àc:;contont.a!rcnto dos sczvidorcs que vem ::cflctindo nc
sativa.n::mtc na prcdutividaCc.
-

Março de 1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sábado 29 643

partido, através da cooptação, as lideranças pelegas que ainda existem no seio
do operariado. O Governo diz que o prOletariado não pOde organizar-se em
representação de classe, mas permite e estimula que o empresariado utilize todos os espaços e meios institucionais para se posicionar politicamente e atra02 - O 01\SP entrou cm cont,lcto can a CSrr.:u:a
vés da Federações e Confederações de classe. O Governo diz que a greve é
Br<1silcinl de Indílst..l;la c1<J con~t.ruc:-lo,
no s~nti(.]o clc olil<:r so.ixJiõios, scb · a
proibida na maioria dos casos, na quase totalidade dos casos, e que "os insíonl"l.l àc cstuG:ls, canc.'1t.Zrios, cr!tiC'lS
tingadores de greve" têm de ser reprimidos. Mas ajoelha-se diante do empre~;~3; '!,~~~~: ã;:o~~f~~Je~a lcg~
sariado no lock-out da carne, do óleo comestível, do pão ou leite, que são as
1
~~~J0~, f~~~~:· cr~;~~;d~~ jui~;g
greves brancas do patronato. Nesse último caso, jamais cabem as interrrcnto de- lic-il<lçÕCs, p.:i!mni.zi.IÇOO de~
tCdtliS C <.1:; L'<1'.Jip:liTCr'lt0~ _:i:ntc<)T<Jr'ltCS
venções militares, jamais a cassação das lideranças empresariais, jamais a pri~ o::m::.truç.:IO Ü8 oclificJ.çces, ll'Cdid.:~s
são dos instingadores de lock-outs, jamais a vigilância de camburões policiais,
dc!'.tin.;!d<ls a i.'1c.t:cmcnt..:LJ; a menor rn:lbili
z~lç3o-eo c:Jpit..::al &Is cmrrciteir.:~s, ~
jamais a utilização de jatos d'água ou bombas de gás Iacrimogênio, jamais o
dHmt:c o se><;uro-q;~:r.mti<~, o =nc:Gito
ele notúria csp::ociO-lizaç3o c a cria~ão
assassinato público de representantes dessas classes, no existente aparato redo C:lcl.:.stro -Uni!"ic.:ldo cjou, cm !'-.cnt.ido
pressivo.
r,k"ÜS lato, can a rro::l.lfice\Ç&l- do ox-. n<?
73.140/73.
Os trabalhadores brasileiros sabem que as instituições governamentais
são bifrontes. Eles já sabem que sua linguagem tem duas formas. Já sabem o
03 ~ O alLl-:l.l sistema .uprcscr.t.n-sc por dc:n.1ü;
OJ - Est1.1<.los C!l~O sendo rc.:üiz.:ld~, r:=
:r;,-.. <I =:n-cç~o êt:i- Wl!l.:l!> =.i:st..entc:;
pol&ni:'O, p:lr~.,n\:0 Cl av.!lli.:~ÇJo é
dcque representam seus partidos, suas escolas e suas demais instituições de concanp:t.cncin c.;clusivu do d1cCo im:xlinno !õist.c.= de D:r:.::t~o, = o objcti
t:o c ícitn o.:m rusc Cm criLêdos purv.vo de conjw:r.-..r osCOis crJ:Wr:ios, an
trole social. O trabalhador não tem mais que sua força de trabalho para trati<J\lià,"ldc c v.llor, c climin..ir· a sli!"
mcntc r;ubjcLivos, Su"' qrm"l:k: rulh1., j5.
zer
à mesa das negociações. ~ portanto legítimo que utilize seu único poder
jctivid;;~:le abo..;olut..:l, P.'lt'o!l o C'(l!C lcCcte:r:t.·v:b, Ll .::. ,1u!>6nci"- {!o;! contigttr.:!Ç&>
var~J:õo-5o cm cont-1 curoos d~ t:r:c:iii..-..
00
de
barganha, atravé-s da greve, para aumentar suas conquistas.
biOOn~oui~~;~~~~~-?-~tuda po:i~l;l
n-.:-nto, nssi<iuidaJc, C.l"'1Ci~\..-..dc cl'C
.:Jsslntl.:!::;3.o, inicii.ltiv;,., c:r:ia~ividu
qrandc siqniíic.:l.ç:ÍO, costp que os .!:õC.!.-v_i
Eles sabem, também, que não podem indefinidamente concorrer numa
dores m;ti.s .mti<J05 n..i.o sedio prejudica:~.~~~~~~~~i~~~~ ~~I~f~oc~~~~
gangorra entre preços e salários, num jogo que aumenta as diferenças sociais
elos, =
vem ocorrcriio.
o outros vJ.lora~ p:Jn:::!crJ:vcis.
e faz do trabalhador um competidor do próprio trabalhador no mercado de
trabalho. Sua procura de um instrumento de representação política autêntica
nasce daí, sem jamais desviar-se das normas legais que o próprio sistema impõe. Demonstra-se, com isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que tanto o direito de greve, quanto o direito de auto-organização independente são inquestionáveis para quantos militam no Congresso e procuram legislar ou expender opiniões com o elevado propósito de bem representar a sociedade e promover a justiça sociaL
"
Nossa posição a este respeito, expressada com toda a clareza, neste moO SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Com a palavra, como mento, da Tribuna do Senado é inequívoca: como membros do Partido dos
Trabalhadores, em vias de crescimento, em função das lutas operârias, nossa
Líder, o nobre Senador Henrique Saritillo.
posição é de total e irrestrita solidariedade à direção que os sindicalistas estão
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO. ComoT!aer, pronuncia o seguin- dando, neste momento, às lutas c mobilizações que fazem, quaisquer que vete djscurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
nham a ser suas conclusões e seus resultados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o operariado metalúrgico paulista, às vésO Sr. Pedro Simon (RS) - Permite V. Ex• um aparte?
peras do vencimento de mais um acordo salarial, movimenta-se, no transcurso do corrente mês, para defender níveis mais justos de remuneração e conO SR. HENRIQUE SANTILLO (GO)- Pois não.
dições mais dignas de sobrevivência, através da livre nes-ociação com os ·paO
Sr. Pedro ~im~n_1 (RS} -Primeiro quero felicitar oportuno pronuntrões.
Como das vezes anteriores, não nos causa qualquer espécie o fato de tor- ciamento de V. Ex• pela correção com que ele está exposto, e peço licença
narem a encontrar, do lado dos patrões, a mesma insensibilidade intransigen- para me utilizar, por aparte, do pronunciamento de V. Extc para chamar a
te que tem caracterizado suas lutas anteriores. Não nos surpreende, também, atenção sobre o pronunciamento do Ministro do Trabalho respondendo ao
que encontrem as autoridades governamentais envolvidas na proteção osten- Líder Sindical Lula, com relação à intervenção do Sindicato dos Bancãrios,
siva ao patronato, fazendo da lei mais um instrumento de coerção que de pro- no Rio Grande do Sul. Perguntado por Lula por que não era suspensa a intervenção sindical dos bancários do Rio Grande do Sul, ele respondeu que ainda
moção da ordem e da justiça social.
Estas são duas condições do sistema de produção capitalista, que susten- estava em andamento o processo da Delegacia Regional do Trabalho para
averiguar
os acontecimentos naquele Sindicato. Acontece que a Comissão de
ta o modelo brasileiro, contra as quais o proletariado nacional tem de aprender a lutar, conquistando espaço próprio, através da organização e centrali- Sindicância jã terminou o dito levantamento, já o concluiu, as conclusões estão todas na mesa do Ministro e todas as informações que se tem é que conzação sindicais.
Não admira. finalmente, que o Governo e os patrões, mancomunados cluíram que não existe absolutamente nada no Sindicato dos TrabalhadoreS
contra a classe trabalhadora, lancem mão de todo o aparelho do Estado, da Bancários da Cidade de Porto Alegre. Portanto, ao mesmo tempo que felicito
Justiça, da grande imprensa, dos meios de comunicação de massa, da polícia V. Ex• aproveito esta oportunidade. para protestar contra a informação do
para inviabilizar as conquistas da classe trabalhadora ou f~ê-las retrogredir. Ministro por incorreta e fazer um aPelo para que seja reintegrado, como estâ
Esta é sua posição histórica de classe dominante. E sempre tem sido assim, havendo um movimento de praticamente todos os Sindicatos do Rio Grande
do Sul, à direção dos Sin~icatos dos.Bancários de Porto Alegre, principalhistoricamente, o processo brasileiro na conciliação das elites.
Não obstante, por tratar-se de sistema competitivo, que funciona por mente, o seu Presidente Olívio Outra.
pressões e contrapressões, toda esta postura e compreensão estatal dos
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO) - Eu agradeço imensamente o
problemas da produção confere legitimidade às lutas da classe trabalhadora,
através dos instrumcni.o's de pressão que lhe pertencem. Em nível jurídico, , aparte do ilustre Senador Pedro Simon, uma das magnas lideranças oposicionão hã como negar o direito inalienãveJ de ir e vir, de fazer reuníõesJ.de orga- nistas deste País e, ao mesmo tempo, tambêm coloco-me ao seu lado na denizar a resistência, de fortalecer 0 sindicato, de formar confederações e cen- _núncia ao País de que os motivos do afastamento do Sindicalista Olívio nutrais operãrias que unifiquem suas lutas. Esta é a contrapartida que a demo- tra e principalmente os motivos que estão procrastinando o seu retorno são
cracia formal tem de pagar para justificar a concentração da renda no desapa- apenas de ordem política. Sabemos, com igual clareza, que é justamente isto
recimento da competição interempresarial. Concentrando seus capitais e sua leva o pânico aos mentores governamentais que, neste momento, redobram o
força de produção, não pode impedir que a força· d'e trabalho igualmente se seu zelo e ameaças contra o operariado metalúrgico.
concentre. sem que isto não venha a significar a falência total de toda s~a esO Sr. Leite Chaves (PR) - Permite V. Ex• um aparte?
trutura jurídica.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO) ~Com prazer, nobre Senador.
O Governo diz que os mm tares não podem fazer politica. Mas contraditoriamente inscreve no- PDS os detentoreS dOs ·cargOs instituCionais das Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. ~eite Chaves (PR) -Antes de 1964, houve numerosas greves. A
Forças Armadas, enquanto reprime quaisquer manifestações castrenses de
cunho organizativo com caráter oposicionista". o·governo diz que os sindica- imprecação dos opositores ao Governo de então é ciue elas eram greves meratos não podem fazer política. Mas contraditoriamente procura atrair para seu mente políticas, sem qualquer consistência ou sustentação econômica. Nesses
Ml'01DI1S CM t:STUDO
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últimos 2 anos, essas greves ultrapassaram o limite de todas as greves do
período do Presidente João Goulart. Agora, o Governo neste caso de São
Paulo pretende encontrar um pretexto para acusar a greve dos metalúrgicos
de política. Mas isto ê. muito difícil porque hâ poucos dias terminou uma greve em Santos sendo visível sua motivação exclusivamente salarial. Eu estou
sabendo, nobre Senador, que nesse caso do ABC, mesmo que os líderes, os
mais responsáveis, determinem a não efetivação da greve, ainda, assim, a greve não deixará de ser decretada; eles não teriam sua palav-ra acatada. Quer dizer, essas determinações são conscientes. Por isto, este pronunciamento de V.
Ex• é de grande importância, antecedendo à deflagração do movimento, o
que serve de advertência. Durante todo o período, desde 1964, jamais houve
intervenção em qualquer sindicato, a não ser em determinados casos em que
se pretendia defender os direitos económicos e fimlnCel.ros dos trabalhadores
às vezes em mãos de diretoriais menos escrupulosas. Por tudo isso V. Ex• merece as congratulações desta Casa e do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (GO) - Agradeço ao ilustre Senador
Leite Chaves, Líder do PTB nesta Casa, na- certeza de que as Oposições brasileiras estarão entendendo uma intervenção no Sindicato do ABC como um
golpe no processo de conquista democrática no País.
E continuo, Sr. Presidente.
Sabemos, com igual clareza, que ê justamente isto que leva o pânico aos
mentores governamentais, que neste momento redobram seus zelos e ameaças
contra o operariado metalúrgico. O GovernO sabe que o pacto com o sistema
ocidental de desenvolvimento econômico tende a internacionalizar-se, com
diminuição de soberania. Por isto joga num momentó-Com a recessão da política de Simonsen e, noutro, com o pragmatismo delfiniano de ganhar tempo,
deixando estar a crise, para ver c-omo ê que fica. O governo sabe, tambêm,
que a transformação do modelo depende da ação organizada das classes trabalhadoras, em favor da crescente estatização dos setores bâsicos, da implantação do monopólio do comêrcio exterior, da realização da reforma agrâria,
da necessidade de planificação global da economia, para impedir o repasse
das crises aos trabalhadores ou evitar a política criminosa de eliminação de
estoques e excedentes. O Governo sabe que os trabalhadores não estão interessados em estudos economêtricos, mas que medem as políticas económicas
pelos resultados concretos, onde um aumento de produtividade global do PlB
em 102% de 64 a 78 representou uma queda real de salãrios de 16 a 34% nos
seus rendimentos. Sabe que essa política é concretamente contra si no transporte coletivo cada vez mais caro c insuficiente, nas enchentes que flagelam
de tempos a tempos as mais diferentes regiões, no aumento de preço constante e sistemático das utilidades domésticas e dos bens de consumo forçado no
aumento do analfabetismo, na deficiência do aparato assistencial~médico, na
especulação de minorias em torno do sistema habitacional, no crescimento
canceroso da influência multinacional, na entrega crescente do território a
empresas alienígenas.

O Governo sabe, também, que a ação dos trabalhadores pode desagregar
seus instrumentos de controle social, colocando a lgreja, os juristas, os intelectuais, os estudantes, as Forças Armadas, ou os educadores em torno de um
programa de transformações sociais.
Por tudo isto, o que está acontecendo no ABC nos últimos dias ê uma
ação global de dissuasão psicológica tanto da luta reivindicatória quanto da
luta organizativa-dos trabalhadores. Eis por que ameaça ser ainda mais duro
na repressão que das vezes anteriores, nos fatos inéditos que estão vindo à
tona pela imprensa e pela denúncia das Assembléias Legislativas.
A Folha de S. Paulo do último dia 21 de março, estampa, à pâgina 5, que
o 49 Batalhão da Polícia Militar enviou questioiiário às empresas na área da
reivindicação salarial, indagando sobre condições de alojamento para as tropas militares, locação de ~efeitórios e facilidades de acantonamento, número
de veículos disponíveis para utilização da polícia e, estranhamente e descara~
damente, sobre nomes de possíveis "instigadores de greve".
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mesmo Tribunal, porque ele jâ tem como certa, no jogo de cartas marcadas
do sistema, que tal ilegalidade já está declarada por antecipação.
Não precisamos argumentar diante da insensibilidade ministerial que o
processo de elevação das lutas operárias independe da intenção de ..desfazer a
mistura da política sindical com a politica partidária", entre aspas, declarações do Sr. Ministro, ou da .. interrupção das carreiras sindicais de seus líderes." Ainda entre aspas. Nós sabemos que ele também sabe da inocuidade de
tais ameaças, porque a disposição de chegar à greve não parte da decisão das
lideranças sindicais, que ele tenta cooptar com tal procedimento, mas das
próprias bases operárias, na defesa de taxas justas de produtividade, e o sem
número de outras reivindicações mais jUstas, ainda que o governo não definiu.
A prática íritediata dos demais movimentos-sindicais, como o dos trabalhadores da indústria de material plástico de Santa Catarina ou dos estivadores de porto de Santos, demonstrou vitória das reivindicações operárias. A
mesma Folha de S. Paulo, do nl.esmo dia e à mesma página, demonstra que
os operários de Joinvile ..conquistaram um índice de produtividade de
6,8% durante uma greve de apenas 72 horas, como demonstra que ..os estivadores de todo o País terão um salário~dia reajustado, a partir de de abril,
em 66,68%"; com índice de produtividade de 6%.
Há denúncias de que o endurecimento patronal na ârea metalúrgica é estiiífulado pelo próprio governo, para compelir o operariado paulista à greve e
tentar justificar um fechamento do regime ou inviabilizar o encontro do Partido dos Trabalhadores nos próximos dias 12 e 13 de abril. Diante dessa hipótese, encaramos a encenação em duas perspectivas:
19) Se o objetivo da encenação é o endurecimento do regime, não sabemos em que forças sociais pretendem os setores duros do governo se apoiar,
numa conjuntura nacional e internacional inteiramente adversa ao progresso
das ditaduras. Nossa previsão é de que tal tentativa de ugolpe prussiano" se
vier não poderá properar, com maiores danos que benefícios à cronometragem das aberturas.
2,.,) Se o objetivo é utilizar a greve como provocação para inviabilizar o
Partido dos Trabalhadores, a classe operâria não está participando dessa encenação mesmo porque estâ nilm movimento sindicalista absolutamente autónomo e luta por esta autonomia, jâ que no ABC c em outros pontos do País
esta tem sido uma legítima conquista dos trabalhadores brasileiros porque vê
na possibilidade da eclosão de um movimento grevista uma fase apenas reivindicatória de sua mobilização. Ela luta pela reposição de seu salârio e tem
plena consciência de que seu movimento visa a esse fim. A esse respeito, ã posição das organizações Sindicais é de inteira autonomia frente aos diferentes
pariidos de oposição, sobre os quais não têm quaisquer intenções manipulatórias. O opeiariado luta, com as forças de que dispõe, para questionar o volume do aumento da produtividade, que não estâ legalmente resolvida. Isto.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, convalida a negociação direta como única
forma de corrigir adequadamente o valor do trabalho em todos os setores do
sistema produtivo, e, por isto mesmo, anula a encenação governamental.
Não hã, finalmente, e apenas como adenda ao nosso protesto desta tarde, como culpar a reivindicação salarial como responsável pela inflação ...A
inflação brasileira 6 especulativa", diz Walter Barelli em entrevista ao Jornal
de Brasl7ia do último dia 16 de março.

Na verdade, são os próprios bancos estatais, como o BNH, a Caixa Económica e o Banco Central que realimentam a inflação com suas normas de
funcionamento. Quem não conhece pessoalmente algum funcionário da alta
administração que faça empréstimos em consignação para jogar nas cadernetas de poupança? Quem não conhece alguém que compre apartamentos do
BNH na planta, quando jâ possui residência própria, para especular com o ágio ao fim da construção? Quem não conhece algum membro da alta classe
média que hoje possua 2, 3 ou 4 apartamentos do BNH em municípios diferentes, como Vila Velha e Vitória ou Brasília e Luziânia, enquanto o grosso
da população não tem onde morar? Quem não conhece alguma empresa que
Não hã como fugir à constatação de que dissuadir a greve ou impedi-la
deixe dormir no .. overnight" seu_capital de giro, sob a proteção de normas
com tais meios significará um custo social e operaciOital muito mais elevado
do Banco Central_ou do Ministêrio da Fazenda? Capital de giro quase sempre
que o pronto pagamento da reivindicação salarial.
tomado a juros subsidiados.
Ao mesmo tempo, insistentes informações de São Paulo dão conta de sistemática vigilância sobre os trabalhadores e suas famílias, numa grosseira desobediência ao prinCípio cOnstitucional do livre trânsito, que não os poupa da
invasão de sua privacidade, contra o que protestamos veementemente, neste
momento.
A tudo isto se juntam as declarações do Ministro Macedo, que confessa
sua intenção de intervir nos -sindicatos e afastar suas lideranças ..se_ a_ greve for
declarada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho", não dizendo o que fa~
rá com os -empresários caso a ilegalidade da greve não seja declarada pelo

Minha vinda à Tribuna, nesta tarde, como lfder do Partido dos Trabalhadores, visa menos a dissuadir um governo empedernido que a denunciar a
falácia de suas aberturas. Não venho aconselhar, mas tentar alertar para uma
tragêdia, a possibilidade sobretudo dessa tragédia. Não venho argumentar,
mas fazer advertências. Já que este é meu direito, venho para informar que a
disposição de greve em São Paulo e a intransigência dos patrões e do governo
esta criando um clima irrespirável de conversações pacíficas, com sombrias
perspectivas como as que enlutaram a classe operária no ano passado, com o
assassinato público do operário Santo Dias da Silva. Não venho pedir ou
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apelar, mas responsabilizar preventivamente o governo, a Força Pública e o
Devemos, por conseguinte, neste instante evocativO da Revolução de 31
Ministro Murilo Macedo pelo que possa acontecer.
de Março de 1964, à semelhança do que fiz em todos os anos anteriores, não
Que Suas Excelências pensem duas vezes na gravidade que pode decorrer só das_ Tribunas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como,
da entrega da Polícia Militar do Estado de São Paulo com<? mão-de-obra igualmente, à época em- que eXerci O·cargo de Governador, congratularmosubstitutiva, em caso- de greve, numa aberta subversão de sua função institu- nos com as Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronãutica, que,
cional, que assim se subloca ao interesse privado de empresas multinacionais, coesas, ·ao lado do povo, permanecem vigilantes assegurando a ordem, a paz,
de alta taxa de lucratividade em dupla alienaçãO de autonomia e soberania. a segurança soCial e o progresso da Nação. (Muito bem! Palmas.)
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena, para uma comunicação.
Senador Lourival Baptistâ., para uma breve comunicação ..
O SR. ADALBERTO SENA (AC. Para uma comunicação. Sem revisão
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Para uma comunicação.)- Sr. do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Conforme os jornilis já divulgaram, encontram-se em greve - pelo mePresidente, Srs. Senadores:
Na próxima segunda-feira conlemora-se 6 169 aniversárío da Revolução tios até ·onte-m estavam, e riã-o tenho notícias de hoje- os professores do meu
de 31 de março de 1964, que coincide com o advento do 59 Governo Revolu- Estado, o Estado do Acre. E, segundo também notícias divulgadas pela imPrensa, essa greve jã foi conSiderada ilegal por atentatória a um dos princícionário, o do Presidente João Baptista Figueire-do.
Reconhece a maioria dos brasileiros que esse episódio decisivo para os pios da nossa ConstituiçãO, o prinCípio que proíbe a greve de funcionãrios
destinos da Nação jâ se incorpOrou à nossa História como uma das suas pá- públicos. Mas, a despeito de todo nosso respeito por essa norma jurídica, havemos nós de convir, Srs. Senadores, que a ela muitas vezes se sobrepõem cerginas mais transcendentes.
Nas perspectivas destes 16 anosjâ decorridos, os historiadores e cientis- tas contingências sociais e até mesmo nossas motivações biológicas. É o caso
tas sociais antecipam uiri julgamento positivo a respeito do magno aconteci- desses professores que, depois de terem recorrido a todos os meios normais,
mento que, no plano interno, restaurou a ordem ameaçada, implantou a paz através dos seus sindicatos, de sua associação de classe, não tiveram nenhuma
social, evitou a guerra civil perigosamente estimulada, e promoveu um sur- solução satisfatória para as suas reivindicações. Pelo contrãrio, não têm nepreendente desenvolvimento económico, apesar das oscilações e contingên- nhuma esperança de receber um salãrio condigno que afaste a perspectiva da
cias negativas de uma conjuntura desfavorável, notadamente no âmbito inter- fome que ronda os seus lares, e que garanta a tranqUilidade daqueles profesnacional, que continua profundamente conturbado pelos persistentes confli- sores que precisam preparar-se para as-lições e assim assegurar a maior efitos políticos, económicos e sociais, exacerbados pelas crises surgidas em 1973, ciência da nossa juventude.
Por isso mesnio, Srs. Senadores, a Seção Acreana do Partido do MoviSeria inoportuno, no- instante ein que desejo, apenas, rememorar o advento da nova fase da evolução brasileira iniciada em 1964, recapitular os in- mento Democrãtico Brasileiro resolveu solidarizar-se com esses professores,
dicadores globais do que foi possível realizar em todo o período decorrido, não num movimento demagógico, mas simplesmente por reconhecer, através
pelos sucessivos governos revolucionários dos eminentes Presidentes Castello da observação dos fatos ao longo dos anos, que nada mais justo do que a in~
Branco, Costa e Silva, Emilio Médici, Ernesto Geisel e agora, apenas inician- tervenção ou a ação supletiva do Governo Federal em favor daqueles profesdo a sua fecunda e promissora trajetória, o Governo do Presidente João Bap- sores,jã que as condições do Estado talvez não permitam atender-lhes as reivindicações. E devo dizer aqui que essa ação supletiva da União, em seu fatista Figueiredo.
Apesar dos problemas decorrentes de um crescimento demográfico de vor, também baseia-se em princípio consagrado na ConS_tituição Federal.
É este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o manifesto dirigido aos profesquase 4 milhões de pessoas anualmente - ou seja, de uma população superior à de muitos países iinportantes, e, em conseij(iência, das responsabilida- sores e ao povo em geral pelos representantes do Partido do Movimento Dedes de atendimento às necessidades básicas de uma população de 130 milhões mocrãtico Brasileiro no Senado e na Câmara:
de brasileiros, dos quais mais de 60 milhões têm idade inferior a 18 anos e
O PMDB E O MOVIMENTO DOS PROFESSORES DO ACRE
quase 80 milhões já estão aglomerados nas grandes regiões metropolitanas e
principais cidades do Pais - o fato é que os governos revolucionários lograFala-se muito em abertura política e social; jura-se restabelecer
ram obter resultados objetivos na maioria dos setores da vida nacional a Democracia; prometem-se medidas audazes para melhorar as connão tanto quanto seria de desejar- mas com níveis de desempenho altamendições de vida e encher as panelas do povo. Os defensores incondite satisfatórios, superiores aos da maioria dos demais países.
cionais do Governo, desprovidos de qualquer sinceridade, lançam
Somos, jâ, em termos globais, a 8• economia do mundo, e estamos vitoriosamente engajados na superação dos obstáculos decorrentes das disparidades inter-regionais e sociais de renda e bem-estar social.
As estruturas econômicas da Nação 'se evidenciam sólidas, gerando cerca
de l ,5 milhões de novos empregos por ano, não obstante um incremento demográfico que oscila entre taxas de 2,8% a 3, I% nas vârias regiões.
Se é exato que os problemas explodem, em todas as âreas, na proporção
das dimensões continentais do País, também é iricontestavel que todos os desafios vêm sendo enfrentados pelo Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, com coragem e racionalidade. Apesar dos custos sociais das opções
estratégicas adotadas, na luta contra a persistência de uma pertinaz inflação,
que é mundial, alimentada por fatores externos, fora do nosso controle, a verdade é que, mercê de Deus, o Brasil está atravessando os períodos mais adversos das crises políticas, econômicas e sociais da nossa época, sem conhecer os
flagelos da recessão, do desemprego e da guerra civil que infelicitam tantas
nações.
Ao crescimento das taxas do produto interno bruto vêm se somando inegáveis avanços no âmbito do bem-estar social do nosso povo.
Cumpre, por conseguinte, avaliar, com realismo, mas simultaneamente
com isenção e espírito dejusliça, os resultados obtidos pelos governos revolucionários, principalmente agora quando o Presidente João Baptista Figueiredo consolida a nossa opção irrevogável pelo Estado de Direito Democrático, incontestãvel iniciativa do eminente ex-Presidente Ernesto Geisel.
A ReYolução de Março de 1964 fortaleceu a Nação que, reagindo contra
todas as vulnerabilidades episódicas das circunstâncias históricas, marcha no
roteiro da sua completa emancipação e desenvolvimento auto-sustentado, visando implantar, ao lado de uma autêntica democracia, o máximo bem-estar
geraL

programas e fazem discursos de larga repercussão, na ânsia frustrada de vender uma imagem liberal.
São palavras vazias, entretanto, que esbarram constantemente
na realidade dos fatos, na repressão às reivindicações populares, na
política desumana de achatamento salarial que subsiste, apenas
mascarada para compOr o quadro de falsidades e ilusões com que
tentam mais uma vez lograr o povo brasileiro.
Os salários dos trabalhadores foram comprimidos e aviltados
pela política econômica que infelicita a PAtria hã uma década e
meia. Base de todo o modelo concentrador, elitista e antinacional, a
teoria milagreira oprime os assalariados pelo confronto da carestia
com salários irrisórios.
Toda a pletora de problemas nacionais se repete, agiganta-se ao
incidirem sobre um Acre desgastado, empobrecido e caótico, após•
sucessivas administrações ~'biônicas". alheias aos mais legítimos anseios- populares.
Tratado sem o menor respeito pelos centros federais de poder,
ilhado pela péssima condição de suas estradas, inatingível através
dos sistemas postais, telegráficos e telefônicos, vive o Acre uma página tenebrosa.
