REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seçâo 11
ANO XXXVII - N• 137

SÁBADO, 2 DE OUTUBRO DE 1982

BRAS(LIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 91, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.933, de 19 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao artigo 4• do
Decreto-lei n• 1.219, de 15 de maio de 1972, que dispõe sobre a concessão de estímulos à exportação de manufatura·
dos".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.933, de 19 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao artigo
4"' do Decreto-lei n<? 1.219, de 15 de maio de 1972, que dispõe Sobre a.concessão de estímulos à exportação de manufaturados''.
Senado Federal, 30 de setembro de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
FaÇo saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 92, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.934, de 20 de abril de 1982, que "dispõe sobre a retribuição dos professores civis do Magistério da Aeronáutica, e dá outras providências".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• I .934, de 20 de abril de 1982, que "dispõe sobre a retribuição dos
professores civis do Magistério da Aeronáutica, e dá outras providências".
Senado Federal, 30 de setembro de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I •, da Constituição, e eu, Jarbas Passarinho,
Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 93, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1~935,,de 20 de abril de 1982, que "revigora, até 31 de dezembro de 1982, as
disposições do Decreto-lei n' 1.627, de 2 de junho de 1978".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.935, de 20 de abril de 1982, que "revigora, até 31 de dezembro de
1982, as disposições do. Decreto-lei n• 1.627, de 2 de junho de 1978".
Senado Federal, 30 de setembro de 1982. -Senador Jarbas Passarinho, Presidente.
Faço saber que o CongreSso NaciOnal aprovou, nos termos do àrt. 55,§ l'?, da Constituição, e eu, J3.rbas Passarinho, Presi-

dente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.936, de 26 de abril de 1982, que "dispõe sobre o empréstimo compulsório em favor
da Centrais Elétricas Brasileiras S/ A - ELETROBRÁS".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1936, de 26 de abril de 1982, que "dispõe sobre o empréstimo compulsório em favor da Centrais Elétricas Brasileiras S/ A- ELETROBRÁS".
Senador Jarbas Passarinho, Presidente.

/
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA ISO• SESSÃO, EM I• DE OUTUBRO DE 1982
1.1-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
N<? 212/82 (n<? 406/82, na origem), restituindo autógrafos de Projeto
de Lei sancionado.
1.2.2- Ofícios do Sr. )9-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proje-

-

50,000,000.00 destinadQ ao II Plano de Metas Governamentais - PLA~
MEG II - 79/83. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n~'232/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim a elevar em Cr$ 875.103.660,51 o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 241/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação de empréstimo externo, no valor de
lTsi- IO,OOO,OOO.OO, desiiiiã:da a proiiãffiiÇãO de investimentos naquele
município. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 245/81, que autoriza o Governo do Estatas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 121/82 (n' 6.493/82, na Casa de origem),
do do Rio GrindC do Sul a realizar operação de empréstimo externo no
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que concede pensão esvalor deUS$ 110,000,000.00 destinada ao programa de obras viárias e lipecial a Ana Rita Fernandes Pimentel, e dá outras providências.
gações troncais daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum.
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 272(78 (n'
-ProjetO de Resolução n9_l07f_82, que autoriza a Prefeitura do Mu2.006(79, naquela Casa), que dá nova redação à alínea a do art..32 da Lei _ - nicípio de São Paulo a contratar empréstimo externo, no valor de US$
40,000,000.00, destinado ao programa de investimentos urbanos. Votação
n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964.
1.2.3- Comunicação da Presidência
adiada por falta de quorum.
Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n~'
-Projeto de Resolução n9 114/82, que autoriza ó Governo do Esta121(82, lido na presente sessão.
do de Goiás a realizar operação de empréstimo externo, no valor de US$
50,000,000.00;-destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Inte1.2.4 - Leitura de Resoluções
grado, Mineração e Infra-estrutura Econômica, naquele Estado. Votação
N9 65/82, que prorroga por 60 dias o pra-zo concedido à Comissão
adiada p~r faltã: -~e _quorum.
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n~' _3, de 1979, destinada a
apurar a devastação da Floresta Amazônica e suas implicações.
~Projeto de Resolução n'? 159/81, que autoriza o Governo do EstaN• 66/82, que prorroga por 60 dias o prazo concedido à Comissão
do do Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 342.652.400,00 o montante de
sua dívida consolidada._ Votação adiada por falta de quorum.
Parlamentar de Inquérito criada pela Resoluç_ão n~'l, de 1980, que exami-:--Projeto de Resolução n9 189/81, que autoriza o Governo do Estana a violência urbana, suas causas e conseqüências.
do do Mato Grosso a realizar operação_ de emprêstimo externo, no valor
1.2.5- Apreciação de matérias
de USS 70,000,000.00, destinada ao programa -de rodovias alimentadoras
- Redação final do Projeto de Resolução n9 48/8 I, que aprova as
do Estado. Votação adiada por falta de quorum.
contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro
--Projeto de Resolução n9 42/82, c}ue autoriza a Prefeitura Municide 1979. Aprovada. À promulgação.
~pal de Dourados (Mn a elevar em Cr$ 180.975.100,0(1 o montante de sua
- Redação final do Projeto de Resolução n9 17/82, que aprova as
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
Contas do Governo do Distrito Federal referentes ao exercício financeiro
de 1980. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 115/82, que suspende a
execução de parte do art. 2• da Lei n• 3.482, de 9 de abril de 1974, do Esta,
do de Mato Grosso. Aprovada. À promulgação.
- Redação final do Projeto de Resolução n"' 20/82, que suspende a
execução dos arts. 189 e 190_da Lei MuniCipal n9 646, de 16 de dezembro
de 1977, do Município de Bilac, do Estado de São Paulo. Aprovada. À
promulgação.
1.2.6 - Requerimento
N9 217/82, de autoria do Sr. Seri.<idor Passos Pôrto, solicitando que
não seja realizada sessão do Senad_o nos dias 28 e _29 do corrente e J9 de
novembro vindouro, nem haja Expediente em sua Secretaria. Aprovado.
1.2.7- Discurso do Expediente
SENADOR ADERBAL JUREMA - Considerações a respeito da
obra literãria de Nilo Pereira, intitulada. ''José Augusto Bezerra de Medeiros, o democrata".

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 101/81 (n• 3.702(80, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, qUe autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária~ INCRA a alienar à
Companhia Agro industrial de Monte Alegre os lotes 11, 12, 13, 14, 15 e
16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Altamira, no Município de Prainha, no Estado do Pará. Votação adiada por
falta de quorom.
-Projeto _de Lei da Câmara n9 91/82 (n9 4.653/81, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que modifica disposições da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional
de Trânsito. Votação adiada por falta de quornm.
- Projeto de Resolução n9 202/81, que autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar emprêstlril.ó eXterno, no valor de US$

.:;_Projeto de Resolução n9 85/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em Cr$ 679.404.096,76 o montante de sua
dívida consolidadaL Votação adiada por falta- de quorum.
-:-Projeto de Resolução n9 I l0}81, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 112/81, que autoriZa a Prefeitura da Est@.J;)aTurística de !tu (SP) a_e[evar em Cr$ 443.100.000,00 o montante de
sua dívida consolidada~ Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 1~6/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagoinhas (BA) a elevar em Cr$ 497.499.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 127/81, que autoriza o Governo do Estado de Bergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 162/81, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 246.000.000-,0o o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de RCSolução nO? 223js-1"', que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar empréstimo externo, no valor de
USS 10,000,000.00, destinado ao Programa de Investimentos do Estado.
-Votação adiada por falta de quorom.
-Projeto de Resolução n9 85/82, que autoriza o Governo do Estado
de Goiás a elevãr em Cr$ 541.600.000,00 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 131/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilhéus (BA) a elevar em CrS 218~094.000,00 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiad8 p()r falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 187/81, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 3.i30.5-DJ.l63,00 o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
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- Projeto de Resolução n9 199/81, que autOriza ·a Prefeitura Municipal de Macapã (AP) a elevar em Cr$ 115.723.113,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 21/82, que autoriZa o Governo dó Estado
de Goiãs ã elevar em Cr$ 1.586.700.000,0IJ'o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 23/82, que aUtõríza a Prefeitura Municipal de ltuiutaba (MG) a elevar em Cr$ 424.489.240,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 101/81. que autoriZa a Prefeitura Municipal de Maceió (AL) a elevar em Cr$ 130:213.939,45 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 115/81, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 50,000,000.00, destinada ao Programa de Investimentos do Estado. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 260/81, que autoriza ó Governo do Estado de Minas Gerais a real~ar operação de empréstimo externo~ no Valor
de USS 50,000,000.00, destinada ao Programa de Investimento-s para o
Exercício de 1982. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n' 149/81, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de empréstimo externo, novalor de USS 162,000,000.00, destinada à Companhía do Metropolitano do
Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução nr.t 73/82, que autoriza a Prefeitura Muriiclpal de Poconé (MT) a elevar em Cr$ 138.164.974,38 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 117/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) a elevar em Cr$ 233.190.466,68 o niontante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n' 180/81, que autoriza ó Governo do Estado do Piauí a contratar empréstimo externo, no valor de USS
10,000,000.00~ destinado ao Programa de Investimentos do Estado. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 211/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em Cr$ 57.964.717,30 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 238/81, que autoriza o GoVerno do Estado de Alagoas a realizar operação de emprésfirüo externo, no valor de
US$ 20~000,000~00, destinada a programas de investimentos daquele Estado. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 246/81, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de empréstimo externo, no valor
deUS$ 55,000,000.00, destinada a programas de investimentos do Estado.
Votação adiada por falta de quorum.
-ProjEto de Resolução n9 10/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS) a elevar em Cr$ 945.617.624,10 o~montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 234(81, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC)ã elevar em Cr$ 43.600.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 235/81, que autoriza a Prefeit!J,ra Municipal de Timbó (SC) a elevar em Cr$ 35.992.260,00 o montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9131/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n9 142/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana (MG) a elevar em Cr$ 33.873.840,00_0 montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n9 148/81, que autoriZa a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE) a elevar em Cr$ 10.531.400,00 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 153/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em Cr$ 36.495.800,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 158/81, que autoriza _o Go_verno do Estado do Ceará a elevar em Cr$ 14.435.200,00 o montante de sua dívida con-~olidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 195/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências (RN) a elevar em Cr$ 9.525.400,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 203/8 t, que autoriza o Governo do_ Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 23.801.336,00 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 209/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa (RS) a elevar em Cr$ 6.978.800,00 o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
~Projeto de Resolução n• 253/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de !porá (GO) a elevar em Cr$ 2.296.800,00 o montante de sua dívida
consolidada. Votação_adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 262/8_1, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sítio Novo (RN) a elevar em Cr$ 5.100.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 264/81, cjue autoriza 3 Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) a elevar em Cr$ 6.214.700,00 o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 267/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de lcatu (MA) a contratar empréstimo de Cr$ 4.703.000,00. Votação
adiada por falta de quorum.
- ProjeúJ"âe Resolução n9274/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio (RN) a elevar em Cr$ 2.578.600,00 o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 275/81,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a elevar em Cr$ 2.585.400,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.

- Projeto de Resolução nO? 7/82, que autoriza O GovernO do Estado
de Mato Grosso a elevar em Cr$ 7.296.572.730,40 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 231/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Machado (MG) a elevar em Cr$ 153.625.500,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.

-.....,..Projeto de ~Csóll.!ção nr.t 276/81, que autoriza a Prefeitura Municiw
pai deBelo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 1.879.226.000,00 o montante
de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto· de Resolução n9 279/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga (GO) a elevar em Cr$ 8.469.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

- Projeto de Resolução n9 62/82, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Caxambu (MG) a elevar em Cr$ 123.939.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 81/82, que autoriza a Prefeiturá.__l\-funicjpal de Santo André (SP) a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00 o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 282/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari (MG) a elevar em Cr$ 49.780.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
___ -Projeto de R,.c;:solução n9 45/82, que ailforiza a Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) a elevar em Cr$ 368.515.376,59 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.

-Projeto de Resolução n9 125/82, que--autoriza a Prefeitura- Municipal de Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 51.767.900,00 o montante de
sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 166/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
12.277.000,00. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n9 51/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão (MA) a elevar em Cr$ 17.438.000,00 ~o
montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n9 71/82, que autoriza a Prefeitura· Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar em Cr$ 30.000.000,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
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--Projeto de Resolução n"' 104/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a elevar em Cr$ 34.668.015,32 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quornm.
-Projeto de Resolução n\t 118/82, que autoriza a Prefeitura Muníci~
pal de Pirapetinga (MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n9 _99 /81, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina- a elevar em Cr$ 966.300.000,00 o_riiontante de sua dívi~
da consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 186/81, que autoriza O Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 164.304.500,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 67f82, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500,00 0- montante de sua dívida
consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Resolução n~t 76/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em CrS 782.884.600,00 o montante de sua
dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 84/82, que autoriza o Governo do Estado
da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
~Projeto de Resolução n9 118/81, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 37.122.399,51 o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 68/82, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Catarina a- elevar em Cr$ 451.355.900.00 0- montante de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de quorum.
-ProjetO de Lei do Senado n9 13/79, de autoria do Senador Mauro
Benevides, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial para o
comerciãrio, na forma Que especifica. VotaÇão S.diada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado o• 329/80, de autoria do Senador Cunha
Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
para o fim de determinar que o pagamento por horas extras habituais também integre a remuneração. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 164/81, de autoria do Senador Luiz
Viana, que declara o Marechal-do-Ar Ed_uardo Gomes patrono da Força
Aérea Brasileira. Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 352/78, de autoria do Senad_or Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos. VQto:ção adiada por falta de

quorum.
-Projeto de Lei do Senado n' 255/80, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n9 5.480, de 10 de agosto de
1968, disciplinando o pagamento do 139 salãrio devido aos trabalhadores
avulsos. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 362/79, de autoria do Senador Humberto Lucena, que altera dispositivo da Lei n9 6.718, de 12 de novembro de
1979. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução o9 247/81, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 20,000,000.00, destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento
n• 191/82.
-Projeto de Resolução n9 19/82, que autoriza o Governo do Estado
do Paranã a contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$
40,000,000.00, destinada ao Programa de Investimentos daquele Estado.
Discussão sobrestada por falta de quorom para votação do Requerimento
n• 193/82.
-Projeto de Resolução n9 83/82, que autoriza o Governo do Estado
da Paraíba a elevar em Cr$ 749.781.000,00_ó_mcrntante de sua dívida consolidada. Disc"-ssão sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento n• 208/82.
- Projeto de Lei do Senado n' 309 j79, do Senador Gabriel Hermes,
que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil, e dã outras providências. Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do _Requerimento n• 35/82.
-- Redação Final do Projeto de Resolução n9 40 tn 1, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas GeraiS, a elevar a Cr$
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5.700.00,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto dC ResÜluçãÕ n9 92/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, a elevar em Cr$
4.228AOOO,OO o montantc!-de sua dívida consolidada. Aprovada. À promul~
gação.
- Redação Final d() ~rojeto Resolução __ n9 1_19/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, a elevar em
Cr$ 31.034.984,58 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À
promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 129/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, a
elevar em CrS 23.000.000,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final dO Projeto de Resolução n9 147/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal-de Cascavel, Esü1do do Ce3rá, a elevar em Ci-$
24.702.600,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 152/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Viçosa, Estado do Cearâ, a elevar em Cr$
18.408.900,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. A promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 154/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.207.700,00. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 170/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nova Russas, Estado do Ceará, a contratar empréstimo no valor de CrS 22.218.000,00. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 171/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado_do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 13.920.300,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Rectação Finãl do Projeto de ResOlução n9 176/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, a elevai ein Cr$-4.952.500,00 o moáta!ité de sua divida consolidada. Aprovada.
Â promulgação.
- Redação Firial do Projeto de R.Solução n• 194/81, que autoriza a
P'refeitura MU.niciparde ·LOi-eto, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de CrS 2.102.000,00. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 196/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1. 783.300,00. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 212/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, a elevar em
Cr$ 22.192.000,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À
promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 239/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Caarap6, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar
em Cr$ 11.144.700,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À
promulgação.
--Redação Final do Projet_o de Resolução n9 252/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Maués, Estado dt: Amazonas, a contratar operação de crédit_o no valor de Cr$ 14.854.000,00. Aprovada. À promulgação.
~
- Redação Final do Projeto de Resolução n' 255/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Luiz de Montes Belos, Estado de Goiás, a
elevar em Cr$ 8.183.700,00 o riú)ntaitte- de sua dívida consolidada, Aprova,.
da. À promulgação.
- R~dação Final do Projeto de Resolução n• 259/81, que autoriza a
Prefeitura Munícípal de lporã, Estado de Gáiãs, a elevar em Cr$
3.9_9_1.500,00 o montante de sua dívid_ã consolidada. Aprovada. Ã promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 263/81, que autoriza a
Pref~i_tura My_n_içípal de Mara Rosa, Estado de Goiãs, a elevar em Cr$
19.241.600,00 o m·ontante de sua dívida consolidada. Aprovada. Â pro~
mulgação.
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- Redação Final do Projeto de Resolução n• 2/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Bciitto G"onçafves, Estado do Rio Grande do Sul,
a elevar em Cri 26.175.000,00 o moiüallte-- de sua dívída consolidada.
Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 39/82, que autoriza -a
Prefeitura Municipal de Venturosa, Estado de Pernambuco, a contratar
operação de crédit<J no valor de Cr$ 5.009.600,00 Aprovada: A promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n9 43/82, que autoriZa a
Prefeutura Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato GrosSO",-a elevar
em Cr$ 34.224.000,00 o montante de sua dívicla consolidada. Aprovada. À
promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n'? 48/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 41.695.800,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n'? 49/82, que autoriza a
Prefeitura Municip-al de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de crl:dito no valor de Cr$ 10.903.000,00. Aprovada. À promulgação.
- Redação Final do Projeto de Resolução n• 52/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Dourados, Estad_o de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 37.576.000,00 o montante de sua dívida cunsolidada~ Aprovada. À promulgação.

- Redação Final do Projeto de Reiolução n• 55/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 30.092.600,00 o montante de sua dívida consolidada. Aprova~a. À promulgação.
- Redaç_ão Finaldo Projeto de Resolução n'? 56/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Nioaque, Estado do Mato Grosso do Sul, a elevar
em Cr$ 20.194.000,00 ó montante de sua dívida consolidada. Aprovada. À
promulgação.
-Projeto de Resolução n'? 135/82, que autoriza o Governo--do Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 o montante de sua
dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
falta de quorum.
1.4- DIS'CURSOS Ai>OS A ORDEM DO DIA
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Instalação de microdestilarias no meTo rural.
SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Malefícios do tabagismo.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDElvrr:iO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Milton Cabral, proferido na sessão de 30-9-82.
- Do __Sr. Almir Pinto, proferido mi Sessão de 30-9-82.
3 - MESA DIRETORA
4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 150~ SESSÃO, EM 19 DE OUTUBRO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura

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

Laélia de Alcântara- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Aloysio
Chaves- Gabriel Hermes --Alexandre Costa- Luiz Fernando FreireAlberto Silva - Bernardino Vian-a - HelVídio NUnes - Almir- PintO Mauro Benevides - Moacyr Duarte - Martins Filho - Cu-nha Lima Milton Cabral - Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante Lourival Baptista- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior
- João Calmon -· Moacyr Dal!a -Amaral Peixoto - Dulce Braga Franco Montoro- Benedito Ferreira- Vicente Vuolo -=--- Josê FragelliSaldanha Derzi - Leite Chaves - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A -lista de presença acusa o
comparecimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número regiinelltal, declaro
aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus iniciamos ilássos trabalhos.
O Sr. 1~-Secretãiio -proCedel-á à leitura do Expidíente.
g lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE J),CREPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
N' 212/82 (n' 406/82, na origem), de 30 de setemóro'do corrente ano, re-

ferente ao Projeto de Lei n'? 24, âe 1982-CN, que autoríza a transforma-ção da
COmiSsão de Financiamento da ProdUção em erriptes"ã~tiblica. (Projeto que
se transformou na Lei n'? 7.032, de 30 de setembro de 1982.)

OFI cios
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autóirafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, DE 1982
(N• 6.493/82, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Concede pensão especial a Ana Rita Fernandes Pimentel, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional-decreta-:
~rt. J9 É concedida a Ana Rita Fernandes Pimentel, filha de Nilton

dos Santos Pimentel e Edlr Fernandes Pímentel, considerada inválida em
conseqüência de acidente ocorrido em ãrea próXTina do local onde se realizavam exercícios militares, em 24 de outubro de 1981, pensão especial, mensal,
equivalente a 2 (duas) vezes o maior salário mínimo do País.
Art. 2? O beneficio instituído por esta lei é intransferível e inacux:nulável com quaisquer 0_1:11!~~ rendimentos_ recebidos dps cofres públicos, inclusive Pensão prevldeÕciáriã~ ressalvado o direito de opção. e extínguir-se-ã corri
a morte da beneficiária. ·
Art. 3'? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais da União - Recursos sob a SuperVIsão" do Ministério da Fazenda.
Art. 4'? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art~ 5'? Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N• 318, DE 1982
Excelentíssimos Senhores MembrÕs do Congresso -Nii.Cionitl:
-Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, o anexo Projeto de Lei que
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uconcede pensão especial a Ana Rita Fernandes Pimentel e dâ outras providências".
Brasília, 26 de julho de 1982. - João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 34, DE 6 DE ABRIL DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO EXtRCITO.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o
Anteprojeto de Lei anexo, pelo qual a União Federal concede amparo à menor Ana Rita Fernandes Pimentel. residente na Cidade do Rio- de Janeiro RJ, considerada inválida em decorrência de um acidente de tiro ocorridO em
área onde eram realizados exercfcios militares, erri 24 de outubro de 1981,
pelo 19 Regimento de Carros de Combate.
O lament.ável acidente foi objeto de lnquêrito Policial Militar, instaurado por determinação_ do Comandante da 5t-.Brig_~da de Cavalaria Blinadada,
·
em cuja solução ftcou patente a responsabílidade civil da União.
A vítima, de apenas três anos de idade, em decorrência do acidente, sofreu amputação traumática do pê esquerdo, resultando em debilidade permanente da função_ locomotora e em deformidade 'do membro afetado.
Com profundo respeito. - Walter Pires.
(À Comissão"

ae

Finanças.)

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 272, DE 1978
(N• 2.006/79, na Câmara dos Deputados)
Dá nova- redação à alínea a do art. 32 da Lei n9 4.591, de 16 de
dezembro de 1964.
Dê.-se ao Projeto a segUinte redação:

Dá nova redação à alínea a do art. 32 dã Lei nP 4.591, de 16 de dezembro de 1964.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A alínea a do art. 32 da Lei n•4.591, de 16 de dezembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 32. . ......................... ~................ ..
a) título de propriedade. de terreno, ou promessa irrevogável e
irretratável, de compra e venda, ou cessão de direitos ou de permuta, do qual conste clâusula de imissão na -posse do imóvel, não haja
estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua
consentimento para demolição e construção, devidamente registrado; ou, ainda, certidão expedida pelo Juízo em que se processa -ação
de desapropriação para execução de plano urbanístico, comprobatória de que Q expropriante foi imitidQ_Í)rÓvisoriamehte na posse-d.o
imóvel e que este se acha na ãrea remal).escente d.o- plano;
Art. 29 Para os fins do disposto no art. 19 desta lei, o Registro de Imóveis poderá inscrever, em nome do expropiiante imilido na posse do imóvel
situado na ãrea remanescente do plano, as ações de desapropriação para a
~xecução de plano urbanísticO, e, subseqüentemente, os rtistrumentos de cessão ou_ promessa de· cessão relacionados com essas. :iÇõCs,
Art. 39 Esta lei entra em vigor na: data qe sua publicação.
Art. 49 Revogaffi-se as disposições em- cOntrário".
(À Comissão de COnstituição

e JuStiÇa.)
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quêrito criada pela Resolução n9 3, de 1979, destinada a apurar a devastação
da Floresta Amazônica e suas implícações.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Nilo Coelho- José Lins
- Passos PôrtO - Aderbal Jurema - Luiz Cavalcante- Jorge KalumeLouriva/ Baptista-- João Calmon - Aloysio Chaves - Gabriel" Hermes Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Moacyr DuarteMartins Filho- Milton Cabral- João Lúcio- Lomanto Júnior- Moacyr
Da/la- Ãlano Barcelos- Dulce Braga- Benedito Ferreira- Lenoir Vargas
- Luiz Fernando Freire.
RESOLUÇÃO N• 66, DE 1982
Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido à Comissão
Parlament21:r de lnquér~to criada pela Resolução n'l 1, de 1980, que
examina· a·-ViOiêDciã -ÕfbKDã~-SUas causits e conseqüêOcias.
O Senado Federal resolve:
.
Artigo único. f: prô-1+ogado pOt- 60 (seSSeiita) dias, nos termos do art;
178 do Regimento Interno, o prazo- concedido à Comissão Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 1, de 1980, que examina a violência urbana,
suas causas e conse_qüências.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. -Nilo Coelho -José Lins
- Passos Pôrto - Aderba/ Jurema - Luiz Cavalcante ~Jorge KalumeLourival Baptista- João Calmon --Aloysio Chaves- Gabriel HermesBernardino Viana - Helvídio Nunes- Almir Pinto- Moacyr Duarte Martins Filho- Milton Cabral- João Lúcio- Lomanto Júnior- Moacyr
Dai/a- Afano Barcelos- Dulce Braga- Benedito Ferreira- Lenoir Vargas
- Luiz Fernando Freire.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Os documentos lidos contêm
&Ubscritores ~m número_suficiente para constituírem, desde logo, Resoluções
do Senado, nos termos do art. 178, do Regimento Interno.
Serão publicadas paí-a que produzam os devidos efeitos.
Sobre a mesa, redações finais que vão Ser lidas pelo Sr. 19-SecrCtário.

São lidas as seguintes
PARECER N• 812, DE 1982
Da Comissão de Redação
Redação_fi.nal dQ Projeto de Resolução n"' 48, de 1981.

Relator: Senador Moacyr Dalla
A Comissão apresenta a redáçã·o fíifal do Projeto de Resolução n9 48. de
1981, que aprova as Coritas do Gove_rpo do DistritO Federal, correspondente
ao exercício de 1979.
•·
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1982.---: Laélia de Alcântara, Presidente- Moacyr Da/la.· R;;hto; ~~Saldanha ~Der:;i.

A!'i~E~().,-<1.0 P~RECER: J>!' 812,~ DE 1982.
Redação final do Projeto de Resolução nP 48, de /98/.
Faço sabei" que O Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incisó
V, da Constituiç-ão, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1982
RESOLUÇÃO N'
Aprova as Contas dâ Gõverno do Distrito Federal, relativas ao
exercício financeiro de 1979.
O Senado Federal resolve:

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - O ~Expediente lido vai à publicação.
Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n9J_2_l. d~_l982,
que receberâ emendas, perante a comissão a que foi distribuído, pelo prazo de
5 sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II •. ub"; do Regimento In_terno.
SObre a m'esa, expedientes que serão lid~s pelo Sr. 19-Secretáriõ.

São lidas as_ seguintes
RESOLUÇÃO N• 65, DE 1982
Prorroga, por 60 (sessenta) dias o prazo-concedido à Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução n9 3, de 1979, destinada a apurar a devastação da Floresta Amazônica e snas implicações.
O Senado Federal resOlve:
Artigo únicO. É prorrogado por 60 (sessenta) dias, nos le~mOs do a.rt.
178 do Regimento Interno, o prazo concedido à COrriiSsão Parlamentar de ln-

Artigo único. São aprov.adas as Contas do Governo do Distrito Federal; relativas ao exercício finanCeiiõ d~ 1979, na forma do Parecer Prévio
aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão de 6 de outubro de 1980.
PARECER N• 813, DE 1982
Da "Ç<!mi!j!!âO _de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 17, de 1982.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~' 17, de
1982, que aprova as Coritas do GovernO do Distrito Federal, referentes ao.exercíç.ío- finanCeiro Q.e 1~80.
Sala das .Comissões, 19 de outubro de 1982.- Laé/ia de Alcântara, Presidente - Saldanha Derzi, Relator ~- Moacyr Dalla.
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ANEXO AO PARECER N• 813, DE 1982
Redação final do Projeto de Resolução n' 17, de 1982.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - As redações finais lidas vão à
publicação.
Há sobre a mesa requerimentos, que vão ser lidos pelo Sr. }9-Secretário.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
V, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

DE 1982

Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal referentes ao
exercido financeiro de 1980.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício financeiro de 1980, em conformidade com o Parecer
Prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado na sessão especial daquela Corte, realizada a 17 de julho de 1981.
PARECER N• 814, DE 1982
Da Comissão de Redação

São lidos e aProvados os seguintes

REQUERIMENTO N• 213, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 48, de 1981.
Sala das Sessões, 111 de outubro de 1982.- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 214, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 17, de 1982.
Sala das Sessões, I• de outubro de 1982.- Almir Pinto.

Redação final do Projeto de Resolução n• 115, de 1982
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 115,
de 1982, que suspende a execução de parte do art. 2• da Lei n• 3.482, de 9 de
abril de 1974, do Estado de Mato Grosso.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1982.- Laélia de Alcântara, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Moacyr Da/la.
ANEXO AO PARECER N• 814, DE 1982
Redação final do Projeto de Resolução n" 115, de 1982

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constitui~ão, e eu, lz 2..__~ Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
, DE 1982

N•

Suspende a execução de parte do art. 21 da Lei n" 3.482, de 9 de
abril de 1974. do Estado de Mato Grosso.

O Senado Federal resolve;
Artigo único. b suspensa, por inconstitucion3.1idade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 13 de maio de
1981, nos autos do Recurso Extraordinârio n• 93.912-1, do Estado de Mato
Grosso, a execuÇão de parte do art. 2• da Lei n• 3.482, de 9 de abril de 1974,
daquele Estado, no tocante às expressõe~ 4 "sociedade de economia mista".
PARECER N• 815, DE.I982
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n" 20, de 1982
Relator: Senador Moacyr Da/la

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n• 20, de
1982, que suspende a execução dos arts. 189 e 190 da Lei Municipal nll 646, de
1977, do Município paulista de Bilac.
Sala das Comissões, I• de outubro de 1982.- Laélia de Alcântara. Presidente - Moacyr Da/la, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 815, DE 1982
Redação final do Projeto de Resolução n" 20, de 1982

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VII, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N•
, DE 1982
Suspende a execução dos arts. 189 e 190 da Lei Municipal n' 646,
de 16 de dezembro de 1977, do Município de Bilac, do Estado de São
Paulo.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 19 de agosto de
1981, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 94.395-1, do Estado de São
Paulo, a execução dos arts. 189 e 190 da Lei n• 646, de 16 de dezembro de
1977, do Município de Bilac, daquele Estado.

REQUERIMENTO N• 215, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 115, de 1982.
Sala das Sessões, I• de outubro de 1982.- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 216, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de
publicação, para imediata discussão e vOtação, da redação final do Projeto de
Resolução n• 20, de 1982.
Sala das Sessões, }9 de outubro de 1982. - Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôito) -Aprovados os requerimentos,
passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 48, de 1981.
(Pausa.)

_Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) - Passa-se à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1982.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matêria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em discussão a redação final do
Projeto de Resolução n' 115, de 1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Em discussão a redaçi!o final do
Projeto de Resolução n• 20, de 1982 (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovada.
A matêria vai à' promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto) cuja leitura serâ feita pelo Sr. J9-Secretârio.