É neste quadro que os professores do Acre, irmanados sob a
orientação e a liderança de sua Associação Profissional, encetam
brava luta por melhores salârios; exíg"em ajusta paga pela dedicação
à nobre tarefa de formar nossa juventude; pedem, cobram a devolução de pequena parcela do que foi tomado nesses tempos de empobrecimento da imensa maioria da classe.
Subjugados pela fria letra de leis injustas, tiveram seu movimento ordeiro e pacífico tachado de .. ilegal", declaração que abre
caminho para severas represálias - punições iníquas que chegam
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ao desemprego, cassação de mandatos sindicais e até mesmo repulsivos processos políticos.
A Secção Acreana do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, coerente com seu programa e suas obrigações de representar o espírito, sereno e altaneiro, do nosso povo, vem apresentar,
através de sua Bancada no Congresso Nacional, a mais calorosa solidariedade aos professores do Estado do Acre em sua luta, luta que
ê de todos os trabalhadores.
Defendendo seus direitos e suas idéias com ordem e perseverança. os professores acreanos dão a maior e mais sublime lição à
juventude: uma lição de união, firmeza e serenidade em defesa do
que ê justo .~~digno.
Brasília, em 26 de março de 1980.- Senador Adalberto Sena
- Deputado Nabor Júnior -Deputado Geraldo Fleming.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)1
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Sobre a mesa, oficio que serâ
lido pelo Sr. 1'ii-Secretário.
E lido o seguinte

OFICIO N• 003/80-CAR

Brasflia, 28 de março- de 1980.

Senhor Presidente:
Tendo o Senador Marcos Freire declinado do convite para participar da
reunião do Cónselho Deliberativo da SUDENE, solicito a Vossa Excelência
tornar sem efeito Ó Oficio n• 002/80-CAR.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. - Senador Antonio Mendes Canale, Presidente da Comissão de Assuntos Regionais.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, oficio que serâ lido pelo Sr. ('ii-Secretário.

S lido o seguinte
Brasília, 28 de março de 1980
GP-0/200/80
Senhor Presidente,
Tenho a honra de acusar o recebimento do oficio CN/21, de 25 do corrente mês, no qual Vossa Excelência consulta esta Casa sobre a realização de
sessão conjunta, solene, destinada a homenagear o escritor Gilberto Freyre,
pelo transcurso do seu octagésimo aniversário.
Informo a Vossa Excelência que esta Presidência está de acordo com a
realização dessa sessão, e indica para falar em nome da Câmara dos Deputados o Deputado Thales Ramalho.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e apreço. - Flávio Marcillo, Presidente da Câmara dos
Deputados.
0 SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- A Presidência, ouvida a Câmara dos Deputados, e atendendo a solicitação de diversos Srs. Deputados e Senadares, convoca sessão conjunta, solene, a realizar-se a 15 de abril próximo,
às 15 horas, no plenário daquela Casa, destinada a homenagear o escritor
Gilberto Freyre, pelo transcurso do seu octogésimo aniversário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Josê Guiomard - Eunice Michiles - Raimundo Parente - Aloysio
Chaves- Alberto Silva- Almir Pinto- José Lins- Cunha Lima- Marcos Freire - Nilo Coelho - Amaral Peixoto - Saldanha Derzi - Leite
Chaves - Paulo Brossard - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item I:
Votação, em turno único, -do Requerimento n9 14, de 1980, do
Senador Lázaro Barboza, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Doutor Pedro Teixeira,
no dia 5 de março de 1980, na Federação do Comércio, em Brasília,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Será feita a transcrição.
E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.

PRONUNCIAMENTO DO DR. PEDRO TEIXEIRA PROFERIDO DIA 5-3-80, NA FEDERAÇÃO DO COMllRCIO DE
BRAS! LIA:
"Foi preciso que Brasflia atingisse a faixa etária da sua maioridade para
que, dentro da maturidade natural, percebesse que havia crescido e desenvolvido com serenidade, dedicação e responsabilidade, mas carente das tradições

necessárias e fundamentais à essência de um povo.
A cidade formada pela generosa doação dos descendentes de AnhangUera bem espelha a síntese de todo o povo brasileiro.
Da colmeia de humildes irmãos do norte e nordeste, se edificaram, com a
amálgama da fibra e suor, os arrojados edificios, dentro de uma concepção
arquitetônica que ainda deslumbra o mundo.
Rasgaram-se rodovias, construíram-se praças e amplas avenidas.
Emoldurou-se o cerrado rústico com as cores dos verdes vicejantes como que em homenagem aos matizes da esperança.
O povo peregrino vivia para o trabalho que lhe foi confiado pelas aspirações nacionais.
Entretanto, poucos eram os que se davam conta dos fatores subjetivos
que a cidade criança reclamava, pois se faziam quase que imperceptíveis em
meio às azáfamas e as exigUidades do tempo para o cumprimento de tarefas
gigantescas.
Envaidecidos pelo senso do dever cumprido, nos contristávamos quando
nossos irmãos de outros centros mais tradicionais nos imputavam o rótulo de
cidade triste e desumana, sem as atrações suficientes para amenizar o labor
diuturno.
Amantes deste abençoado torrão, não podíamos sufocar a mágoa que
nos f~ia envoltos ante a melancólica realidade que aflorava.
Tínhamos, de fato, construído praças e esquinas, mas elas estavam sempre vazias e despovoadas. Não de gente, mas principalmente de almas. De espiritualidade.
Na verdade, não se constrói uma comunidade sem raízes. Somos como
as árvores. Ainda que frondosas, não darão frutos sazonados e doces sem cuidarmos das raízes.
Uma cidade carece de tradições. De folclores, de valores milenares que
unem os núcleos familiares entre si; que até nas divergências de idéias erigem
o proscênio do calor humano.
À medida que a região·geoeconômica impunha uma jornada consciente
de posição, chegamos à conclusão de que ainda nos constituíamos em um celeiro muito jovem e por isso mesmo carente de apoio dos mais experientes.
Éramos e somos altamente responsáveis. Como donatários, amávamos e
amamos o solo doado, tanto quanto nossos pródigos doadores.
Embora formada pelo somatório de uma miscigenação extraordinária
que enriquece a unidade brasileira, a verdade insofismável é que a fonte cristalina de nossas inspirações não estava e não está nos núcleos do Poder Centrai que aqui se implantou. Este também sofria, sofre e sofrerá os impactos do
caleidoscópio das mutações político~partidárias.
E onde, então, buscar uma postura de humanismo, senão junto àqueles
que. nos fizeram legatários destas dadivosas plagas? E assim os nossos apelos
se convergem pela via da afetividade para buscar em Goiás os adjutórios essenciais às nossas co-ntínuas caminhadas.
Somente os segmentos representativos de Goiás irão se sensibilizar com
mais urgência de que é chegada a hora de propugnar para que os brasilienses
de Goiás ou os goianos de Brasília contem com o ferramental capaz de continuar contribuindo para que a região geoeconômica comum tenha o desenvolvimento que se faz mister.
Ainda domingo último, o Jornal do Brasil, em seu principal editorial, fez
uma detida análise sobre Brasília.
Entre outros tópicos salienta que:
I) Brasília acabou por distanciar a sociedade do Poder porque longe dos
centros de progresso e das áreas de atraso, destituída de atividade produtiva
própria, aprisionou-se no isolamento social e faltou como produto político da
vontade nacional;
2) A ausência de iniciativa privada em sua estratificação urbana é uma
falha irreparável;
3) A sociedade da Capital brasileira tem uma densidade burocrática que
wibe o aparecimento de uma opinião pública. E sem opinião pública torna-se
precária e aspiração democrática. O Governo, pressionado pela burocracia
do Estado e sem captar a reação da sociedade civil, pela inexistência da atividade privada, não ê capaz de avaliar com segurança o peso de suas decisõ~;
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4) A periodicidade dos governantes retarda a fixação de valores humanos e profissionais. A burocracia, porém, resolveu a seu modo- isto é, privi~
legiadamente - a acomodação social dos seus quadros;
5) O Congresso Nacional nada pode fazer para reparar as deficiências regionais de uma cidade geneticamente burocrática.
Fazendo incursões por nuances políticas propriamente ditas, o editorial
ainda assevera e sugere:
6) Tanto quanto é irreversível a fixação da capital é também inadiável o
exame objetivo de todos os probiCmas de uma cidade que não reservou espaço econômico à livre empresa e a uma sociedade civil que seja consciente de
seu papel político insubstituível numa democracia.
E vai mais além, ao afirmar que:
7) :ê preciso romper~se o cerco pela burocracia e estabelecer·se uma ligação natural entre os Poderes da República e a ação.
Deixando de lado a conhecida "dor de cotovelo" dos não dispostos a
abandonarem os seus folguedos litorâneos que se eternizam em críticas à mudança da capital brasileira e também certas pinceladas rapidamente oposicionadas ao Governo, como sói acontecer com o enfocado vespertino, não hâ
como contestã-lo quando adverte e esclarece das desastrosas conseqUências
de uma cidade sem vida, sem voz, prisioneira de uma redoma burocrática.
~ indiscutível a validade e até mesmo a necessidade do contato de quem
governa com os seus governados, o que não só se faz pelas vias de ofício e expedientes protocolares.
As grandes decisões são tomadas ou sob os aplausos ou mesmo sob os
apupos das massas conscientes que lotam as galerias e as plenárias.
O próprio Governo do Distrito Federal concluiu que o ritmo acelerado
das obras da consolidação de Brasília jâ atingiu o seu clímax.
A fase do eldorado que arrancou milhares de braços e sonhos para o Planalto Central jâ sofre acentuada retração.
Esforços são feitos para desestimular o deslocamento dos irmãos brasileiros para estas paragens, pois a cidade não está preparada para agasalhA-los
ou ofertar abundante mão~dc..obra.
Em decorrência da desativação, milhares de operários, qualificados e
não qualificados, foram entregues a um cruento destino de não poderem ga~
nhar o ·~pão nosso de cada dia" reclamado por suas famílias.
Voltar às origens é uma utopia. Não só porque já se comprometeram nas
estruturas ambientais locais, onde muitos membros do núcleo familiar já tra~
balham ou estudam na cidade, como também já construíram seus modestos
casebres ou se beneficiaram de imóveis populares.
Ainda que se pretenda desestimular as vindas de outros sonhadores ou
necessitados, não hã como coibir o sagrado e constitucional direito de ir e vir
de cada um, salvo se pelo arbítrio, tónica não compatível com a do atual Go~
verno Federal, cujo mandatário maior jura fazer deste País uma democracia.
Temos diante de nossos olhos, com graves conseqUências sociais que vão
desde o espectro da morte pela inanição até o desespero de uma sobrevivência
pelos canais da criminalidade, os insucessos dos êxodos acionados pelas vertigens das miragens.
A periferia de Brasília é um reduto de mais de 700 mil brasileiros ávidos
por um mercado de trabalho que lhes possibilite a sobrevivência digna e sem
os riscos de serem arrastados pela degradação dos tóxicos, prostituição,
embriaguês, assaltos, furtos e homicídios.
O debelar deste estarrecedor, porém lamentável cenário real, está a exigir
do Poder Público e da iniciativa privada, um esforço conjunto e harmônico,
calcado nas melhores inspirações sociológicas.
E Deus, na sua sabedoria, colocou no Centro do Brasil, na região geoeconômica de Brasília, em terras de Goiás, um solo fértil e ainda virgem, capaz de permitir o aproveitamento de incomensurável mão-de~obra.
Então uma das soluções está diante de nós mesmos, na soleira de nossas
portas, como se a con vocar~nos para a agilização.
É o bastante trabalhar a terra onde há de influir o leite e o mel, segundo a
vidência de São João Basco.
E disto apercebeu-se o Senador Lázaro Barboza no seu projeto de estender os benefícios dos incentivos da Amazônia legal até o paralelo 16.
Além do cerrado, as âreas limítrofes de Brasília serão sem dúvida altamente estimulantes para o desenvolvimento dos setorcs industriais e comerciais, capazes não só da Captação dos recursos da regfão, como também de canalizar investimentos dos erripresários-de todo o Brasil, sem prejuízo para outras áreas que jâ desfrutam de tais favores.
O Brasil desenvolvimentista é capaz de simultâneamente crescer cm todos os seus quadrantes, o que aliás é necessário para a integração nacional.
O crescimento e desenvolvimento da região centro-oesfina é um tema
que deve fascinar e mobilizar brasilienses e goianos, não só pelas riquezas
econômicas para a classe empresarial, mas em especial por suas conseqüên-
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cias sociais, pois qualquer crescimento nas áreas da indústria e comércio irã
gerar melhores condições de vida para a clas~e trabalhadora.
A eclosão demogrãfica, não só nacional, como até mesmo mundial,
sobressalta ante a insuficiência da oferta de produtos agropecuârios e a redução das terras cultiváveis dispçmíveis.
Neste particular, invejável é a condição de equacionamento da tamanha
problemática, que oferece a região Centro-Oeste do Brasil, constituída pelo
Centro-Oeste de Minas Gerais e os estados de Goiãs, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, pois ela se apresenta como uma das últimas grandes reservas
mundiais para a expansão da fronteira agrícola.
Que se saiba, nela está a maior disponibilidade de terras do mundo, capaz de tornar viável, a curto prazo, a produção de cereais e a formação de:
pastagens, ainda que contando com uma· infra-estrutura mínima necessária
no que tange a transporte e tecnologia agrícola.
Quiçâ a fome do mundo venha a sei amenizada pelo Centro-Oeste do
País, cujas zonas fisiográficas se distinguem pelos cerrados, os quais se estendem por mais de 100 milhões de hectares, perfazendo 65% da área e que constitui o seu maior potencial agrícola; pela terra roxa, com cerca de 5 milhões de
hectares, pelo pantanal Mato~Grossense, com quase 2 milhões de hectares
prestáveis à pecuária e à rizicultura.
O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) voltado
para a ocupação racional e ordenada das terras dos cerrados, constitui~se no
maior programa regional de expansão da fronteira agrícola.
Por seu turno, a Amazônia é sem dúvida alguma uma das últimas fronteiras do globo a desafiar a capacidade desbravadora do homem, em nossos
dias.
Região vastíssima, compreendendo mais de 8 milhões de km 2 e vários
países, é na Amazônia que se localizam a maior reserva florestal, o maior rio
em capacidade e volume de água, a maior rede hidrográfica e um dos maio~es
potenciais de minérios, flora e fauna da face da terra.
De toda a Amazónia, cabe ao Brasil cerca de 60% da ârea como também
lhe cabe a maior parcela de responsabilidade em ocupá··la e integrá~la sem
destruí~la.

A presença da SUDAM no desenvolvimento da Amazônia é inconteste,
como inconteste será o êxito desenvolvimentista da Região Centro-Oeste,
caso aproveitada pelos benefícios oriundos dos estímulos fiscais, a vingar o
projeto de expansão da área de beneficies até o paralelo 16.
Despreocupada e até certo ponto liberta da responsabilidade de resolver
os problemas sociais de milhares de anseios, Brasília poderá, ordenada e tranqüilamente, exercitar o seu potencial administrativo, tornando-se o centro
cultural e social irradiante de que o Brasil tanto necessita.
Paralelamente, fruiremos dos beneficies resultantes das captações aplicadas e transmutadas em riquezas das áreas vizinhas.
Assim desperta, Brasnia não pode se quedar inativa e omissa diante do
apelo social que lhe é formulado pelas classes empresariais de Goiás, via seu
ilustre representante na Câmara Alta, o Senador Lázaro Barboza, autor de
um projeto do maior significado para a região geoeconômica do DF e que está acorde com a política do Governador Aimé Lamaison.
Mais do que honrados pela nossa convocação, percebemos que indiscutivelmente somos membros atuantes e integrantes do Estado de Goiás.
E por isso mesmo a classe política de Goiás deve atentar que seus pontas
de lanças brasilienses estão carentes de apoio à confiança cm nós depositada.
Nossa pretensão não é de rivalizar, mas sim de sornar. Temos o mesmo
solo como berço, os objetivos comuns, mas destinações e missões paralelas.
Nunca divergentes, mas sim sempre confluentes.
Este nosso convívio demonstra que somando as nossas forças nos tornaremos mais fortalecidos e aptos para os cotejos e embates que nos são familiares.
Deve, pois, Goiás se conscientizar de que estamos contando com a sua
experiência. Com a vivência de nossos irmãos.
Jâ é chegado o instante de ensaiarmos legitimamente os nossos primeiros
passos pelas veredas da política partidâria, na sua verdadeira dimensão, para
que num futuro não muito longínquo estejamos também presentes no Congresso Nacional.
Assim pensando, despidos de quaisquer interesses pessoais, propugnamos para que os partidos políticos constituam seus diretórios também em
Brasília, a fim de que possamos exercitar o nOsso potencial através dos canais
adequados para os debates de carãter politico-partidário.
Nilo é crível e nem razoável que não nos dêem condições de não ficarmos
à margem do processo de desenvolvjmento nacional.
A que querem nos relegar, afinal?
A um povo sem voz?

648

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão li)

Março de 1980

Tal injustiça não se comete nem mesmo _aos Territórios Nacionais e sedades os casos de simples denúncia, modificando a alínea n do inciquer aos Municípios da mais simples expresSão.
so I do art. I• da Lei Complementar n• 5, de 29 de abril de 1970.
Queremos nossas esquinas e nossos bot~co.s._com a semente da preocuEm votaçãu.
pação política em debate, gerando paixões e sentimentos de amor aos homens
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
e à cidade.
(Pausa.)
Esta nossa preocupação tem que ser extendida à classe política de Goiâs,
Aprovado.
com urgência, para que assegure às suas sentinelas avançadas o constitucioO projeto de lei constante do requerimento que vem de ser aprovado
nal direito que todos os demais brasileiros conquistaram.
será arquivado definitivamente.
Podemos asseverar que os anseios politico-econômicos de Goiâs, são siaO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 3:
meses aos de Brasília.
Felizmente, o Partido Democrático Social se propõe, por suas mais exDiscussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
pressivas lideranças, a estudarem a matéria, ou seja, tornar aprovado o ProjeComissão de Redação em seu Parecer no 1.145, de 1979), do Projeto
to, ora em tramitação na Câmara dos Deputados, que institui Diretórios de
de Lei do Senado n9 159, de 1979, do Senador Jaison Barreto, que
Partidos Políticos no Distrito Federal.
dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviços
O Projeto tem por escopo os mesmos fundamentos doutrinários e pragde bordo_ de veículos de empresas de transporte de passageiros.
máticos contidos no parecer do então Secretário-Geral da ARENA, ilustre
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Deputado Prisco Viana, mantido em igual cargo no PDS, que então afirmava
Não havendo oradores, declaro-a encerrada.
textualmente:
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
"Com m_ais de um milhão de habitantes, sede dos Poderes Le- aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à --câmara- dos Deputados.
gislativo, Executivo e do Judiciário, Brasfiia é hoje o principal centro político do País. Embora não tenha o Distrito Federal represenE a seguint; a redaçào final aprovada
tação política é fácil prever que num futuro muito próximo essa siRedação final do Projeto de Lei do Senado n' 159, de !979, que
tuação será modificada, uma vez que através das suas lideranças a
dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviços de
população tem manifestado o desejo de participar do processo políbordo de veículos de empresas de transporte de passageiros.
tico nacional, inclusive elegendo representantes seus para o Congresso Nacional.
O Congresso Nacional decreta:
O eleitor de Brasília não vota, mas já se permite que o eleitor de
Art.
l 9 Ficam as empresas de transporte de passageiros, que ofereçam
outros Estados, residentes na Capital Federal, participe das eleições
alimentação a bordo de seus veículos, obrigadas a incluir, nos respectivos sergerais. No ano passado cerca de 90 mil eleitores de outros Estados
votaram em Brasília em candid-atos a Senador. Deputado Estadual e viços, produtos dietéticas recomendados para diabêticos submetidos a regime
de restrição alimentar.
Deputado Federal.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60
É evidente, portanto, a conveniência para os partidos políticos
(sessenta) dias contados de sua publicação.
de se organizarem no Distrito Federal. Daí recomendar-se que na
Art. 311 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
reforma á Sei feita na legislação eleitoral essa questão seja consideArt. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.
rada, alterando-se a redação do referido § 1• do art. 22 da Lei n•
5.682."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 4:
Com muito acerto, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Al·
ta, integrada também pelo Eminente Senador Lázaro Barboza, aprovou, à
unanimidade, o parecer do Senador Aluysio Chaves,_que corno relator darelevante matéria, assim se pronunciou:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 52, de 1980). do Projeto de
Lei do Senado n9 205, de 1979, do Senador Franco Montara, que
perrriite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não cumprir a
decisão judicial.

uconstitucional, jurídico e tecnicamente escorreito, o Projeto é
insusceptível de reparos.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão.
Louve-se, ademais, no mérito, o seu intuito de ensejar ao Distrito Federal as condições legais para organização partidária, neste
Encerrada esta, a redação é dada como aprovada, de acordo com o art.
antemanhã de uma nova etapa na vida político~institucional do 359 do Regimento Interno.
A matêria vai à Câmara dos Deputados.
Pafs.
O DiStritO Federal, como centro político das grandes decisões
E a seguinte a redação final aprovada
nacionais. não pode. de fato, continuar com sua população partiRedação final do Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1979, que
dária e eleitoralmente marginalizada, sendo certo que só construirepermite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não cumprir a demos instituições políticas estáveis, adequadas à nossa realidade e
cisão judicial.
aos nossos ideais com a participação esclarecida, consciente e responsável de todos os brasileiros.
O Congresso Nacional decreta:
Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto, ainda por
Art. fo O art. 643 do Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de f 1 de jaoportuno e conveniente."
neiro de 1973) é acrescido do seguinte parágrafo, passando a§ 19 o atual parágrafo único:
Tendo em vista que o Projeto em i-eferência não colide com nenhum dos
princípios dos partidos políticos em formação, pelo contrârio, com eles se
"§ 211 Se houver dolo na recusa do devedor, o juiz poderá decreconcilia, é de se esperar que todas as lideranças partidárias do Estado de
tar a sua prisão".
Goiás se mobilizem e fechem a questão em favor da aprovação do ProJ'eto.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Que seja de fato e de direito uma reivindicação de Goiás em favor dos
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrârio.
seus irmãos goiariOs de Brasília, fortalecendo, assim, o blocO político da· ReO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 5:
gião Centro-Oeste.
Com Direlórios Políticos, BrasOia terá, sem dtívida, um peso específico
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n11 92,
de maior significado e, por certo, no futuro, quando uma representação políde 1979 (n• 858/79, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Pretica madura e refletida se impuzer, Goiâs, como mãe que foi, pai que é, e pasidente da República, que autoriza o Departamento Nacional de
drinho que será, sentir-se-â assaz honrado, tanto quanto honrados somos,
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Minispor tê-lo lavrado no maior dos nossos preitos da eterna gratidão."
tério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no MunicfR
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'27, de 1980, do
Senador Franco Montara. solicitando a retirada do Projeto de Lei
do Senado n9 101, de 1978, de sua autoria, que exclui das inelegibili-

pio de lcó, Estado do Cearâ, e dâ outras providências, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 38 e 39, de 1980, das
Comissões:
-

de Assuntos Regionais; e

-

de Finanças.
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Art. 311 São competentes, dentro de suas atribuições legais, os ConseÇumpre à Presidência esclarecer que ao presente projeto não se aplicam
as normas estabelecidas no art. 141, II, B, do Regimento Interno, como foi lhos Federal e Regionais de Contabilidade, para conhecer das infrações a esta
Lei e aplicar as penalidades cabíveis.
anunciado por ocasião de leitura, em 22 de novembro do ano passado.
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Pode, portanto, a proposição sc:r emendada em plenário.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr, }9-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Item 7:
E lida a seguinte
EMENDA No I (de plenário)
Discussão, em segundo turno, do'Projeto de Lei do Senado n 9
80, de 1977, do Senador Orestes Quétcia, que acrescenta parágrafo
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1979
ao art. 774 do Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, tendo
Ao art. 29
__ PARECER, sob no 50, de 1980, da Comissão:
Dê-se a seguinte redã.ção:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
uArt. 29 A faixa de terra a que se refere ao artigo anterior, situada no Município de Icó, no Estado do Ceará, limita-se ao norte,
sul e oeste com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e, a leste, com José Dc:lfino e linha de contorno da Bacia hidráulica do açude público .. Lima Campos."

Em discussão o projeto, em Se&urido turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-lo, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, nos termos do
art. 315 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

Justificação
11 o seguinte o projeto aprovado
Redução do vencido para o segundo turno regimental do Projeto
A presente emenda objetiva tão-somente definir~ dC fOrma rD.ais Precisa,
de Lei do Senado n9 80, _de 1977, que acrescenta parágrafo ao art. 774
o Iirriile, -a-leste, da faixa de terra objeto da doação a que se refere o prOjeto.
do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943.
De fato, i expressão "C liilha de contorno'; friSerta no art. 29 do projeto, requer complementação, a fim de que sejam bem definidos os seus aspectos de
O Congresso Nacional decreta:
abrangência. Adita-se, assim, com esta emenda, a expressão, in fine, "da BaArt. I o O art. 774 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
cia Hidráulica do açude público "Lima Campos".
pelo Decreto-lei n9 5.452, de J9 de maio de 1943, passa a viger com o seguinte
Sala das Sessões, 28 de março de 1980 - Saldanha Derzi.
parágrafo 29, renumerando-se o atual parágrafo único para§ }9:
O SR. PRESIDENTE (Jorge l<alume) - Em discussão o projeto e a
''§ 29 A notificação postal somente será considerada recebida
emenda que vem de ser lida. (Pausa.)
mediante provas nos atas."
Não havendo quem queira discutf-los, declaro-a encerrada.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A matéria vai à Comissão de Constituição c Justiça para exame do projeArt. 39 Revogam~se as disposições em contrário.
to e da emenda; e às Comissões de Assuntos Regionais e de Fi~anças para estudo da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jorge l<alume) -Item 8:
O SR: PRESIDENTE (Jorge l<alume) - Item 6:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constiDiscussão, em turno único, ·do Projeto de Lei da Câmara n'il
103, de 1979 (no 1.604/79, na Casa de origem), que dâ nova redação

ao§ 40 do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre a sociedade por ações, tendo
PARECER, sob no I.I59, de 1979, da Comissão:
- de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no mérito, favorâvel.

tucionalidade, nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado no 170, de 1979, do Senador Pedro Simon,
que altera as Leis de n"'s 4.131, de 3 de setembro de 1962; 4.390, de
29 de agosto de 1964; e Lei no 4. 728,- de 14 de julho de 1965, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores
para o exterior, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob no 972, de 1979, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Senador Cunha Lima.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 3 de dezembro de
1979, tendo a discussão adiada para a presente data, em virtude da aprovação
A matéria teve sua discussão adiada para esta data, de acordo com a dedo Requerimento no 614/79, do Sr. Senador Jarbas Passarinho.
liberação do_Pienário de 12 de março em curso, aprovando o Requerimento
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
no
16/80.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Sobre a mesa, emenda cuja leitura será feita pelo Sr. fil-Secretário.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham.
11 lida a seguinte
(Pausa.)
EMEI'IDA No I (De plenário)
Rejeitado.
A matéria vai ao Ai'Quivo, feita a devida comunicação à Câmara dos DeAo Projeto de Lei do Senado no 170, de 1979.
putados.
Inclua-se o art. 5• da Lei n• 4.390, de 29 de agosto de 1964:
P o seguinte o projeto rejeitado
"Art. 59 O registro do investimento estrangeiro serã requeriPROJETO DE LEI DA CÂMARA No !03, DE 1979
do dentro de trinta dias da data de seu ingresso no País e indepen(NO 1.604/79, na Casa de origem)
dente do pagamento de qualquer taxa ou emolumento. No mesmo
Dá nova redação ao § 49 do art. 177 da Lei n9 6.404, de 15 de deprazo, a partir da data da aprovação do respectivo registro contábil,
zembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
pelo órgão competente da empresa, proceder-se-á ao registro dos
reinvestimentos
de lucros.
O Congresso Nacional decreta:
§ {9 Os capitais estrangeiros e respectivos reinvestimentos de
Art. i' O§ 4• do art. 177 da Lei n• 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
lucros já existentes no País, também estão sujeitos a registro, o qual
passa a vigorar com a seguinte redação:
será requerido por seus proprietários ou responsáveis pelas empre"Art. 177............•.•.......•..•••..••.. ., ....... .
sas em que estive_rem ~plicados, d~ntro do prazo de 180 (cento e oi§ (O
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tenta) dias, nã da~a da publicação desta Lei.