Sobre a mesa, requerimento
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t lido é apromdo o seguinte
REQUERIMENTO No 217, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro _que não seja realizada sessão do Sena~
do nos dias 28 e 29 do corrente e 11' de noverrlbro ~i~douro, nem haja expe~
diente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, li' de outubro_"de 1982. --Passos Pôrro.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pórto)- De acordo com a deliberação
do Plenário, o Senado não realizará sessões nos dias 28 e 29 do corrc--nte~hem
como no dia tI' de novembró próximá vindouro, nem haverá expediente em
sua Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sc_nador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JlJREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi~
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parlamentar norte~rio~grand~nse,_que por 40 anos foi Deputado Federal,
Senador, e ocupou também o governo dO seu Estado, José Augusto Bezerra
de Medeiros, figura tutelar da história repubUcana do meu País, mereceu uma
biografia de outro norte~rio-grandense, já pernambucanizado, q_ue é -o escritor e jornalista Nilo Pereira. QUem acom-panha a imprensa pernambuátn3 no
seu dia-a-dia depara-se, cotidianamente, com a tradiciOnal seçào do Jornal do
Commercio, "Notas Avulsas", assinada por duas letras: NP.
Mantém, assim, Nilo Pereira, na multiplicidade de suas funções de professor universitário, de membro da Fundação Joaquim Nabuco e do Conselho de Cultura, mantém, assim, o escritor norte-rio-gr"andenSe-pe"Tnambucanizado, Nilo Pereira, uma tradição que, graças a Deus, ainda se conserva viva
em minha terra, a da seção diária asSinada por urh noni.e d-e categoria, de-respeito intelectual. A não ser Nilo Pereira, com essã. seçãõ diária no Jõfftaf do
Commerrio, conhecemos boje apenas Austregésilo de Athayde, Presidente da
Academia Brasilefia de Leiras, que mantém no Jornal do Commercio do Rio
também a chama acesa de um artigo dlário onde traça conceitos _e analisa fatos co_m. aquela inteligência privilegiada que _lodos nós nos acostumamoS a
admirar:
Sr. Prcsldente, venho a e_sta tribuna, hoje, mais para assinalar a importânda dessa biografia escrita por quem já traçou em livro os principais fatos
_da vida de Agamenon Magalhã_es e que agora, mantendo uma produção intensíssima, tendo escrito há 2 ou 3 anos atrás uma longa históría daquelã não
menos longa e gloriosa Faculdade de Direito do Recife.
Conhecíamos a história de Clóvis Revilacqua- que nãu pertence a um
Estado só, pertence à Federação- a história- da Faculdade de Direito do Recife, desde os idos de 1827. Nilo Pereira prOCUrCnJ-atU-ãfíiá~la; pUbliCãndo no
sesquicentenário daquela instituíçãd u-ma-nov=a-híStófíi-dãqUeJa F<iculdaâe-de
Direito do Recife. E, de lá para cá, n"ão õás -ciflls-a espaniO,-m-ãs-n-oS causa inveja, até, a cap-acidade de produçãO desse eSC:fltor rio-ii'a"ndú1Se-âo- nOrte pernambucanizado que ora se dedica ao ensaio histórico, ora v<:irlaté à poesia e
ao romance, como ainda há pouco saia de sua lavra o romance ''Rosa Verde".
Mas, Srs. Senadores, está aqui erit -nifnhas mãos o livro de Nilo Pereira,
''José Augusto Bezerra de Medeiros, um- denlocrata"~ Livro editado com o
apoio da Assembléia Legislativa do Rio Grande_ do Norte e da Secretaria de
Cultura do Ministério- da E.du_cação e·_Cultura. Livros corno este de_víarn ser
distribuídos em todas as escolas secundárias do País.
Certa vez, Senador José Fragelli;estava eu riuma âistantt! cidade dosEstados Unidos numa viagem de 60 dias de observação do siste~a educacional
norte-americano, e vi, na biblioteca de uma escola modesta daquela cidadezinha do New México, um busto de Mark Twain e um outro de Abraham Lincoln. Perguntei então ao aluno: Quem eram aquelas figuras? O aluno me respondeu em espanhol, porque no sul dos Estados Unidos se fala muito o espanhol: "Son miS -j:iadres de la patria''- são meUs pais da- pátria.
Aqui no Brasil, um País de _diversidades regíonais"_imei"úiaS, fiá esColas
que não pOSsuem nem a- Bandeira Naciorlal.
Certa vez como Secretário de Educação e Cultura, percorrendo o alto
sertão de Pernambuco, encontrei algumas escolas em que os alunos, para conhecer a bandeira nacional, precisou a professora ir a Pernambuco para adquirir giz em cores e desenhá-la no quadro-negro, porque a Secretaria não tinha fornecido o Pavilhão Nacional.
Aqui mesmo pertinho, na Câmara dos Deputados, quando me elegi em
1958 - lembro-me bem que era SecretáriO da Câmara doS Deputado o emi-

nente colega Deputado José Bonifácio de Andrada- e eu precisei fazer uma
pesquisa na bibliOú~caerritO-rno da figUra- dO-adriiirãVereStadista e diplomata
Joaquim Nabuco Aurélío de Araújo. Não encontrei na biblioteca da Câmara
_dos Deputados as obras de Joaquim Nabuco Aurélio de Araújo. Foi um
eorre.,corre n-aquela Casa, quando da tribuna eu denunciei aquela falha. Ora,
se na Câmara dos Deputados em 1958 não existiam as obras completas de
Joaquim Nabuco Aurélio de Araújo, -aí pOderão ver os Srs. Senadores que cm
muitas_escolas do Brasil não existia o Pavilhão Nacional, porque Joaquim
Nabuco e o pavilhão nacional se conf~ndem.

O Sr. Almir Pinto -

V, Ex• me permite?

O SR. ADERBAL JUREMA- Com muito prazer, nobre Senador Al-mir Pinto.

O Sr. Almir Pinto --:- OuçO ç6rri mUita atenção o brilhante pronunciamento que V. EXf faz-nesta tarde no plenário do Sr!riado FederaL Quanto a
esta particularidade a_ que V.. Exl' acaba.de se referir, o desconhecimento do
Pavilhão Nacional por muitos alunos de muitas escolas do território pátrio,
isto talvez seja uma resultante_daquilo qu_e aconte_ceu após a Revolução de
1930, a retirada do currículo do primeiro e segundo grau daquela materiazinha tão necessária ao civismo brasileirO, lnstrução Moral e Cívica. E digo
trtais a V. Ex~ Também observei, em quase todo o tt:rritório da Espanha,
quando representando o Brasil num Congresso Hispano-Luso-Brasileiro~
Filipino e Americano de Municípios, -andando de ônibus pelo território espanhol, quando se via uma bandeira espanhola hasteada era uma escola que havia ali.

O SR. ADERBAL JUREMA- Nos Estados Unidos da América também. Lá é ~imbolo _?e -fu.ncionan:_entO da9uela repartição.
O Sr. Almir Pinto - Perfeito. Quando fui Secretário de Educação no
meu E-stadO, baixt!i Uma poftaríi que o'bdgava em -todo-início dC aula-naquelas escolas o hasteamento da bandeiri e entoando o Hino Nacional. Não sei
-se ainda continua assim, porque se n6s não tomarmos o cuidado, a cautela de
mostrarmos a Bandeira Nacional a essa infância que vive pela nossa intcrlândia, não sei como serâ. O Brasil tornar-se-â desconhecido para essa grande
população interiorana, talvez 70% da população brasileira.
O SR. ADERBAL JÚREI\otÃ-_:_ -Agradeço a- contribuição de v. Ex• ao
meu pronunciamento.
Sr. Presidente, dizia eu, evocando a escola norte-americana com os seus
bust_9s na bibJioteCa de Lin_cbln e Mark Twain- um político e o outro li teTato, e a pJOpósitÇ dís~q eu faÇO d_aqufdesta tribuna o meu apelo ao Secretário
da ~-~Licac;_ã~ _e CUltU~-~. _q~e p-~r Ci:)inddê"ncii" é -perna-mbüca~O, O ·esCiiior
Marcos Vinícius YiiãÇa, e qUe pãt-rÕ-cifiOu esta obra, que faça com que esta
obra chegue a todas as_biblLotecas das ~alinhas brasileiras, que distribua os
seus exemplares ao homeJ:n que encontrou em poetas e escritores a louvação
da sua vida pública Carlos Drummond de Andrade, Câmara Cascudo, Costa
Porto, em prosa e em verso, destacaram a atuação política: de José Augusto
Bezerra de Medeiros, que conheci pessoalmente. Naquela época conheci mais
_como es~r~tor do que com~ parlamentar, e colaborou numa das revistas que
~tíg_ham_Q_~ =n_Q, __&_ç__ç_if~,_c:l~l10_ó1i_~ª--º-f! __8__!__vJ$JQ_/IjQ!_cjfsle. Aqui--nesta_ Cãsa, está
vivo o Senador 0Tn8.rte MMiz~ qUe f0f seu compãnht!iro; está vivo-em ca-mpanha o ex-p~put~d_o ~loísio Alves. Todos eles acompanharam de perto a vida
de José AUguStO Bezerra de; rvíédeíi-~s; sem.fafar na aqmiração que por ele nutria o tribuno Carlos Lacerda.
Neste livrinho, em tamanho, mas tão denso em conteúdo, o escritor Nilo
Pereira t_ra_ça a biografia de José_Augusto Bezerra de Medeiros, falando na
sua atuação _como político, não apenas no Governo do seu Estado, mas
sobretudo nã -Câm-ara dos Deputados e no Senado Federal.
Um liberal, diz Nilo Pereira, mas nãO um liberalóide; um liberal, porque
José Augusto Bezerra de Medeiros, pela simplicidade de vida, não se transformava em uma criã.tura distârite-dOS seuS 8migos e dos seus correligionários
e do próprio povo. Um liberill, Porque acreditava na livre empresa, quando
ela era disciplinada pelo Estado com fins sociais. Um liberal que, depois de
quarenta anos- de Deputado e Senador, deixando o rastro de sua atuação, discursos memoráveis, nos quais o autor lamenta não poder transcrever, aqui,
pelo menos, oS títulos do Senado, porque a Revolução de 3-D, pouca gente sa~
be, andou fazendo suas estrepolias no Arquivo do Senado. De 1928 a 1930,
pouca coisa se encontra aqui no Arquivo do Senado. que ainda agora, está
merecendo do P_r~sidente Jarb_as Pa_ssarinh_o um esforço enorme para documentar, através de pesquisas, a vida e a atuação de Senadores que por aqui
passaram.
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Pois bem, diz o autor que não conseguiu, que o pesquísador Vamireh
Chacon que todos nós conhecemos não encontrou de 1928 a 1930 coisa alguma, porque as figuras mais exageradas da Revoluç_ão de 30 - toda revolu~ão
tem seus exageros - destruíram esses arquivos.
Diz José Augusto Bezerra de Medeiros, no seu discurso de despedida:

PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 647 e 648, de 1982, das Comissões:- de Constituição e Justiça; e
-de Transportes, Comunicações e Obfas Públicas.

"Cheguei aqui em 1915, a -30 de janeiro. Faz hoje justamente 40
anos e um dia. A Nação estava ainda, pode-se dizer, no começo da
República. Nação imensã. territorialmente, mas de rudinlentar cultura, pois o analfabetismo era regra. Com os problemas que poderiam interessar minha Pátria; eu, moço idealista- apesar de velho,
continuo até hoje- procurei identifical"'-me e deles me inteirar.
Primeiro,- foi a construção mental e moral de nossa Pátria. A
educação _foi durante seis anos, minha preocupação dominante nesta Casa, da qual extra[ todos os trabalhos_ parlamentares até então
apresentados, publicando-os em dois livros: uPela Educação Nacional."

Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 202, de 1981 (apresentado pela ComiSsão_ de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.207,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Cearâ a contratar empréstimo externo, no valor de US$ 50,000,000~00 (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos), destinado ao II Pla_no de Metas Governamentais- PLAM EG 11 - 79/83, tendo
PARECER, sob no !.208, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,

-

este seu livro ê interessantíssimo. -

Hern 1918, e "Eduquemo-nos" em 1922. Este era o meu sentido
e ainda hoje é o marco sobre o qual podemos e devemos assentar o
edifício da grandeza e da prosperidade do Brasil: a educação."
Vêem V. Ex"s a atualidade do discurso proferido por José Augusto, ao se
despedir da vida parlamentar. Diz ele:
"Sempre fui e sê-lo-ei eternamente contra a violéncia, que nada
constrói e contra a c:o_rrupção, que tudo degrada (Palmas}.··
Termina, encerrando o seu discurso de despedida:
~·Eu posso, Senhor Presidente e Senhores Deputados, parodiando o grande estadista gaulês, o grande parlamentar, na hora em
que pela vez derradeira falo ao Parlamento da minha Pátria e, como
ele, erguendo as minhas mãos dizer: "Vede, não só nenhuma gota de
sangue, mas também nenhuma tacha de azinhavre". (Muito bem!
muito bem! Todos, de pé, aplaudem calorosamente o orador, que é vivamente cumprimentado)."

Sr. Presidente, ao encerrar minhas consideraçõ_es sobre o trabalho doEscritOr Nilo Pereira, destaco, aqui, a sua singeleza de co_nceitos, não fazendo
de José Augusto uma personalidade anormal, como muitos biógrafos CostUmam fazé-lo., quando se apaixonam pelos seus biografados, sim, uma criatura
humana, com os pés na terra e, a cabeça, a fronte sempre elevada, pensando
nos melhores destinos do meu País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidenle .. (Muito bem/ Palnras.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estiffinda a Hora do Expediente.

Passa-se à

3
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 232, de 198 I (apresentado pela Comissão de Eco_nomia como conclusão de seu Parecer n"' I .306,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$
875.103~660,51 (oitocentos e setenta e cinco m_ilh_ões, cento e três mil, seiscentos e sessenta cr.uzeiros e cinqüenta e um centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.307 e 1.308, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiçãO e Justiça, pela constitucíOnalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hqgo Ramos;- e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n_9 241, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como cQncl.usãQ de seu Parecer n_9 1.345,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus a realizar operação
de eri1préStimõ eXterno, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinado _a programação de investimentos naquele
município, tendo
PARECERES, sob nos 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador .Hugo Ramos; e
-de Municípios~ favorâvel.
6
VOtação, eri1 turno-úníco, do- Projeto de Resolução n9 245, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n~> 1.386,
de 198 I), que autoriza o Governo do Estado _dQRio Grande Po Sul a realizar
operação de empréstimo externo no valor de USS 110,000,000.00 (centO e dez
milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de obras viárias
e ligações troncais daquele Estado, tendo
PARECER, sob n' 1.387, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

ORDEM DO DIA

7

Não há quorum, em plenário; para deliberação.
Em conseqüência, as rriatérias constan"te.çdos__iteils n!?s__l a 78, 105 a 107 e
109, dependentes de votação, deixam de ser submetidas ao Plenário, ficando
sua apreciaçãO adiada para outra oportunidade.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9107, de 1982(apre..
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Pa_recer n9 549, de
1982), que autoriza a Prefeitura· do Município -de São Paulo a contratar empréstimo externO, rl.ó Valú"r- de-US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos urbanos, tendo
PARECERES, sob nos 550 e 551, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade, com
võto Veil.cidõ do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, favoráVel.

São

QS

seguintes os ftens cuja apreciação é adiada:

Votação, em turno único, do Projitode Le_i da Câmara n9 101, de 1981
(n~" 3.702/80, na Casa de oriS"eril)~ de inídátiVa do SenhOr Presiderite daRe-

pública, que autoriza o _lns_titut? N acion-ãl de Colonização e Reforma Agrária
-INCRA a aficnar, à Companhia Agro-Industrial de Monte Alegre, os loteS
II, 12, 13, 14, 15 e 16 da gleba 60, localizados no Projeto Integrado de Colonização de Altamira, no Município de Prainha,· nO 'ESiâdo do Pará, ie-IidO
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 580 a 582, de 1982, das Cernis~
sões:
--de Agricultura;
-de Assuntos Regionais; e
-de Finanças.
2
Votação, em turno únic-o, do Projeto de Lei da Câmara n"' 91, de 1982 (ri"'
4.653/81, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que modifica disposições da Lei no 5.108, de 21 de setembro de 1966Código Nacional de Trânsito, tendo

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 1982 (apresentado pela Coniissão de Finanças como conclus_ão de seu Parecer n9 565, de
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiãs a realizar operação de empréstimo externo, no valor deUS$ 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares), destinada aos Programas de Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-estrutura Económica, na(jllde Estado, tendo
PARECER, sob n' 566, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
.

~

9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~" I 59, de 1981 (apre"sentado pela Comissão de Economia c~omo conclusão de seu Parecer n9 951,
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de 1981 ), que autoriza o Governo do EstadÕ do Rio Grande do Sul a elevar
em Cr$ 342.652.400,00 (trezentos e quarenta e dois inilhões, seiscentos e cinqUenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montinte dC sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 952, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e juridicida"de, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
10
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 189, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 1.153,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a realizar operação de empréstimo externo, no valci_r_ âé: US$ 70,000,000.00 (seté:nta milhões
de dólares norte-americanos) destinada ao programa de rodovias alimentadoras do Estado, tendo
PARECER, sob n• 1.154, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicldade.
11
Votação, em turno -único, do Projeto de Resolução n"' 42, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como coDclusão de seu Parecer n"' 279,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a elevar em
Cr$ 180.975.100,00 (cento e oitenta milhões, novecentos e setenta e cincO mil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 280 e 281, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

12
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia coino i::áiiCIUsão de seu Parecer n"' 488,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão (SP) a elevar em
CrS 679.404.096,76 (seiscentos e setenta e nove milliões, quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta e seís centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 489 e 490, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade: e
-de Municípios. favorável.

13
Votação, em turno úriiC:O,--do Projeto de ResoluÇão n'í'llO, de 1981 (apresentado pela Comissãõ de Economia comO conclusão de seu Parecer n"' 732,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Josê dos Campos (SP) a
elevar em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, trezentos
e trinta e oho mil, duZentOs e sete cruzeiros e sessenta e Oito centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 733 734, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
,

e

14
Votação, em turno único, d?P~ojeto d~ Resoluçâ,o ~"' I-j2,_~€Ú2Sl (apresentado pela Comissão de Economia como _ctmç:lusão_ 9e seu Parecer n"' 738
de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância Tu~lstica de ItuCSP)_a ejeva;
em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e.Cem mil cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 739 e 740, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constit~ciÕnali~~de e j~rÚiicidade; e
-de Municípios, favorável.
15

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 126, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia com·o conclusão de seu Parecer n'? 793,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alagqinhas (BA) a elevar em
Cr$ 497.499.000,00 (qUatrocentos e noventa e sete milhões, quatrocentos e
noventa e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 794, 795, 1.348, 1.349 e 1.350, de 1981, das C_omissões:
--de Constituição e Justiça, /P pronunciamento: pela constitucionalidade
e jurídicidade do projeto, com voto vencido do Senãdor Hugo Ramos; 2P pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de plenário e
da subemenda da Comissão de Economia, com voto vencido do Senador
Hugo- Ramos;
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-de Municípios, /P pronunciamento: favorável ao projeto; 2P pronunciainento:-Iavorável à enlenda de plenário e à subemenda oferecida pela Comissão de Economia; e
-de Economia, 2P pronunciamento: favorável à emenda de Plenário com
subemenda que apreSenta.
--16

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9l27, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'i' 796,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em
Cr$ 270.959..000,00 {duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta e
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 797, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 162, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 996,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em
Cr$ 246.000.000,00 (duzentos quarenta e seis milhões de cruzeiros) o montante__ de _sua dívida _consolidada, tendo
PARECER, sob n• 997, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela cçnstitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.

e

18
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 223, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'? 1.280,
de 1981); que autoriZa o GOVerno do Estado de Sergipe a contratar emprêstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) destinado ao Programa de Investi~entos do Estado, teqdo
PARECER, sob n• 1.281; de 1981, da Comissão
__:._-de ConstitUição---e Justiça, pela constitucio-nalidade e juridicidade; e
-çl~ Municípios, favo~~-~~1.
19
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 85, de 1982 (apresentado pela Comissão de Econonlia como conclusão de seu Parecer n'? 452,
de 1982), qu_e autoriza o _GoVêf-rio dO -"Estado de G-oiãs a elevar em
Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarCntiC- um rnílhões e seiscentos mil cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 453, de 1982, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucio-nalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu CardoSo.

20
Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolução n913I, de 1982 (apresentado pela._Ç:omíSsão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 656,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de llhêus (BA) a elevar em
Cr$ ~~~._094.~,00 (d~~en_tos_ e_ de~ito ~ilhões e noventa e quatro mil cruzeiroS) o montante de sua dí~ida cOnsoiidà-da, tendo
PARECERES, sob n•s 657 e 658, de 1982, das Comissões:
-de c_qn~titu{çào _e J~l!_ça! _p~la_ cqnStituciÕnalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.

21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 187, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n"'
1.1 06, de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em
Cr$ 3530.501.163~00 (três bilhões, qUinhentos e trintã milhões, quinhentos e
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, so)l n• 1.107, de 1981, da Comissão
-de Constituição e1ustíça, pela conStitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
_22
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n"' J 99, de 198 I (apresentado pela ComisSãO de Economia como conclusão de seu Parecer n"' J.180,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Macapâ (AP) a elevar em
Cr$ 115.723.113,00 (cento e quinze milhões, setecentos e vinte e três mil, cento e treze cruzeiros) o_ montanle de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob nos 1.181 e 1.182, de 1981, das Comissões:
-de Constituicão e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municipios, favorável.
23

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 21, de 1982 (apre~
sentado pela Comissão de Economia como concl_u_são de seu Parecer n9 123,
de 1982), que autoriza o· Governo- do Estado de Goiãs a elevar em
Cr$ 1.586.700.000,00 (um bilhão, quinheiltos e oitenta e seis milhões e seteR
centos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada~ tendo
PARECER, sob no 124, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucioitalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador DirCeu Cardoso. __
24
Votaçã-o, em turno único, do Projeto de Res_olução_nº 23, de 1982 (apresentado pela Comissão_de Economia çomo cOnclusão de seu Parecer n9 132,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituiutaba (MG) a elevar em
CrS 424.489.240,00 (quatrocentos e viilte e quatro milhões, quatrocentos e oiR
tenta e nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consotidada, tendo
PARECERES, sob nos 133 e 134, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios. favorável.
25
Votação, em turno único, do Projeto de Reso_lução nº _10_1, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 675,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipi!l de Maceió (AL) a elevar em
Cr$ 130.213.939,45 (cento e tdnta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 676 e 677, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios. favorãvel.
26
Votação, em turno único, do Projeto.de ResOlução n9 Ú5,-de 1981 (ãpieR
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nº 763, de
1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realiZar opeR
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqüe"nta Ín.ilhões de dólares norteRamericanos), destinada ao Programa de Investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob n•764, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
27
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i" 260, de 19-81 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'i" 1.433,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a iealizar opC..
ração de empréstimo externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteRamericanos), destinada ao Programa de Investimentos
para o exercício de 1982, tendo
PARECER, sob n• 1.434, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela cOnstitucionalidade e juridicidade.
28
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç_ão n9149, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nº 907, de
1981 ), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de empréstimo externo, no valor de USS 162,000,000.00 (cento e sessen~
ta e dois milhões de dólares), destinado à Companhia do Metropolitano do
Rio de Janeiro, tendo
PARECER, sob n' 908, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Lâzaro Barboza e Hugo Ramos.
29
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 385,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé (MT) a elevar em
CrS 138_.1_64.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro

mil, novecentQ~.e setenta e quatro cruzeíros e trinta e oitq c_entavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 386 e 387, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constítucionalidade e juridicidade; e
___..:de Munidpios. favorável.
30
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 117, de 1982 (apreR
sentado pela ComissãO de Economia: CorilO Condusão de seu Parecer n'? 601,
de 1982), que ~utoriza a Prefeitur::)._ Municipal de_ Moreno (PE) a elevar em
Cr$ 233.l90A66,68 :(ctUúmtos e trinta e três rn,ilhões, CentO e noventa mil,
quatrocentos e sessenta e ~eis_cruzciiros·e-sessenta e oito ceriiavos) o monUmte
de sua dívida consolidada, tendo
~ ~ ~PARECERES, sob nos 602 e 603, de 1982, das Comissões:
-de cOnstituição e Justiça. pela corlstituCionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de MunictpioS, favOi'ávei.
31
Votaçã_o, em tl~rno úriico~ do Pr_ojeto de Resolução n'i" 180, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nq 1.089,
de 1981, com voto _vencido do Senador José Fragelli), que autoriza o Governo
do Estado do Piauí e contratar empréstimo externo, no valor de USS:
10,000,000.00 (dez mi1h-ões de dólares norte-ameriCanos), destinado ao Programa de Investimentos do Estado, _tendo
PARECER, sob no 1.090, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Jus_(iça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Lâzaro Barboza e HugÕ Ramos.
32
Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolução nc;t 211, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<i' 1.247,
de 1981), que autoriza a P_~efeitura Municipal de Votorantim (SP) a elevar em
Cr$-57~964.717,30 (cinqUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e quatro
mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, nos 1.248 e 1.249, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JUstiça, pela constitucioitalidade e juridicidade; e
-de MZfnlcípiOs, favoráVel.
-·
·
·

33
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i" 238, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Finanças como Conclusão de seu Parecer n'i" 1.323,
de 1981 ), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar operação
de empréstimo- externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de
dólares norte-americanos), destinada a programas de investimentos daquele
~
Estado, tendo
PARECER, sob no 1.324, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justíça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
'LQto vencido do Senador Hugo Ramos.

34
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 246, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer nq 1.388,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar Ope~
ração de Empréstimo Externo, no Valor de USS 55,000,000.00 (cinqUenta e
Ciricô milhões de dólares norteRameriC3nos) destinada a programas de investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n• 1.389, de 1981, da Comissão
-de ConstituiÇão e Justiça, pela coilstitu:donalidade e juridicidade.
35
Votação, em turno único, do Projeto- de Resolução n9 10, de 1982 (apreR
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i" 27, de
1982), -que autoriz-a a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (RS) a elevar em
Cr$ 945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e quatro cruzeiros e dez centavos), o montante
de sua àívída consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 28 e 29, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favoráVeL
36
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 7, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nq 22, de
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1982), que autoriza o G_overno do Estado de Mato Grosso a elevai' -em
Cr$ 7.296.572.730,40 (sete bilhões, duzentos e-noventa e seis milhões~ quiw
nhentos e setenta e dois nlil, setecentos e trinta cruzeiros e quarenta centavos)
o montante de sua dívfda consolidada, tendo
PARECER, sob n' 23, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
37
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução-n'? 231, de 1981 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' I .303,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Machado (MO) a elevar em
Cr$ 153.625.500,00 (cento e cinqUenta e três mílhões, seiscentos e víntee cÜlw
co mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's !.304 e !.305, de 1981, das Comissões
-de Constituicào e Justica, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorâvel.
38
Votação, em turno único, do Projeto de" Resolução o'? 62, de 1982 (aprew
sentado pela Comissão de Economia corno conclusão de seu Parecer n'? 355,
de 1982), que autoriza a Prefeitura do Municípí6 de Caxambu (MG) a elevar
em Cr$ 123.939.000,00 (cento e-vinte e três milhões, novecentos_e trinta e
nove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 356 e 357, de 1982, das Comissões
-de Constituicão e Jus"! iça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
39
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 81, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 426,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a elevar
em Cr$ 1.791.500.000,00 (uin bilhão, setecentos e noventa e um milhões e quínhentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 427 e 428, de l!T82, das Comissões
-de Constituição e Justica, pela constitUciOnalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador DirceU Cardoso; e
- de MunicípioS~ Tavõ-rávd.
40

Votação, em turno único, do Projeto :cte Resolução_n9 125, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia coino conclusão de seu Parecer n'~' 625,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Munkipal de Campinã. Grande (PB) a elew
varem Cr$ 51.767.900,0Q_(cinqC1enta-e um milhões, setecentos e sessenta e
sete mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 626 e 627, de 1982, das Comissões
-de ConstituiçãO e Justiça, pela cOnstitucionalidade e jurldicidade; e
- de Munidpios; favorável.
41
!Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 166, de -1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seU Parecer n~>
1.025, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ l2.277J)OO,OO (doze milhÕes, duzentos e setenta e sete mil cruzeiros), tendo
PARECERES, sob n's !.026 e !.027, de 1981, das Comissões:
-de Constituição ·e Justiça, pela Constitudonaiidádi e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Afunidpios, favorável.
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de 1981), que autõiiza a Pideitura Municipal de Tirnbó (SC) a elevar em Cr$
35.992.260,00 (tríntii e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil e duzentos e sessenta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.316 e !.317, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do_ Senador Hugo Ramos; e
- de Municí'pios, favorável.
44

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n9 131, de 1982 {aprew
sentado pela Comissão de Economia- corno conclusão de seu Parecer n'? 853,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma (MG) a elevar em
Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos
cruzeiros) o montante de sua dívída cQnsolidada, tendo
PARECERES, sob nos 854 e 855, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e JustiçO, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de MunidpfOs, favorável.
45
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 142, de 1981 (apreN
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 886,
de 1981), que autoríza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana (MG) a elevar
em Cr$ 33.873.840__,00 (trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil e
oítocentos e quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 887 e 888, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencíd_o dQ Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorh:el.
46

votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 148, de 1981 {ãpresentado pela Comissão de Eocnomia como conclusão de seu Parecer n~> 904,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municíjial de Acaraú (CE) a elevar em Cr$
10.531.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
_PARECERES, sob n's 905 e 906, de 1981, das Comissões:
... -de Constituição t: Justiç-a, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorável.
47

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 153, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 933,
de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
CrS 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentros e noventa e cinco mil e
oitocentos cruzeiros)_ o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 934 e 935, de 1981, das Comissões:
~de Constituição e Justica. pela constitucíónãlidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Munici"pios. favorável.

. - --48

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 234, de i98I (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'~' I .312,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de São ioaciuim (SC) a elev3.r
em Cr$ 43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos !.313 e !.314, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justica. pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de A-lunicípios, favorável.

Yo.tª--ç_ão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 158, de 1981 (aprew
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 949,
de 1981), que autoriza o Governo_ do Estado do Cearã a elevar em Cr$
14.435.200,00 (quatorze, milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil e duzentos
cruzeiros_) o mo_ntaote de sua _dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 950, de 1981, da Comissão:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela· cOnstitucionalídade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
49
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 195, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de Economia, corno conclusão de seu Parecer n'~'
1.168, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências (RN) a
elevar em Cr$ 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob_n•s l.l69 e l.l70, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido d_o Senador Hugo Ramos; e
-de Munic(p{Os, favorável.

43
Votação, em turnO único, do ProjetO- cte.R.Cs01uçã0 n'? 235·;· éie i"98i (aPresentado pela Comissão de Economia como Conclusão de seu Parecer n'? 1.315,

· -votação;·em tui'rio Unico, do Projeto de Resolução n9 203, de 1981 (apre..
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.209,
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de 1981), que autoriza o GOVernO do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$
23.801.336,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e trinta e
seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 1.210, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

PARECERES, sob n's 1.480 e 1.481, de 1981, da> Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de A-funicípios, favorável.

51
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 209, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.241,
de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa (RS) a elevar em Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.242 e 1.243, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido dos Senadores Josê Fragelli e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 276, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.482,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ I .879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove milhões,
duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
_tendo
PARECERES, sob nos 1.483 e 1.484, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Munici'pios, favorável.

52

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n9 279, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia Como conclusão de seu Parecer n9 I .491,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga (GO) a elevar em
Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.492 e 1.493, de 1981, das Comissões:
-de Constituição é Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos, e
- de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 253, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.409,
de 1981), que autoriza a PrefeitUra Municipal de I porá (GO), a elevar em Cr$
2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.410 e 1.411, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.
53
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 262, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.440,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Sítio Novo (RN) a elevar em
Cr$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.441 e 1.442, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitució"nalidade e juridicidade; e
-de Munidpios, favorável.
54

Votação, em turno úilico, -do Projeto de Resolução n9 26f, de 1981 _(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.446,
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) a elevar
em Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.447 e 1.448, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
55
Votação, em turno único,- do Projeto de Resolução n9 267, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parcer n9 1.445,
de 1981) que autoriza a PrefeitUra Municipal de Icatu (MA) a contratar emprêstimo de Cr 4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil cruzeiros),
tendo
PARECERES, sob nos 1.456 e 1.457, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
--de Municfpios, favoráveL
56
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 274, de 1981 (apresenta~o pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.476
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Sanio Antônio (RN) a elevar
em CrO 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e sétenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.477 e 1.478 de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favorãvel.
57
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 275, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pai-ecer n9 1.479
de 1981) que autoriza a PrefeitUra Municipal de HOfiZ~ntiiiã. (RS) a elevar em
CrS 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentoS C-oitenta~ e cincO mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendO---

58

59

60

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Resolução n9 282, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.500,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari (MG) a elevar em
Cr$ 49.780.000,00 (quarenta_e nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.501 e 1.502, de 1981, das Comissões:
---de Constituição e .Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de MunicípiOs, favorável.
61

Votação, em turno único~ do Projeto de Resolução n9 45, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 290,
de 1982), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama (PR) a elevar em
Cr$ 368.515.376,59 (trezentos e sesseD.tã e oito milhões, quinhentos e quinze
mil, trezentos e setenta e seís cruzeiros e cinqüenta e itove centavos) o -montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 291 e 292, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Jrisfiçâ, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípios, -ravorável.
62
Votação, em turno úníco, do Projeto de Resolução n9 51, de 1982 (apresentado pela ComisSão de Economia como_ -conclusão de seu Parecer n'? 308,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão
(MA) a elevar em Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta
e oito m-ii cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 309 e 310, de 1982, das Comissões:
- de Constit_uição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de MUfttcipios~ favorável.
-63
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 71, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 379,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Feliz (SP) a elevar em
Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 380 e 381, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
64
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 I04, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia _como conclusão de seu Parecer n9 540,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a elevar em Cr$
34.668.015,52 (trinta e qtiã'ftõ milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze
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cruzeiros e trinta e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 541 e 542, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Municípios, favorável.
65
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 118, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 604,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga (MG) a elevar
em Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 605 e 606, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
- de Municípios, favorável.
66

Votação, em turno único, do Projeto de ReSOlução no;t 99, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 673,
de 1981), que autoriza o GOverno do Estado de Santa Catarina ã elevar em
Cr$ 966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 674, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionàlidade e jUridicidade.
67

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 186, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como COnclusão de seu Parecer n"' 1. 104,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarinã a-eleVar em
Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta: e quatro milhões, trezentos e quatro mil
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tend.o
PARECER, •ob n' 1.105, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
68
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 67, de )982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 370,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 55.527.500,00 (cinqUenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil e
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 371, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucioi1a]ld3.âe e jurídicidade.