§ 20
······················----~·--···················
§ 2o O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crêdito
§ 3•
..•......•.••.......•........•.•......••........
determinará quais os comprovantes a serem exigidos para concessão
§ 49 As demonstrações contábeis serão assinadas pelos a_dmido registro dos capitais de que trata o parágrafo anterior.
nistradores e por contadores legalmente habilitados."
Justificação
Art. 29 Aos técnicos em contabilidade que tenham assinado demons~
A presente emenda visa não s_ó corrigir a falha ocorrida na apresentação
trações de sociedades anônimas atinentes a, pelo menos, dois exercícios financeiros imediatamente anteriores à publicação desta Lei, fica ãssegurado o di- do referido projeto, como manter disposisitivos da maior importância para a
-reito de continuarem a exercer a profissão nas mesmas companhias a que es- citada proposição.
tejam vinculados.
Sala das Sessões, 28 de março de 1980. - Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Em discussão o projeto e a Ora- dizem que a vencedora Seda a Corrente liderada pela ex-Deputada Ivete
Vargas, outros que seria a corrente liderada pelo ex-Governador Leonel Briemenda que acaba de ser lida.
zola, pretensão esta também apoiada por um bloco parlamentar expressivo
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
no Congresso Nacional.
O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Todos conhecem a história. Antes da vigência da atuallei, algumas pes- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
soas ligadas a essas duas tendências pleitearam a fundação do Partido. Esses
É de profunda significação- o projeto do nobre Senador Pedro Simon,
pedidos foram arQuivados porque eram violentadores da lei.
que regula a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores de emRecentemente, com a promulgação da reforma partidária, a disputa nopresas para o estrangeiro.
vamente se formou em torno da sigla. O Tribunal mandou arquivar os dois
Finda a Sessão Legislativa do ano passado, disse eu aqui que ia apreprocessos, as duas pretensões, alegando que elas foram feitas extemporaneasentar um projeto, que já estâ elaborado, pelo qual se tenta impedir essa fuga
mente, que foram feitas antes da regulamentação do próprio Tribunal, a
de capitais iiãcionais, numa hora em que o Brasil precisa de dinheiro, através
quem fora cometido esse encargo.
de uma clandestinidade favorecida, e se vão depositar em países que recebem
Entendeu o Tribunal que o processo era de natureza administrativa e que
essa corrente de depósitos, a Suíça, o Líechtenstein, as Bahamas e outros paínão poderia ser complementado, nas exigências feitas pela regulamentação e,
ses que tratam do assunto.
por conseguinte, o arquivamento foi determinado.
Na oportunidade, na Sessão Legislativa, o nobre Senador Lázaro BarboO Sr. Mauro Benevides (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
za, servindo-se da minha idéia, apresentou um projeto, mas não nos termos
O SR. LEITE CHAVES (PR) - Co!ll todo o prazer, ouço V. Ex•
daquele que quero apresentar. Pretendo que se considCre como incursó iiâ
Lei de Segurança Nacional todo brasileiro que flZer depósito clandestino no
O Sr. Mauro Benevldes (CE)- O nosso partido, o Partido do Movimenestrangeiro, a não ser que seja um depósito normal. via bancária e que se auto Democrático Brasileiro, nobre Senador Leite Chaves, foi impelido a solicitorize o Poder Legislativo a investigar esses depósitos.
Sr. Presidente, o projeto do nobre Senador Orestes Quércia, de que o Se- tar ao Tribunal Superior Eleitoral a retirada da documentação que a ele havia
nado está tomando conhecimento, regula a remessa de lucros de empresas sido encaminhada com o pedido de registro, nos termos da Lei da Reforma
para o exterior. Ora, ou o Brasil corta esse fluxo de dinheiro que estâ saindo, Partidária. Isto porque, ao regulamentar aquele diploma legal, o Tribunal Suuns através dos lucros e outros através de depósitos clandestinos, ou então, perior Eleitoral entendeu de apresentar como exigências bâsicas, além da
viveremos aqui à mingua, enquanto países como a Suíça, Liechtenstein, qualificação de cada um dos seus fundadores, mais a apresentação prévia da
Bahamas recebe esse fluxo de capital brasileiro, vivem, Sr. PreSidente, desses composição de comissões provisórias, em um quinto de nove unidades da Federação. Em razão disso, o Presidente Ulysses Guimarães, após Consultar
capitais, porque lá eles recebem juros desses depósitos brasileiros.
Portanto, vou apresentar, na próxima semana o meu projeto que, inclu- os companheiros da Comissão Nacional Provisória do novo Partido, solicisive, autoriza o Poder ExecutiVo ·a investigai, através do Ministério das Re- tou ao TSE a devolução desses documentos, a fim de que fossem complemenlações Exteriores, e até a cortar relações diplomáticas com esses países quere- tadas essas duas exigências das instruções baixadas pelo TSE. Mas posso informar a V. Ex•. e através deste aparte à opinião pública do País, que logo
cebem depósitos clandestinos; a Suíça é o primeiro deles.
Sr. Presidente, o projeto do nobre Senador Orestes Quércia está na faixa após a Semana Santa, o nosso Partido, a exemplo do que jã fez o de V. Ex•
destas nossas conjecturas, de impedir a hemorragia de dinheiro nosso - o ingressará com a sua documentação no Tribunal Superior Eleitoral.
fraco, o-p-OU"t':"O dinheiro brasileiro- através de lucros das empresas ou depóO SR. LEITE CHAVES (PR)- Agradeço a V. Ex• o esclarecimento. E,
sitos clandestinos que fazem a fuga do capital nacional para bancos de nações de fato, logo após o arquivamento, o Partido Trabalhista, em pedido por
prósperas e tranqUilas. (Muito beml Palmas.)
mim também subscrito, novamente pediu o seu registro. Mas o fez dentro de
um rigor absoluto, com a observação de todas as normas e de todas as exigênO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Continuam em discussão o cias, desde que o Tribunal considera esse processo como de natureza adminisprojeto e a emenda. (Pausa.)
trativa e, por conseguinte, formalística. Todos os nossos dados foram refei~
Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão.
tos, e o processo está em andamento.
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça para que declare,
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -_Permite V. Ex• um aparte?
expressamente, se a emenda sana o vício de inconstitucionalidade argUido.
O
SR. LEITE CHAVES (PR)- Com todo prazer, Senador Dirceu CarO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Item 9:
doso.
MATffiiA A SER DECLARADA PREJUDICADA
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador, em matéria de registro de
Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1978- Complementar, do
Senador Evandro Carreira, dando nova redação à alínea n, inciso I, Partido nem a palavra de V. Ex•, nem a palavra do nobre Senador Mauro Beart. }9 da Lei Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabe- nevides, têm muita valia. O que tem valia ê este papel que vou ler agora. f.
uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral- TSE- que agora fui lã apa~
lece os casos de inelegibilidades, e dá outras providências.
nhar. A ata da sessão e a discussão do cancelamento do registro do Partido
A Presidência, nos termos do art. 369, b, do Regimento Interno, e
conforme o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, declara prejudica~ Comunista que gerou aqUela confusão louca.
Mas, diz a certidão:
do o Projeto de Lei do Senado n9 199, de 1978~Complementar, uma vez que o
Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1972, aprovado pelo Plenário, versa sobre
"GERALDO DA COSTA MANSO, SECRETÁRIO DO
matéria idêntica.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na forma da lei.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estã esgotada a matéria consCertifica, a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo os
tante da Ordem do Dia.
livros e demais papéis da Secretaria, verificou constar que até esta
Hã oradores inscritos.
data somente foram requeridos os registras provisórios dos seguinConcedo a p3.lavra ao nobre Senador Leite Chaves.
tes Partidos Políticos: 1•) Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), peO SR. LEITE CHAVES (PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Predido subscrito por Candida Yvete Vargas Martins e outros, prato-sidente, Srs. Senadores:
colado sob o n9 3.986, em vinte um (21) de novembro de mil novecentos
Poucos assuntos têm sido objeto de comentários tão celerados quanto o
e setenta e nove (I 979) e que passou a constituir o Processo n9
caso do registro do Partido Trabalhista Brasileiro.
24 da Classe VII (sétima); 2•) Partido Nacionalista (PN), pedido
Essa disputa de siglas tem sido uma constante nos jornais, no rádio, na
subs--crito por Paulo Antonio Dias Menezes, protocolado sob o n.,
televisão, nesta Casa e na rua, e quase se tornou- objeto de uma torcida nacio4.046, em vinte e três (23) de novembro de mil novecentos e setenta e
nal.
nove (1979) e que passou a constituir o Processo n9 25 (vinte e cinco)
É dentro deste clima que o Partido Trabalhista Brasileiro está-se constida Classe VII (sêtima); 3•) Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), petuindo. E veja V. Ex• que dificuldade se tem formado em torno da nossa orgadído subscrito por Leonel de Moura Brizola e outros, protocolado
nização! A lei estabeleceu prazo, inclusive, para que Senadores e Deputados,
sob o n9 (um) l, em 2 (dois) de janeiro de 1980 (mil novecentos e oi~
estaduais, federais e vereadores, fizessem opção por blocos parlamentares, satenta) e que passou a constituir o Processo n9 26 (vinte e seis) da
bido como blocos são antecipação dos Partidos. E essa dúvida, essa incerteza
Classe VII (sétima); 49) Partido do Movimento Democratico Brasi~
em torno de siglas impediu que centenas, milhares de vereadores, muitos preleiro (PMDB), pedido subscrito por Ulysses Guimaraes e Aldo Fafeitos, Senadores, inclusive, optassem pelo f'artido Trabalhista Brasileiro.
gundes, protocolado sob o n9 426 (quatrocentos e vinte e seis) em 8
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(oito) de fevereiro de 1980 {mil novecentos e oitenta) e que passou a
constituir o Processo n\1 27 (vinte e sete) da Classe VII (sétima). Certifica, ainda, que atê esta data nenhum dos referidos processo$ foi
julgado pelo Tribunal. O referido é verdade e dou fé, reportando-me
ao que consta nesta Secretaria. Subsecretaria Judiciâria em 12 (doze) de março de 1980 (mil novecentos e oitenta). Eu, Maria Guiomar, T'ecnico Judiciâ.rio uB", datilografei a presente certidão, que
vai assinada por mim, Rozalia Oliveira, Diretora da Subsecretaria
Judiciária. Visto: , Diretor da Secretaria de Coordenação
Administrativa. Eu, Geraldo da Costa Manso, Secretârio do Tribu·
nal Superior Eleitoral, subscrevo e assino.
Só isso, lâ no Tribunal Superior Eleitoral, não hã mais nada sobre PDS,
nem PP. E, desses, os dois jâ foram arquivados, porque dos partidos trabalhistas só dois estão em andamento. E sob este fundamento de que não há
partido registrado no País, segunda-feira entro com requerimento no Supre·
mo Tribunal Federal com uma ação pedindo o recesso da Câmara e do Senado enquanto não se registrarem os partidos políticos no País. Não há nenhum
partido político registrado e, portanto, não pode haver representação desses
partidos, nem na Câmara nem no Senado.
O SR. LEITE CHAVES (PR) - Agradeço a informação de V. Ex• e
quero dizer o seguinte: esses dois registres do PTB foram cancelados e novos
pedidos já foram formulados e tanto que sei estão em andamento; aquele
subscrito pela ex-Deputada Ivete foi distribuído ao Relator e também o nos~
so, por dependência.
Mas, Sr. Presidente, acabo de estar no Tribunal e fui verificar o processo
requerido pela nossa competidora, já que o nosso era õbjeto de meu conheci~
mento e descobri, Sr. Presidente, notei, pelo exame perfunctório o mais liminar, que, ainda que o Tribunal quisesse dar, por qualquer motivo, a ela o re~
gistro, ele estaria irilpedido de fazê-lo, por uma simples razão, porque apretensão não é apenas nula, ela é em sua peça fundamental, inexistente. Por
quê? Porque o Partido foi constituído a 26 de março de 1979, nessa época a lei
estabelecia a proibição do uso do nome ou sigla de qualquer dos partidos que
tivesse sido extinto em razão do Ato Institucional n\1 2. Então, a peça con-stitutiva de fundação do Partido, pleiteado pela ex-Deputada é mais do que nula, porque é inexistente. Ela foi feita na vigência da Lei 5.682, qu.e dizia expressamente que os antigos partidos extintos pelo Al-2 não podenam ser restabelecidos no seu programa, no seu nome ou na sua sigla. Então, repetidamente,.
essa mesma ata foi republicada a título de ré-ratificação. Mas tanto' os a tos
nulos, quanto os inexistentes, não se convalidam, têm que ser refeitos em sua
inteireza. E aQui está o último Diário Oficial que, em sua última publica,c;ão, à
página 19.780, do dia 24 de dezembro de 1970, diz o seguinte:
'ManifCsto de ratificação e retificação dos atos constitutivos
do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, fundado em 26-3-79."
4
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gislativas e das Câmaras Municipais. Os blocos de que trata este artigo serão constituídos dos filiados a um mesmo partido e organização, vedado ao parlamentar transferir-se para outro bloco."
EntãO, Sr. Presidente, a situação enseja conjecturas as mais singulares.
Esses blocos têm uma vocação de se enfeixaram em partidos e agora mesmo
no Congresso já estão definidos, praticamente, cinco blocos parlamentares,
tanto pelo Senado quanto pela Câmara, inclusive o nosso. A relação interna
nominal dos parlamentares já faz réferência à própria sigla. Aqui, nós atuamos em lideranças, em nome oficial desses blocos, porque a lei assim estabeleceu. A lei não estabeleceu que esses blocos só teriam vigência, só teriam
atuação, depois do registro dos partidos...
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

V. Ex• permite um aparte?

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Srs. Parlamentares. Ainda mais,
conferiu-lhes personalidade jurídica. Sr. Presidente, esses blocos têm que ser
considerados, tanto é que, até o final deste discurso, vou requerer à Mesa que
oficie ao Tribunal Superior Eleitoral que já existem cinco blocos em funcionamento, dando-lhes os nomes. Porque alguém por capricho, ou mesmo em
processo de chantagem, poderia registrar um Partido, com o nome por exemplo de Partido Democrata Social. Quando o PDS fosse pleitear tal direito o
Tribunal haveria de negar acolhida sob o pretexto de anterioridade de iniciativa. Isto poderia acontecer com o PMDB, com o Partido Popular. Esses blocos então se inviabilizariam porque um gupo. de 101 pessoas, ter-se.ia antecipado nisso. Pergunta-se: o partido político pode ser objeto de capriCho de
uma pessoa ou um grupo qualquer? O argumento, pois, de precedência não
pode prevalecer.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -

V. Ex• me permite um aparte?

O SR. LEITE CHAVES (PR)- Sr. Presidente, o partido político é uma
pessoa jurídica de direito público de alto alcance social e político; pertence à
coletividade e, neste caso específiCo, o Tribunal jamais pode deixar de considerar a existência prévia de blocos parlamentares. Porque se a vocação de um
partido, se a sua condição existencial é a constituição de bloco, como, na concorrêncía de duas siglas, poderia o tribunal deixar de atribuí-la à facção que
jâ apresentasse um bloco constituído?
· Concedo o aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Leite Chaves, as palavras
de V. Ex• são de grande significação nesta hora dicícil e singular que estamos
vivendo. A lei extinguiu os partidos. Não há partidos no País. A constituição
Federal trata em um capítulo dos partidos políticos. Ela é quem garante a
vida partidâria do País. Para haver Senador, Deputado Federal, deputado
Estadual, Vereador, etc, é preciso que haja um estado de partidos. E nós não
temos partidos. Criou-se aqui essa denominação de bloco, mas ele não existe
bloco partidârio. Através de uma lei falou-se de bloco partidário, mas uma lei
não se sobrepõe'ao Texto Constitucional. Este é o fundamento da ação que
proponho ao Supremo Tribunal Federal. Não havendo partido neste Paísnão há nem aqueles que foram extintos, nem aqueles que não foram criados,
a certidão do Tribunal é meridiana- não pode haver representação nem Câmara e nem Senado. É uma engenharia de artificio a Mesa do Senado criar
bloco parlamentar. O Supremo Tribunal Federal deverá anular isso. A anulação disso vai resultar em recesso para não criar uma situação pior ainda,
porque o pior seria o fechamento e o não reconhecimento de ninguém, pois
não há mandatos, porque não hâ partido registrado. A Constituição Federal
fala em partido político; a lei é que fala em bloco, e a lei não pode sobrepor a
Constituição Federal. A Mesa, através de um ato - nem uma resolução de
um ato se sobrepõe à Constituição, à Emenda Constitucional, às Leis Delegadas, às Leis Ordinârias e os projetos de Resolução- quis sobrepor a tudo isso, criando os blocos do PMDB, PDS, PT, PP, PTB. Não há nada disso. Vamos pleitear junto ao Supremo TriOunal Federal, na terça-feira, através de
uma ação com o fundamento de que não hã organização partidária no País.
Não há partido registrado, portanto não hâ partidos, porque os que haviam
foram extintos e blocos partidários não hâ, porque a Constituição Federal
fala somente de partidos políticos.

Logo, é uma peça mais do que nula, é inexistente. É como se alguém fizesse uma escritura de venda da lua, de compra do sol, de hipoteca das praias.
Isso dâ à Casa posição de tranqílilidade quando o registro do Partido Trabalhista, por nós pleiteado, com rigorosa observação de todas as formalidades
estabelecidas pela lei. ~esse ato de plena nulidade que hoje é invocado como
sendo possível de acolhimento, porque foi registrado em primeiro lugar. Primeiro: jamais o fato de alguém chegar em primeiro lugar com um ato nulo,
ou uma pretensão nula, viabilizaria este ato; segundo, a lei não fala em precedência, ainda que fosse válido, ainda que esse processo não fosse inexistente
como é, violentador da lei como foi, ainda assim, o critério de precedência somente poderia prevalecer quando critêrios maiores não se justapusessem em
hierarquia. Estamos vivendo uma situação singular. E uma época em que os
Partidos são criados e não entram desde logo em funcionamento, e ficarão
funcionando, ao mesmo tempo, os blocos partidârios. Então, os blocos são
organizações que têm uma vocação de integrarem ou corporificarem o partido, porque dessa forma, se a lei estabelece que o partido que não alcançar um
determinado quantum de votação não serâ tido por tal então, como na concorrência de dois partidos poderia o Tribunal deixar de considerar um, que jâ
tem o suporte de um bloco partidário, com a soma de mais de 2 milhões de
votos. somando-se sua representação nas duas Casas.
O SR. LEITE CHAVES (PR) - Não hã dúvida alguma de que a quesAlém do mais, Sr. Presidente, os blocos partidários têm existência legal e
jurídica e preexistiram à oportunidade de pedido de registro dos partidos, tão que V. Ex• levanta é da mais alta indagação. Realmente hã um conflito
porque a regulamentação só recentemente veio a ser feita e desde a época da entre a Lei ordinária e a Constituição. Somente quero fazer a defesa da Casa, que se baseou pelo menos na lei para justificar a regulamentação dos blo·
Lei 6.767, de 20-12·79, que se estabeleoou:
cos, que é o art. 39. Mas, realmente essa lei estâ em conflito com a Consti"Durante a presente legislatura e até o registro e funcionamen- tuição. De modo que creio não será impertinente a pretensão de V. Ex• E uma
to dos partidos, os parlamentares reunir-se-ão em blocos, sob cuja questão de alta indagação legal.
organização e atividade disporão, através de ato próprio, as mesas
Como eu dizia, houve um caso muito singular na questão da regulamendo Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias Le- tação. O Tribunal Superior Eleitoral exigiu mais do,que a lei. Na sua regula-
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mentação, ele exigiu a formação das Comissões Municipais, coisa que não
Diz também:
fora objeto de exigência legal. Mas tem sido da tradição brasileira que a regu"O processamento de matéria-prima pelo parque refinador da
lamentação exceda em exigências os termos da Lei. O nosso Partido se acocompanhia alcançou 73 milhões e 900 mil metros cúbicos."
modou, não recorreu, e renovou o pedido de registro. Mas o Tribunal deu
como motivação, em um dos votos que arquivou o processo, serem aquelas
Revela ainda que:
exigências necessárias para caracterizar os partidos como sendo de excessão
"A capacidade da frota nacional de petroleiros atingiu 4,1 minacional, natureza nacional.
lhões de toneladas de p9rte bruto."
Veja V. Ex• que hâ um certo fundamento nisso, porque senão um grupo,
E diz mais:
sem qualquer representatividade poderia inviabilizar uma corrente de opinião. Foi, i"nclusive, o caso da ex-Deputada I vete Vargas. Veja V. Ex• quais
.. As importações de petróleo alcançaram 58,2 milhões de mesão os fundadores do partido de S. Ex•. No pedido inicial, antes da segunda
tros cúbicos, no valor de 6 bilhões e 264 milhões de dólares, ao
publicação, eram os fundadores 10 pessoas de Pernambuco, 7 do Rio de Japreço mêdio de 17 dólares e 11 centavos por o barril."
neiro, 2 de Niterói e 98- de São Paulo. Nessa republicação do ato nulo passaAlêm desses números, Sr. Presidente, que li como simples amostra, seram a ser apenas 107, sendo 86 de São Paulo, 6 do Rio de Janeiro, uma do
guem muitos outros, mais de mil números, como já disse, relativos às várias
Rio Grande do Sul e uma do Paranâ.
facetas das atividades da PETROBRÁS. Números relativos, por exemplo, ao
Além do ato ser manifestamente nulo, porque seu termo contitutivo foi balanço patrimonial; números da demonstração da movimentação das contas
feito numa êpoca em que a lei impedia o uso da sigla, não só do PTB como da do patrimônio líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 1978 e
UDN, do PSD, dos antigos partidos, a sua constituição foi feita por pssoas 1979; números relativos a notas da diretoria sobre demonstrações financeiras;
que moravam numa mesma cidade, na sua quase totalidade, cm 98% das pes- números e mais números do balanço patrimonial consolidado; outros muitos
números da demonstração do resultado consolidado; mais números ainda da
soas signatárias.
demonstração da origem e aplicações de recursos; e, por fim, números finais
Sr. Presidente, quero tranquilizar a Casa quanto a nossa expectativa em das notas s_obre as demonstrações finaCeiras consolidadas em 31 de dezembro
razão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. É uma Casa composta de de 1978 e 1979. Milhares de números, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, repito.
homens da mais alta qualificação moral e jurídica. Pessoas cuja designação Mas aquele número que o grande público tinha mais interesse em saber,
som:ente é feita depois do exame e apreciação do Senado. Por esta razão, Sr. aquele número que diz respeito à produção de petróleo, esse número não está
Presidente, estamos extremamente tranqUilos quanto ao resultado dessa deci- aqui, neste alentado documento. Esse número foi- não hâ outra palavrasão. Durante meses essa polêmica poderá ser mantida em jornal, mas sem simplesmente escamoteado.
fundamento. Porque se qualquer jornalista, qualquer pessoa nesta Casa se
dispuser a examinar o processo ....;. não digo nem o processo, Sr. Presidente.
O Sr. Almir Pinto (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
Ba~ta ver o seguinte, basta examinar a página 19.780 do Diário Oficial de 24
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Pois não.
de dezembro de 1979, para verificar a nulidade vestibular. :E: que o ato primeiro, a ata constitutória, é de 26 de março de 1979, quando a lei impedia que alO Sr. Almir Pinto (CE)- Quando V. Ex• leu o dado de !81 milhões,
pensei que fosse 181 mil barris.
guêm tentasse viabilizar um partido com aqueles nomes antigos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Cento e oitenta e um milhões de
Sr. Presidente, eu tinha outras considerações a fazer. Eram considemetros cúbicos das reservas. O documento revela que as reservas de petróleo
rações para complementar este meu discurso_. Entretanto, o tempo foi reduzipassaram de 181 milhões de metros cúbicos para 201 milhões, de 1978 para
do, e não pude deixar de ouvir os apartes com que me honrou o nobre Sena79.
dor Dirceu Cardoso. Em razão disso concluo, porque vejo que V. Ex', Sr.
O Sr. Almir Pinto (CE) - Obrigado.
Presidente, já me adverte.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Mas estava dizendo, Sr. PresidenO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Porque temos outros _oradores
te e Srs. Senadores, que o grande número, o número da produção de petróleo
inscritos, aguardando a vez; apenas por isso.
de 1979 não foi revelado neste alentado Resumo das Atividades da PEO SR. LEITE CHAVES (PR)- Mas, espero Sr. Presidente, em outra TROBRÃS.
oportunidade, voltar com mais detalhes, para mostrar a inteira inviabilidaO documento apenas tangencia. E como tangencia! É uma tangente que,
de, a inteira impertinência desse intento, que não sei com que interesse, prona verdade, não atinge nenhum ponto da circunferência, pois, quanto à procura inviabilizar o nascimento do Partido Trabalhista Brasileiro; procura cor- dução, ele apenas diz:
tar a sua trajetória histórica, entregando-o a mãos que jamais se compatibili..A produção dos campos marítimos superou a queda da conzariam com os seus fundamentos estatutários e com a sua luta em favor do
tribuição dos campos terrestres, invertendo a tendência declinante
operariado brasileiro. Muito obrigado a V. Ex' (Muito beml)
observada na produção dos últimos anos."
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Com a palavra o nobre SenaRepito, relativamente à produção de petróleo, apenas diz _o documento:
dor Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A PETROBRÃS fez publicar em grandes jornais do País, no último dia
18, um relatório que ela chama de .. Resumo das Atividades Desenvolvidas
pela PETROBRÃS e sua Subsidiãrias, em 1979".
Esse relatório, esse resumo compreende três pâginas, que vi, igualzinhos,
publicados em sete jornais, dois desta Capital, dois do Rio de Janeiro e os outros três de São Paulo.
O relatório está cheio de números, Sr. Presidente, possivelmente bem
mais de mil números há neste Resumo das Atividades da PETROBRÁS.
Vamos destacar alguns tópicos. Diz aqui:
'~Foram concretizados 49 contratos de risco, implicando em
compromisso mínimo da ordem de 320 milhões de dólares."

"A produção dos campos marítimos superou a queda da
tribuição dos campos terrestres."

con~

Mas, afinal, qual foi a produção de petróleo em 1979? A resposta não está neste documento - documento da Diretoria da PETROBRÁS, assinado
pelo seu Presidente e por todos os seus diretores. Onde está este número?
O número foi revelado não pela Diretoria. mas pela Assessoria da Imprensa da PETROBRÁS. no seu Informativo Petrobrâs n9 I, deste ano, onde
diz:
"A produção de petróleo em 1979 alcançou 9 milhões~' -em
números redondos - "e 928 mil m3 • Isso corresponde a uma mêdia
diâria de produção de 171 mil e 79 barris."

Então, aquele número que foi escamoteado pela Diretoria, felizmente,
foi revelado pela Assessoria de Imprensa. Palmas, portanto para a Assessoria
de Imprensa da PETROBRÃS.
A omissão de um dado dessa importância tem uma significação muito
..A metragem perfurada alcançou, no ano passado, 704 mil megrande. A meu ver, a Diretoria, ou tão-somente o Presidente da empresa se
tros. O mais alto nível obtido pela companhia."
achou em revelar o número, relativo à produção, de nove milhões, novecenMais adiante:
tos e vinte e oito-mil metros cúbicos, m1mero este inferior à produção de dez
''As reservas de petróleo aumentaram de 181 milhões de metros anos atrás. Tenho aqui os números oficiais, de relatório da PETROBRÁS:
cúbicos para 201 milhões."
precisamente hã dez anos, em 1969, ela extraiu dez milhões, duzentos e vinte e

Outro tópico revela o seguinte:
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um mil metros cúbicos. Agora, dez anos depois, extraiu apertas-nove milhões,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL) - Pelo próprio nome da compa·
nhia, ela tem que ser fiel à sua denominação: Petróleo Brasileiro s; A".
novecentos e vinte e oito mil metros cúbicos.
por não ter sido fiel à sua própria denominação, por ter-se levado a atividaO Sr. Almir Pinto (CE) - V. Ex' me permite um aparte?
des marginais, que estamos hoje nesta entaladela de, como confessa o resuO SR. LUIZ CAVALCANTE (AL) - Pois não, nobre Senador Almir mo, termos despendido com a aquisição de petróleo 6 bilhões e 264 milhões
Pinto.
de dólares no ano passado. Neste ano não sabemos quanto iremos despender,
O Sr. Almir Pinto (CE) - Isso vem comprovar o que jâ era revelado, possivelmente mais de lO bilhões de dólares. Se não me falha a memória, o
não sei se ainda no Governo do Presidente Geisel, de que estão se exaurindo próprio Presidente Figueiredo jã aventou a possibilidade de que importare-os poços da Bahia, com um decesso jâ bem acentuado naquele momento, da mos, este ano, I I bilhões de dólares de petróleo.
Nobre Senador Almir Pinto, V. Ex' também aludiu a fases da PEprodução de petróleo lã na Bahia. De certo, essas perfurações submarinas
vieram dar mais ou menos um contrabalanço na situação do esgotamento dos TROBRÁS em que- pouco se investiu na explor3ção prOdução. Tenho aqui
poços da Bahia, mediante, justámente, as perfurações na plataforma conti- em mãos publicação Oficial, que V. Ex' também recebeu recentemente, do
nental. Talvez tenha sido isso o que mais ou menos equilibrou; mas, que os Engenheiro José Marques Neto, um dos atuais Diretores da PETROBRÁS,
onde revela que a relação entre o investimento na ·exploração e produção e os
poços estão se exauriildo, isso ê do conhecimento público.
investimentos totais da empresa, em 1979," situou-se em 54%. Isso, em 1979,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- É verdade, eminente Senador AI· mas passamos anos e anos com essa relação na casa dos 20%. Neste ponto, temir Pinto, que se vêm exaurindo os campos da Bahia. Mas, felizmente, o Brasil mos que fazer uma referência muito especial, fazer justiça àquele Presidente
não é só a Bahia, nem Sergipe. Temos a Bacia do Paranâ, quase absoluta- da PETROBRÁS que mais investiu na pesquisa e na produção, que foi oComente virgem, que somente agora a PETROBRÁS resolveu abrir à concor- ronel Janary Gentil Nunes.
Em 1957, a relação do investimento na exploração e produção e os invesrência, decidindo entregar parte dela a um órgão de São Paulo e outros grandes blocos à iniciativa privada. Temos também a Bacia Amazônica, onde, em timentos totais atingiu a mais de 70%, precisamente a 70,4%. No ano seguinrelação às suas dimensões, os 20 ou 30 furos IA feitos não representam quase te, ainda na administração Janary Gentil Nunes- foi em dezembro de 1958
nada, não têm quase significação. E tanto mais quanto todos os nossos vizi- que deixou a PETROBRÁS - chegou ainda a 62%, e nunca mais ela alnhos amazônicos têm petróleo em relativa abundância: A Bolívia, com muito cançou àqueles percentuais.
Sr. Presidente, eram estes números que eu pretendia mostrar aos meus
petróleo; o Peru, auto-suficiente em petróleo; o Equador, auto-suficiente; a
Colômbia, também produzindo petróleo. Infelizmente no Brasil, a PE- colegas, não no propósito de fazer uma crítica destrutiva, absolutamente. O
TROBRÁS, não conseguiu ainda, do lado de cã, achar o petróleo de que tan- meu propósito, com a revelação destes números, ê estimular a companhia estatal para gue ela seja fiel a sua denominação - Petróleo Brasileiro Sociedato necessitamos.
de Anónima. Extrair petróleo do solo pãtrio é sua função primordial.
O Sr. Almir Pinto (CE)- V. Ex• agora me faz relembrar que, quando da
O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex' um aparte?
presença do Ministro César Cais na Câmara Federal, o Deputado João
Cunha, de São Paulo, andou fazendo urnas incriniinações à política do Governo
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Pois não.
passado, porque, ao invés de perfurar, fazer prospecções, preferiu comprai' o
O Sr. José Lins (CE)- Meu caro amigo, nobre Senador Luiz Cavalcanpetróleo. O Ministro César Cais respondeu que, possivelmente, o Governo
Geisel, no momento, naquela oportunidade, achasse mais barato comprar do te, eu jã me acostumei a admirar os s.eus pronunciamentos e o testemunho da
palavra
de V. Ex', sempre séria, segura, representa um patrimônio desta Caque perfurar. Mas, corno V. Ex• diz, agora mesmo a PETROBRÁSjã estã se
voltando para as prospecções, porque- V. Ex' sabe- quando o Ministro sa ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Obrigado.
César Cais assumiu o Ministério das Minas e Energia teve o cuidado_ de desO Sr. José Uns (CE)- ... e ela vem sempre alertando o Governo para a
dobrar a Diretoria da PETROBRÁS em Diretoria Comercial e de Prospecções e isso deve dar algum resultado. Agora mesmo S. Ex' estã no Norte e necessidade de cuidar dos graves problemas nacionais, um dos quais é realirã até Nova Olinda, para ver se consegue, justame_itte; uffia fevitalizaçãO da- mente o relacionado com o petróleo. A luta de V. Ex' tem sido no sentido de
queles poços de Nova Olinda, porque, ilo pensar de muita gente, ali existe pe- conseguir que o País procure encontrar o caminho da solução de seu probletróleo de verdade, como na foz do Amazonas, jâ no Amapâ.
ma energético Principalmente V. Ex' tem lutado para que a PETROBRÁS tenha mais eficiência, o que é fundamental para a economia do País. Acho que
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Muito obrigado a V. Ex•
a luta de V. Ex' é uma luta que nos honra e que honra esta Casa. Tenho a imAinda em aditamento ao seu aparte anterior, nobre Senador Almir Pin- pressão de que esse pronunciamento que V. Ex' faz, hoje, aqui, na Casa, ele,
to, quero referir-rrie a uma das causas principais, ou talvez mesmo a causa de qualquer modo, reflete no seu pensamento, acredito, o reconhecimento de
principal, a causa essencial, a causa maior, que fez com que a produção de uma certa inflexão, embora pequena, no tipo de atuação da PETROBRÁS.
1979 fosse inferior à produção de 1969, OU por outra; que nestes dez últimos Realmente, a produção da PETROBRÁS, e mesmo o· trabalho de prosanos a produção tenha estado praticamente estagnada. b que em 1967 a PE- pecção, praticamente todos _os objetivos no campo interno do País para o
TROBRÁS por sua diretoria, tomou a resolução de perfurar 690 mil metros nosso suprimento de energia, vinham sofrendo nos seus resultados um declílineares por ano, aChando eles, os dirigentes de então, que, se perfurassem 690 nio impressionante. V. Ex' nos chamou a atenção, lembro-me bem, no ano
mil metros por ano, em lO anos seríamos auto-suficientes. Vou ler o texto da passado, so~re os números que nós vínhamos conseguindo, comparando com
publicação da PETROBRÁS, intitulado Panorama do Setor Petrolífero, edi- o trabalho de outras empresas do México, da Argentina que têm conseguido
tada pelo Ministério das Minas e Energia:
muito melhores resultados dos que nós. De qualquer modo, parece auspicioHÊ possível atingir nível de atividades requerido para a auto-suficiência so que, no ano passado, tenhamos tido pelo menos os 4% a mais na pt;odução
da produção de petróleo, em face da presente capacidade administrativa e de combustíveis, tendo em conta o aumento na utilização do gâs que passou a
técnica da PETROBRÁS, desde que esta não se disperse em outras atividades refletir, também, um interesse maior. Quanto às reservas, segundo os dados
marginais" -o que a companhia fez abusivamente- do objetivo básico do que V. Ex• traz e aqueles também citados pela Mensagem do Presidente da
monopólio e que se concentre nos trabalhos de pesquisa e lavra. As relações República, elevaram-se, no ano passado, de 9%. Se não me falha memória, os
verificadas no passado entre o número de poços completados, quantidades de números citados pela Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da
metros perfurados e o valor das reservas definidas conduzem à estimativa de República são também animadores no que diz respeito à prospecção sísmica,
perfuração de seiscentos e noventa mil metros por ano, para que seja atingida que cresceu em 35% em terra e 85% no mar. No campo da perfuração, as metas também se elevaram, conseguiram melhores resultados, cerca de 24% acia produção desejada, ou seja, a auto-suficiência."
ma do que se obteve em 1978, tanto na terra como no mar. Parece também
O Sr. Almir Pinto (CE}.:.:.: V. Ex' vê um fato muito real, que foi a disper- bém razoãvel o resultado obtido pela PETROBRÁS no campo do desenvol~
são das atividades da PETROBRÁS. Agora mesmo, a imprensa noticiou vimento da produçã_o de poços antigos e novos. Tentei lembrar e verificarescomo que uma discordância do Ministro César Cais com o Presidente da PE- ses aumentos. Parece-me, salvo engano, que foram substanciais, principalTROBI~ÁS, Sr. Shigeaki Ueki, que deseja que o PROÃLCOOL passe para a mente no desenvolvi~ento da produção de poços no mar, que subiu para
PETROBRÂS, ao que é veementemente contrário o Ministro César Cais. 134%, o que aliãs é natural, porque são campos mais novos. Congratulo-me
com o pronunciamento de V. Ex', cujo sentido é o mais relevante. Chamo
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- No que tem toda a razão.
mais uma vez a atenÇão para a necessidade de que se década vez mais ênfase
O Sr. Almir Pinto (CE)- Pois bem, achando que a PETROBRÁS deve ao tratamento do problema energético do País, principalmente do lado do peficar adstrita aos problemas do petróleo, à perfuração do petróleo.
tróleo. Muito obrigado a V. Ex'.
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O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Muito obrigado, eminente colega

e velho amigo Senador Josê Lins. V. Ex• veio em apoio à minha argumen-

~
tação.
E, em nosso apoio, estão os próprios resultados obtidos pela Companhia. Até fim de 1978, a PETROBRÁS tinha feito 4.500 poços, dosquais mil
se revelaram produtores. Então essa balela de que o nosso País não tem petróleo é desmentida pelos números. Esta relação de 4,5 para 1 é uma relação
altíssima qu-e se verifica muito poucas vezes ...

. O Sr. José Lins (CE)- Parece, nobre Senador, que o problema é mais
de quantidade.
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4. Supervisão e Educação. continuada para os Serviços Básicos
de Saúde.
S. Responsabilidade e Articulação Interinstitucional, a nível
federal, estadual e municipal, Desenvolvimento Institucional da
Infra-estrutura de Apoio nos Estados;
6. Alimentação e Nutrição e os Serviços Bâsicos de Saúde;
7. Odontologia e Serviços Básicos de Saúde;
8. Saúde Mental e Doenças Crônicas Degenerativas dos Serviços Básicos de Saúde;
9. Informação e Vigilância Epidemiológica dos Serviços Bâsicos de Saúde;
10. Participação Comunitária dos Serviços Básicos de Saúde
e as Comunidades;
11. Articulação dos Serviços Básicos com os Serviços Especializados do Sistema de Saúde.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- Para finalizar, façamos uma comparação com pafs de extensão semelhante a do Brasil- os Estados Unidos.
Durante e existência da PETROBRÁS, isto é, de 1954 até agora, a média
anual de perfuração de poços, nos Estados Unidos, foi de 41.787; a média
anual do Brasil ficou em I 69 poços. Média anual de metragem perfurada: nos
Estes foram os subtemas da VIl Conferência de Saúde que se realizou no
Estados Unidos, 49.400 quilômetros; no Brasil, 305 quílômetros.
auditório do Itamarati, de 24 a 28 e o encerramento foi exatamente hoje, às
16 horas, e tivemos Sr. Presidente, como Membro da Comissão de Saúde do
O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte?
Senado, a honra e a felicidade mesmo, de participar de alguns dos trabalhos
O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL)- V. Ex• vai dar o ponto final ao
da inaugur~ção, instalação e do seu encerramento.
meu discurso ...
Oportunamente, Sr. Presidente, pretendo falar mais detalhadamente
O Sr. José Lins (CE)- Apenas para informar que, também, quanto a sobre esta conferência da qual participei como membro da Comissão de Saúpoços perfurados para obtenção de água, que são de alto interesse para nós de desta Casa.
Devo, no entanto, esclarecer que estou encaminhando à Mesa requerinordestinos, enquanto os Estados Unidos fazem quarenta mil poços por ano,
nós fizemos Cerca de dez mil durante a nossa vida toda.
mento de aplauso a S. Ex• oSr. Ministro da Saúde, pela lembrança da realiO SR. LVIZ CAVALCANTE (AL)- Muito obrigado a V. Ex• (Muito zação deste conclave, porque na verdade, ê preciso que eles aconteçam~ como
é do regulamento, de dois em dois anos, como que para uma aferição do que
bem!)
foi feito e do gue se pretende fazer no setor de saúde do País ... no setor de
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre saúde do País e daquilo que poderá ser feito para minimizar, justamente, as
Senador Almir Pinto, por cessão do nobre Senador Aderbal Jurema.
mazelas de que o País está ainda sendo portador.
O SR. ALMilfPINTO (CE - Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Na verdade, não tinha eu qualquer propósitu •... falar na tarde de hoje,
.. .. ~ui alinhavar
aqui, no Senado da República. Tanto assim que só de1.
. •cia do meu
alguns dados e pedi a V. Ex• que me concedesse a palav1
nobre colega de Bancada, Senador Aderbal Jurem a. Agr,-.d-_ ;:; ... V. Ex•
Sr. Presidente, desejo fazer um registro que acho por demais oportuno,
embora posteriormente, depois desse recesso branco da Semana Santa, volt..•
· à tribuna do Senado para fazer um estudo mais detalhado do que foi a VII
Conferência de Saúde instalada no dia 24 do mês em curso, sob os auspícios
do Ministério da Saúde e convocada pelo Decreto n9 84.106, de 20 de setembro de 1979.
Devo dizer a V. Ex• e ao Senado, que a abertura desse conclave, teve a
presidi-la S. Ex• o Sr. Presidente da República, João Baptista de Oliveira Figueiredo, tendo a seu lado os Exm9's Srs. Presidentes do Senado, Senador
Luíz Viana, e da Câmara dos Deputados, Deputado Flávio Marcílio, alêm de
Ministros de Estado. O Plenário se compunha de Senadores, Deputados Federais, Secretários de Estado, das Unidades Federadas e Territoriais: funcionários do Ministério da Saúde. Isso basta para -que o Senado tenha idéia do
que foi este conclave de Sáude, que contou com a presença de nada menos de
quatrocentos congressistas.
A conferência teria um tema único e central, que era justamente este:
··Extensão das Ações de Saúde", através dos Serviços Básicos, compreendendo exposições que seriarri feitas por MiJ_tistros de Estado, dentre estes S. Ex•s
da Previdência Social, Jair Soares, (iue fez uma belíssima conferência; Murilo
Macedo, que também fez uma bem traçada conferência; Mário Andreazza;
Waldir Arco verde, além de mais três Secretários de Estado: da Bahia, de São
Paulo e do Pará, que, por sinal, pronunciou uma conferência a que assisti, do
tipo audiovisual. Trata-se de rapaz muito culto· e inteligente. Não falo dos demais, mas acredito que o Dr. Adib Jaten, Secretário de São Paulo, deve ter
feito conferência brilhante, como tambêm o Secretário da Bahia; infelizmente
não as assisti. A que estive presente por exemplo -posso dar meu testemunho- foi por demais proveitosa, feita de improviso, tipo audiovisual, como
já me referi.
Alêm das conferências tivemos grupos de debates sobre assuntos específicos e subtemas. Estes foram, ao todo, 11, e são os seguintes:

O Sr. Mauro Benevfdes (CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO (CE) -

Pois não.

O Sr. Mauro Benevides (CE) -Ainda ontem, nobre Senador, mantive
contato com a delegação cearense, que participou desse conclave, delegação
integrada pelo Delegado Federal de Saúde, Dr. Bolivar Bastos Gonçalves,
Dr. Ernesto, do Centro de Saúde da Universidade; Dr. Aires de Castro, Professor Antônio Mário Vasconcelos, que por sinal lançou terça-feira em
qrasília o seu livro .. Queimaduras", e de todos eles recolhi a impressão de que
esta reunião de saúde alcançou os objetívos colimados. V. Ex• lá esteve, também cvmo cearense, mas com a responsabilidade acrescida de representar no
certame a Comissão de Saúde do Senado Federal. Era o registro que eu desejava fazer.
O SR. ALMIR PINTO (CE)- Agradeço o registro de V. Ex•, incorporado com muita honra a este meu ligeiro pronunciamento e devo dizer que,
na verdade, nobre Senador Mauro Benevides, o nosso Estado esteve muito
bem representado. Além dessas personalidades ilustres lá do nosso Ceará,
ainda estiveram presentes o Secretário de Saúde do Estado, Dr. Macário de
Brito e o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Timbó. Todos eles vieram parti·
cipar desse encontro, almoçaram hoje conosco._ em nossa residência, e mostraram seu encantamento por todo aquilo que viram no desenrolar desses cinco dias, onde, na verdade, o programa, foi bem traçado, bem elaborado e
bem executado.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex• a gentileza de me haver concedido a palavra, para este rápido registro, nesta tarde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Gostaria, antes de passar a pa·
lavra ao nobre Senador Mauro Benevides, de ler o artigo sobre o pedido de
voto de aplauso, sobre o qual a Mesa está de acordo. Entretanto, o procedimento é outro. Diz o art. 245:

..0 requerimento de voto de aplauso, regozijo, louvor, solida~
riedade, congratulações ou semelhante só serâ admitido quando
diga respeito a ato público ou acontecimento de alta significação nacional ou internacional.''-~ o caso de V. Ex•.
§ 19 Lido no Expediente, o requerimento será remetido à Comissão de Constituição e Justiça ou de Relações Exteriores, conforme o caso.
§ 29 O requerimento serâ incluído na Ordem do Dia da sessão
imediata àquela em cujo Expediente for lido o respectivo parecer.

1. Regionalização e Orgã.nização de Serviços de Saúde nas
Unidades Federadas.
2. Saneamento e Habitação nos Serviços Bãsicos de Saúde O PLANASA e o Saneamento Simplificado.
3. Desenvolvimento de Recursos Humanos para os Serviços
Apenas para V. Ex• seguir os trâmites do requerimento, por escrito.
Básicos de Saúde.
Mas, estamos de acordo com V. Ex•.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Com a palavra o nobre
dor Mauro Benevides.

Sena~
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aniversário do Governo João Figueiredo, o Presidente, referindo-se às dificuldades dessa primeira etapa, disse textualmente:

•Tenho consciência do sacrifício que foi exigido ao povo."
O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Agora, digo eu: esse sacrifício serã tanto mais suportável c:juanto menos
No Plenário desta e da outra Casa do Congresso, já foi ti-ãiído a debate for atingida a credibilidade do Governo como um todo. Deve, pois, o meu
o rumoroso caso da venda das ações da Cia. Vale do RiO Doce- transação Presidente preservar a todo custo essa credibilidade. Muito obrigado a V. Ex•
vultosa e ainda insuficientemente esclarecida, em torno da qual continuam a
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- É isso nobre Senador Luiz Cacircular as mais desencontradas versões.
Perante a Câmara dos Deputados, na últim-a terÇa-feira;· OMifl.íSfro--Ef- valcante que nós esperamos, do ilustre Presidente da República; que ado te as
nane Galvêas submeteu-se à inquirição por parte de 8.1SiúiS-dos_s~us_integran providências saneadoras imediatas e urgentes para resguardar o bom nome
tes, sem conseguir- e essa é a impressão generalizada- áissí:Par as d-úvidas da sua administração:
E continu·o, Sr: -Presideritê:
suscitadas em torno daquela operação financeira. que aCOmpanham atentaDiante de tudo isso, Sr. Presidente, não poderia omitir-se a Comissão de
mente as dicussões sobre o chamado "Caso Vale", externaram, nos seus resFinanças
do Senado, a quem incumbe, nos termos da Lei n9 6.223/75, exercer
pectivos editoriais de ontem, unânime opinião de que o titular da Fazenda
as
prerrogativas
de fiscalização orçamentária e financeira, estabelecidas pelo
não conseguiu convencer os presentes, com a argumentaÇão -eXjiedlda
deart. 70 da Carta Magna em vigor.
fesa da venda ocorrida na Bolsa do Rio de Janeiro.
Compenetrado, assim, de uma atribuição da maior relevância para o resO O Estado de S. Paulo. por exemplo, conclamou o própriO Presidente
guardo do interesse público, foi que aquele Úgão Permanente, em decisão
Figueiredo a resguardar a imagem de seu governo, acentuando:
unânime, ontem adotada acolheu requerimento por mim formulado no sentiuAtente o Presidente Figueiredo para o fato de que a imagem de do de que o seu ilustre Presidente, Senador Cunha Lima, mantivesse contacto
austeridade de seu governo foi seriamen:te abalada - não pelo "tu~ imediato com o Presidente do Banco Central, Dr. Carlos Langoni,
multo" do dia II, mas pela operação em si. Quando o presidente da convidando-o a oferecer as indispensáveis explicações sobre a mencionada
República conclama os empresários a fazer sacrifícios e a consumir transação.
menos, por que permite que alguns se beneficiem com tanto em tão·
Assume, desta forma, o Senado, através daquela sua Comissão um posipouco tempo a pretexto de salvar o Proãlcool? A esta pergunta, que cionamento elogiâvel, que o projetará merecidamente diante de todos os segnão lhe foi feita; convenhamos o ministro Ga1Vêã.s não respondeu. mentos da opinião pública nacional, insatisfeitos com as explicações oficiais,
Talvez, se a ela respondesse, tivesse feito o prato da balança pe-nder inclusive as do Ministro da Fazenda, transmitidas ao País por intermédio da
para um dos lados, e o menos lisonjeiro, da disjuntiva colocada por Câmara dos Deputados.
Eça."
A Folha de S. Paulo fez questão, ontem, no editorial "como era verde o
Por outro lado, estranhando a confissão de descumprimento do diploma meu vale", de se reportar à exposição do Dr. Galvêas, enfatizando:
legal pertinente à matéria, o Jornal do Brasil, também em sua edição de on.. De fato, o Ministro da Fazenda nada disse de novo que contem, ressalta a respeito do affaire:
vencesse a opinião pública da justeza da op-eração. PerrD.anecem as

em

"Pode parecer inacreditável, mas, se não tivesse sido desgastado tanto o uso da língua, seria suficientemente estarrecedor descobrir que um Ministro de Estado vai ao Congresso para anunciar,
singelamente, que infringiu a lei e a infringirá, se preciso for. -Pobre
vernáculo - se as palavras não forem por si mesmas enfáticas.
Pobre país --se o conteúdo das palavras não calar em cada um de
nós como um gesto estarrecedor.
O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador, V. Ex• permite um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com todo o prazer, nobre Líder
Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves (PR)- O pronunciamento de V. Ex• no Senado é de
toda perti_n~_n~i!=!,-_ p9rq u~__ pa_rec~__q~ç__~_ p_e~__Qrim~im v~,_ eJç c;?t~]_ep._dQ _a_q l,l_i_r:~
gistrado, embora todo o País tenha conhecimento das declarações ou do interrogatório do Ministro, no plenário da Câmara, anteontem. Mas, Senador,
posso testemunhar a V. Ex• que a Nação cestá gastando as últimas doses de
confiança em relação ao Governo. Antes mesmo deste fato, recorda-se V. Ex•
de que o Ministro do Interior determinou a venda de muitas empiesas a grupos particulares, muitas delas adquiridas em dação em pagamento, em pagamento de débitos de pessoas que receberam firianciamentõs e õs desviaram.
As firmas se tornaram rentáveis, produtivas, e então foram ofertadas a grupos aproximados, vinculados a setores oficiais. E, agora, vem esse fato; agora
jã não é a venda aberta, é a coisa disfarçada, a venda de ações. E hã uma suspeita de que o próprio Presidente da Bolsa de Valores era vinculado à corretora que colocou à venda o maior número dessas açõcs. Por conseguinte, V.
Ex• toca num assunto de alta importância, o Senado cstã sensibilizado com
isso, está muito preocupado porque, digamos, em país sério não se faz uma
coisa dessa natureza. Isso é uma dilapidação da economia nacional.

dúvidas, mas se fortalece a certeza de que o Governo - que pensa
estar aCima das legislações- valeu-se de uma I~i até agora não citada nas contra-argumentações para justificar apressadamente o escorregão. Se dissera ele anteriormente que o Governo nada tinha a
ver com o modus operandi das bolsas, muito embora a circular n9
303 da Comissão de Valores Mobiliários obrigue a divulgação prévia quando da venda de um grande bloco de ações, agora o Dr. Galvêas invoca a lei esquecida para dar a aparência de legalidade à transação."
Registra-se, assim, Sr. Presidente, uma expectativa nos círculos financeiros do País quanto ao deslinde de uma questão que vem repercutindo intensamente, exigirido do Congresso uma ação vigilante e severa para a sua urgente
apuração~----

Anuncia-se, também, que o Deputado Alberto Goldman, da representante paulista, estaria no propósito de intentar procedimento judicial contra o
Dr. Ernane Galvêas, passível, no seu entender, de crime de responsabilidade,
com fundamento na Lei n' 1.079, de 10 de abril de 1950.
Daí justificar-se, plenamente, a presença do Presidente do Banco Central
na Comissão de Finanças do Senado, como ontem foi deliberado sem discrepâncias, cabendo-nos aguardar o seu pronunciamento sobre a momentosa
pendência. (Muito bem!)
O Sr. José Lins (CE) -

Peço a palavra pela Liderança, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) -Com a palavra o nobre Senador José Uns.
O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. MAURO BENEVIDES (CE) - Este fato, nobre Senador, e os
outros aludidos por V. Ex• estão a exigir uma tomada de posição do CongrC:-sO SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
so Nacional, no exercício da sua m"lssão corlstitucional de fiscalizar e contro- Senador Orestes Quércia.
lar os atos do Executivo c dos órgãos da administração indireta.
O SR. ORESTES QUERCIA PRONUNCIA DISCURSO
O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Permite V. Ex• um aparte?
QUE, ENTREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Com todo prazer, nobre Senador
Luiz Cavalcante.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre
O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - A 17 do corrente, quando o Se- Senador Jutahy Magalhães.
nhor Presidente Figueiredo agradeceu à saudação que o Ministro da Justiça
O SR. JUTHAY MAGALHÃES (BA. Lê o seguinte discurso.) - Sr.
lhe fez em nome dos seus colegas de Ministério, pelo transcurso do primeiro Presidente, Srs. SenadoreS.
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Feliz de quem, no frio, encontra o agasalho, na dor, o consolo. Forteo povo que na desgraça não perde a fé. Digno o homem que possui o atributo
da gratidão - e o mantém acima de quaisquer circunstâncias. Honrado
quem nos momentos decisivos demonstre o seu reconhecimento àqueles que,
em instantes difíceis, não hesitaram em empunhar uma só bandeira, em busca
de uma única causa.
Pranteia ainda hoje, o Brasil, a miséria e o flagelo que se abateram sobre
larga faixa de seu território, deixando, em seu rastro, um triste saldo de vidas
que se foram; de bens que se findaram.
O drama causado pelas enchentes que (se verificaram neste limar de década, talvez) na Bahia, tenha alcançado o seu mais elevado limite. Até de tolerância. Quase que integralmente, o nosso Estado assistiu à danosa força das
chuvas em excesso e sofreu, em suas variadas regiões, com os reflexos das
inundaçÕes.
Neste quadro sombrio, porém, seu dirigente máximo, com a sua equipe,
manteve sua agenda voltada para minimizar o sofrimento porque passavam
os baianos. No momento da aflição, o GOvernador Antonio Carlos Magalhães deixou patente sua perene inimizade ao imobilismo c à clausura dos Gabinetes. No momento de aflição, medicamentos e vacinas não faltaram; os
alimentos foram transportados para as regiões carentes; cobertores e peças de
vestuários chegaram aos mais distantes locais; abrigados foram providencia~
dos._
Tudo - transpondo os infindáveis obstáculos engendrad_os pela própria
situação.
Tudo - a despeito da precariedade das vias de comunicação.
Neste particular, convém que se lembre que as três rodovias-tronco que
passam pela Bahia ficaram seriamente dariifiCadas--e, por vezes, seccionadaS: a
BR-1 OI não permitia O tráfego, quer para o Siil, quer para o norte; a BR-242,
que se desenvolve no sentido leste-oeste, tambêm esteve impedida antes do
São FrancisCo -edepois do Grande Rio, ilhando uma vasta coletividade e sacrificando demasiadamente o município de Ibotirama; a BRR 116, demonstrou
avaria de porte.
As avarias em nossas estradas demonstraram a necessidade que temos,
na Bahia e no Nordeste, de nos tornarmos auto-suficiente em produtos alimentícios.
Provaram, também, que ou houve falta de entrosamento entre alguns
Ministérios, ou; então, que estamos ainda carentes tecnicamente para, com
rapidez, solucionarmos os problemas ocasionados por queda de pontes. Não
é possível estradas da importância das nossas ficarem por tanto tempo impedidas em razão da destruição de pequenas pontes.
Estado nordestino, com finanças debilitadas até para satisfazer às necessidades do quotidiano, em razão da precária discriminação de rendas, sozinho não poderia se lançar na tarefa de enfrentar a calamidade.