69
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, d~ 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como -coricfuSão de seU Parecer n9 394,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em
Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 395 e 396, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável
70

Votação, em turno, único, do Projeto de-ResOlução no;t 84, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 450
de 1982), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em
1:241.05_5.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqUenta e
cmco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 451, de 1982, da Comissão
-de _Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.

cri

71
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no;t I 18, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 769
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a elevar e~
Cr$ 37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e
noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e um centavos) o montante de sua dívi~
da consolidada, tendo

Outubro de 1982

PARECERES, sob n's 770 e 771, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munici'pios, favorável.
72
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia comO conclusão de seu Parecer n"' 372,
de 1982}, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 451.355.900,QO(quatrocentos e cínqüenta e um milhões, trezentos e cinqUenta e cinco mil e novecentos cruz_eiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PAR_ECER, sob n• 373, de 1982, da Comissão
- dt: _Constituição e Justiça, jiela constitucionalidade e juridicidade.

73
Votação, em primeiro turno do Projeto de Lei do Senado n9 13 de 1979,
de a.!-l.tori~_ do SeJ!ador Mauro_ B~nevídes, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciârio, na forma que especifica, tendo
PARECERES, sob n's 811 a 814, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade;
-de Legislação Social, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de Finanças, favorável, com voto vencido dos Senadores Bernardino
Viana _e José Fragelli.
74
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, para o· fim de determinar que o pagamento
por" horas extras habituais também integre a remuneração, tendo
PARECERES, sob nos 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
-de Legislação Social, favorável; e
-de- Finanças, favorável.
75
Votação, em primeiro turno, do ProjC:to de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do Senador Lui:;;:: Viana, que declara o Marechal-do-Ar
Eduardo Gomes patrono da Força Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n's 815 e 816; de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridícidade e, no
mérito, favorável nos termos de substitutivo que apresenta; e
-de Educação e Cultura, favoráVel ao substitutivo da Comissão de
Constituição ·e Justiça.

76
Votação, em primeiro turno, -do Projeto de Lei do Senado n9 352, de
1978, de autoria do_Senador Accioly Filho, que dispõe sobre a ação de alimentos, tendo
PARECER, sob no 1.!45, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no
mérito, favorável.
77
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à
Lei n9 5.480, de 10 de agosto de 1968.l_discipli_nando o pagamento do 13"' salário devido aos trabalhadores avulso~, tendo
PARECERES, sob n's !.!97, a 1.!99, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituciOrialidade e juridicidade;
- de Legislação Social. favorável; e
- de Finanças, favorável.
. 78

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 362, de
1979, de autoria do Senaçlor HJ.unberto Lucen~, que altera çlispositivo da Lei
n• 6.718, de 12 de novembrp de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's !.!30 a !.!33, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça;
- de Legislação Social,·
--de Serviço Público Civil,· e
- de Finanças.

Outubro de 1982
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105

Discussão, erri turrlo únicO, do Projeto de Resolução n9 247, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu parecer n~'
1.390, de 1981), que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar
Operação de Empréstimo Externo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte-americanos) destinada ao Programa de Investimentos
do Estado, tendo
PARECER, sob no 1.391, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 191, de 1982, do Senador
Saldanha Derzi, de adiamento da discussão nos termos do art. 310, alínead e
e do Regimento Interno.)
106

DisCussão, em turno úniCo, do Projeto d~ Resolução n"' 19, de 1982 (apresentado pela Comissão de Finanças Como·conclu_são de seu Parecer n9 115,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado do P_aranâ a contratar Operação
de Empréstimo Externo no valor de USS 40,000,000.00 (_quarenfà mil_hões de
dólares norte-americanos) destinada ao programa de investime-ntos daquele
estado, tendo
PARECER, sob no 116, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicfdade.
(Dependendo da votação do Requerimento n'il 193, de 1982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão para audiência ·da Comissão
de Economia.)

107
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 83, de 1982 (apresentado pela Comissão de_ Econo_mia_ cooio conclusão de seu Parecer n9
448, de 1982), que autoriza o Governo do Estado d._a Paraiba a elevar em CrS
749.781.0_00,00 (setecentos e quarenta e nove_ milhões, setecentos e oitenta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob no 449, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejurídicidade, com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso.
(Dependendo da votação do Requerimento n? 208, de I982, do Senador
Humberto Lucena, de adiamento da discussão nos termOs do art. 310, alinea
e, do Regimento Interno.)
109
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'il 309, de
1979 do Senador Gabdel_ l:;lermes, que dispõe sobre o exercfcio da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 573 a 576, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constituci"onalidade e juridicidade;
- de Legislação So_cial, favorável;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia~ faVõiáVel, com as Emendas de n'ils l e 2-CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do requerimento n'il 35/82, do Senador Gabriel
Hermes, de adiamento da discussão para reexa_me da Comissão de Serviço
Público Civil.

O SR. P-RESIDENTE (Passos Pôrto)- Passaremos, pois, ao item n'il 79.

E a seguinte a redação final aprovada

Red-ação final do Projeto de Resolução n'il 40, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incisoVI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO

• DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2"' da Resolução n'il 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que pos- _sa contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à Caixa- Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado ao pagamento de dívida decorrente da
construção d.a Escola Municipal Barão do Rio Branco, localizada no Bairro
Víitilój)olis,- i1aquela Cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo proCesso.
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 80:
Discussão, ·em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9_ 754, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 92, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Arari, Estado do Maranhão, a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro
milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em "discussão a Redação Final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaio-a ·encerrada, sendo a redação final dada
-coino- aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à-promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

Redaçào final do Projeto de Resolução n'il 92, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
:VI da Constituição, e eu,
, Presidente, promulto a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeittáa Jt.-funicipal de Ara ri, Estado do Maranhão,
a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I~' É a Prefeitu-ra-Municípal de Arari, Estado do Maranhão, nos
termos do art. 2~' da Resolução n'il 93, de 1 I de outubro de _l976, do Senado
Federal, autorizada ã elevar_em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos
e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possã contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvtmentó Soci"ai - F AS, destinado à construção de guias e meiOS-fios em diverSãs Vias, naquele Município, obedecídas is condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no re_spectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 81:

Discussão, em turno úni_cõ; 'da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 752, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 40, de 1981, que autoriza _a_Ff_c_feü:Ura Municipal de
Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 5:700.000,00 (cínco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

DiscuSsão, em turno único, da Redaçào Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'il 775, de 1982), do Projeto
de Resolução n~' 119, de 1981, qut; autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, 'a elevar em Cr$
31.034.984,58 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil, novecentos e
oitenta e quatro cruzeiros e ciilqüenta e oito centavos), o montante
de sua dívida consolidada.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.]
Nenhum dos SrS. Senadores soliCita-ndo a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

Em discussão a redação final, -em turno único.- (Pausa.}
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
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g a seguinte a redação fina! _aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 119, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a disc:ussão, a red~_ção final ___é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 3.59 _do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do
Paraná, a elevar em Cr$ 31.034.984~58 (trinta e um milhões, trinta e
quatro mil, novecentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito
centavos), o montante de sua divida consolidada.

É a seguinte reaaçao final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 147, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9

O Senado Federal resolve:
Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paranâ, nos termos do art. 2'1' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
CrS 3 l .034.984,58 (trinta e um m11hões, trintá·e CJ.uati:-á-mil, novecentoS e ·oitenta e quatro cruzeiros e cinqUenta e oito centavos), correspondente a 35.3_53
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e s_etenta e sete cruzeiros e oitenta e seiS Ce.õ.tavos), vigente em abril de 1981, a fim
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto ao ijanco do Estado do Paranâ S/ A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habitação- BNH, destinado à realização de obras de infra-estrutura urbana prioritárias ao desenvolvimento daquele Município~ obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 82:

Discussão, em turno -únicO, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 774, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 129, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno ónico. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 129, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eü,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul, a elevar em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 h a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro_de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), correspondentes a 38.023,44 UPCs, considerado o valor nominaf da UPC de CrS 604,89
(seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julho de
1980, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao
Banco do Rio Grande do Sul Sj A, este na qualidade de agente financeíi'o do
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução do revestimento e canalização do Arroio Itaquarinchim, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Jtem 83:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão -de Redação em seu Parecer n9 755, de 1982), do Projeto
de Resolução n~' 147, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Cascavel, Estado do Cearâ, a elevar em Cr$ 24.702.600,00 (vinte
e quatro milhões, setecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.

Outubro de 1982

,DE 1982

Autoriza a Prefei'!ura Municipal de Cascavel, Estado do Ceará,
a elevar em Cri 24.702.600,00 (vinte e quatro milhões, setecentos e
dois mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 i! a Prefçitura Muni_cipal de Cascavel, Estado do Ceará, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a_elevar em CrS 24.702.600,00 (vinte e quatro milhões, setecentos_ e Qois mil e seiscentos_ cruzeiros), o montante de sua dívid~ consolidada, a fifi
que poSsa Conúatãi--en1PréStimo dt igUal valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoío ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de 41 (quarenta e uma)
unidades escolares de !9 grau, nos diversos distritos e_ na sede do Município,
pbeQec_idas a~ condiçõeS-admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

de

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 84:

Díscussão, em turno únícó, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'~' 765, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 152, de 1981, que aUtoriza a Prefeitura Municipal
de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 18.408.900,00
(dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final,- em tUrno único. (Pausa.)
_Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do_ Regimento Interno.
A matéiia- vã.i à promulgação.

.t a seguinte a

redaÇão final_ aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 152, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incis-o
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a se.guinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do
Ceará, a elevar em Cr$ 18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e
oito mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dú•ida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Viçosa do Cearâ, Estado do Cearâ,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor_junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS-, destiiiado à construção e equipamento
de 20 (vinte) escolas rurais de 19 grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 85:

Discussão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 764, de 1982), do Projeto
de Resolução n'i' 154, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação
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de crédito no valor de Cr$ 8.207.700,00 {oito milhões, duzentos e
sete mil e setecentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359- do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n') 154, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Brejinho, Estado do· Rio
Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cri
8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros}.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Mun-icipal de Brejinho, Estado do Rio Grande
do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros),
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun~
do de Apoio ao Desenvolvimento Social--FAS, destinada à construção de
uma unidade escolar de_l9 grau, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo proCesso.
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 86:
DiScussão, em -ttiriió único, da Redação Final (oferecida pela
Comís:São de Redação em seu Parecer n9 757. de 1982), do Projeto
de Resolução n9 170, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Nova Russas, Estado do Ceará, a contratar empréstimo no valor
de Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil
cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno úrlrc0.7 Pausa.}
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

P. a seguinte a redação final aprovada.
Redação finai do Projeto de Resolução n9 170, de 1981

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Russas, Estado do Ceará, a contratar empréstimo no valor de Cr$ Z2.2 IB:ooo;oo (vinte e dois
milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Nova Russas, Estado do Ceará,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo no valor de Cr$ 22.218.000,00
(vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros), jtiilto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção_ de unidades escolares
de l9 grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 87:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida- pela
Comissão de Redaçiio em seu Parecer n' 763, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 171, de 1981, que autoriza a PrefeitUra Municipal
de Parelhas, EstadO do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$
13.920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
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Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação finai dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matêria vai à prOmulgação.

"t a seguinte a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n' 171, de 1981
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinVI, da Constituição, e eu,
te:
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

AutOriza a Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado do Rio
Grande do Norte, a elevar em Cr$ /3.920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte mil e trezentos cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I9 É a Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do
NortC, rios termoS d0-àrt. 2oi da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal, autoiizada a elevar em Cr$ 13.920".300,00 (treze milhões, novecento:) e vinte mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a ufíliiáção de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, desti:itado à construção de uma escola na
sede daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no_ respectiVo proceSsá:
Art. 29 Esta Resolução entra em vígor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 88:
DiscuSSãO, em tufi10 tinico, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 762, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 176, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, a elevar em
Cr$ 4.952.500,00 (quatro milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redâç30-fina-l, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada_como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a segUinte a redação final aprovada
Redação final ao Projeto de Resolução n' 176, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No

, DE 1982

Autoriza a- Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado do
Espfrito San-to, a elevar em Cr$4.952.500,00 (quatro milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado do Espírito
Santo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de t 976, do
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.952.500,00 (quatro milhões,
novecentos e cinqUenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor iunto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à construção
de galerias pluviais e meios-fios, naquele M unicipio, e aquisição de uma
retro-escavadeira, obedecidas as condições admifidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIOENtE (Passos Pôrto) -

Item 89:

DiscuSsão, em turno ún"ico, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 761, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 194, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
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de Loreto, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 2.102.000,00"(dois milhões, cento e dois mil cruzeiros).
Em discussão a redacão finar. em turno úniCO. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, dedaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a tedação final é dada éomo definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regíinento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguin/e a redação final aprovada.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 194, de 1981.

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
-aprOvaaa~ ·nos terinos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria var·à pi'õrilufgaÇãO.

E a seguinte a redação fini:J.l aprovada
Redação fina[ do Projeto de Resolução n' 212, de f981.1 6
Faço saber que o Senado Federa! aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu, Presidente:, promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado Federal aprOvou, nos termos do art. 42, inciso
VI da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N• . -- , DE

RESOLUÇÃO N• , DE 1982

Auto.rt;,a a. F_refeicur:a Municipal de Caçador, Estado de Sa"ilta
Catarina, a elevar em Cr$ 22;192.000,00 (\'inte e dois milhões. cento e
noventa e dois míl cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

1982

Autoriza a Prefeitura Municíjial de Loreto, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de CrJ 2.102.000,00
(dois milhões, cento e dois mil cruúiros).
O Senildo Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.102.000,00 (dois milhões, cento e doís mil cruzeiros), junto à Ciixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do. Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinada à construção de unidades escolares do }9 grau na zona rural daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua j:iubHcação.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Mu!].L~Wal de Caçador, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.192.000,00 (vinte e dois milhões,
cento e noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida.c.onsolidada, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômíca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à construção e equipamento da Casa
da Cultura, naquele Municipi6, obede.cfdas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 92:
Discussão, em ·tufnO._único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'~"' 756, de 1982), do Projeto
de Resolução n"' 239, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuniciPal
de Caarapó, Estado de Mato Grosso do._Sul, a elevar em Cr$
11.144.700,00 (onze milhões., cento e quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 90:
Discussão, em turno tlnicO, &1 Redi:t-çãO Finai" (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 760, de 1982), "do Projeto
de Resolução n'? 196, de 1981, qUe autoriza a Prefeitura Municipal
de Janduis, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 1.783.3.00,00 {uin lnilhão, setecentos e oitenta e três mil e trezentos cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno únic.o. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a pafa.vii, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é da: da -cõillo aprova(f3, -de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria· vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n9 196, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição,- e· eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jandufs, Estado do Rio Grande do Norte. a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.183.300,00 (um milhão, setecentos _e oitenta e três mil e trezentos
-·cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal deJanduís, Estado do Rio Grande do
Norte, nos termos do art. 2~? da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
~.783.300,00 (um milhão, setecentos e oiterifá e.três mil e trezentos cruzeiro-s),
JUnto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- "fAS, destiCiada à conslr~Çã 0 de
um Centro dC AtiVidades Múltiplas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2Y Esta. Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 91:

Discussão, em turno únicÕ, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n: 753, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 212, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Caçador, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
22.192.000,00 (vinte e doiS milhões, cento nov~nta e ci~is mil cruzeiros) o montante de sua dívid3. consolidada.

e

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendq oradores, declaro-a ençerrada, sendo a redação final dada
como ãpro"vada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.

E a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução nq 239, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42,.inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte~

, DE 1982

Autoriza a Prefeitúra _MuniCipal de Caarapó, Estado de .Mato
Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e
quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada.
O Senado F ede·ra] fesol Ve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso
do Sul, nos termos ·do art. 29 da Resolução n9 93, de ! I de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.!44.700,00 (onze milhões,
cento e quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual
valor junto à CaiXa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
-Fundo de Apoío ao Desenvolvimento S"ocial- F AS, destinada à construção
e equipamento de 9 (nove) escolas rurais, naquele município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2"' Esta ·Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 93:
DiscussãO, em turno únicO, da Redação Final (oferecida pela
COmissão de RedaÇão em seu Parecer n9 776, de 1982), do Projeto
de Resolução nCJ 252, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Maués, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 14.854.000,00 ~9uatorze milhões, oitocentos e cinqUenta e quatro mi! cruzeiros).
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Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução

n~

252, de 1981.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iriciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maués, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.854.000,00
(quatorze milhões, oitocentoi e cinijüerita e quatro mil cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Maués, Estado do Amazonas, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 92, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$
14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentOs e ciriqrrenta e quatro mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção
de lO {dez) postos de saúde na zona rural do município, e aquisição de equipamentos necessários, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 94:

Discussão, em turno úníco, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 769, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 255, de 1981, que autodza a Prefeitura Munícipal
de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiãs, a elevar em CrS
8.183.700,00 (oito milhões, cento e oifenta e três mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. -(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a_e_ncerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Reg1Õlent0- Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 255, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos,
Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 8.183.700,00 (oito m-ilhões, cento e
oitenta e três mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua d(vida consolidada.

O Senado Federal resolve:

Ihões, novecentos e noventa e um mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua divida coosolid;:tda.

Em discussão a redaç~o final, em turllo único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final ê dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação;
E a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 259, de 1981.
Faço saber que o Senado _Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
~ Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

- Autoriza a Prefeitura Municipal de !porá, Estado de Goiás, a ele-_
var em Cri 3.991.500,00 (três milhões, novecentos e noventa e um mil e
quinhentos cruzeiros) o _monta_nte de sua divida consohdada.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de Gofãs, nos termos
do art. 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,
autorizada a elevar em Cr$ 3.991.500,00 (três milhões, novecentos e noventa e
um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de galerias pluviais e
meios~fios, naquele MuniCÍpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 96:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 751, de 1982), do Projeto
de Resolução n"' 263, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Mara Rosa, Estado de Goiâs, a elevar em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havend~ quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação finaJ é dada como definitivamente
aprovada, nos--ter-~·10s do art. 359 do Regimento Interno.
_A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aproVada

Redação final do Projeto de Resolução n9 263, de 1981.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,

RESOLUÇÃO N'

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura MuniciPal de Mara Rosã, Estado de Goiás,
a elevar em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta
e um mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:

Art. I"' f: a Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, Estado
de Goiãs, nos termos do art. 2'i' da Resolução n"' 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 8.183.700,00 (oito milhões,
cento e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destímido à construÇãO de
7.560 m (sete mil, quinhentos e sessenta metros) de rede pluvial, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução e_ntra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -
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Item 95:

DiScU.ssão,"eifi turrtõ único-;- da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n9 768, de 1982), do Projeto
de Resolução n• 259, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Iporã, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 3.991.500,00 (três mi-

- Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mara Rosa, Estado de Goiâs, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada a ftm de que possa contra_tar empréstimos no valor global acima
~enCionado, junto à Caixa Econôrp:ic3 Federal, niediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao- Desenvolvimento Social- FAS, destinados à
construção de galerias pluviais, sarjetas, meios-fios, 1 (uma) unidade sani~
târia, 1 (uma) unidade escolar e I (um) centro esportivo no distrito de Alto
Horizonte, bem como aquisição de equipamento para coleta de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Item 97:
Discussão, em turno único da Resolução Final (oferecida pela
Comissão de Resolução em seu Parecer n9 767, de 1982), do Projeto
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de Resolução n9 2, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cri
26.175.000,00 (vinte seis milhões, cento e setenta e cinco mil cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno únicO. ( Pausa.f
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redaçãO final dp-iOvQdã-

34.224.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada

Redaçáo final do Projeto de Resolução n"' 2, de 1982.

Redação final do Projeto de Resolução n"' 43, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seVI, da Constittilção;-e eu- guinte

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iriciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu,

RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 26.175.000,00 (vinte seis milhões,
cento e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida conSolidada.

, DE 1982

O Senado Federal resolve:

O Senado _Federal resolve:

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul, nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 26.175.000,00 (vinte e
seis milhões, ce"nto e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um emprê!stimo de igua] valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação da
rede pluvial, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 98:
DiScussão, em turno úilico, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n"' 766, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 39, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Venturosa, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 5.009.600,00 (cíncô--inilhões, nove mil e seiscentos
cruzeiros).
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéia vai à promulgação.
E a seguinte a redação finar api-ovãda
Redação final do Projeto de Resolução nq 39, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
, Presidente, promulgo a seguinte
VI, da Constituição, e eu
RESOLUÇÃO N•

RESOLUÇÃO N•

Auton"za a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado de
Mato Grosso, a elevar em CrS 34.224.000,00 (trinta e quatro milhões,
duzentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Venturosa, Es~ado de fernambuco, a contratar operação de crédito no valor de CrJ
5.009.600,00 (cinco milhões, nove· mzr e seiscentos cruzeiros).

Art. I_q É a Prefeitura MuniCipal de Venturosa Estado de Pernambuco,
nos termos do art. 2• da Resolução-n' 93~ de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
s.oog.6QO~OO (cinco milhões, nove mil e seiscentos cruzeiros), junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada_à__cçmstrução de uma biblioteca,
ampliação de uma escola de (9 Grau e construção de_ galerias de águas pluviais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 99:

Discu-ssão, em turno úilico, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 773, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 43, de 1982, que autoriza a: Prefeitur-a Municipal de
Dom Aquino, Estado de Mato GrossO, a elevar em Cr$

Art. I"' 1:. a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato
Gros-so, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, aUtorizada a elevar em CrS 34.224.000,00 (trinta e quatro
milhões, duzentos e vinte e quatro mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo
de Apoiei ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 100:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n• 759, de 1982), do Projeto
de Resolução n9 48, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
41.695.800,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutí-la, declaro-a encerrada.
Encerrada_ a. discussão, a redação final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matêría vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n9 48, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato
GriJsso do S.IJ.l, (],~_levar ef!?. Cr$ 4/.695.800,00 (quarenta e um milhões,
seis_centos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o mOiúaiite tie
sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:

Art. 1"' :1: a Prefeitl,ua Municip-al de Eldorado, Estado de Mato Grosso
do SuJ, nos termos do art, 2?__da R~s9J1J.ção n9 93, de 11 de outubro de_l_976,
do Senado Federal, .l\utorizar(aa elevar el)l Cr$ 41.695.800,00 (quarenta e um
milhões, Seiscentos e noventã e ci~co mil e oitocentos cruzeiros) o moritante
de sua dívida consolidada, a fim de q11e possa contratar um emprés_timo de
igual valor junto à Caixa Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
construção de galerias pluviais e colocação de guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admWda.s pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo._
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Outubro de 1982
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O SR. PRESIDENTE (Passas Põrto) -

Item IOJ:

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Item 103:

Discussão, em turno único, da Redação Finãl (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer_n.,. 772, de 1982), do Projeto
de Resolução. n'i' 49, de 1982, que-autOriza a Prefeitura Municipal de
Rio Grande do Piaui, Estado do Piauí, a cOntrata{operãÇãO 'de crê~
dito no valor de Cr$ 10.903.000,00 (dez milhões, novecentos e três
mil cruzeiros).

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 771, de l982), do Projeto
de Resolução n9 55, de 1982, que autoriza a Prefeitura da Cidade do
- - Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 30.092.600,00 {trinta milhões, noventa e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolida.

Em discussão a redação fin8J, em turno único. (Pausa._)
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a redação final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regini.erito Interno.
A matéria vai à promulgaçã.o.

Em discussão oa redação final, em turno útiico. (Pausa.)
Não havendo qUem queira disCuti-la, declaro~3. encerrada.
EnCer-rada a discussão, a redaÇão final é dada como definitivamente
aprovada, nos termos do art. 359 do RegimentO Interno.
A matéria vai à Prom-ulgação.

É a seguinte a redação final aprovada

Redação final do Projeto de Resolução n' 49, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do are 42, inciso
VI, da Constitu~_ão, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauf, Estado
do Piauí, a contratar operação de crédito nO Va10i' -de Cr$
10.903.000,00 (dez milhões. novecentos e três"inffi:Tuúiros).
O Senado Federal resolve:

Art. Iº .E: a Prefe-itura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do
Pia: ui, -nos tei'inos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do
Senado Federal autorizada a contratar operação de crédito no valor de CrS
10.903.000,00 (dez milhões, novecentos e três mil cruzeiros), junto à Caixa
Econômica: Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de guias e sarjetas,
naquele Município, obedecidas as condições admitiais pelo- BancO -Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

llem 102:

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissã"o de Redação em seu Parecer n'i' 770, de 1982), do Projeto
de Resolução n'i' 52, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Dourados, Estado de Mato Grosso do_ Sul, a elevar em Cr$
37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a redação final, em turno único. rPausa.)
Nenhum dos SrS. Senadores solicitimdo a palavra, declaro encerrada a
discussão.
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o
art. 359 do Regimento Interno.
A matériíi Vãi à promulgação.

P. a seguinte a redaçào final aprovada

É. a ,seguinte a redação final aprovada

Redacão final do Projeto de

Resolu~ão

n'i' 55, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rec!fe. Estado de Pernambu-co, a ele~·ar em CrS 30.092.600,00 (trinta milhões. noventa e dois mil e
seiscentos cruzeiros). o montante de s_ua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I'i' Ê a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, nos
termos dei ar_t._ 2_9 da Resolução n'i' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.092.600,00 (trinta milhões, noventa e
dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caiiã Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desen~
volvimento Social- FAS, destinado à implantação do Projeto de Integração
EscolajFamíliajComunidade, naquela Cidade, obedecidas as condições ad~
mitiâas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaÇão.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 104:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela
Comissão de Redação em seu Parecer n' 758, de 1982), do Projeto
de Resolução n'i' 56, de 1982, que auforiia a Prefeitura Municipal de
Nioa:que, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$
20.194.000,00 (vírite milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em discussão a- i'edação final, em turno único-. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a redução final dada
como aprovada, de conformidade com o art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
-E a seguinte a redacão final aprovada

Redacão final do Projeto de Resolução n9 52, de 1982.

Redação final do Projeto de Resolução n• 56, de 1982.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da COnstitUição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguin~
te

RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados. Estado d~ Mato
Grosso do Sul. a elevar em Cr$ 37.576.000,00 ( trintG e sete milhões,
quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. {9 ta Prefeitura Municipal de DouradOs, Estado de Mato Grosso
do Sul, nos termos do art. 2P da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete
milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros), o montante _de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor junto à
CaiXa" Econômicã. Federal, mediante a utilização _ de recursos do fundo __ de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de escolas
de 19 Grau, naquele MunicípiO, obedecidas as condições admitida.s pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor n? data de sua publicação.

RESOLUÇÃO N•

, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque, Estado de Mato
Grosso do Sul, a elevar em Cri 20.194.000,00 (vinte milhões. cento e
noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Nioaque, E~-tado de Mato Grosso
do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.194.000,00 (vinte milhões,
cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Deseiwolvimento Social - F AS, d"estinado à construção de gUias e sarjetas,
naquele Município, obedecid3.S as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na d"ata de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 108:
Discussão, em turno único, do Projeto_de Resolução n9 135, de
1982 (:ipresentado pela Comissào de Economia como cOnclusão de
seu Parecer n~' 786, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de
Minas Gerais a elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões,
novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 787, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto, em turno único.- (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)--: Esgotada apauta da Ordem do
Dia, volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.
O Sr. José Fragelli --Sr. Presidente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o segoiiite discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Quaisqüer afirniaÇões no campo da _Economia devem ter_ o cuidado de
usar aquela expressão .. parece que", ou sua correlat<).. "'co_mQ se", tantas são
as varíaveis a considerar, quando se aborda problema tão complexo como
esse que leva ao auge as variações da relação homem-meio.
Assim é que, quando se cita a utili_zaç_ão Q_o biogás como fonte alternativa de energia capaz de liberar o meio rural da dependência do petróleo e mesmo do álcool-motor, deve-se pôr a afirmação de quarentena.
Evidentemente, em se tratando de uma exploração pecuãria, que envolva
aves, porcos ou bois, a enorme produção de esterco animal alimentará, as pecessidades domésticas da propriedade e moverá alguns dos seus equipamentos, ou mesmo todos.
Mas numa fazenda mista - que produza, por exemplo, café e leite- dificilmente a produção de esterco- será suficiente para atender à tóda -a demanda de energia da fazenda.
Em tal caso, no entanto, se é possível o plantio de canaviais, a instalação
de uma microdestilaria pode, realmente, complementar as insuficiências energéticas resultantes da exploração dos resíduos rurais pelos biodigestores.
Atualmente, a EMBRATER e o Conselho Nacional de Pesquisa estão
implantando microdestiladores em universidades, como centro de irradiação
dessa tecnologia.
Devia-se, paralelamente, incentivar o ensino rural, cOm a profissionalização pelo menos do 59 ao_81' anos primárioS, a fim de que, simultaneamente,
enquanto se promovem aqueles estudos experimentais, se preparassem técnicos agrícolas de nível primário, para absorver a tecnologia desenvolvida, porque, afinal de contas, os trabalhos de eletricidade, mecânica e química de -uma
microdestilaria estão ao alcance do desenvolvim~nto •ntel_ectual de um homem realmente alfabetizado.
Se a universidade está sendo usada como centro de irradiação desses conhecimêntos, somente as cooperativas rurais terí8.m meios para instrumentar
a sua difusão no interior, aproveitando os estudantes do primeiro ciclo, segundo suas capacitações, para melhoria técni~a ·da iof(a-estrutura agrária
brasileira.
Só então, dispondo desse pessoal parcialmente habilitado, poderia o fazendeiro arriscar-s~ à instalação, com o apoio da cooperativa e sem o recurso
ao crédito governamental, tanto do biodigestores como de minidestílarias em
suas propriedades.
Em tal caso, não apenas teria condições para atender, com a produção
local, à demanda de energia da sua ülzenda, como levar excedentes de_ álcool
às destilarias, podendo, como a(:entua o Presidente da EMBRATER, Sr.
Glauco Olinger, trazer de volta o restilo decorrente da última operação industrial, para utilizâ-lo como adubo, assim evitando a poluição dos rios, onde
aquele costuma ser lançado, juntamente com o vinhote.
Salienta aquela autoridade:
..Outra vantagem é que essa pequena destiiãria, com o bagaço
de cana, tem energia suficiente para fazer todo o processo de desti-
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lação e ainda sobram vinte por cento do bagaço, que pode ser devolvido pãra a alimeritação dos animais."
As objeções feitas contra as_minides_ti}arias e_stariam em que elas não admitiriam a extração, erii moendas, de mais de setenta e cinco por cento do caldo da cana. Mas o Sr. Glaucoc--O_lj_nger assin"ála:
"Com dois ternos de moendas, há destilarias pequenas que estão estraindo oitenia e cinco por Cento do caldo. Isso é altamente
realizável."
Comprova-se, assim, a economicidade das minidestilarías, além de outras vantagens, como evitar a p.oluição, pelo aproveitamento do restilo e do
vinhote, ·arretamente aplicável à terra como adubos.
Se comprovada, oficialmente, sua vantagem, por Que não difundi-las no
meio rural?
Na verdade, noventa e cinco por cento dos ruralistas não dispõem de recursos ociosos, ganhando da mão para a boca.
Se_ o Governo alega não dispor de recursos para um plano nacional de
larga envergadura, então o caminho consistirá em apelar-se para as cooperativas de produção e consumo, induzidas por isenções fiscais. ~ bem melhor
reduzir o tributo do que, depois da tarefa de arrecadá-lo, usar o dinheiro vivo
para o crédito subsidiad_o.
Sabe-se, atualmente, que só depois do próprio vizinho e do vendedor de
insumos, a Extensão Rural aparece como solução no auxílio dos problemas
da lavoura.
Entretanto, o extensionismo" poderia assumir o papel de importância primeira, nessa relação, se coadjuvado pelo cooperativismo.
Aquele propiciaria a técnica, éSte os -recUrsos, compostos de uma participação do lavrador e da cooperação do Estado, por via de isenção tributária
_da priiUeir.:i op-er3Çãó de compra-e-venda feita pela cooperativa de produção
e consumo.
Acontece que, para melhor aplicação e desenvolvimento do cooperativismo, se exige conhecimento do sistema, o que só se obtém por uma eficiente
educação rural.
Eis como o problema educacional está no fulcro de todos os nossos principais problemas- tanto o sanitário e o educacional, como o do incremento
geral à produtividade.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA ~(Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No decorrer destes últimos anos tornaram-se conhecidos os resultados
dos estudos levados a efeito nos países mais desenvolvidos, principalmente as
pesquisas efetuadas em laboratórios e hospitais dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Suécia; da Alemanha, da França e do Japão, a ·respeito das nefastas conseqüências do vício de fumar, evidenciando-se pelos dados cientificamente comprovados e di.vulgados, Cm toda sua amplitude e periculosidade, as
ameaçadoras dimensões do tabagismo como um autêntico flagelo.
De fato, os numerosos eStudos clínicõs e epidemiológicos realizados nesses países demonstram, categoricamente, que a epidemia tabágica provoca o
aparecimento de um vasto espectro de enfermidades, destacando-se como as
-mais graves, as cardiopatias isquémicas, o câncer do pulmão, a bronquite crônica e o enfisema.
Além das inúmeras modalidades de acidentes cardiovasculares e de cân~
cer, responsáveis pelo impressionante volume dos óbitos ocorridos, avultam,
nas sombrias estatísticas divulgadas, as lesões irreversíveis que atingem os organismos combalidos e vulneráveis das vítimas do tabagismo.
Efetivamente, o vício de fumar é diretamente responsável pela impressionante quantidade dos casos diagnosticados de incapacidade para o trabalho,
em virtUde das enfermidades toráxicas_ e cardíacas dos viciª'dos, au.mentando
as taxas de morbilidade e mortalidade.
Os dolorosos e trágicos efeitos da dependência tabâgica, depois que foram cientificamente diagnosticados pelos cientistas e médicos dos países mais
desenvolvidos, levaram a Organização Mundial de Saúde (OMS) a deflagrar,
em escala mundial, urna ofensiva de vastas proporções, condensada no seu
conhecido slogan "Fumo ou Saúde - a escolha é sua".
Levando em consideração _o fatQde que no Brasil,- com cerca de 25 milhões de fumantes inveterados, responsáveis pelo consumo excessivo de mais
-de 130 bilhões de cigarros pm ano, - a calamidade da epidemia tabágica
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tornou~ se,