Salvador/Brasília tornou-se circuito permanente, porque urgia o apoio
do Governo Federal.
De logo, a resposta. De plano, a ajuda.
Mesmo correndo o risco de omitir nomes de pessoas, é de se enfatizar a
presença decisiva, no momento crucial, do Ministro Mârio Andreazza. Sem
buscar guarida em determinações para que foSS-em elaborados estudos frios,
porque distantes, o que refletiria, em última análise, um comodismo não condizente com o sofrimento porque passaVa- o povo, saiu, também, de seus salões e foi ter conta to direto com a situação. Transpôs, igualmente, os obstáculos; sentiu a dor de perto; ouviu o povo e seus representantes; tomou provi~
dências afetas à sua Pasta.
Tudo guarda o baiano em seu coração. A ordem do Mérito da Bahia,
concedida à S. Ex• pela vontade do povo baiano, foi legítima.
Compartilhamos deste sentimento. E aplaudimos a decisão.
No entanto, Sr. Presidente, sem desmerecer o trabalho executado, passada a fase-crítiCà das enchentes, assolou-nos a dúvida, restou~nos a indagação,
até quando?
Felizmente, e os fatos o comprovam, atingimos o estágio da rápida ação
e dos socorros imediatos, medidas eficazes até onde minoram o sofrimento.
Por não acolhermos também o imobilismo, não nos damos por satisfeitos. E
olhamos para a frente.
Queremos a solução para o mal, não apenas o analgésico para a dor?

Hã que se notar que, em dois anos consecutivos, deparamo-nos com
grandes enchentes. De regra, nos mesmos locais, com a mesma intensidade,
gerando os mesmos problemas. Ontem e hoje, idêntico evento- a ceifar vidas, destruir casas, prejudicar a atividade produtiva. Por mais que se queira
admitir Toynbee, em sua visão da história, o fenômeno Por que passamos dei~
xa de ser cíclico. Vem se tornando permanente; repetido como o próprio calendário.
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E a Nação se desgasta, mina os seus recursos. A solidariedade aos flagelados é imprescindível e merece todas os encômios. Mas não basta! São eles
conseqüência de um só_ fato determinante; inexistindo estes, daqueles jamais
ha veremos de falar.
O Presidente João Figueiredo, que tem sensibilidade suficiente para auscultar os anseios do povo que sabe liderar, em recentíssima declaração, dia 13
próximo passado, externou que o ideal que gostaria de ver concretizado, da~
qui a um ano, não ê outro senão permitir ao brasileiro o alimento farto e
abundante e a preço ínfimo.
Para tanto, aduzimos nós, caracterizam-se como indispensáveis o aumento da produção, a facilidade no escoamento dos produtos; o controle da
inflação e, em grau maior, o equilíbrio de nossa Balança de Pagamento.
Lançando o olhar, ainda que de modo amplo, para o rastro deixado pelas enchentes, veremos que mantido o flagelo, porque perenizadas as suas
causas, ferido estará o ideârio de todos nós. Cingh1do-nos à Bahia, constatamos que não houve uma só região económica no Estado que não sofresse com
as ecnchentes.
De longo e longos anos, vimos contribuindo de maneira sígnificativa
para a economia nacional. Não bastasse o petróleo de lã extraído, de produção reduzida para a necessidade do Brasil, mas, de longe, suficiente para
atender a demanda do Estado, o que, de certa forma, reduz os gastos com sua
importação, somos, quase que exclusivos, produtores do cacau. Item sempre
constante em nossa pauta de exportações.
Muito embora diretamente a lavoura não tenha sofrido com o impacto
das chuvas, por via reflexa, os danos-foram incalculáveis. A BR-101, que se
espraia por toda região cacaueira, seccionada que ficou, isolou áreas, dificul~
tando o transporte do produto para os centros de comercialização. Se, com a
rigidez do asfalto, o panorama assim se desenhou, as demais estradas atingiram um ponto caótiCo. A rede de rodovias auxiliares, urna vez danificada,
ilhou fazendas e núcleos.
Nesta ârea, os prejuízos foram imensos, em nosso Estado. O de mais grave, porém, viria a ocorrer náS cliversas cidades da região. Itabuna, autêntico
pólo de desenvolvimento, cidade-apoio de todas as atividades que se desenvolvem em sua circunvizinhança, passou dias de temores, revivendo as angústias de um passado recente. Hâ poucos anos, ao final da década de 60, o seu
Rio Cachoeira devorou riquezas e bens, subtraiu vidas e elevou o passivo de
seu próspero comércio, ao atingir- Süa principal artéria. O seu povo, ordeiro e
laborioso, com a altivez própria dos fortes, em um grande mutirão, soergueu,
reconstruiu mesmo, a vída da cidade. Demonstrou sua gente a capacidade de
trabalho e permaneceu na esperança de que o fenômeno não se repetiria.
Mister torná-la realidade!
Em Itapé, a falta do cais, por que tanto labutamos, apreendendo o sentido da reivindicaÇão, facilitou ou possibilitou que o flagelo lhe atingisse. ltajuípe não suporta qualquer precipitação pluviométrica mais intensa. Em Ibicaraí, Floresta Azul, ltaju do Colônia, o quadro se manteve inalterado. O Rio
de Contas ãdentrou por Aurelino Leal- que também, reclama o seu cais. h
em sua margem, em sua beirada, que se encontra a parte mais baixa da Cidade; centro nevrálgico de sua vida.
Mais ao Sul, Belmonte, apresen~ta a mais drástica das situações. As fazendas do precioso produto que tanto nos dá dívidas margeiam o Rio Jequitionha. A cada cheia - a destruição, a cada enchente-- a devastação da lavoura de cacau. Isto, a despeito das advertências de seu nobre povo e da pugna de seus legítimos representantes.
Não nos cabe agora perquirir culpa, nem assumir a posição de magistra~
do. Temos, porém, o dever de clamar por soluções definitivas.
No amaranhado de razões e contra-razões, o que resulta inquestionável
é o prejuízo COm que teve de arcar a população. E é que não pode se tornar rotineiro.

Os resultados, os tristes resultados, não mais permitirão qUe se deixe de
pensar no extraordinário; não mais aceitam que se deixe de executar as obras
que já se fazem neccissãrias.
Ao nos deslocarmos para o São Francisco, é desolador o panorama que
se descortina. Bom Jesus da Lapa, Malhada, Xique-Xique, Morporâ, Juazeiro, Paratinga, Ibotirama, Barra, Chorrochó, Curuçá e Carinhanha
tn~sturaram~se ç_om o próprio ri9 4ª integração nacional.
Pela tipicidade que encerra e concorrendo para que não se pense que
aqui apelamos ao exagero, é de ser mencionado, de modo especial, o caso de
~~l_hada. Há um ano, ali, a devastação total! mercê das enchente_s. Hoje, o
mesmo espetâculo. Só agora, -porém,.depois-dô- severo e repetido castigo, é
que se planeja a relocação total da Cidade e de seus 2.500 habitantes.
É isto, Sr. Presideri.te, que clamamos: Solução!
Miriistro do lnterior, com a Palavra abalizada de quem conhece este País
de ponta a ponta, jâ de algum tempo, em en-trevista publicada no Jornal do
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Brasil, em sua edição de 3 de fevereiro, reconheceu que "a construção de
Sobradinho fez do São Francisco um novo rio". Erri verdade, Srs. Senadores,
as enchentes ali ocorriam de maneira cíclica, usualmente, a cada 30 anos. Na
atualidade, em 24 meses, dois flagelados.
Walfrido Moraes, ao abordar toda a problemática do grande rio,
lembra, com propriedade diga-se, o Vale do Tenessee, nos Estados Unidos. O
caudaloso rio norte-americano, nos idos de 33, no dizer do Jornalista e Escritor, tinha sido, até então, uma espécie de "gigante ocioso e devastador". E
mais: "As inundações, impiedosamente, eram fatais, levando tudo de roldão'': lavouras, rebanhos, fazendas, comunidades. E, quando as águas baixavam, lá estava, para completar o quadro de desolação e de miséria, a malária
e o tifo, agravando a aflição dos afligidos".
Logo, logo, com enêrgiCas providências, ali surgiu um incluso próspero
vale: hidroelétricas fazendas~ indústrias, frigorífico~s: slloS,--arinazéns, escolas,
hospitais, etc. E este sistema, jâ em 1924, se encontrava em pleno funciOnamento.
O nosso São Francisco, vale a redundância, ao revés, é exemplo de reveses. O sonho de Sobradinho, tudo leva a crer que por ora, se transformou em
pesadelo social, embora de grande valia econômica.
Sabemos que dificuldades existem para suprimir o flagelo. A própria formação, o desordenado crescimento e, por vezes, a localização mesma das cidades, deixam-nas desprotegidas. Se o erro é flagrante, por que, então
combatê~ lo?
Domar o rio é imprescindível na mesma medida cm que relocar as popu~
lações ribeirinhas é imperioso.
-

O "Correio- da Bahia", com objetividade, cm editorial de 23 de fevereiro,
trouxe a evidência que "o beiradeiro gosta de morar na beirada do rio". Antes esta circunstância, advoga que .. o importante é estabelecer, em cada cidade, uma área de proteção; e quem utilizar, para a construção, terrenos fora
desta ãrea, o faria por conta e risco". Permitindo nos endossar a tese,
adiantando~a no sentido de que a proibição seja rfgida e que não permita infrigêncías à regra, uma fiscalização, tão permanente quanto passivei, tornaria
eficaz a medida.
8

Com o pensamento esposado pelo jornal A Tarde, a 20 de fevereiro, e utilizando suas próprias palavras, diríamos: .. E preciso_, n~ entanto, que o remanejamento das populações obedeça critérios que assegurem a adptação das
comunidades, nos locais a elas destinadas_. Para tanto, devem ser observadas
sua atuais condições econômicas, ecológica -e cultural, a partir das quais, será
possível a adptação e expansão das coletívidades nas novas âreas".
Afinal, aduzimos, os homens têm de ser humanamente tratados.
Enxotam-se apenas certos animais ...
Deve-se, todavia, salientar que não só aí repousam as causas das enchentes. Particulares sem noção do semelhante, o Poder Público e a teconologia
distanciada, têm sua participação.
O assoreamento dos rios é uma conseqUência do desmatamento. E este
pressegue ... Sobradinho e Três Marias têm grande utilidade- mas se debilitam e tais ocasiões. Retrocedamos a 1946, Jâ, naquela época, sugeriu o Enge~
nheiro Geraldo Rocha, perante a Comissão Parlamentar:
.. Um sistema de barragens longitudinais de defesa das mais diversas comunidades situadas ao longo da caudal, bem como a
adoção de um sistema de controle das águas, através de instrumentos de comunicações diuturno permanente". (cf. Walfrido Moraes).
E, neste sentido, o que foi feito de lá para câ?
Os afluentes do grande rio têm que ter suas vazões controladas através
de barragens. Canais de irrigação e cais de proteção representam, igualmente,
o complemento da obra que almejamos!
A tecnologia, Sr. Presidente, tem o seu valor, momento cm que se volta
para o homem e a seu serviço. Não obstante, o que divulgou o Prefeito de
Xique-Xique merece a mais cuidadosa atenção. A SHSF teria garantido que
as águas não ultrapassariam um metro acima do cais, quando, em verdade, a
cidade ficou inundada.
Daí, a dúvida de todos; daí, a pergunta por todos feita: a preocupação de
uma máxima reserva de água nas barragens, levando em consideração apenas
.o problema energético, não estará sendo responsável por um deficiente controle da vazão?
Informar o povo o que se passa não ê favor; é obrigação para os que administram o seu interesse e geram os seus recursos. Nesta situação, na terrível
expectativa da miséria, ou no momento da dor, cabe aos órgãos responsáveis
muito mais que cuidar de uma obra.
COMPETE-SE-LHES ZELAR PELO NOSSO POVO - INDESTRUTIVEL PATRIMONIO NACIONAL.
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Orientar as populações; adverti-las do perigo, evacuar, com critério, as
áreas-problemas, jã sobejamente, conhçcidas são procedimentos que não podem deixar de adotar os órgãos que lidam com a matéria.
Nunca, meras previsões; jamais antev.er o risco e aceitá-lo. Assim, perde
o País suas riquezas; lamenta a Nação os desfalques de seu Patrimônio.
Um perfeito entrosamento entre os diversos órgãos torna-se também um
meio adequado para que atinjamos o objetivo.Mais ainda, Três Marias e
Sobradinho, no que concerne ao São Francosco, hão de ter perfeita sintonia
na execução do trabalho a cada uma das barragens afeto, para que a vazão de
uma não venha a prejudicar as âreas sob influência da outra.
Exaustivo seria enumerar as falhas. como fatigante se tornaria enumerar
os Municípios flagelados. Não nos cansamos, na tarefa, porque solidários estamos com a luta que ora travam as históricas Cachoeiras e São Feliz; a
Ilhéus sempre imbatível na produção de cacau; e mais Conde, Cardeal da Silva, Entre Rios, Nazaré, Riachão do Jacuípe, Formosa do Rio Preto, Santa
Inês, Esplanada, Piritiva, Vrandi, Brotas de Macaúbas, Biritinga, Candiba,
Feira de Santana, Lajedinho, ltapetingp., Malhada de Pedras, ltacaré, Canópolis, lgaporã, Milagres, Barra do Rocha, Abaré, Piantã, Palmeiras e ltaberaba.
A Bahia, enfim em todas as regiões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, felizmente estamos, por termos encontrado o agasalho, no momento precioso.
As circunstâncias e os próprios fatos nos foram adversas, mas não têm o
poder de sufocar a nossa gratidão.
Por isso, em razão disso, mesmo enquanto combatermos a politica que
se tem desenvolvido, ainda quando não aceitamos simplesmente analgésico,
não podemos silenciar ante a crítica, injusta sob todos os aspectos, que se tem
feito às autoridades de agora. Como se sobre o~ seus ombros recaísse toda a
responsabilidade de não ter o Brasil, ao longo dos anos, buscando a solução
para o problema das enchentes.
Entristecidos ficamos ao constatar que, na Região do São Francisco, alguns religiosos não vêem pelo menos, que uma atitude cristã, de solidariedade
humana, Foi assumida pelo Governo no momento da dor. Por cultuarmos a
religião católica, por entendermos que os nossos princípios se exteriorizam
pela conduta, não podemos compreender a conduta que nega o princípio ...
Abstraída de qualquer posicionamento polftico, a Igreja, como um todo,
pelo seus órgãos, páracos e fiêis, que a formam c a consolidaram através dos
séculos, não se podem perder em investidas como as que tive oportunidade de
testemunhar em uma igreja, de Salvador, mas, bem longe disto, aliada deve
sempre estar em torno de um só objetivo que se resume na dignificação da
pessoa humana. No caso, no extermínio das causas do flagelo que, a um só
tempo~ preservar o homem c o seu trabalho.
Noutro sentido, não devem cair no vazio as sêrias denúncias do respeitável Bispo D. LucianO Mendes. para quem teria se instalado uum sistema de
indústria das cheias, que·estâ beneficiando intermediários, principalmente os
ligados ao atual sistema político".
Pela generalidade que encerra, a acusação dificilmente poderã ser apurada, até porque se situou em usistema" e não foram apontados os intermediários.
Há, todavia, um fato.
E, em consideração à fonte, para ela têm de se dirigir os órgãos especificas para que, com a urgência que a gravidade da situação requer, nomeados
os responsãveis, comprovada a procedência da denúncia, sejam eles exemplarmente punidos.
NÃO MAIS COMPORTA O BRASIL INCOMPLETAS ACUSAÇÕES! NÃO MAIS TEM LUGAR, NO PAIS, A IMPUNIBILIDADE
DOS QUE SE LOCUPLETAM COM A DOR ALHEIA!
COMO NÃO MAIS ACEITA A BAHIA QUE SE SUCEDAM OS
FLAGELOS!
Sabemos que o caminho a· percorrer é árduo, por demandar muito tempo
e vultosos recursos. Não se pode devorar o futuro; suprimir mêtodos; desprezar a técnica. Compreendemos a vastidão do problema porque, nem de perto,
nos assemelhamos àqueles que combatem por combater, àqueles que têm por
fundamento, por suporte de vida ou da atividade pública, a exploração dosofrimento do povo.
Queremos porém, de logo, a fixação da prioridade .
No hoje, a demarragem do processo.
As notícias jã nos são alvissareiras. Medidas de porte jã foram anunciadas. Que fiquem no impacto da emoção; que não tenham sido um bálsamo na
hora da dor.
Confiamos; mantemos acesa a nossa fê.
Estaremos sempre vigilantes. Estaremos prontos para cobrarmos.
Tem sido a Bahia partícipe do desenvolvimento pãtrio. Protagonista
mesmo da história. Nos momentos decisivos, nos instantes mais significati-
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vos, não nos alheamos. Pelo contrârio. Nunca deixou ela sucumbir a Nação
O SR. PRESIDENTE (Lourival B~ptista) - Nada mais havendo que
- nem os valores nacionais. Empenhou sempre uma só bandeira; ergueu tratar, vou encerrar a presente sessão, designando, nos termos do artigo 197
sempre o pavilhão das tintas do legítimo interesse do povo brasileiro. De sua alínea b, do Regimento Interno, para a sessão ordinária de segunda~ feira, dia
tradição, de seu ideãrio, de sua cultura.
3 I de março, a seguinte
Por isso, os baianos não rogam, EXIGEM!
ORDEM DO DIA
Quando pouco, RECIPROCIDADE!
Era o. que tinha a dizer. (Muito bem!)~
TRABALHO DAS COMISSÕES
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) nobre Senador Jorge Kalume.

Concedo a palavra ao

o

SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) _ Estã encerrada a sessão.

(Levanla·se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
O SR. JORGE KALUME (AC. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
A Amazônia legal foi surpreendida pelo Projeto de Lei do Senado n' 98,
NA SESSAO DE 26-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISA O DO
de lO de maio de 1978, de autoria do eminente Senador Lãzaro Barboza, que
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
altera o art. 2', da Lei n' 5.173, de 27 de outubro de 1966, "mudando o seu lio SR. LEITE CHAVES (PR. Pronuncia 0 seguinte discurso.)- Sr. Premite sul do paralelo de 13° para o de 16°, nó Estado de Goiâs.
sidente e Srs. Senadores:
Hoje, 0 Partido Trabalhista Brasileiro estâ completando 35 anos de exisNão verbero a conduta do nobre autor do projeto, porque S. Ex• visa beneficiar seu florescente Estado, porém prejudicial aos interesses de uma re- tência. Foi fundado a 26.de março de 1945 por trabalhadores e tenho aqui em
gião incipiente, como é a Amazônia. Direi ser desaconselhável a medida, por- mãos 0 seu primeiro estatutO Onde aSsina_m como Presidente Luiz Augusto da
que se vai beneficiar uma área, será negativa a outra parte, a mais combalida, França, cozinheiro. A primeira cOmposição partidária contou com 30
a que reclama diariamente melhores condições para alcançar o almejado de- membros, com a seguinte distribuição: seis trabalhadores na indústria, seis
senvolvimento. Se dilatadas as suas fronteiras, vamos assistir impotentes a comerciários,- quatro vendeâores pracistas, quatro funcionários públicos, três
pulverização dos minguados incentivos do Imposto de Renda que lhe é desti~ advogados, dois ferroviários, três estivadores, um empregado no comércio ar~
nado.
mazenador, e um médico.Embora a Amazônia não seja egoísta, contudo, se consideradas as suas
Comemorando esse evento, a Direção Nacional do Partido Trabalhista
necessidades, diante da sua grandeza territorial, exige recursos financeiros Brasileiro inauguroU, hoje, a sua sede em Brasília e foi um acontecimento de
maciços para atender suas necessidades precípuas.
alta significação para nós contar com a presença de dois presidentes de partiConfesso-lhes que, diante dessa reaÜdad~, sou compelido por dever de dos nascentes, que se posicionam, também, no campo da oposição: o Presiconsciência a discordar do projeto apresentado de inclusão da outra parte do dente Ulysses Guimarães, do PMDB. e o Senador Tancredo Neves, do PartiEstado goiano, sob o pretexto de semelhança geográficas. Qualquer que seja do Popular. Estiveram presentes ainda para nossa satisfação, entre outros
o argumento, mesmo edificado em base realista, todavia, sou contrário por- membros das agreriüações- irmãs, o Senador Nelson Carneiro e o Senador
que dificultará a administração por parte da SUDAM e diluirá os recursos Roberto Saturnino. Presto esta homenagem, neste instante, ao nosso partido,
com efeitos danosos à ârea. O ideal- diante dessa conjuntura é o fortaleci- na presença da quase totalidade dos integrantes de nossa Executiva Nacional,
menta da SUDECO e, paralelamente, o Polocentro como indicadores para composta do ex-Governador Leonel Brizola, Doutel de Andrade, Neiva Mocorresponder a natural luta, em prol do desenvolvimento dos municípios reira, Benedito Cerqueira, Benedito Marcflio, Suzana Pasqualini, Alceu
goianos, defendida pelo Senador Lázaro Barboza. Afirmo-lhes - e ninguém Co11ares, Deputado Lidovino Fanton, Deputado José Frejat, Paulo Cézar
ignora - qtie o ideal à imensa área amazônica, pelas suas peculiaridades e Timm e de mim próprio. Estâ presente, também, para nosso regozijo, em sua
fronteiriça ·cam--oito países, é a redução de seus atuais limites para obter me- quase totalidade, a nossa Bancada na Câmara, composta de seu líder, Depulhores vantagens dos investimentos resultantes dos incentivos, tornando-os, tado Alceu Collares, Getúlio Dias, Lidovino Fanton, Cardoso Fregapani,
assim, mais alentadores.
__
Harry Sauer, Elói Lins, Magnus Guimarães, José Maurício, José Frejat, AnMeu grito, nesta hora difícil e de inquietação no seio da comunidade tônio Moraes, Carlos Alberto, Murilo Mendes, Sérgio Murilo, Marcelo Coramazônida, é despido de sentido egoístico e sem falso glebarismo. Viso so- deiro, Hilderico Oliveira, Roque Aras, Raimundo Urbano, Arnaldo Lafayetmente defender a Amazônia, reconhecidamente depauperada, contra essa in- . te, Genival Tourinho, Jorge Vianna, J.G. de Araújo Jorge, Aluízio Paraguasvestida. Todos desejam- e nisto me incluo_- o bem estar do Estado vizinho su, Benedito Marcílio.
já beneficiado pela lei dos incentivos por se encontrar grande parte do seu terEncontram-se nas galerias, o nosso Presidente em São PaulO, Prefeito
ritório inserido na área da SUDAM. Repito o que tenho proclamado cons~ Guaçu Piteri, Rômulo de Almeida, Waldir Pires e Muniz Bandeira, entre outantemente: a Amazônia reclama é maior aparte de verbas para atender aos tros.
anseios ditados pelo seu gigantismo territorial e não dilatar os limites, porque
Sr. Presidente, é um acontecimento de grande importância. Os partidos
isso lhe serâ funesto.
não nascem acidentalmente, e só subsistem, inclusive, à violência, quando sig·
E contra o projeto não faltaram vozes, as mais expressivas, dentro e fora nificam algo de. expressivo para uma faixa da população, ou quando sensibilido Congresso Nacional, inclusive dos dirigentes dos principais órgãos da zam um determinado instante histórico.
Amazônia- SUDAM e BASA. Ambos refutaram a idéia, esposando seus
A meu ver, os partidos são assim como as religiões; começam a partir de
pontos de vista levados pela experiência que têm da problemática amazônida. homens capazes- de sintetizar os sentimentos sociais num determinado instanE o Dr. Oziel Çarneiro, próspero empresário e Presidente do Banco da Ama- te histórico. Com Cristo, tivemos o Cristianismo; com Buda, o Budismo; o
zônia, deixou patenteada a sua discordância, quando afirmou ao Jornal A Maometismo, com Maomé e, mais recentemente, as religiões da Europa, com
Província do Pará, no dia 14 deste mês que:
Calvino, Lutero, etc. Todas essas religiões tiveram os seus motivadores, os
seus inspiradores. Os partidos políticos, antigos e atuais, tanto nos Estados
'~Isso não trará nenhum beneficio a ninguém e prejudicarã as Unidos como na Inglaterra, não escaparam a essa regra de nascimento. O
ãreas beneficiadas pela política definida do Governo, jurisdição da nosso, não foi uma criação artificial; resultou da determinação de operârios,
SUDAM" ·
de trabalhadores marginalizados, que nele viram o seu conduto e um meio de
"A melhor reivindicação - continuou - seria no sentido de realização de aspirações justas. O inspirador de tudo isto foi um homem que
ampliação de recursos do Polocentro. Isto sim, possibilitaria uma estã na lembrança de muitos brasileiros e que, ao morrer, deixou uma página
assistência mais eficaz à região que quer ser incluída na Amazônia manchada com o seu próprio sangue. Muitos alegam ser uma página de sauLegal. Os recursos disponíveis, como se sabe, são insuficientes para dade, entretanto, ela é uma convocação permanente à luta. Raramente invo~
atender à atual extensão da Amazônia Legal. Seria, portanto, total camas a Carta Testamento, mas jamais vimos um documento tão atualizado
contradição ampliâ·la ainda mais, invalidando a programação de como este. Ali, Vargas se referia aos lucros exorbitantes das multinacionais,
desenvolvimento da Amazônia"·
que à êpoca atingiam a 500%- esses lucros hoje, meus Senhores, chegam até
E, no mesmo sentido se posicionou o Dr. Elias Seffer, Superintendente a 5.000%. A PETROBRÁS, objeto de seu esforço, foi conspurcada, e se trans·
da SUDAM. Não creio no êxito da proposição pela sua inoportunidade, en- formou em firma vendedora de frangos ao Oriente Médio. O monopólio foi
tretanto, o momento exige vigilância. A conduta dos Srs. Superintendente da violentado. E o desespero no coração dos humildes nunca foi tanto, porque
SUDAM e do Presidente do BASA, bem como de vários parlamentares, re- jamais se viu no País tamanho índice de desemprego como o que se está verififlete uma realidade que não pode e nem deve ser comprometida como preco- cando. E desta vez não ê apenas o desemprego da classe mais humilde, a ocorniza o eminente Senador goiano. (Muito bem!)
rência se verifica nos dois extremos, no seio do operariado e da classe média,
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constituída sobretudo para por profissionais liberais que, saindo das escolas.
estão mendigando emprego a todo instante. Tudo isto em razão de uma con~
centração insuportável de renda ocorrida nestes últimos anos. Meus Senha~
res, a situação é tão calamitosa que chegamos ao seguinte resultado: 40% da
renda nacional pertencem hoje a 5% das pessoas; a terra, que é a grande benesse nacional, está por tal forma concentrada que 80% das terras brasileiras
pertencem a 2% das pessoas.
Jamais se assistiu ao longo desses 15 anos de exceção à tanta corrupção e
a tanta irresponsabilidade em relação aos dinheiros públicos. Eu quero citar
apenas três fatoS que eStão bem presentes na memória desta Casa, porque têm
sido aqui constantemente, referidos: a questão dos empréstimos excessivos
concedidos a grupos que jamais teriam condições de recebê-los e que atividades incompatíveis com concessões tão alarmantes,
A Previdência Social, que antes se multiplicava na eficiência de diversos
Institutos, atualmente está concentrada na inutilidade do INPS, que ontem
foi objeto de considerações do seu próprio Titular, quando declarou que os
desvios, hoje, somam a milhões de cruzeiros, decorrentes da utilização, nas
próprias repartições, de máquinas falsificadoras.
O Fundo de Garantia veio para justificar a supressão do maior direito
que o trabalhador já adquiriu - a estabilidade. Todos se lembram de que
uma das primeiras medidas tomadas pelo Governo da Revolução, em 1964,
foi a supressão da estabilidade, o direito mais elevado de que gozou o trabalhador no Pais.
Hoje, um homem com 30 anos de emprego e uma criança contratada de
véspera são tratados com o mesmo desprezo. Basta um simples capricho para
que o patrão os despeça, não havendo dignididade alguma em relação ao trabalho. Tudo isso está ocorrendo. E ainda guardam na lembrança o tempo em
que os trabalhadores foram tratados com mais respeito, com mais seriedade e
com mais humanidade.
O Partido, hoje, volta vívido e atualizado, como a liberdade que, mesmo
sofrendo supressão, não se desatualiza.
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O fato 1!: verdadeiro. Eu próprio, por diversas vezes, nesta Casa, a elejã
me referi. E há um fato mais candente, aquele caso do operário de nome Manoel Fiel, que trabalhava na firma Metaleve, em São Paulo. Essa firma foi adquirida por um grupo estrangeiro. Pouco antes da assinatura do contrato,
constatou-se que o operário se recusava a assinar a renúncia à estabilidade.