depois da fome, a maior causa da morte, entendi ser do meu dever,
na qualidade de médico e de Senador, promover urna ampla mobilização nacional contra o vício de fumar_
Neste sentido, formulei dezenas de pronunciamentos da tribuna do Se-nado Federal, visando a divulgar os resultados das principaiS pesquisas e es.:tudos até agora realizados sobre _o problema e, destarte, colaborar com os esforços da Organização Mundial de Saúde (OMS), -atento aos objetivos precípuos de alertar as nossas autoridades e conscientizar a opinião pública para a
necessidade das providênciaS enérgicas que devem ser tomadas a resPeito, em
benefício da saúde e do bem-estar do povo brasileiro.
São estas as observações preliminares que deSejo fõ-iril.ular à- mãrgern do
substancioso artigo do ilustre doutor Carlos_A. Dunshee de Abranches, intitulado ••Políticos esquecem tabagismo" cuja incorporação ao texto deste breve pronunciamento solicito porque se insere Com uma das mais importantes
contribuições no âmbito da mencionada mobilização nacional coOtra-0 üibagisrno.
Aliãs, foi por ocasião de um feliz encontro em New York, no último dia
27 de setembro, ao ensejo da 37' Assembléia Geral da ONU, - quando o
Presidente João Baptista Figueiredo pronunciou o seu histórico discurso que tive a satisfação de ser apresentado ao ilustre Jorrialistã cai-tos A.
Dunshee de Abranches, que, na oportunidade, me informou haver publicado
na quarta-feira 22 de setembro, no Jornal do Brasil, o referido artigo.
É de justiça reconhecer que o Doutor Carlos A. Dunshee de Abranches
tem sido infatigável, como um dos mais lúcidos estudiosos do problema, nierecendo registro especial a sua valiosa contribuição, através do Jornal doBrasil, em diversas oportunidades, no sentido de erradicar, em nosso País, o flagelo da epidemia tabágica. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
.
Jornal do Brasil, quarta-feira, 22-9-82
POLITICOS ESQUECEM TABAGISMO

Carlos A. Dunshee de Abranches

Recentemente, a Organização- Mundial de Saúde denunciou o aumento
do consumo de cigarros e do câncer de pulmão e enfermidades cardiovasculares no Terceiifo- Mundo. Segundo as estatísticas, houve alta de 5% no consumo, atribuída principalmente às agressivas campanhas publicitárias dos
fabricantes em busca de novos mercados.
De fato, as indústrias de cigarros lançam nos países pobres campanhas
publiCitárias não mais aceita-s ria maíOria dos países ocidentais.
Pouco depois, no Brasil, cinco mil estudantes participaram de piquetes
. em pontos estratégicos da região metropolitana de Curitiba para garantir a
realização da 3• Greve do Fumo no Paranâ. Com palavras de ordem, escritas
em camisetas, adesivos e fa1Xas~--os estudantes pararam carros e passantes e
pediram assinaturas de apoio ao· manifesto que Serã.enViado na próxima semana ao Presidente Figueiredo, pedíndo maior controle na veiCulação de
propaganda do cigarro em TVs e rádios de todo o_ país.
"A epidemia do cigarro que .assOla o' pais, depois da fome, é a maior causa da morte em território naCiOnal", diz o manifesto,· que deverá chegar ao
Presidente com mais de 200 mil assinaturas. ~preciso por fim à propaganda
tabagista na TV e rádio, como já ocorre nos países deSerivolvidos~ Avisos ein.
maços de cigarro deVem advertir que o Cigarro faz mal à saúde.
Os estudantes pediram aos diretório"s dos Partidos e comitês de candidatos apoio para a luta contra o fumo.
Calcula-se que, entre nós, mais de 22 milhões de pessoas, com mais de 15
anos de idade, fumam mais de 130 bilhões de cigarios por ano, cuja venda faz
prosperar seus fabricantes, de tal forma, que eles já se preocupam em diversificar seus investimentos para desviar a atenção· pública.
Lamentavelmente, a ação da Câmara e do Senado, como um dos Poderes da Repúblia aos quais compete dotar este país da urgente legislação antitabagista, não tem passado de ameno exercício de debates com médicos, cientistas e assistentes sociais, apesar de uma dezena de proposições sobre tal matéria, que dormem nas gavetas das duas casas do Congresso.
Umas versam timidamente sobre proibição da propaganda do uso do tabaco, outras se limitam a pedir a inclusão, nos maços de cigarro, de uma advertência sobre os riscos que seu consumo acarreta para a saúde. Um terceiro
grupo propõe a proibição de fumar nos meios de transportes e outros lugares
públicos, inclusive em aViões.

Sábado 2 3855

Na maioria, essas proposições são imperfeitas, o que nos tem levado a
pedir, hã anos, desta coluna, que o Executivo tome a iniciativa de encaminhar
ao Legislativo, em substituíção a tais prOposições, um piojeto realista e eficiet:t-!e q·ue caberia ao Ministérío da Saúde elaborar.
- ---Até hoje, porém, nada aconteceu de prático.
Mais estranha ainda, neste ano eleitoral, é a atitude passiva dos políticos,
porque el~?s jã perdeberam que a massa dos brasileiros está conscientizada das
co_!l_s~qüéncias do fumo e do desejo de cada indivíduo de não mais submeterse ao arbítrio dos que não se pejam de cultivar o próprio vício público, com
dano para o próx_imo.
A socieda_de de consUmo em que vivemos consagrou uma concepção de
liberdade individual, dentro da qual é imperioso Conciliar o comportamento
de_ cada um com os direitos dos demais. AsSim, o mandamento .. não poluirãs", do novo decálogo da nossa era, preç_isa ser entendido e desdobrado em
vái-üis rriodalidade"s. Ele deve 3branger, desde a grande poluição, que ameaça
uitiapassar fronteiras e Co-iliprometer a atmosfera terrestre, os oceanos e os
continentes como um todo, até a pequena poluição, que afeta a esfera da vida
de cada indivíduo.
A indústria tabagista e os fum~mtes procuram ignorar, por comodidade e
egoísmo, a presença dos demais seres humanos, em locais em que todos têm
necessidade ou direito de estar, tais como salas de trabalho, oficinas, meios de
transporte, lojas de comérc-io, repartiçõeS públicas, casas de diversões e tantos
outros. A fumaça do cigarro, charuto ou cachimbo dos fumantes, mesmo em
locais ou veículos abertos, alcança os circunstantes que não podem evitar, no
ato da respiração, os resíàuos tóxicos qUe ficam flutuando no ar, em maior ou
menor concentração, conforme a capacidade de renovação do ambiente.
Mesmo sem falar nos casos graves de asmâticos e alérgicos ao fumo, os
indivíduos que habitam as grandes concentrações urbanas, para as quais cada
dia mais converge a nossa população, são constrangidos a aspirar, diariamente, elementos tóxicos que, além de desagradáveis para os não viciados, afetam
a saúde.
EstUdos recentes revelaram que, em certas circunstâncias, a simples ingestão continuada da fumaça pelos não fumantes corresponde ao efeito de
haver fumado efetivamenie um ou dois cigarros, sendo assim mais nociva do
que se supunha, porque contribui para agravar certas afecções das vias respiratórias. Os PUlmões de um não fumante'são tão prejudicados com a exposição Crônka a· uma atmosfera onde se consome tabaco, como se a pessoa fumasse meio maço de cigarros por dia. ImPõe-se, por isso, uma ação legislativa, com todos -os níveis de Governo, em defesa do não fumante, além das-medidas de reeducação dos viciados.
É difícil, portanto, compreender por que seremos obrigados a tolerar a
falta de educação dos infelizes que não têm força de vontade de privar-se d_o
provocar a combustão cancerígena do tab-acO, enquanto os seus semelhantes
não viciados ingerem alimentos ou procuram divertir-se.
Como explicar a omissão dos políticos a propósito de um tema que poderia render tantos votos?
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a sessão, designando para a próxima a Seguinte
ORDEM DO DIA
Trabalhos das Comissões.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -

Estã encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON
CABRAL NA SESSÃO DE 30-9-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Alguns aspectos do pronunciamento do Presidente João Figueiredo na
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, notadamente os de natureza econômica, devem merecer maioreS considerações deste Plenário.
Mas, antes de abordá-los, diante do interesse demonstrado por alguns
Senadores nos debates ocorridos nesta semana, ressaltando aspectos políticos, sobretudo alguns que procuraram mostrar incoerência em posições assumidas pelo Presidente- da República no --PaíS e as que defende externamente,
eu acho importante cOmentar ou mesmo ler alguns trechos de editoriais de
dois ~jornais brãsileíros.
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O Jornal do Brasil, por exemplo, no dia 29,-Sob o título "Projeções da
Abertura", diz o seguinte:
·~o General Figueiredo projetou no plano internacional o seu
projeto democrátiCo, enquanto que a opinião mundial refletida com
objetividade algo áspera por The New York Times, iluminava o ce~
nário interno do Brasil para atestar a inteira adequação entre o discurso do dirigente sul-americano e a realidade palpável do país.
Trata-se aqui de alguma coisa que, a um só tempo, estã situada
além do conteúdo do discurso de abertura da AssembJéja-Geral da
ONU e lhe dá sustentação prévia e indispensável: respeitabiHdade.
Sem· insiStir na- competência da abordagem da crise universal, nem
na altura com que os temas económicos foram colocados no contexto da política externa, é preciso atentar para este aspecto do sucesso
alcançado pela presença do Presidente do Brasil no mais alto foro
mundial: o Brasil mostrou-se, acima de tudo, respeitãvel.
Nessa perspectiva o Presidente Figueiredo tocou no ponto
sensível das relações entre os Governos - enquanto representantes
legítimos dos povos em cujo nome atuam -quando afirmou que "o
Brasil deseja realizar suas aspirações nacionais Com pleno respeito à
liberdade, à democracia e aos direitos da pessoa humana". A quem
possa julgar desnecessária tal_ afirm_açã()_, em tal oportunidade, convém indicar nesse passo comedidamente enfãtico a chave de todo o
discurso. É por a:rque se há de medir a dignidade do contexto, que
tanto impressionou os observadores mais cétiCoS da tradicional solenidade com que se abrem os trabalhos da Assembléia-Geral das
Nações Unidas."

Outro_ destacado jornal da nossa imprensa, O Estado de S. Paulo, também, ao analisar o discurso _do Senhor Presidente, diz o seguinte:

··o discurso teve um carãter posítiVo e construtivo, e·não ape~
nas críticO; Se assumiu por vezes um tom de crítica, não chegou a ser
polêmico. Em sua essência, conseguíü--a fala do Presidente Figueiredo transmitir a verdadeira image-m do Brasil, país pacmco; orgulhoso e sua independência real, praticamente não ameaçada por ninguém, que luta por seu desenvolvimento nos quadros do Ocidente e
de acordo com os padrões ocidentais."
E por ai segue o editOrial, para enaltecer a posição assumida pelo Presidente da República, destacando sobretudo esse aspecto da coerência das posic:-5es internas e externas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, na minha opinião- e é isso que eu gOstaria de destacar nesta tarde- esse pronunciamento do Presidente, pronunciado no primeiro dia de abertura da Assembléia Geral da ONU, quanto aos
aspectos económicos, foi realmente muito oportuno e causou grande impacto.
Ao se abordar esse aspecto, convém conientar, apenas de passagem, o
que disse, por exemplo, o jornal americano Washington Post:

"O Presidente brasileiro, João FigUeiredo~ iniciou o desfile
anual de chefes de Estado e ministros do Exterior com lHP- advertência de que a ONU tem se transformado em fórum de confrontações
estéreis, em um tempo em que ·as ameaças à paz das nações estão
num ponto mais elevado.
O Brasíl, tradicionalmente, abre os debates da AssembléiaGeral com temas de política externa, mas esta foi a primeira vez que
um presidente brasileiro compareceu. O ponto mais importante do
discurso presidencial destacou a necessidade de liberalizar o mercado internacional de negócios e a polítiCa -monetária.~·
Depois de salientar que a presença de um chefe de Estado na abertura
dos debates da Assembléia Gáal da ONU não é um fato comum, acrescenta
que .. Figueiredo tomou tal decisão por achar a perspectiva da economia-internacional desanimadora e aflitiva".
O jornal de Nova Yorque, o Walt StreetJourna/, que é um periódico dedicado ao mundo dos negócios, comenta as queixas de Figueiredo contra barreiras comerciais e medidas protecioilistas: "o Brasil estã cortando projetas
de desenvolvimento e espremendo sua economia doméstica como parte de um
esquema de apertar os cintos". E, mais adiante, que o Presidente Figueiredo
~'para salvar o sistema econôrnico internacional, advogou que os países desenvolvidos devem abrir suas fronteiras àS importações do 39 Mundo e desistir de proteger indústrias não competitivas".
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Um dos aspectos que me chamou muito a atenção nesse pronunciamento
- do Presidente veio realmente confirmar mais uma vez aquilo que nós temos
dito desta tribuna: que o papel da ONU deixou de ser aquele que todos sonhamos há algum tempo atrás, de que seria o instrumento mais hãbil para
promover o entendimento entre as nações.
Na realidade, a ONU tem falhado seguidamente, até mesmo na ârea
politica, para evitar os conflitos.. Basta lembrar que, neste ano de 1982, foram
constatados 12 conflitos--armados no m_undo, sem que as resoluções da ONU
fossem acatadas.
Isso mostra o grau "em que _se sitUa aquela Organização, dominada por
um Conselho de Segurança corri meni.bfoS ciitivos detentores de poderes de
veto.
A palavra do Presidente Figueiredo fez ressaltar a fragilidade dessa OrganizaçãO, que preciSa ser reformulãda, que precisa ser dotada de_novos instrumentos para que possa, realmente, desempenhar o seu papel no mundo.
Quanto à ordem econômica, fez muito bem o Presidente Figueiredo em
denunciar o enrijecimertto dos fluxos financeiros e o processo de inibição das
trocas comerciais, cjue fazem destruir as perspectivas de melhor desempenho
das economias nacionais.
Ontem, eu fazia uma referêricia à "última Conferência Interparlamentar
Latino-Americana, reaiíi:aâa em Bogotá, no início deste mês. Uma das Resoluções de ffiãi()r destaque, tendo sido", "inclusive, aprovada na comissão que
tive a hollr-ã de presidir- _a CO-misSãO de EConomia- fez refefêncialfexpressas à questão dos juros internacionais, provocando o intenso encarecimento
das mercadorias e dos _créditos, responsáveis maiores pelas díficuldades ao
fluxo normal do comércio e ao agravamento acentuado da crise econômica- ·
mundial que hoje assistimos. ·
E têm sido infrutíferos, Sr_. Pr~sident~ e Srs. Senadores, os esforços dos
países do Terceiro" Mundo, como bem acentuou o Presidente Figueiredo,
para rilodific3.r o Comportamento das instituições internacionais que são,
como sabemos, inteiramente dominadas_ pelas grandes potências -industriais.
Aí estã a posição rígida do FMI, do Banco Mundial, da instituição do
GATT, entre outros órgãos que participam ativamente das negociações econômicas dos países.
Acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que hã necessidade de se fazer
algo mais.. Este é o ponto principal que desejo abordar nesta tarde. t preciso
que, na América Latina, surja ou s_e concretize de uma vez aquela idéia de se
construir a Comu_nidade Econômica Latino-Americana. Isso já vem rolando
há mais de 10 anos, através de debates nas conferências do Parlamento
Latino-Americano. Mas -até- agora não íoi possível sensibilizar os governan~
tes. h preciso que o Parlamento brasileiro faça com que o nosso Governo assuma a liderança de um movimento para instituir a Comunidade Econômica
Latino-Americana. Os_ países mais adiantados, como os da Europa, já de algum tempo, têm a sua Comunidade Econômica Européia. E esse organismo
procura estabelecer uma política comuin eritre os países m-ais adiantados.
Evidentemente, a CEE tem-se tornado um instrumento ora de defesa daqueles países, ora de pressão, haja vista último conflito da Argentina com a Inglaterra. Foi exatamente esta Comunidade que t_ornou a decisão de bloquear
todas as atividades _comerciais_ entre a Argentina e os países da Europa Ocidental.
Se existe esse bloco organii:3.do no lado Ocidental da Europa, existe também outro bloco organizado no lado Oriental- o COMECOM. Também na
Ásia há hoje organismos regibmtis-organiz~dos para a defesa de suas econo.;
míãs.
Na América Latina, temos numerosos pequenos organismos, que não
têlll produzido com eficiêncía;~não ~êiiJ ç::apa_cidade _nem mesmo competência
de estruturar a defesa organizada dos interesses econômicos da região.
Com o surgimento da CELA (Secretaria organiZada, com sede em Caracas, com a finalidade de estudar os problemas econômicos dos países latino~
a·inericanoS). et'n sucessivos~-encoiltrOS, -têm s"ido apresentadas reclamações
pela falta de estrut~_sação dessa Comunidade Econômica Latino-Arriericana.
Está _crescendo uma conscientização ·em torno desse problema. Mas para isso
se tornar uma realidade no mais breve espaço de tempo, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, seria precíSo que nóS, parlamentares brasileiros, impulsionássemos a instítucionalização do Parlamento Latino-Americano, tal como foi feito na Europa Ocidental com a criação do Parlamento Europeu.
Isso tudo conduz ao processo de intregração da América Latina, process-a esse que talvez interesse mais ao Brasil do que a qualquer outro país deste
continente. Corno já atingimoS ·um Certo estãgio de desenvolvimento indus-
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trial e de capacidade tecnológica, nós é que teremos condições de promover,
de assumir a liderança da institucionalização, ilão só da Comunidade como
do Parlamento Latino-Americano, com meios e instrumentos para acelerar o
processo de integração e de defesa dos interesses- económicos da região.
A integração económica da América Latina seria provavelmente, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, o maior empreendimento político desta região,
dando-lhe condições de conquistar, principalmente, a igualdade de posições
frente aos grandes blocos já organizados na Europa, e frente até aos Estados
Unidos da América, corisiderando este talvez como um outro grande bloco
da economia mundial.
Essa integração, através da Comunidade_ Latino-Americana, com suporte político do Parlamento Latino-Americano, traria possibilidade de definir
uma estratégia regional destinada a enfrentar as crises que se sucedem e criar,
também novos mecanismos para intensificar o co:iiiêdco ~entre- õSpaíses.
Foi lançada, recentemente, pelo Presidente da Colômbia- Sr. Belizârio
Bittancourt - a idéia de reunir os Presidentes latino-americanos ri uma conferência para abordar exatamente a possibilidade de se promover e acelerar esse
processo de integração. A idéia é realizar no final deste ano, em dezembro, ou
no início de 1983.
Desta tribuna, eu exortaria o Presidente João Figueiredo __a aceitar esta
idéia, e se possível estimular outros Presidentes de países irmãos para se reunirem, em alguma parte da América Latina, a fim de examinarem corri- profundidade essas questões.
Esta séria, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma oportunidade para uma
tomada de posição decisiva no atendimento dessas aspirações dos parlamentares latino-americanos.
O Presidente João Fjgueiredo, com a iniciativa de comparecer pessoalmente ao plenário da ONU, assume nesta hora dramática ein c;iúe Vive a humanidade, uma especial significação, porque não só expressa a aspiração do
povo brasileiro sobre as angustiantes questões políticas e económicas desta
década, como certamente ele expressa os anseios das populações que estão
ainda mergulhadas na pobreza do Terceiro Mundo. (Muito bem! Palmas.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO
NA SESSÃO DE 30-9-82 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBLICADO PQSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Para uma breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senador_es:
Deverá transcorrer, no próximo dia _3_ de outubro, o sesquicentenãrio da
tradicional Faculdade de Medicina da Bahia. Aqui neste plenário, e neste instante, nada menos de três médicos, formados por aquela nunca esquecida e
estimada escola - o nobre Senador Lourival Baptista, a nobre Senadora
Laélia de Alcântara e este orador. Dois baianos e um cearense baiano. E
quando digo cearense baiano, Sr. Presidente...
O Sr. Lourival Baptista- E o Sr. Senador Gilvan Rocha- permita-me
V. Ex~ dizer-, também formou-se na Bahia, assim como o nobre Senador
Lomanto Júnior.