Por melhores promessas que lhe fizessem, ele achou que era questão de
princípio e recusou-se à sua assinaura. Foi, então, que o tacharam de provocador, de agitador na firma. Prenderam-no como subversivo. Terminou morrendo de tortura num departamento de repressão, em São Paulo. O Estado de
S. Paulo noticiou este fato. De forma que o depoimento de V. Ex• é absolutamente verdadeiro. Foi exataniente para permitir o ingresso ilimitado do capital estrangeiro que, em 1964, o Presidente Castello Branco, entre seus primeiros decretos, assinou o de eliminação, de supressão da estabilidade, que tem
ocasionado alta margem de desemprego, sobretudo entre pessoas maduras,
acima dos 45 anos de idade.
Sr. Presidente, somos um Partido comprometido com a liberdade e com
a democracia. Todos esses valores não estão apenas no nosso Estatuto de ho~
je, eles vêm desde à época de sua fundação. Posso registrar alguns pontos que
mostram a atualidade.
O Sr. Gilvan Rocha (SE) -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Logo em seguida, Senador Gilvan Rocha, darei o aparte a V. Ex• com todo o prazer. No seu art. 19 refere-se nosso
Programa: ao respeito integral aos principias democráticos e aos direitos fundamentais da pessoa humana; à unidade nacional sob o regime democrático;
ao amoaro da leRislação social dos trabalhadores rurais"- já naquela época,
considerava a pobreza como um perigo para a paz social, previa a criação de
escolas pré--vocacionais em todos os pontos do País; a melhor distribuição da
riqueza. restringindo os lucros e um limite razoável".
Hoje. os lucros são ilimitados, são insuportáveis.
Dei conhecimento à Casa de fato que não teve a ressonância que merecia. Um banco estrangeiro apenas, oCitybank,que tem mais de 6 mil agências
O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite V. Ex• um aparte?
no Mundo, e apenas 16 agências no Brasil, obteve, c-om essas 16 agências,
O SR. LEITE CHAVES (PR)- Nunca o momento foi tão oportuno, 20% dos seus lucros internacionais.
Ainda mais diz o Programa:
quanto este, para lembrarmo-nos de um discurso de Getúlio Vargas, no meu
Estado, numa concentração em Curitiba, quando dizia: "mais cedo ou mais
HAção permanente, para -que o nazi-fascismo, sob qualquer as~
tarde, meu destino estarâ encerrado, mas deixarei atrãs de mim o Partido
pecto, não possa reaparecer sobre a Terra. Readaptação do trabaTrabalhista Brasileiro, que ê o depositário das esperanças do grande Brasil de
lhador inválido; reforma agrária."
amanhã".
Estes, alguns dos pontos previstos no nosso Programa de luta, hã 35
Sr. Presidente, nunca este Partido foi alvo de tantas esperanças e de ansiedade quando agora. Só haveria um meio de ser ele eliminado em sua _ex- anos.
Senhores, não hã escola de readaptação. Todos esses valores foram séria
pressão histórica: a concessão, pela Revolução de 1964, aos trabalhadores e
e
profundamente
marginalizados.
aos humildes, de mais direitos e de mais dignididade no trabalho do quedesCom todo o prazer ouço o ilustre Lfder do Partido Popular.
frutavam eles anteriormente.
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- No momento em que V. Ex• traça o ideãrio
Com todo o prazer ouço o nobre Senador Franco Montoro.
do seu Partido, na comemoração do seu aniversário de fundação, desejo dizer
que o aniversário de um partido político é uma festa democrática para todos
O Sr. Franco Montoro (SP)- Nobre Senador Leite Chaves, eu havia so- nós. A presença do nosso Presidente, Senador Tancredo Neves, ao ato inau~
licitado o aparte quando V. Ex• terminava as considerações sobre a elimi- gural diz bem do nosso apreço pelo partido que V. Ex• tão fielmente lidera
nação da estabilidade para o trabalhador brasileiro. Em seguida V. Ex• leu a
nesta Casa. Mas, desejo registrar o inusitado de ser um aniversário de 35 anos
carta de Getúlio Vargas e fez referência expressa ao Partido Trabalhista Brae ao mesmo tempo uma data de renascimento, o que atesta melhor que qual"
sileiro. Assim, inicio o meu aparte sã.udando V. Ex• no momento em que, na quer outra coisa o eclipse que desceu sobre esta terra nesses 15 anos. V. Ex•
qualidade de Líder do Partido Trabalhista Brasileiro em organização, ocupo
recebe mais uma vez a saudação do Partido Popular, na certeza de que estarea tribuna do Senado, e desejo que V. Ex• exerça a importante função de repre- mos na mesma trincheira, defendendo os pleitos maiores das oposições brasisentante do Partido Trabalhista Brasileiro neste Senado, com o mesmo brilho leiras. a fim de que cheguemos à democracia plena e a uma melhor justiça socom que tem desempenhado as suas atividades no Congresso. Em relação à
cial para o nosso País. Parabéns a V. Ex•
estabilidade, a observação que faço ê que ali também se nota o defeito fundaO SR. LEITE CHAVES (PR)- Agradeço muito a V. Ex• a sinceridade
mental do nosso modelo de desenvolvimento. E muito importante que V. Ex•,
falando como Líder do PMDB, toque nesse problema que diz respeito a um do seu aparte e lhe louvo o brilho.
dos direitos fundamentais do trabalhador. Por que foi tirada a estabilidade
Parece que o nosso partido estã reproduzindo a História. h verdade que
do trabalhador brasileiro? Alguma associação brasileira, algum sindicato, al- quem não observa a História sofre o castigo de vê-la repetir~se; e a nossa
gum representante dos trabalhadores solicitou essa medida? Lamentavelmen- preocupação é evitar os erros, mas, mantendo o fundamental. Houve tempo
te está hoje comprovado que a medida da eliminação da estabilidade e a sua nesta Casa em que o nosso partido tinha um senador, apenas. Eu estou sendo
substituição por um pretenso Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi neste instante o único senador deste partido.
reivindicação de empreSas estrangeiras, atendeu a interesse de empresas mulTodos têm conhecimento de que hã uma disputa em torno da sigla. Pois
tinacionais ou empresas que estavam dispostas a adquirir empresas brasileibem! Quando, pela primeira vez, o Partido Trabalhista Brasileiro pleiteou o
ras, mas não queriam arcar com o ónus social representado pela estabilidade.
seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, teve que se defrontar com uma
É mais um dos aspectos do caráter desnacionalizante ou antinacional do modisputa semelhante à atual com outro grupo que pleiteava igual direito. Hoje,
delo de desenvolvimento que hoje vigora neste País. Cumprimento V. Ex•
na inauguração da nossa sede, houve uma demonstração singularíssima: a de
pela oportunidade da focalização deste tema, que é tão importante para o traw
que as oposições não estão divididas; elas estão particularizadas mas unidas.
balhador brasileiro.
O compromisso histórico da luta pela obtenção de uma democracia completa
O SR. LEITE CHAVES (PR) -Incorporo o aparte de V. Ex• ao meu ficou manifesto nesse encontro de hoje. E ao tempo em que obtivemos essa
discurso.
abertura, ao tempo em que ternos que lutar por direitos específicos, progra-
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mãticos, temos-que estar juntos, como se for-a atravês de um Conselho Nacional de Oposições, na defesa das teses genéricas.
O ex-Movimento Democrático Brasileiro foi, por sua luta, responsãvel
em 80% ou mais pela abertura, e como oposição formalizada ao lado das oposições espontâneas que foram nascendo.
Houve inegavelmente uma abertura, só que me parece uma abertura cediça, como se fora um túnel em areia movediça, que tem de ser calçado por
partidos que tenham programas definidos, objetos definidos.
Não acre-ditamos que um partido de programa amplo, que se assemelhasse mais a uma frente, oferecesse resultados melhores para a realidade que
estamos vivendo. Estou convencido, entretanto, de que se os partidos, a
exemplo do que estamos fazendo, obtiverem boa dose de coesão em torno de
seus programas, poderemos dar curso a esta luta para remoção do resíduo de
violência e autoritarismo que ainda permanece no País.
O Sr. Itamar Franco (MG)- V. Ex' me permite um aparte, nobre Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES (PR) Franco.

Com todo o prazer, Senador Itamar

O Sr. Itamar Franco (MG)- Senador Leite Chaves, no momento em
que V. Ex' relembra os 35 anos de fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, partido de presença marcante na luta pela democracia no País, com a
presença inclusive da Comissão Ditetora Nacional, queria também juntar a
minha voz à de V. Ex• Iniciei a minha vida pública, Senador Leite Chaves,
tendo as minhas simpatias pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Sou de uma cidade marcantemente trabalhista, a cidade de Juiz de Fora, núcleo forte do
trabalhismo mineiro. Quando vejo V. Ex' falar na união das oposições, dentro dessa reforma, no meu entendimento, diante desse pluripartidarismo falso, resultado de uma reforma aética e antidemocrática que nos foi imposta,
eu só tenho uma coisa a dizer, Senador Leite Chaves: é que nós da oposição
possamos estar unidos aqui no Senado e na Câmara dos Deputados; mas, lá
fora, face às contingências, temos as nossas desuniões. Entendo eu que nós da
oposição deveríamos permanecer juntos até atingirmos o ideal comum, que é
o ideal da constituinte. Levo então a V. Ex•, neste instante, a minha palavra
de fé e de esperança, que o Partido Trabalhista Brasileiro continue com a sua
presença no cenário democrático do nosso País.

O SR. LEITE CHAVES (PR)-]; também a nossa crença e são também
as nossas esperanças.
O Sr. Henrique Santillo (GO)- Permite-V. Ex' um aparte, nobre Senador?
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Então, é este o fato que quero registrar no instante em que o nosso Partido luta pelo seu registro e completa 35 anos de existência na memória, no coração e na aspiração dos trabalhadores brasileiros.
Ouço o ilustre representante e Líder do Partido dos Trabalhadores.
O Sr. Henrique Santillo (GO)- Senador Leite Chaves, a reduzidíssima
Bancada do Partido dos Trabalhadores, no Senado, saúda o PTB como mais
um instrumento, sem dúvida, da luta democrática neste País. Neste trigésimo
quinto aniversário de existência do PTB, que reconhecidamente não morreu
na memória de muitos setores da opinião pública brasileira, está V. Ex' nessa
tribuna, dissertando com lucid_ez sobre os pontos maiores do programa de seu
partido. Mas, gostaria também, Excelência, de deixar consignada a minha
opinião a respeito da unidade, unidade que, estou certo, se fará na ação política de todos os partidos oposicionistas. ~ óbvio que neste período inicial de
afirmação dos novos partidos, algumas dissenções podem haver nas bases sociais de apoio a esses partidos, mas isso tudo serâ superado rapidamente com
a responsabilidade das lideranças dos partidos oposicionistas, sobretudo
para que na ação política efetiva nós formemos uma frente indissolúvel na
luta democrática. Isso é fundamental, ela estará sendo construída com lucidez
e com responsabilidade sobre pontos concrCtos,- sobre objetivos comuns a to*
dos nós, para que este País possa se encaminhar para uma democracia efetiva,
com a absorção, no processo de decisões políticas, de todas as camadas populares, de todos os movimentos populares extrapartidários, que estão se formando, vigorosamente, no País inteiro e não apenas nas grandes cidades, não
apenas nos grandes centros urbanos. Portanto, que fique registrada esta opinião e a certeza absoluta que temos de que esta unidade serâ construída na
ação política e pela responsabilidade de condução de cada liderança partidâria no Congresso e fora do Congresso Nacional. Obrigado.
O SR. LEITE CHAVES (l'R)- Agradeço a V. Ex• e posso assegurar·
lhe que este é o meu pensamento, é o pensamento da Executiva Nacional e é o
pensamento do nosso Partido. Não tenho dúvidas de que essa unidade será
mantida e mesmo fortalecida no correr das lutas que haveremos de travar doravante.
Sr. Presidente, estou concluindo porque o meu tempo está excedido.
Mas, não poderia fazê-lo sem prestar uma homenagem aos nossos companheiros do PTB que foram cassados, que foram injustamente punidos, inclusive por demissão no exercício de postos públicos, de cargos públicos que
exerciam com honestidade, com honradez e eficiência; homenagem a muitos
deputados nossos cassados, a muitos que sofreram a dor do exílio e, em especial, a duas pessoas, dois mártires do nosso Partido. Um deles, o ex..
Presidente João Goulart, que foi o único Presidente a morrer no exílio, que
renunciou quando ainda havia condições de resistência, para que hão houvesse derramamento de sangue. E o grande Presidente Getúlio Vargas, que se
matou para que a violência golpista ocorrida em 1964 não viesse a acontecer
em 1954, quando se suicidou. Termino com um dos seus pensamentos num
discurso, não sei se em Minas Gerais ou em São Paulo, dizia: ..Trabalhado~
res, vós sois a maioria e, numa democracia, quem deve governar é a maioria".
Muito obrigado, Srs. Senadores: (Muito bem! Palmas.)

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Afirmo ao Plenârio que toda a nossa
Executiva nacion-al está presente; só não se encontra em plenário no momento o exwGovernador Leonel Brizola, que, em razão de compromisso, uma entrevista que está dando agora à Manchete, ao lado de outros presidentes, não
pôde chegar até o momento. Mas, a Executiva do meu partido, pela sua totalidade, está presente neste recinto, o que é um estímulo para a nossa luta nesta
ATO DO PRESIDENTE
Casa.
- NO 9, DE 1980
Sr. Presidente, no instante em que registro esse fato, osjofnais-de hoje retratam a realidade brasileira no setor educacional. A Folha de S. Paulo de
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais
hoje dá o seguinte informe:
e à vista do que consta do Processo nO? 000.855.80.4, resolve:
- Admitir, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no Quadro de Pessoal CLT (Tabela
MAIORIA NÃO TEM ESCOLAS, REVELA O MEC
Cerca de 80% dos jovens entre 15 e 19 anos não freqUentam esM Permanente), José Borges de Souza, como Agente de Segurança Legislativa,
colas do 2~' Grau: quase 7 milhões de crianças em idade de escolari~ Classe "A", Referência 21, em substituição a Jerônimo da Cruz Azevedo, que
zação entre 7 e 14 anos (26,49% do total), estão à margem do ensino não compareceu em tempo hábil para a assinatura do contrato, ficando sem
regular ou especial; e nada menos que 95% das crianças em idade efeito o disposto no_ At_o n9 5_9, de I979, desta Presidência.
pré-escolar não são atendidas pelo sistema de ensino.
Senado Federal, 25 de março de 1980. Luiz Viana, Presidente.

Março de 1980

Sábado 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soção 11)

MESA

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMOB

Presidente
Lui.z VIana

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS

Líder

Líder

1•-Vfce-Presldente

Jarbos Passarinho

Paulo Brossord

Nilo Coelho

Vlce-Líderes

Vlce-Líderes
2•·VIce-Presfdente

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bernardino Viana
José Lim
Lomonto Júnior
Moacyr Dallo
Murilo Badar6
Saldanha Derzi

Humberto Lucena
José Richa
Marcos Freire
Mauro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quérda
Pedro Simon
Roberto Soturnino

Dinarte Mariz

1•·Secretárlo
Alexandre Costa

2•-Secretárlo
Gabriel Hermes

3•-Secretárlo
Lourival Baptista

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

liDERANÇA DO BLOCO PARlAMENTAR DO
PARTIDO POPULAR- PP

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

Líder

Leite Chaves

Gilvan Rocha

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

4 '·Secretário
Gaitdo Müller

Suplentes de Secretários

Líder

PARTIDO DOS TRABALHADORES -

Vlce-Líderel

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

Titulore5

Suplentes

1. Mende~s Canole
2. José Lins
3. Eunice Michiles
4. Vicente Vuolo

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

1, Evondro Carreiro
2. Agenor Maria
3. Mauro Benevides

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

PT

Líder

Evelásio Vieira
Albarto Silva

COMISSOES

661

Henrique Sontillo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(COF)

(11 membros)
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Localt Anexo H - Têrreo
Telefonet 223-6244 e 225-850.5 ~Ramais 193 e 257

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES

Chefe: Céindido Hippertt
Locai: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313

COMISSÃO DE AGRICULTURA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidente: Lázaro Barboza

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala ''Clóvis Bevilacquo" - Anexo -11 - Ramal 623

(CA)

(7 membros)

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Henrique de la Rocque
1~-Vice-Presidente: Aloysio Choves
2~-Vice-Presidente: Hugo Ramo5

Titulore5

Suplentes

1. Passos Pôrto
2. Bene~dito Canelo5
3. Pedro Pedrossion
4. José Lins

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Joao Calmon

1. Evelásio Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richo

1. Age.nor Mario
2. Amoral Peixoto

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

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO
Preslde~nte: Mendes Canele
Vice-Presldente: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.
5.

Jessé Freire
José Sarney
Passos Pôrto
Saldanha Derzi
Affonso Camargo
6. Murilo Bodaró
7. Benedito Ferreiro

1.
2.
3.
4.

1. Itamar Franco
2. Lázaro Barbozo
3. Adalbe~rto Sena
4. Mauro Benevides

1. Henrique Santillo
2. Roberto Satumino
3. Gilvon Rocha

José Guiomard
Torso Outra
Benedito Canelas
Moocyr Dalla

(CCJ)

(15 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evelóslo Vieira
Vice-Presidente: leite Choves

Titulares

A5Sistente: Francisco Guilherme~ T~ees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10100 hora5
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716

Suple~nhts

COMISSÃO OE ECONOMIA -

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

Henrique de la Rocque
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Chove5
Aderbal Jure~mo
Murilo Bador6
Moacyr Oollo
Amoral Furlon
Raimundo Parente

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

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

Hugo Ramos
leite Choves
Lázaro Barboza
Nelson Carneiro
Paulo BroiSard
Franco Montoro

1. Cunha Lima
2. Tancre~do Neves
3. Diruu Cardoso

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teotônio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10t00 hora5
Local: Sala ''Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623

(CE)

(1 1 membros)

Lenoir Vargas
Joao Calmon
Almir Pinto
Milton Cobro!
Bernardino Viana
Arnon de Mello

Suplente5

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

Arnon de Me~llo
Bernardino Viana
José Lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Cane~los
luiz Cavalcante

1. He~lvidio Nunes
2. Alberto Silva
3. Benedito Ferreiro
4. Vicente Vuolo

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotónio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes Quércla
3. ToncrOdo Novas

662

Sábado 29
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COMPOSIÇÃO

Cunha Lima
Tancredo Neves
Roberto Saturnino
Amaral Peixoto
Pedro Simon
Mauro Benevides
Teotanio Vilela

(CME)

(7 membros)

1. Marcos Freire
2. Gilvan Rocha

Raimundo Parente
Arnon de Mello
lomanto Júnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amaral Furlan
Jor-ge Kalume
Jutohy Magalhães
Mendes Canele

1. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. leite Chaves

1. Paulo Brossard
2. Nelson Carneiro
3. Itamar Franco
4. José Richa
5. Amoral Peixoto
6. TancrOdo Neves

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ll -Ramais 621e 716

José lins
Amon de Mello
Jorge Kolume
Pedro Pedrossian

COMISSÃO OE FINANÇAS -

1, Nelson Carneiro
2. Marcos Freire

Assistente: leila leivas Ferro CoS:to - Ramal .497
Reuniões: Quintas-feiras, às 11100 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623

Presidente: João Calmon
Vice·Presidente1 Jutahy Magalhães

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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(CSN)

(7 membros)
Presidente: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Sena
Titulares

Suplentes

1. Tarso Outra
2. Saldanha Der:z:i
3. Mendes Canele

1. João Calmon
2. Murilo Badaró
3. José Sarney

1. Dirceu Cardoso
2. Adalberto Sena

Paulo Brossard
Marcos Freire
Lázaro Barboza
JoW Richa

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL -

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kalume
Vice·Presidente: Mauro Benevides

1 . Hugo Ram6s

Auistente: Maria Therezo Magalhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
local: Sala "dóvis Bevilócqua" - Anexo 11 -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES -

Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
.4.

1. Raimundo Parente
2. Amoral Furlan
3. José Gulomard

Jorge Kalume
luiz Cavalcante
Murilo Badaró
Benedito Ferreira

Ramal 13.4
Ramal 623

(CRE)

(1S membros)

1. Cunha Uma
2. Jaison Barreto

1, Mauro Benevides
2. Agenor Maria
3. Hugo Ramos

Assistente: t.&da Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL -

(CLS)

Presidente: Tarso Outra
1?-Vice~Presidente: Saldanha Derzi
2'~'-Vice·Presidente: lomonto Júnior

(9 membros}
COMPOSIÇÃO

Presidente: Helvidio Nunes
Vice-Presidento: lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1.
2.
3.
4.

Lenoir Vergas
Helvldio Nunes
Jessó Freire
Moacyr Dolla
Henrique do la Rocque
Aloys!o Chaves

Jutohy Magalh6es
Raimundo Parente
Eunice Michiles
Benedito Canelas

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

Tarso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Derzi
Lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbal Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vergas
Josft Sarney

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -

COMPOSIÇÃO

Suplentes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aloysio Chaves
Pedro Pedrossion
Henrique de la Rocuque
José Gulomard
luiz. Cavalcante

(CSPC)

(7 membros)

Presidente: Evandro Carreira
Viu-Presidente: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Aclerbal Juremo

Raimundo Parente
Henrique de La Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silva

Março de 1980
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Suplente~

Titulares

1. Evc:mdro Carreira
2. Humberto Lucena
3. Lázaro Barboza

663

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS E DE

1. Oreste~ Quérda
2. Evelcisio Vieira

INQUERITO

Comissões Temporárias

Assistente: Lei!a leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -Ramais 621 e 716

1.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicenta Vuolo
Pedro Pedrouian
Affonso Camargo

1. Passos Parto
2. lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Têrreo
Telefone: 225-8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Naciooal

COMJSSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES
E OBRAS P0BUCAS - (CT)
(7 membros}

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Orestes Qu6rcia

2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especíais e de Inquérito, e
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do
Regimento Comum)

1. leite Chavl!ls
2. Agenor Maria

As;sistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo IIRamais621 e716

COMPOSIÇÃO

Presidenhh Benedito Ferreira
Ylce-Presidenfe1 Vicente Vuolo

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ro·
mal674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes
de Sá - Ramal 31 O - Helena lsnard Accauhy Sarre5 dos
Santos;- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianna- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

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

HORAS

TERÇA

SALAS

ASSISTENTE

09,30

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

C.A.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

C.E.C.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

c.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

L~ DA

11,00

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

QUARTA

SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

09,30

LEI LA

C. A.

RUYBARBOSA
Ramais- 621 e 716

C.E.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e716

C.R.E.

RUY BARBOSA

Ramais- 621 e 716

HELENA
SERGIO

DANIEL

CÂNDIDO

n,oo
C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 484

10,00

MARIA

10,00

10,30

QUINTA

C.T.
10,00

HORAS

HORAS

FRANCISCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXV- No 021

BRASfLIA- DF

TERÇA-FEIRA, 1• DE ABRIL DE 1980

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA i' REUNIÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1980

2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR

1.1 -

- Do Sr. Senador Orestes Quércia, proferido na sessão de 28·3-80.

ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presidência
- Inexistência -de quorum para abertura da sessão.

3- RETIFICAÇÃO

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessiio. Encerramen~

-

Ata da 18• Sessão, realizada em

20-3~80.

4 -SECRETARIA GERAL DA MESA

to.

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO

- Resenha das matérias apreciadas de

1.2.1 - Requerimentos
- N9 45/80~ de autoria do Sr. Senador Almir Pinto, solicitando seja
consignado um voto de aplauso ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. Dirceu Ar-

coverde, pela iniciativa da realização da VII Conferência de Saúde.
- N'i' 46/80, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, das orden_s_do dia que menciona,
alusivas ao 169 aniversário da Revolução de 31 de març-o· de 1964.

}9

a 31 de março de 1980.

5-ATAS DE COMISSÕES
6-MESA DIRETORA
7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE BLOCOS PARLAMENTARES
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 1' REUNIÃO, EM 31 DE MARÇO DE 1980
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDI!NCIA DO SR. LUIZ VIANA.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM'SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS
DO ART. 180, § I•, DO REGIMENTO INTERNO

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomafd- Eunice Michiles
-

Evandro Carreira -

Alexandre Costa -

Henrique de La Rocque -

Alw

berto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Roberto Saturnino - Tancredo Neves- Henrique Santillo - Mendes Canale- Af-

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO N• 45, DE 1980

Exm'i' Sr. Presidente do Senado Federal
O Senador infra firmado, na forma regimental, requer a Vossa
fonso Camargo - Lerioir Vargas.
Excelência, ouvido o plenãrio, seja consignado um voto de aplauso ao
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com- Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde, Dr. Dirceu Arcoverde, pela iniciativa
da realização da 7• Conferência de Saúde, realizada no Distrito Federal, no
parecimento de 25 Srs. Senadores.
período de 24 a 28 do mês de março.
Entretanto, em plenário, não hã o quorum mínimo necessãrio para a
Sala das Sessões, 31 de março de 1980. - A1mir Pinto.
abertura da sessão. Nos termos do art. 180, § l'i', do Regimento Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa será desp&chado pela Presidência, in(À Comissão de Constituição e Justiça.)
dependentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a
REQUERIMENTO No 46, DE 1980
sessão ordinãria de amanhã, a seguinte:
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição,
ORDEM DO DIA
nos Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia, de hoje, do Senhor General
TRABALHOS DAS COMISSÕES
Walter Pires, Ministro do Exército, Almirante Maximiano Eduardo da Silva
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a reunião.
Fonseca, Ministro da Marinha, do General José Ferraz da Rocha, Ministro
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 45 minutos.) Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Brigadeiro Délio Jardim de
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Mattos,- Ministro da Aeronâutica, alusivas ao 169 Aniversário da Revolução
Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1980 (n' 2.566/80, na Casa de
origem)- reajusta os vencimentos e salários dos Servidores da Câmara dos
de 31 de março de 196<1.
Sala das Sessões, 31 de março de 1980. - Lourlval Baptista
Deputados, e dâ outras providências. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 15, de !980 (n' 2.572/80, na Casa de
(À Comissão Diretora.) origem)- altera a Lei n'l 6.516, de 13 de março de 1978, que .. dispõe sobre o
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ORESTES reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea
QUERCIA NA SESSÃO DE 28-3-80 E QUE, ENTREGUE À Brasileira, em tempo de paz". Sessão: 18-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 91, de 1979 (n' 1.731/79, na Casa de
REVISA-O DO ORADOR, SERIA PUBLICADO
origem) - inclui o curso superior de Nutricionista entre os enumerados pela
POSTERIORMENTE.
Lei n9 6.433, de 15 de julho de 1977, para ingresso na Categoria Funcional de
O SR .. ORESTES QUll:RCIA (SP. Lê o. seguinte discurso.) - Sr. Sanitarista. Sessão: 26-3-80.
Presidente, Srs. Senadores:
Projeto de Lei da Câmara n• 1!, de 1980 (n' 2.287/79, na Casa de
Entre quinhentos municípios brasileiros, considerados os mais origem) - concede pensão especial a Homero Francisco de Souza. Sessão:
desenvolvidos dos quase quatro mil que se espalham em nosso território, uma 27-3-80 - extraordinária.
pesquisa feita pela revista "Dirigente Municipal", do grupo "Visão",
encontra-se colocado em sétimo lugar, em 1968, o de Sertãozinho que, dois Projetos aprovados e enviados à promulgaçio
anos antes, figurava no sexagésimo quarto lugar.
Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1980 (n• 37/80, na Câmara dos
Isso demonstra um invejâvel índice de crescimento, pois a classificação
se faz pelos aspectos sócio-econômico, financeiro e de infra-estrutura. Deputados) - autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do
Dificilmente outra localidade brasileira apresentarâ semelhante desempenho, País, no decurso da primeira quinzena do mês de abril do corrente ano.
· que, naquela cidade paulista, teve sua maior curva ascendente de 1973 a 1978. Sessão: 26-3-80.
Tal é o resul_tado de um trabalho bem planejado, com excelente
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
orientação em todos os setores, congregados a administração e a comunidade
num esforço conjunto, fazendo o Governo municipal com que o dinheiro do
Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1979- Senador Gastão M!lllerpovo seja aplicado da melhor maneira, merecendo, por isso mesmo, especiais altera a Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (regula os direitos autorais, e
louvores o Sr. Waldyr Alceu Trigo, seu operoso Prefeito Municipal.
dá outras providências). Sessão: 7~3-80.
Queríamos, Sr. Presidente, que esse exemplo fosse seguido por todos os
Projeto de Lei do Senado nO? 276, de 1979- Sen3.dor Nelson Carneiro
nossos Municipios, principalmente os bandeirantes, na escolha dos -revoga o art. 35 do Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código
administradores eleitos e das Câmaras MunicipaiS, destinadas à fiscalização de Processo Penal). Sessão 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n'l li, de 1979- Orestes Quércia- modifica
do Executivo.
Queremos salientar que, em 1976, quando obteve o sexagésimo quarto a redação do § 49 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão:
lugar, Sertãozinho era governado por um Prefeito arenisLa, mas, a partir de 11-3-80.
1977, tem à frente dos seus destinos um governante que foi eleito pelo
Projeto de Lei do Senado n9 166, de 1979- Senador Franco Montara
antigo MDB, portanto, nosso correligionário.
- estipula prazo para a conclusão de inquérito relativo à apuração de falta
Ainda em 1976, classificava-se Sertãozinho, no plano estadual, em grave do empregado estâveL Sessão: 12-3-80.
quadragésimo oitavo lugar, passando ao nono em 1977 e ao sexto lugar, em
Projeto de Lei do Senado n'? 4, de 1980 - Coinissão Diretora 1978, sob a administração dinâmica do Sr. Waldyr Alceu Trigo, a quem, reajusta os vencimentos e proventos dos Servidores do Senado Federal, e dá
nesta tribuna, prestamos as nossas melhores homenagens.
outras providências. Sessão: 13-3~80.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1979 -Senador Amaral Furlanaltera o art. 26 da Lei n• 6.001, de 19 de dezembro de 1973- dispõe sobre o
Estatuto do Indio. Sessão: 14-3-80.
ATA DA 18• SESSÃO, REALIZADA EM 20-3-80
Projeto de Lei do Senado n9 159, de 1979- Senador Jaison Barreto(Publicada no DCN - Seção II - de 21-3-80)
dispõe sobre a obrigação de incluir produtos dietéticas nos serviços de bordo
de veículos de empresas de transporte de passageiros. Sessão: 28-3~80.
RETIFICAÇÃO
Projeto de Lei do Senado n'? 205, de 1979- Senador Franco Montara
Na página 453, l' coluna, no Requerimento n'? 27, de 1980, de retirada -permite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não cumprir a decisão
do Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1978,
judiciaL Sessão: 28-3-80.
Onde se lê:
Projeto de Lei do Senado n'? 80, de 1977- Senador Orestes Quérciaacrescenta parágrafo ao art. 774 do Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de
REQUERIMENTO N• 27, DE 1979
1943. Sessão : 28-3-80.
Leia-se:
Projetos aprovados e enviados à Comissão de Redação
REQUERIMENTO N• 27, DE 1980

SECRETARIA-GERAL MESA
Resenha das matérias apreciadas de J'? a 31 de março de 1980
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno)
Projetos aprovados e enviados à sanção
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1976 (n• !.194/75, na Casa de
origem) - dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público falecido
no gozo de dupla aposentadoria. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• !30, de 1978 (n' 2.189/76, na Casa de
origem) - introduz alterações no art. 17 do Código de Processo Civil.
Seseão: !3-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1979 (n• 1.539/79, na Casa de
origem) de autoria_ do Sr. Presidente da República - autorizando o
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, Autarquia
Vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado
no Município de Morada Nova, Estado do Ceará. Sessão: 13-3-80
- extraordinária.

Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1976 (n• l.214J75, na Casa de
origem) - dispõe sobre a fabricação de detergentes não biodegradâveis, nas
condições que especifica. Sessão: 12-3-80.
Projeto de Lei do Senado n' 260, de 1979 - Humberto Lucena interpreta o parágrafo único do art. li da Lei n• 6.082, de lO de julho de 1974.
Sessão: 13-3-80 - extraordinâria.
Projeto de Resolução n'? 159, de 1979- Comissão de Constituição e
Justiça - suspende a execução do art. 49 e parágrafo único do Decreto
n• 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do Eotado do Maranhão. Sessão:
13-3-80 - extraordinária.
Projeto de Lei do Senado n9 145, de 1975- Senador Jarbas Passarinho
-altera os arts. 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dã
outras providências. Sessão: 14-3-80 ..
Projeto de~ Lei do Senado n• 164, de 1979- Senador Nelson Carneiro
- estabelece a .uniformidade dos vencimentos das contas_ de luz, âgua e
telefone em todo o Pafs, e dá outras providências. Sessão: 17-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• l$7, de 1979 -Senador Aloysio Chavesrevoga o § 3'? do artigo 899, o artigo" 902 e seus parâgrafos, e modifica a
redação da alínea .. f' do inciso I do artigo 702, da alínea '"b" do artigo 896 da
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o artigo 9• da Lei n' 5.584, de
26 de junho de 1970. Sessão: 17-3-80.

Abril de \980
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Projeto de Lei do Senado n9 208, de 1979- Senador Nelson Carneiro
dispõe sobre a remuneração profissional mínima dos engenheiros,
arquitetos e engenheiros agrônomos, e dá outras providências. Sessão:
18-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 244, de 1979 -Senador Amaral Furlan inclui dispositivo no Decreto-lei n9 368, de 19 de dezembro de 1968, que
dispõe sobre efeitos de dêbitos salariais, e dá outras pi'ovidências. Sessão:
I8-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1979- Senador Franco Montoroconcede aos empregados domésticos período de férias igual ao dos demais
empregados da Lei n• 5.959, de II de dezembro de 1972. Sessão: 26-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 231, de 1979 - Senador Leite Chavesacrescenta parâgrafo ao artigo 12 da Lei n• 4.717, de 29 de junho de 1965
(Ação Popular). Sessão: 27-3-80 - extraordinária.
Projetos aprovados em primeiro tumo

Projeto de Lei do Senado n9 320, de 1979- Senador Leite Chavesacrescenta um parágrafo 39 ao art. 19 da Lei n'i' 1.533, de 31 de dezembro de
1951. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1979- Senador Franco Montoro
-elimina o prazo para caõ.didatura a cargo eletivo, no caso de desfiliação de
um Partido e filiação a outro. Sessão: I3-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 65, de 1979- Senador Nelson Carneirodá nova redação ao n9 II do parágrafo único do art. 258 do Código Civil.
Sessão: 27·3-80 - extraordinária.
Mensagens aprovadas -

relativas à escolha de autoridades

Mensagem n• 48, de I980 (n• 74/80, na origem)- escolha do Doutor
Romildo Bueno de Souza para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
Federal' de Recursos, na vaga destinada a Magistrados ou Membros dos
Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito _Federal, decorrente da
aposentadoria do Ministro Márcio Ribeiro. Sessão: 12-3-80 extraordinária.
Mensagem n• 30, de 1980 (n• 50/80, na origem)- escolha do Senhor
Fernando Abbott Gaivão, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de.
Diplomata para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
de El Salvador. Sessão: 19-3-80 - extraordinária.
Mensagem n• 29, de 1980 (n• 35/80, na origem)- escolha do Senhor
Paulo Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
do Haiti. Sessão: 26-3-80 ~ extraordinária.
Mensagem n• 31, de 1980 (n• 60/80, na origem)- escolha do Senhor
Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal,
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica da Mauritânia. Sessão: 27-3-80 - extraordinãria.
Projetos Prejudicados e Enviados ao Arquivo

Projeto de Lei do_Senado_n9 33, ~e 1978- Orestes Q~êrcia- revogando
o § 3• do art. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho d.e 1971, que regulou a
organização, o funcionamento e a eXtinção dos Partidos Políticos. Sessão:
11-3-80.
Projeto de Lei do Senado n'i' 38, de 1979- Henrique Santillo- revoga
os Decretos-leis n9s 228, de 28 de fevereiro de 1967, e 477, de 26 de fevereiro
de 1969. Sessão: 17-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 199, de 1978- Complementar- Senador
Evandro Carreira - dâ nova redação à alínea n, inciso I, art. l'i' da Lei
Complementar n9 5, de 29 de abril de 1970, que estabelece os casos de
inelegibilidades, e dâ outras providências. Sessão: 28-3-80.
Projetos Rejeitados e Enviados ao Arquivo

Projeto de Lei do Senado n• 66, de 1979 - Orestes Quércia acrescentando dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim
de assegurar estabilidade provisória aO- entpregãdo que ajuíza reclamação
trabalhista contra o empregador. Sessão: 11-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1979 (n• 2.802/76, na casa de
origem) - fixa joi'!üida especial de trabalho para a mulher que tiver
excepcional sob sua guarda ou responsabilidade, introduzindo parágrafos no
art. 374 da Consolidacão das Leis do Trabalho. Sessão: I2-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 171, de 1979- Agehor Maria- estabelece
regra sobre o valor da remuneração dos servidores da administração indireta
da União. Sessão: 12-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1978 (n• 1.503/73, na Casa de
origem) - regulamentando a profissão dos trabalhadores em transportes
rodoviários, e dando outras providências. Sessão: 13-3-80.
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Projeto de Lei do Senado n9 85, de 1978- Orestes Quércia- elimina a
opção existente no regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
compatibilizando-o com o sistema da esta_bilidàde no emprego. Sessão:
13-3-80.
Projeto de Lei do Senado n' 78, de 1979- Franco Montoro- estende,
sem limite de idade, os benefícios da Previdência Social a todos que exerciam
atividade de empregado domêstico na data da publicação da Lei n'i' 5.859, de
11-12-72. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Resolução n9 124, de 1979 - Gilvan Rocha- resguarda
direitos adquiridos por antigos funcionários do Senado quanto à percepção
de adicioriaís POr (Jüinqüênios em níveis vig"é:iites arites da Reforma
Administrativa, implantada pela Resolução n• I7, de 1.973. Sessão: 18-3-80.
Prpjeto de Lei do Senado n9 301, ~e 1978- Orestes Quércia- dispondo
sobre a concessão de anistia aos cidadãos que sofreram sanções determinadas
pelos Atos Institucionais e Complementares, e dá outras providências.
Sessão: 18-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1977 (n9 240/75, na Casa de origem),
que fixa em seis horas a jornada diãria de trabalho nos serviços de coqueria e
bateria de fornos, e determina outras providências. Sessão: 25-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1979 (n• 2.173/76, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação das Leis do
Tr<ibalho, aprovada pelo Decreto-lei nç 5.452, de }9 de maio de 1943. Sessão:
25-3-80.
Projet~ de Lei do Senado n9 6, de 1978- Senador Vasconcelos Torres
- altera a denominação da categoria profissional ocupada pelo Técnico de
Administração. Sessão: 26-3-80.
Projeto de Lei _do Sen_ad.9 n'i' 10, de 1979- Senador Dinarte Marizanistia todos aqueles que, desde 31 de março de 1964, partiCiparam de fatos
que constituíram crimes políticos definidos em lei. Sessão: 26-3-80.
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1979 (n' 1.604/79, na Casa de
origem)- dâ nova redação ao § 4• do art. 177 da Lei n• 6.404, de I 5 de dezembro de 1976, que dispõe sobre a sociedade por ações. ~essão: 28-3-80.
Projetos Arquivados nos Termos do Art. 278 do Regimento Interno

Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1979 (n' 2.820/76, na Casa de
origem), acrescentando parãgrafo único ao art. 28 da Lei n9 3.807, de 26 de
agosto de 1960, que ..dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, e dá
outras providências". Sessão: 6-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 239, de 1978 -Senador Orestes Quérciarevigora o artigo 505 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão: I2-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 147, de 1978- Senador Orestes Quérciaacrescenta parágrafo único ao artigo 39' da Lei n'i' 5.859, de 11 de dezembro de
1972. Sessão: 17-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 98, de 1979- Senador Orestes Quércia altera a redação do caput do artigo 130 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Sessão: 20-3-80.
Projeto de Lei do Senado n'i' 118, de 1979- Senador Orestes Quêrcia,
altera a redação do caput do artigo 532 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Sessão: 20-3-80.
Projetos Retirados Pelo Autor e Enviados ao Arquivo

Projeto de Lei dq Senado n9 179,. de 1979 - Senador Bernardino
Vianna, autoriza o Poder Executivo a concéder, através da Caixa Econômica
Federal, empiéStimos aos proprietários de veículos automotores, com
finalidade de custear adaptação ao consumo de álcool carburante. Sessão:
25-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 101, de 1978 - Complementar Senador
Franco Montoro -exclui das inelegibilidades os casos de simples denúncia,
modificando a alínea n do inciso I do art. 19 da Lei Complementar n9 5, de 29
de abril de 1970. Sessão: 28-3-80.
Requerimento Retirado e Enviado ao Arquivo

N9 13, de 1980- Senador Itamar Franco- solicita, nos termos do art.
418, item I, do Regimento Interno, a convocação do Ministro das Relações
Exteriores, a fim de prestar esclarecimentos_ a respeito da posição do Governo
brasileiro face a ocupação da Embaixada da República Dominicana em
Bogotá (Colômbia). Sessão: 26-3-80.
Projetos Desarquivados nos Termos do Art. 367, "in fine", do Regimento
Interno

Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1977- Saldanha Derzi- inclui na
relação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o trecho
Campo Grande-Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do
Sul. Sessão: 7-3-80.
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Projeto de Lei do Senado n~' 304, de 1977- Saldanha Derzi - inclui na
relação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o trecho Porto
Murtinho- Caracol- Bela Vista- Ponta Porã- Amambaí- Iguatemi
- Guaíra (PR), nos Estados de Mato Grosso do Sul e Paranã. Sessão: 7-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 105, de 1978 - Orestes Quêrcia acrescenta§ 4• ao art. 18 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Sessão:
7-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 132, de 1978 -Orestes Quêrcia- dispõe
sobre aposentadoria especial para os guarda-chaves, manobreiros e
controladores de_trãfego ferroviãrio. Sessão: 7-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 140, de 197~- Orestes Quércia- introduz
alteração na Lei no 5.859, de ll de dezembro de 1972, para o fim de assegurar
direito de indenização ao empregado doméstico despedido sem justa causa.
Sessão: 7-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1978- Orestes Quérda- altera a
Lei n~' 5.859, de II de dezembro de 1972, para o fim de assegurar ao
empregado doméstico o direito ao salário mínimo. Sessão: 7-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 150, de 1978 - Orestes Quêrcia acrescenta parágrafo ao artigo 99 da Lei OrgãrliCã. da- Previdência Social.
Sessão: 7-3-80.
. Projeto de Lei do Senado n~' 158, de 1978 --Orestes Quércia, acfesce~ta
parãgrafo único ao art. 30 da Lei n• 5.859, de l f cfe dezembro de 1972, que
dispõe sobre a profissão de empregado doméstico. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1978 -Orestes Quércia acrescenta e modifica a redação de dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1978 - Orestes Quêrcia acrescenta dispositivo à Lei n9 S. 107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu
o Fundo de Garantia~do Tempo de Serviço. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado no !97, de 1978 - Orestes Quêrcia _
acrescenta§§ to e 2• ao art. 523 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 198, de 1978 -Orestes Quércia- altera
dispositivo da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 200, de 1978 _ Orestes Quércia _alterando a redação do art. 89 da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966.
Sessão: 10-3-80._
Projeto de Lei do Senado no 207, de 1978 -Orestes QÚêrcia acrescenta item IV, ao art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 .
Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 208, de 1978- Orestes Quércia- modifica
a redação do § 3_~ do art. 543 da Consolidação dãs--Leis do Trabalho. Sessão:
10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 225, de 1978- Orestes Quêrcia- altera a
redação dos arts. 9o e 69 da Lei no 3.807, <le 26 de agosto de 1960 - Lei
Orgânica da Previdência Social. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 231, de 1978- Orestes Quércia- introduz
modificações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. Sessão: 10-3-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 234, de 1978 - Orestes Quércia acrescenta os §§ 5~' e 69 ao ait. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 11-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 296~ de 1978- Orestes Quércia- altera a
redação _da alínea a do art. 79 da Lei n9 605, _de 5 de janeiro de 1949, que
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dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salârio nos
dias feriados, civis e religiosos. Sessão: 11-3-80.
Projeto de Lei do Senado n~' 297, de 1978- Orestes Quêrcia- dispõe
sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras
providências. Sessão: ll-3-80.
Projeto de Lei do Senado n• 298, de 1978- Orestes Quêrcia- modifica
a redação do art. 3o da Lei no 4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a
gratificação de Natal para os trabalhadores. S_essão: 12-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 299, de 1978- Orestes Quércia- altera a
redação do art. 37 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da
Previdência Social. Sessão: 12-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 307, de 1978- Orestes Quêrcia--' revoga o
Decreto-lei n~' 1.632, de 4 de agosto de 1978. Sessão: 12-3-80.
·
Projeto de Lei do Senado n~' 320, de 1978- Orestes Quércia- dispondo
sobre a remuneração mínima dos vigilantes que militam em instituições
bancárias e congêneres, e dâ outras providências. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 325, de 1978 -Orestes Quércia- dâ nova
redação ao art. 491 da Consolidação das Leis do Trabalho. Sessão: 13-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 331, de 1978 - Orestes Quércia acrescental)dO _item ao art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
inStituiu a· re8:ime dó -Fundo dC Garantia- do TemPo de Serviço. Sessão:
13-3-80.
Projeto de Lei do Senado n9 337, de 1978- Orestes Quérda- modifica
a redação do§ 3• do art. 5• da Lei n• 6.367, de 19 cfe outubro de 1976. Sessão:
17-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 343, de 1978- Orestes Quêrcia- altera a
redação do caput do art. 24 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei
Orgânica da Previdência Social. Sessão: 17-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 344, de 1978- Orestes Quêrcia- modifica
a redação do§ 5° d~o art. 3• da Lei~n° 5.890, de 8 de junho de 1973. Sessão:
17-3-80.
Projeto de Lei do Senado no 345, de 1978 - Orestes Quêrcia acrescenta parãgrafos ao art. 450 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 17-3-80.
Projeto de Lei do Senado n° 199, de 1977 - Orestes Quêrcia acrescenta-parágrafO ao ari. 143 do Decreto-lei n9 5.452, de {9 de maio de
1943, paSsando a ser 19 o parágrafo único. Sessão: 17-3-80.
Requerimentos de Urgência Aprovados (art. 371, b, do Regimento Interno)
17/80, assinado por 45 Senhores Senadores, para o Projeto de Lei da
Câmara no 13/80 (no 2.566/80, na Casa de origem), que reajusta os salãrios e
vencimentos dos Servidores da Câmara dos Deputados, e dâ outras
providências. Sessão: 13-3-80.
18/80, assinado por 45 Senhores Senadores, para o Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1980 - Comissão Diretora - que reajusta os vencimentos e
proventos dos servidores do Senado Federal, e dã outras providências.
Sessão: 13-3-80.
21/80, do Senador Jarbas Passarinho e outros Senhores Senadores,
para o Projeto de Lei da Câmara no 15/80 (no 2.572/80, na Casa de origem),
que dispõe sobre o reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa da
Força Aérea Brasileira, em tempo de paz. Sessão: 18-3-80.
35/80, dás Líderes, Senadores Jarbas Passarinho, Paulo Brossard,
Gilvam Rocha e Leite -Chaves, para o Projeto de Lei.da Câmara n~' 91, de
1979 (n9 l.73Ij79, na Casa de origem) - inclui o curso superior de
Nuti"icionista entre os enumerados pela Lei n9 6.433, de 15 de julho de 1977,
para ingressO na Categoria Funcional de Sanitarista. Sessão: 26-3-80.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 134, de
1979-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.717, de
26 de novembro de 1979, que "acrescenta os itens V, VI e VII ao§ ]9
do art. 19 do Decreto ...tei 09 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá
outras providências''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 6 DE
MARÇO DE 1980

estudo e parecer sobre a Mensagem n• 134, de 1979-(CN), do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacíorial o
texto do Decreto-lei n~' 1.717, de 26 de novembro de 1979, que "acrescenta os
itens V, VI e VII ao § 19 do artigo I~' do Decreto-lei n9 1.678, de 22 de fevereiro
de 1979, e dá outras providências .. , presentes os Senhores Senadores
Raimundo Parente, Alberto Silva, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães,
Aderbal Jurema, Almir Pinto, Moacyr Dalla, Luiz Cavalcante, João Calmou
e Deputados Nosser Almeida, Peixoto Filho, Ubaldo Barém e Joel Ferreira.

Deixam de comparecer, por motivo justíficado, os Senhores Senadores
Lomanto Júnior, Lenoir Vargas e Deputados Alberto Hoffmann, Daso
Às dezesseis horas do dia seis de março do ano de mil novecentos e Coünbra, Jorge Arbage, Hélio Campos, Marcelo Linhares, Walber
oitenta, na Sala Clóvis Bevilãcqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de Guimarães e Adalberto Camargo.
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Havendo número regimental, assume a Presidência, eventualmente, o
Senhor Senador Almir Pinto, que declara -insta1ã-d3 a Comissão. O Senhor
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do" Pi'esidente e do VicePresidente. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o Senhor Senador Raimurido Parente.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuhado:
Para Presidente:
Deputado Nosser Almeida ...............-.7••• -............. 12 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto
Para Vice-Presídente:
Deputado Joel Ferreira ................. ····-----·· •. -~-~-~-- 12 votos
Em branco ..... _..... ,_ ... ·~-~· .... ···~-··· ·~ ~·· :.... ..•. ,_, I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Deputados Nosser Almeida e Joel Ferreira.
Assumindo a Presidê.nciã o Senhor Deputado Nosser Almeida agradece,
em seu nome e no do Deputado Joel Ferreira, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador Moacyr Dalla para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n<? 4,
de 1980-(CN5, pela qual o Senhor Presidente da República comunica

haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n<? 1.123, de
1979, que ''altera disposições do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro
de 1967".

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem nll 5,
de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n"' 37, de 1979 (CN), que
"regula o art. 152 da ConStituição, com a redação que lhe deu a
Emenda Constitucional n9 11, de 1978, altera dispositivos da Lei n"'
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) e
do Decreto-lei no 1.541, de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas),
e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE
MARÇO DE 1980
Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúneRse a
Comissão Mista incumbida de eX3.minar e emitir Relatório sobre a
Mensagem n• 5, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República
comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei n9 31, de 1979 (CN),
que .. regula o art. J52 da Constituição, com a redação que lhe deu a Emenda
Constitücional n'l 11, de 1978, altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de
julho de 1971 (Lei Orgâníca dos Partidos Políticos), e do Decreto-lei no 1.541,
de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), e dâ outras providências",
presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema, José Lins, Humberto
Lucena e Deputados Afrísió Vieira Lima e Waldir Waltef.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Deputado Brabo
de Carvalho.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara
instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da ComisSão.
Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como escrutinador o
Senhor Senador Humberto Lucena.
Procedida a eleição, verifica-se o seguínte resultado:

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 10 DE
MARÇO DE 1980

Para Presidente:
Deputado Waldir Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 4 votos
Em Branco .............. ·····~··. ~-·-··-·····-· ....•.... 1 voto

Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os_
Senhores Senadores Murilo Badaró, Leite Chaves e Deputados Saramago
Pinheiro e GOines da Silva, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n"' 4,
de !980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver
vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 1.123, de 1979, que
'altera disposições do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro de 1967''.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Deputado Saramago Pinheiro, que
declara instalada a Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Amaral Furlan e Deputado José Frejat.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
cédulas, o Senhor Deputado Saramago Pinheiro convida o Senhor Deputado
Gomes da Silva para funcionar como escrutinador.

Para Vice-Presidente:
Deputado Afrísio Vieira Lima .................... , . . . . . 4 votos
Em branco .......... _•....-.,-...........•._....•. - ..•.... 1 voto
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Procedida a eleição, verificaRse o segtiirlte resultado:
Para Presidente:
Senador Leite Chaves
Senador Murilo Badaró

3 votos
I voto

Para Vice-Presidente:
Senador Murilo Badaró
Senador Amaral Furlan

3 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, o Presidente e Vice-Presidente,
os Senhores Senadores Leite Chaves e Murilo Badaró.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Leite Chaves agradece, em
nome do Senhor Senador Murilo Badaró e no seu próprio, a honra com que
foram distingUidos e designa o Senhor Deputado Gomes da Silva parã relatar
a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.

São declarados eleitos, respectfvamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Deputados Waldir Walter e Afrísio Vieira Lima.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Waldir Walter agradece,
em seu nome e no do Deputado Afrísío Vieira Lima, a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à püblicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem
n' 6, de 1980-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República
_ comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto. de Lei n"' 43, de
1979-(CN), que "dispõe sobre a criação da COALBRA- Coque e
Álcool da Madeira S.A., e dá outras providências".

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE
MARÇO DE !980
Aos doze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães, José Richa e Deputados Vasco Neto e Octacílio de
Queiroz, reúne-se a COmissão Mista do Congresso Nacional incumbida de
examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 6, de 1980-(CN), pela qual
o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialmente, o
Projeto de Lei _no 43, de 1979-lCN), que "dispõe sobre a criação da
COALBRA- Coque e Álcool da Madeira S.A., e dâ outras providências".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jutahy Magalhães, que
declara instalada a Comissão.
Deix-am de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas e Deputado João Carlos de CariL
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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 Jutahy Magalhães convida o Senhor Deputado
Vasco Neto para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte, resultado:
Para Presidente:

Deputado Octacílio de Queiroz .............. ~- ...... ~. . . . 3 votos
Senador José Richa ................. -.... ~-·.............. 1 voto
Para Vice-Presidente:

Deputado Vasco Neto .................... -. ...........• -. 3 votos
Senador Jutahy Magalhães . . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. • .. I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vi ce-Presidente, os
Senhores Deputados Octacílio de Queiroz e VasCo Neto.
Assumindo a Presidência o Senhor D,eputado Octacílio de Queiroz
agradece, em nome do Senhor Deputado Vasco Neto e no seu próprio, a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy
Magalhães para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
ComissãO e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 9, de 1980
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.723, de 6 de
dezembro de 1979, que "dispõe sobre a participação dos Territórios
Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n9 1.434, de 11 de
dezembro de 1975".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA EM 12 DE
MARÇO DE 1980

Às dezessete horas do dia doze de março do ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a COmiSsão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 9, de 1980(CN), do Senhor Presidente da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n9 1.723, de 6 de dezembro de 1979, que .. dispõe sobre a participação dos Territórios Federais na reserva criada pelo Decreto-lei n9 I .434, de
11 de dezembro _de 1975", presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume,
Henrique de La Rocque, Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, José Uns, Passos
Porto, Alberto Silva, Moacyr Dalla e Deputados Afro Steffanini, Joel Ferreira, Jerônimo Santana e Júlio Martins.
Deixaram de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Agenor Maria, Gilvan Rocha, Evelásio Vieira e Deputados Edíson Lobão,
Oswaldo Coelho, Inocêncio Oliveira, Paulo Guerra, Hélio Campos, Odacir
Soares e Antônio Pontes.
Havendo número regimental, assume a Presidência, eventualmente, o
Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara instalada a Comissão.
O Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do
Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, ê convidado para funcionar como
escrutinador o Senhor Deputado Joel Ferreira.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Jerônimo Santana .... , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • 11 votos
Em branco ........... -· ...... ~- .........•..... r• -· r • . . 1 voto

Abril de 1980

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 10,
de 1980 ( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.724, de
7 de dezembro de 1979, que "dispõe sobre os estímulos fiscais de que
tratam os artigos 19 e 59 do Decreto-lei n9 491, de 5 de março de
1969".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), RÉALIZADA EM 18 DE
MARÇO DE 1980

Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas e quinze minutos, na sala Clóvis Bevilácqua, presentes os
Senhores Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto, Gabriel Hermes, Aderbal
Jurema, Murilo Badaró, Mauro Benevides, Cunha Lima, Lázaro Barboza e
Deputados Josê Carlos Fagundes, Henrique Turner, Athiê Coury e Lidovino
Fanton, reúne-se a Comissão Mista, iilcumbida de examinar e emitir parecer
sobre a Mensagem no 10, de 1980 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.724, de 7 de dezembro de 1979, que ..dispõe sobre os estímulos fiscais de
que tratam os artigos }9 e 59 do Decreto-lei n'i' 491, de 5 de março de 1969".