O SR. ALMIR PINTO- V. Ex~, talvez, não tenha atentado para o que
eu disse: presentes, neste momento, neste plenário, só os três Srs_. Senadores e
o nobre Senador Lomanto Júnior. Portanto, os três médicos formados pela
Faculdade de Medicina da Bahia.
E quando disse cearense baiano é porque, na verdade, sou filho do Cearã
mas devo minha formação profissional à Bahia, onde, realizei o meu curso
médico.
Devo dizer maís, Sr. Presidente: antes da fundação da Faculdade de Medicina do Ceará, que sobreveio à instalação da Universidade Federal do meu
Estado, a juventude cearense dava preferência à Faculdade de Medicina da
Bahia, a secular e tradicional escola do Brasil. Devo dizer ainda que, da minha turma na Bahia, terminamos, em 1936, 211 médicos, e a do Ceará, se

constituía na segunda depois da baiana. ~ramos, naquela ocasião, 23 acadêmicos de medicina, cearenses, diplomados pela Escola da Bahia.
Procurei, Sr. Presidente, na memória, alguns dados sobre a tradicional
Escola. Dos inestres eti me record_o de quase todos eles. Desde o primeiro
ano, figuras tradicionais como Gonçalves Diniz, conhecido por todos com o
seu nome de '"guerra" ... Biriba, o homem que sabia toda a osteoJogia de cor.
Dava aula sem olhar para o osso, sabfa tUdo "decoradinho" ... ; Rafael de Menezes ensinava esplanenologia, e outros nobres professores que davam tudo
__ de si para aprimor:ir (ii; conhecimentOS de seus discípulos. A Escola de Medicina da Bahia deu para o Brasil e para o mundo notâveis cientistas.
Ex~

O Sr. Lourival Baptista -

Permite-me V.

O SR. ALMIR PINTO -

Com o maior prazer, nobre Senador.

um aparte?

O Sr. iOuri~al Baptista- Nesta hora não poderia ficar calado. Quero
sOlidarizai-me" com V. Ex• por ess_e pronunciamento. V. Ext- que foi Um dos
alunos-eméritos, porque V. Ex~ fOi uril dos grandes alunos da Faculdade de
Medicina da Bahia, eu fui seu calouro, pois nela ingressei em 1934. E nesta
hora de recordação e de saudade, eu só quero dizer que V. Ex~ faz muito bem
em relembrar nesta Casa aquela augusta faculdade, aquele templo de saber
que é a Faculdade de Medicina da Bahia, quaitdo nós estudávamos no velho
Terreiro de Jesus.

O SR. ALMlR PINTO- Nobre colega, ou melhor, bicolega, Senador e
Médico Louriv-al Baptista, V. Ex' foi muito generoso para com este seu velho
companheiro de Senado. Na verdade, eu não fui um aluno emérito, tive,
como estl_ldante, as minhas limitações, e as tenho como parlamentar.
O Sr. Lourival Baptista -

Excepcional.

O SR. ALMIR PINTO - Quero dizer exatamente isto: procurei estu_dar, e, modéstia à parte, dado talvez as dificuldades de vida, me tornei um minilíder dentro da minha turma. Fui seu representante cinco anos consecutivos, junto ao Conselho Técnico daquela Faculdade. Tive que enfrentar, Sr.
Presidente, alguns professores que não queriam compreender a situação de
muitos nossoS colegas que trabalhavam para estudar, funcionários que eram
dos Correios e Telégrafos, da Alfândega, e na hora de organizar turmas para
as aulas prâticas, chamavam 60, 80 alunos de uma só vez, o que não seria
possível, jâ que os rapaz_es não teriam tempo de atender ao emprego e, ao
mesmo tempo, estarem presentes às obrigações escOlares. Mas, graças a
Deus, com certa paciência e com muita Prudência, conversando com esses
professores chegâvamos sempre a um bom acordo! Nem todo acadêmico tivera a sorte de nascer em berço de ouro. Era preciso atentar para o fato de
que muitos faziam aquele sacrifício de trocar a noite pelo dia a fim de terem
sempre em dia as lições daqueles mestres sábios e competentes.
Procurei na lembrança nomes de grandes cientistas da Bahia como Pirajâ
da Silva e Leôncio Pinto, este, discípulo de Pasteur e estudioso da esquistossomose no Brasil. Descobriu o schistosoma do pulmão, remediando a situação de um meu colega de turma que estava inexoravelmente condenado à
tuberculose, quando, para alegria de todos nós, o professor Leôncio Pinto
diagnosticava o caso, não como uma bacilose de Koch, mas sim um processo
de esquistossomose pulmonar, e com um produto que já existia na épocaSchistosomam - conseguiu salvar o compoanheiro de turma.
Mas, Sr. Presidente, V. Ex!- jâ me alerta para o meu tempo. E ao concluir
desejo recordar os nomes daqueles grandes mestres, como Prado Valadares,
Eduardo Araújo, Nina Rodrigues, Diniz Gonçalves, Mário Andréa, Aristides
Novis, Aristides Maltez, Armando Tavares, Fróes, Barros Barreto, Estâcio
de Lima, e tantos outros que formaram não uma constelação mas uma verdadeira via-lâtea da cultura médíca no Brasil. Não poderei omitir os nomes que
ao meu tempo dirigiram a tradicional Escola de Medicina: Professores Augusto Viana, Costa Pinto, Edgard Santos e Almir de Oliveira. Recordo esses
nomes e essa data, Sr. Presidente, com muita emoção, porque fui um estudante pobre e devo à Bahia minha formação profissional.
Era_só, Sr. Presidente (Muito bem!)
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-Do Sr. Evelásío Vieíra, proferido na sessão de 19:8-82

N9 218/82, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Almir
Pinto, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento dos Deputados
Rogêrio Rego e Henrique Brito. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento da votação os Srs. Lourival BaptiSta e Almir Pinto, tendo
o Sr. Presidente se associado em nome da Mesa.
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ATA DA lSP SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESID€NCIA DO SR. PASSOS PÓRTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Raimundo Parente- Alexandre Costa- Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Martins Filho
- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto
-João Calmon ~Amaral Peixoto- Benedito_Ferreira- GaStão- Müller
- Vicente Vuolo - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 20 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus inicíamos nossos- trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretãrio".
E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 218, DE 1982
Senhor Presidente:
Pelo falecimento dos Deputados Rogério Rego e Henrique Brito, ocorrido no último dia J9, requeremos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) representação nos funerais;

c) -~pre_sentaçí!_o

~e

condolências à família e ao Estado;_e

d) levanta_fi!_ento da sessão.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1982. Pinto.

Lourival Baptista- Almir

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o' requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR; LÜURIVAL BA:Pi'ISTA-(Para-ei:lcaminhãr a vOtação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ainda traumatizado pelo impacto que deixou a Bahia e toda a Nação
consternadas pelo desaparecimento de insignes brasileiros, com o desastre
ocorrido na última sexta-feira, naquele Estado, cumpro o doloroso dever de
assumir a tribuna, para encaminhar o requerimento, numa concisa mas profundamente sentida manifestação-de pesar e de saudade, em face da tragédia
que atingiu os nossos dolorosos e inesquecíVeis companheiros, Deputado Rogêrio Rego e Henrique BritO.
Quando ac;_ºnt~ce uma fatalidade como a que enlutou a Bahia e o Brasil,
todas as palavras eri:lpalidecem e se tornam ineXpressivas, restando apenas
uma atitUde de conformação diante dos desígnios da providência divina.
Nesta ocasião oportuna para avaliar a trajetória política, a biografia e
desempenho desses nossos dignos e bravos companheiros desaparecidos exatamente no momento em que deles mais necessitava a Nação, para concretizar a definitiva implantação de uma autêntica demOcracia em nossa Pátria,
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para o que, a realização das eleições de 15 de novembro vindouro constitui
um passo decisivo.
Ainda há poucos dias, Sr. Presidente, tive o raro privilégio e a satisfação

conheci,_baluartç_ dg_ municipalismo, presidente da Associação Brasileira de
Municfpíos, dedicava todo o seu tempo à obra do municipalismo brasileiro;
Rogério Rego, uma outra grande inteligência da Bahia; Clériston Andrade, o

de participar, conjuntamente com o Qeputado Rogêrio Rego, dos trabalhos

candidato escolhido para disputar a governança da Bahia.

da 69•Conferência da União Interparlamentar em Roma. Jamais poderia
E vejam V. Ex~s o que é o destino. Eu era estudante na Bahia, nos idos de
alguém supor, alguns dias depois, que o jovem e brilhante Deputado Rogério
1933, 34, quando um acidente semelhante acontecia vitímando Lauro Farani,
Rego, a respeito do qual fiz há poucos dias um pronunciamento felicitando~o
candidato do PSD para governador da Bahia. Foi sacrificado num desastre
pela sua magnífica atuação como Presidente da Fundação Milton _Cfl.mpos,
aéreo. Para substituí-lo foi indicado Régis Pacheco.
seria ele fulminado pelo lamentável desastre em companhia do dinâmiCo par~
São fatos que a história registra e conta porque todos eles abalaram a po~
lamentar Henrique Brito que, igualmente, destacava-se na Câmara dos Depupulação brasileira.
tados como uma das mais valorosas expressões da classe política, projetandoSr. Presidente, quero, nesta opoltunidade, em meu nome e IJP do meu
se em-todo 0 País como Presidente da Associação Brasil5=ira de MunicípiOs,
Estado, o Cearã, solidarízar-me com as palavras do nobre Senador Lourival
instituição atravês -aa qual 0 saudoso Deputado Henrique Brito desenvolvia
Batista, levando ao governo baiano as condolências ,d_p Cearã e os pêsames às
uma relevante atuação, visando a valorização dos governos municipais e a
familias enlutadas.
modernização das prefeituras e câmãra de vereadores. São duas autênticas e
Era só, Sr. Presidente.
inconfundíveis Personalidades vinculadas ao aperfeiçoamentO das nossas insO SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Em votação o requerimento.
Os S_~. _S_e1:1aQorçs que Q aprovam_que_iram permanecer sentados. (Pau-_
tituições políticas e _administrativas. C.aP.a _QIJ._al n_(! ár:ea dO$ r_espectivo~_§_~paços de atuação parlamentar, ambos todavia integralmente engajados no
sa.)
processo deflagrado pelo Presidente João Baptista Figueiredo no roteiro da
Aprovado.
implantação do estado de direito democrático, que constitui aspiração geneo SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) _ Srs. Senadores:
ralizada inarredável do povo brasileiro
Volta a bandeira ~o Senado a tremular em·funeral para simbolizar, desta
Sr. Presidente, o desaparecimento, nesta espantosa e imprevista tragédia,
vez, a consternação da Casa pela perda de dois eminentes parlamentares da
do candidato ao Governo da Bahia, Clériston Andr11-de, alêm çl~_ deput_<:!_<!c;>s ___ Bahia: as Deputados Rogério Rego e Henrique Brito.
estaduais, candidatos a cargos eletivos, asses_sores, jornalistas e da tripulação
A fatalidade colheu~os no sudoeste baiano, quando em jornada política
do fatídico helicóptero em que viajavam, contribui para a'centuar, ainda mais,
percorriam aquela região acompanhando o Dr. Clériston Andrade, candidaas dimensões daquela dolorosa e indescritível fatalidade.
to ao Governo pelo PDS daquele Estado. Mais de uma dezena de homens
Alêm de candidato ao governo do seu Estado, Cléríston Andrade havia,
públicos da Bahia foi sacrificada na luta heróica pela prática democrãtíca.
muito antes de _sua indicação pela Convenção Partidária que o escolheu, conNão é a primeira vez qtie ã Bahia assiste a uma tragédia dessa dimensão
quistado admiração e respeito de todos os baianos pela sua excepcional gesno período da campanha eleitoral. Há 30 anos fui testemunha do luto que então como administrador e técnico, adquirindo seu nome proporções que UIvolveu a família política baiana por ocasião da morte, em desastre aéreo, no
trapassavam as fr6nteirã.S da Bahia e o prOjetaram no cenãrio nacional com
além São Francisco, região de Carinhanha, do inditoso Engenheiro Lauro
admirável expressão de talento, capacidade e probidade incomparáveis.
Farani de Freitas, candidato ao Governo pelo Partido Social Democrâtico.A Nação está comovida com esse desenlace tão profundo e é solidária na
Hoje, pela manhã, foram sepultados no Cemitério do Campo Santo, em
Salvador, o Deputado Rogério Rego, Henrique Brito, Clériston Andrade e
dor_ que atinge a sociedade e o Gov~J1!> çia Bahia.
outras vítimas do acidente, após a missa no Palácio da Aclªrn~