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado,- os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Luiz Cavalcarite, Evelásio Vieira e Deputados Adriano
Valente, Airon Rios, José Ribamar Machado, Nabor Júnior, Odacír Klein,
Celso Carvalho e Antônio Carlos de Oliveira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gabriel Hermes, 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 da Comissão.
DistribUídas 3s cédulas, O Senhor Presidente convida o Senhor Deputado
José Carlos Fagundes para funcionar corilo esCrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Mauro Benevides .............._............. .
Em branco ······················A··-~··········-·····

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:

Deputado Josê Ribamar Machado ....... , .......•.....
Em branco ................... -......••..•.............

II votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senador Mauro Benevides e Deputado José Ribamar Machado.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Mauro Benevides agradece,
em nome do Senhor Deputado José Ribamar Machado e no seu próprio, a
honra com que foram distingüidos e designa o Senhor Deputado Henrique
Turner para relatar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada~ serâ assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 11,
de 1980-( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli~
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.725, de 7
de dezembro de 1979, que "estabelece limite para beneficio previsto
no artigo 99 do Decreto-lei n9 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera legislação do imposto sobre a renda".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 18 DE
MARÇO DE 1980

Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às

Para Vice-Presidente:
dezesseis horas e vinte minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os SeDeputado Hélio Campos ................. ·~· .. . . .. .. • .. 12 votos nhores Senadores Jutahy Magalhães, Almír Pint<?, Pa-?sos Pôrto, José Lins,

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Deputados Jerônimo saritaT.ti-e--H-êiiQ Campos.
Assumindo a Presidência o Senhor D6putado Jerônimo Santana
agradece, em seu nome e no do Deputado Hélio Campos, a honra com que
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, ê assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à pubficação. ·

Aderbal Jurema, Gastão MUller, Itamar Franco, Adalberto Sena, José Richa
e Deputados J osê Mendonça Bezerra, Saramag-o Pinheiro e Nélio Lobato,
reóne-se a Comíssão Mista, incumbida de examinar e emitir par~cer sobre a
Mensagem no II, de 1980-(CN), âo Senhor Presidente da República, subme-

tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1. 725, de
7 de dezembro de 1979, que "estabelece limite para benefício previsto no artigo 99 do Decreto-lei n"' 1.351, de 24 de outubro de 1974, que altera legislação
do Imposto sobre a Renda".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Lourival Baptista e Deputados Ângelo Magalhães, Cristovam
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Chiaradia, Joaquim Coutinho, Pedro Carola, Marcondes Gadelha, Jorge
Gadelha, Júlio Costamilan e Jorge Vargas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, ·as~ume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Adalberto Sena, 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 da Comissão.
Distribuídas as cédulas de votação, o Senhor Senador Adalberto Sena convida o Senhor Deputado Saramago Pinheiro para fU-ncionar cOmo escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado.
Para Presidente:
.....................•...•. 11 votos
Deputado Nélio Lobato
1 voto
Em Branco ... ~~-· .--.. -.. ~ .........•...••.. --~--. ·-.- ...
Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema ........ , . . . . . . . . . . . . . . • .. . 11 votos
l voto
Em Branco .................................... ~-..
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputado Nélio Lobato e Senador Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Nélio Lobato agradece,
em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu próprio, a honra com
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vian_na, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros
da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n'>' 14,
de 1980-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'>' 1.728, de 12
de dezembro de 1979, que "altera os limites do beneficio fiscal instituído pelo Decreto-lei n• 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá ou·
tras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM
26 DE MARÇO DE 1980
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os
Senhores Senadores Raimundo Parente, Jutahy Magalhães, Pedro Pedrossian, Vicente Vuolo, Almir Pinto, Jorge Kalume, José Lins, Adalberto Sena,
Cunha Lima, José Richa e Deputados Henrique Turner, Odacir Klein e Celso
Carvalho, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n• 14, de 1980-CN, do Senhor Presidente da Repúbli·
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei
n'>' 1.728, de 12 de dezembro de 1979, que '"altera os limites do benefício fiscal
instituído pelo Decreto-lei n"' 1.358, de 12 de novembro de 1974, e dá outras
providênciasn.
Deixam de comparecer, pcir- inotivo justificado, os Senhores Senador
Evelâsio Vieira e Deputados Airon Rios, Ângelo Magalhães, Edilson Lamartine, Fernando Magalhães, Honorato Vianna, Nabor Júnior, Antônio Russo
e Antônio Carlos de Oliveira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Jorge Kalume, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Jorge Kalume convida o Senhor
Deputado Odacir Klein para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se-o Seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Adalberto Sena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos
S.enador José Richa ........................... , . . . .
2 votos
Para Vice-Presidente:
Deputado Celso Carvalho ............. --· . ·--·-·--· . . . .
II votos
Deputado Antônio Russo .............. ·-···-·-·-~· -~-·-· .. . 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senador Adalberto Sena e Deputado Celso Carvalho.
Assumindo a Presidência o Senhor Adalberto Sena agradece, em nome
do Senhor Deputado Celso Carvalho e no seu próprio, a honra com que fo·

ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Edilson Lamartine para rela~
tar o Projeto.
Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 131, de
1979-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à delibe·
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.715, de 22 de
novembro de 1979, que "regula a expedição de certidão de quitação de
tributos federais_ e extingue a declaração de devedor remisso".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE
MARÇO DE 1980.
Aos dezoito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta, às
dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores
Passos Porto, Raimundo Parente, Bernardino Viana, Pedro Pedrossian, Lomanto Júnior, Aderbal Jurema, Lourival Baptista, Gastão MUller, Jutahy
Magalhães e Deputados Osvaldo Melo, lranildo Pereira e Sérgio Ferrara,
reúne-se a ComisSão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n• 131, de 1979-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto Qo Decreto-lei n"' 1.715, de 22 de no~
vembro de 1979, que "regula a expedição de certidão de quitação de tributos
federais e extingue a declaração de devedor remisso".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Luiz CaValcante, Lenoir Vargas e Deputados Angelino Rosa, Fernando
Gonçalves, Albérico Cordeir_b, Benjamim Farah, Jorge Gama, Hugo Rodri~
gues da Cunha, Claudino Sales e Sérgio Mutilo.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Aderbal Jurema, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior,
que, logo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador
Raimundo Parente, que emite parecer favorável à Mensagem n9 131, de 1979(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como condu~
são.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, e, p_ara constar, eu,
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei ã presente Ata, que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n"'
137, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9J.720, de
29 de novembro de 1979, que ''prorroga até31 de dezembro de 1981, o
prazo de isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei
n"' 569, de 1969".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 1980.
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de mil novecentos e
oitenta, às deze~seis horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhorês
Senadores Luiz Cavalcante, Alberto Silva, Murilo Badaró, José Lins,
Aderbal Jurema, Almir Pinto, Passos Porto. Raimundo Parente, Jutahy
Magalhães e Deputados Igo Losso, Paulo Lustosa, Airon Rios e Ruy Côdo,
reúne-se a Comissão Mist~. incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n9 137, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República,
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"'
1.720~ de 29 de novembro de 1979, que "prorroga até 31 de dezembro de
1981, o prazo de isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei
no 569, de 1969"'.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Jorge Kalume, Milton Cabral e Deputados Léo Simões, José Camargo, Feu
Rosa, Rogério Rêgo~ Artenir Werner, Marcelo Cordeiro e Darcy Pozza.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor
Presidente, Senador Almir Pinto, que solicita, nos termos regimentais, a
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica que irâ redistribuir a
matéria ao Senhor Deputado Paulo Lustosa para relatá-la, em virtude da ausência do Senhor Deputado Artenir Werner, anteriormente designado.
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Dando continuação aos trabalhos da Comissão, o Senhor Presidente
Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece
concede a palavra ao Relator, Senhor Deputado Paulo Lustosa, que emite que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as
parecer favorável à Mensagem n• 137, de 1979-(CN), nos termos de Projeto cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Depude Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
tado Carlos Chiarelli para funcionar como escrutinador.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restrições.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Para Presidente:
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a
Deputado Jorge Cury .............................. . 10 votos
presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente,
Deputado Bonifácio de Andrada ... , ................ , .
2 votos
demais Membros da Comissão e vai à publicação.
Para Vice-Presidente:
Senador Raimundo Parente . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • 11 votos
COMISSÃO MISTA
Senador Moacyr Dalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 voto
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9 4,
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
de 1.980-( CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica Senhores Deputado Jorge Cury e Senador Raimundo Parente.
haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n\" 1.123, de
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge Cury agradece, em
1979, que "altera disposições do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro nome do Senhor Senador Raimundo Parente o no seu próprio, a honra com
de 1967".
que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para
relatar a matéria.
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 1980
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Aos vinte dias do mês de março do ano de mil nOvecentos e oitenta, às
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Coinissão lavrei a presente Ata, que,
dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Selida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
nhores Senador Leite Chaves e Deputados Saramago Pinheiro, Gomes da Sil- Corriissão e vai à publicação.
va e José: Frejat, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Me_nsagem n'i' 4, de 1980-(CN),
pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, parcialCOMISSÃO MISTA
mente, o Projeto de Lei da Câmara n'i' 1.123, de 1979, que ''altera disposições
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
do Decreto-lei n~ 167, de 14 de fevereiro de 1967".
Constituição n• 03, de 1980-(CN), que "prevê a edição de lei compleDeixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
mentar fixadora das normas biÍsicas a serem observadas, pela União,
Murilo Badaró e Amaral Furlan.
Estados e Municípios, na elaboraçio das leis".
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Leite Chaves, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovaI• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 11 de
da.
MARÇO DE 1980
Prqsseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Às dezessete horas do dia onze de março do ano de mil novecentos e
Deputado Gomes da Silv&, que emite relatório à Mensagem n.., 4, de 1979oitenta, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
(CN).
Posto em discussão e votação, ê o relatório aprovado por unanimidade, estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n'i' 03 de 1980(CN), que ..prevê a edição de lei complementar fixadora das normas bãsicas a
nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, serem observadas, pela União, Estados e Municipios, na elaboração das leis",
N adir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, presentes os Senhores Senadores Alrnir Pinto, Raimundo Parente, Franco
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Montara, Nelson Carneiro, Dirceu Cardoso, Aderbal Jurema 1 José Uns,
J_ºrge Kalume e Deputados Henrique Turner, Nilson Gibson, Osrnar Leitão e
Comissão e Vai --à -publicação·.
Brabo de Carvalho.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n9s 41 de 1979 e 4 de 1980 (CN), que "assegura aos trabalhadores que o valor dos proventos das aposentadorias e das pensões
nunca será inferior ao salário mínimo regional; acrescenta parágrafo
ao artigo 165 da Constituição Federal fixando valor mínimo para beneficios da Previdência Social".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 11 DE
MARÇO DE 1980
Aos onze dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Humberto Lucena, Franco Montoro, Jutahy Magalhães,
Aloysio Chaves, Raimundo Parente, Jaison Barreto, Henrique de La Rocque
e Deputados Bonifãcio de Andrada, Carlos Chiarelli, Tertuliano Azevedo,
Jorge Cury e Joacil Pereira, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacio~
nal, incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n•s 41, de 1979 e 4 de 1980 (CN), gue "assegura aos trabalhadores que
o valor dos proventos das aposentadorias e das pensões nunca serã inferior ao
salãrio mínimo regional; acrescenta mais um parãgrafo ao artigo 165 da
Constituição Federal fixando valor mínimo para benefícios da Previdência
Social".
Deixam de comparecer, por motivo justifiC<idC?, os Senhores Senadores
Helvídio Nunes, Lenoir Vargas, Nelson Carneiro e Deputados Jayro Maltoni, Álvaro Gaudêncio, Antônio Gomes, Dei Basco Amaral, Edson Khair e
José Carlos Fagundes.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
dência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara instalada a Comissão.

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Lázaro Barboza, Milton Cabral e Deputados Igo Losso,
Cantídio Sampaio, Fernando Coelho, Josê Costa, Marcelo Cerqueira, Jorge
Uequed e FranciSco Benjamim.
De acordo com o Regimento Comum, assume a Presidência,
eventualmente, o Senhor Senador Dirceu Cardoso, que declara instalada a
Comissão. O Senhor Presidente esclarece que irã proceder a eleição do
Presidente e do_Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, é convidado para
funcionar como escrutinador o Senhor Senador Raimundo Parente.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Nelson Carneiro

............ : . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos

Em branco ................... , ... :. . . . . . . . . . • . . . . . . . .

1 voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Francisco Benjamim

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos

.são declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, os Senhores Senador Nelson Carneiro e Deputado Francisco
Benjamim.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson Carneiro agradece,
em seu nome e no Deputado Francisco Benjamim, a honra com que foram
distingüidos e designa o Senhor Deputado Cantídio Sampaio para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à publicação.

Abril de1980

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 5, de 1980 - (CN), que "dispõe sobre
áreas indispensáveis à segurança nacional e municípios do interesse
desta, o que somente será feito mediante decreto do Presidente da República, "ad referendum" do Congresso Nacional, em casos de guerra, de estado de sítio ou de emergência, e determina outras providên-

cias".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1980.
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta,
às nove horas, na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores
Luiz Cavalcante, Jorge Kalume, Henrique de La Rocque, Lomanto Júnior,
Murilo Badaró, José Richa, Cunha Lima, Lãzaro Barboza e Deputados Eras··
mo Dias, Haroldo Sanford, Odufo Domingues, Paulo Studart e Edson Vidigal, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 5, de 1980
- (CN), que "dispõe sobre ãreas indispensãveis à Segurança Nacional e municípios do interesse desta, o que somente serâ feito inediante decreto do Presidente da República, "ad refcrendum" do Congresso Nacional em casos de

guerra, de estado de sítio ou de emergência, e determina outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Guiomard, Gabriel Hermes, Leite Chaves e Deputados Hugo Mardini,
Eloar Guazzelli, Iranildo Pereira, Péricles Gonçalves, Freitas DiniZ e Antônio Pontes.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, pelo Senhor Presidente, Senador José Richa, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa
da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senhor
Deputado Haroldo Sanford, que emite parecer favorâvel à Proposta.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, votando contrário e
com declaração de voto, os Senhores Deputados Erasmo Dias, Odulfo Domingues e Paulo Studart.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e vai à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda ã
Constituição n<?6, de 1980 (CN), que uacrescenta dispositivos à Constituição Federal".
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 17 DE
MARÇO DE 1980
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessete de março do ano de
mil novecentos e oitenta, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n' 6, de 1980 (CN), que "acrescenta dispositivos à Constituição Federal", presentes os Senhores Senadores _Jorge kalume, Raimundo Parente,
José Lins, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Bernardino Viana,
Affonso Camargo, Adalberto Sena e Deputados Audálio Dantas, Bonifácio
de Andrada e Benedito Marcílio.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Deputados Airton Sandoval, Flávio
Chaves, Artenir Werner, Diogo Nomura, Pedro Carolo, Octávio Torrecilla,
Tertuliano Azevedo e Carlos Wilson.
Havendo número regimental, assume a Presidência, eventualmente, o
Senhor Senador Adalberto Sena, que declara instalada a Comissão. O Senhor
Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do ViceP.residente da Comissão. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar
como escrutinador o Senhor Senador Jorge Kalume.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Audálio Dantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . .
Em branco .............. ·~ .... ·~-·-·.............. •. . .

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 11 votos
1 voto
Em branco . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • . . .
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da
Comissão, Os Senhores Deputado Audâlio Dantas e Senador Almir Pinto.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Audálio Dantas agradece,
em seu nome e no do Senador Almir Pinto, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da
Comissão e vai à publicação.
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LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL- PDS

Presidente

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
PMDB

luiz VIana

Líder

Jarbas Passarinho

l•·Yica-Prosldente

Paulo Brossard

Vlce·Líderes

Vlce-Lideras

Aderbal Juremo
Aloysio Chaves
Bemardino Viana
José Lins
lomanto JUnior
Moacyr Dalla
Murilo Badaró
Saldanha Derzi

MESA

Nilo Coelho

2•·Yice-Prasldenta

Líder

Humberto Lucena
José Richa
Marcas Freire
Mouro Benevides
Nelson Carneiro
Orestes Quércio
Pedro Simon
Roberto Satumino

Dinarte Mariz

1•·Secrotárlo
Alexandre Costa

2•·Secrotárlo
Gabriel Hermes

3•·Secrotárlo

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO- PTB

LIDERANÇA 00 BLOCO PARLAMENTAR DO

Laurival Baptista

PARTIDO POPULAR -

4•-Sacretârlo

PP

Líder

Líder

leite Chaves

Gilvan Rocha

LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DO

Gastão Müller

Suplentes de Secretários

Vlce-Líderes

Jorge Kalume
Benedito Canelas
Passos Pôrto

Evelósio Vieira
Alberto Silva

COMISSOES

Titulares

Suplentes

1, Mendes Canele

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES -

PT

Lí1:lor
Henrique Santillo

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL -

(CDF)

( 11 membros}
Diretor: Antônio Carlos de Nogueira
Local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 223·6244 o 225-8505 - Ramais 193 e 257

2. José Lins
3. Eunice Michiles

COMPOSIÇÃO

4, Vicente Vuolo

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES
Chefe: Cândido Hippertt
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225-S!i05- Ramais 301 e 313

Presidente: Jessé Freire
Vice-Presidenta: Lcizaro Barboza

1. Marcos Freire
2. Humberto Lucena

1. Evandro Carreira
2. Agenor Maria
3. Mauro ~nevides

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623

COMISSÃO DE AGRlCULTUR.A.- {CA)
{7 membros)

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA -

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

1.
2.
3.
4.

Presidente: Henrique de la Rocque
19-Vice-President!l: Aloysio Chaves
2"'-Vice-Presidente: Hugo Ramos

Suplentes

Titulares
Passos Põrto
Benedito Canelas
Pedro Pedrossian
José lins

1, Evelcisio Vieira
2. Leite Chaves
3. José Richa

1. Jutahy Magalhães
2. Affonso Camargo
3. Jo6o carmon

1. Agenor Maria
2. Amoral Peixoto

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307
Reunic!Jes: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Localr Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 Ramais 621 e 716

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS -

(7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Mendes Canale
Vice-Presidente: Agenor Maria

(CAR)

Titulares

Suplentes

1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.

Henrique de La Rocque
Helvidio Nunes
José Sarney
Aloysio Chaves
Aderbal Juremo
Murilo Badaró
Moacyr Delta
Amaral Furlan
Raimundo Parente

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

1.
2.
3.
4.
S.
6.

Hugo Ramos
Leite Choves
Lcizaro Barb.oza
Nelson Carneiro
Paulo Brossard
Franco Montoro

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Dirceu Ca-rdoso

Suplentes

1. Jessé Freire
2. José Sarney
3. Passos Pôrto
4. Saldanha Derzi
5. Affonso Camargo
6. Murilo Badaró
7. Benedito Ferreira

I. José Guiomard
2. Tarso Outra
3. Benedito Canelas
4. Moacyr Dalla

1. Itamar Franco
2. Lózaro Borboza
3. Adalberto Sena
4. Mauro Benevides

1. Henrique Santillo
2. RoJ;lerto Saturnino
3. Gilvan Rocha

(CCJ)

( 15 membros)

Presidente: Evelcísio Vieira
Vice-Presidente: Leite Chaves

Titulares

Assistente: Francísco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo ti - Ramais 621 e 716
COMISSÃO be ECONOMIA (11 membros)

Lenoir Vergas
João Calmon
Almir Pinto
Milton Cabral
Bernardino Viana
Arnon de Mello

Assistente: Maria Helena Bueno Brandõo - Ramal 305
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo [[ - Ramal 623

(CE)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Teot6nio Vilela
Vice-Presidente: Roberto Saturnino
Titulares

Suplentes

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

Arnon de Mello
Bernardino Viana
José lins
Jessé Freire
Milton Cabral
Benedito Canelas
Luiz Cavalcante

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Roberto Saturnino
Teotônio Vilela
Marcos Freire
Pedro Simon

1. José Richa
2. Orestes Quércia
3. Tancredo Neves

Helvídio Nunes
Alberto Silva
Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
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Reuni6es, Ouortas·feiras, às 10,30 horas
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716

1. Franco Montoro
2. Humberto lucena
3. Jaison Barreto

1. Nelson Carneiro

l. Paulo Brossard

2. Marcos Freire

2.
3.
4.
5.
6.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ~ (CEC)

{9 membros)

Assistente: Leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Quintar-feiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Clovis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623

COMPOSIÇÃO

Titulares

Suplentes

1. João Cal mon
2. Torso Outro
3. Jutahy Mogalh6es
4, Aloysio Choves
5. Aderbol Juremo
6. Eunice Michiles

1.
2.
3.
4.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA (7 membros)

1. Marcos Freire

2. Gilvan Rocha

Assistente: Sérgio da Fon:oeca Braga - Ramal 307
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas
locai: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623
COMISSÃO DE FINANÇAS (17 membros)

{CF)

COMPOSIÇÃO

Presidente: Cunha limo
Vice·Presidente: Tancredo Neves
Titulares

1.
2.
3.
4.

1. Cunha Lima
2. Tancredo Neves
3. Roberto Soturnino
4. Amoral Peixoto
S. Pedro Simon
6. Mouro Benevides
7. Teotónio Vilela

Henrique de la Rocque
Jessé Freire
José Sarney
Milton Cabral
José Guiomol-d

Paulo Brossord
Marcos Freire
Lcizoro Borboza
José Richo

COMISSÃO DE SAÚDE
{7 membros)

1.
2.
3.
4.

COMPOSIÇÃO

Presidente: Gilvan Rocha
Vice-Presidente: Henrique Sontillo

Suplentes

Luiz Cavalcante
Milton Cabral
Alberto Silvo
Arnon de MeiJe

1. Affonso Comorgo

2. João Calmon

Titulares

Suplenlei

1. Lamento Júnior
2. Almir Pinto
3. Alberto Silva
4. José Guiomard

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

3. Jutohy Ma.golhães

l. Gilvon Racho
2. Roberto Saturnino

1. Dirceu Cardoso

2. Itamar Franco
3. Henrique Santillo

1. Gilvon Rocha
1. José Richa
2. Adalberto Seno
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo
Reuniões: Quartos-feiras, às 11100 horas
3. Jaison Barreto
Local: Anexo "B" --Sola aO lodo do Gob. do Sr. Senador
Assistente: Lõda Ferreira da Rocha- Ramal 312
João Bosco - Ramal 484
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais 621 e 716
COMISSÃO DE REOAÇÀO {5 membros)

(CR)

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL ~ (CSN)

COMPOSIÇÃO

I. Saldanha Derz:i

2.
3.
4.
S.
6.

Arnon de Mello
lamento JVnior
Affonso Camargo
Vicente Vuolo
Alberto Silva
Amoral Furlon
Jorge Kolume
Jutohy Magalhães
Mendes Canele

(CME)

Presidente: Arnon de Mello
Vice·Presidenle: Alberto Silvo

Suplentes

I. Raimundo Parente

(7 membros)
Presiden.te: Dirceu Cardoso
Vice-Presidente: Adalberto Seno

COMPOSIÇÃO

Presidente: Jorge Kolume
Vice-Presidente: Mouro Benevides

Titulares

Suplentes

l. Torso Outro
2. Saldanha Oerzi
3. Mendes Canale

1. João Colmon
2. Murilo Boda ró
3. Jo$6 Sarney

Titulares

Suplentes

I. Jorge Kolume
l. Dirceu Cardoso

I. Hugo Ramos

2. Luiz Cov_olcante

l. Raimundo Parente
2. Amoral Furlon
3. José Guiomord

3. Murilo Badaró
4. Benedito Ferreiro

2. Adalberto Seno
Assistente: Mario Therezo Mãgolhães Motta Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas
Local: Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo li -

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623.

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES (15 membros)

Ramal 134
Ramal 623

(CRE)

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

l. Cunho Uma
2. Jaison Barreto

Assistente: LOdo Ferreira da Rocha - Ramal 312
Reuniões: Quartos-feiras, às 9,30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL

~ (CLS)

Presidente: Torso Outra
1?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi
2ço·Vice-Presidente: Lamento Júnior

(9 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Holvidio Nunes
Vice·Presidente: Lenoir Vergas
Titulares

Suplentes

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

1,
2.
3.
4.

lenoir Vergas
Helvidio Nunes
Jessê Freire
Moacyr Dollo
Henrique de Lo Rocque
Aloysio Choves

Jutohy Mogalh6es
Raimundo Parente
El111ice Michiles
Benedito Canelas
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I. Marcos Freire
2. Mauro Benevides
3. Leite Choves

Nelson Carneiro
Itamar Franco
José Richa
Amoral Peixoto
Tancredo Neves

COMPOSIÇÃO

José Lins
Arnon de Mello
Jorge Kalume
Pedro Pedrossian
Titulares

1. Adalberto Seno
2. Evelri~io Vieira
3. Franco Montoro

I~'

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313
Reuniões: Quartas-feiras, ~a 11:00 horas
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo [] -Ramais 621e 716

Presidente: Jo6o Colmon
Vice·Presidente: Jutohy Magalhães

2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
1O.
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Titulares

Suplentes

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

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

Torso Outra
Bernardino Viana
Saldanha Der:z:i
Lomanto Júnior
Mendes Canele
Aderbol Juremo
Almir Pinto
Lenoir Vorgos
José Sorney

,,

Aloysio Chaves
Pedro Pedr9ssian
Henrique de La Rocuque
José Guiomord
Luiz Cavalcante

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL ~ (CSPC)

{7 membros)
COMPOSIÇÃO

Presidente: Evondro Carreiro
Vice-Presidenté: Humberto Lucena
Titulares

Suplentes

1.
2.
3.
4.

1. Affonso Camargo
2. Pedro Pedrossian
3. Aderbol Juremo

Raimundo Parente
Henrique de Lo Rocque
Bernardino Viana
Alberto Silvo
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Titularl'!s

1. Evandro Carreiro
2. Humberto Lucena
3. lózaro Barboza

8) SERVIÇO DE COMISSÓES MISTAS, ESPECIAIS

Suplente$

1. Orestes Quércia
2. Evelásio Vieira

Assistente: Leilo leivas FerrQ Coito - Ramal 497
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 1J -Ramais 621e 716

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

E DE INQUÊRITO

l.
2.
3.
4.

Benedito Ferreira
Vicente Vuolo
Pedro Pedrossian
Affonso Comargo

1. Evandro Carreira
2. Lázaro Barboza
3. Crestei Qu6rcio

1. Passos Pôrto
2. Lomanto Júnior
3. Alberto Silva

Comissões Temporárias

1. Leite Choves
2. Agenor Mario

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo IJ Ramois62l e 716

COMPOSIÇÃO

Presidente: Benedito- Ferreira
Vice-Presidente: Vicente Vuolo

Chefe: Alfeu de Oliveira
local: Anexo 11 - Térreo
Telefone: 225·8505 - Ramal 303
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nodo·
no I
2) Comissõ-es T8fnporárias para Apreciação de Vetos
3) Comissões Especiais e de lnquérito,.e
4) Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentaria (art. 90 do
Regimento Comum)
'
Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ramol674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lope$
de Sá - Ramal 310- Heleno lsnard Accauhy Serres dos
Santos- Ramal314; Elizabeth Gil Barbosa Vianno- Ramal
314; Nadir Ferreira da Rocha - Ramal 702.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1979

HORAS

TERÇA

c.r.

SALAS
RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SALAS

ASSISTENTE

C.F.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

GUILHERME

GUILHERME

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LEI LA

ASSISTENTE

c.e.c.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

SÉRGIO

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

FRANCISCO

10,30

c.s.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

LÊDA

n,oo

C.l.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEI LA

12,00

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
THEREZA

ASSISTENTE
LEI LA

10,00
C.A.R.
HORAS
09,30

QUARTA

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623
SALAS

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais-621 e 716

C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

QUINTA

09,30

LEI LA

10,00

MARIA
HELENA

10,00

10,30

HORAS

C. A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SÉRGIO

c. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

DANIEl

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ANEXO"B"
Ramal- 484

11,00
FRANCISCO

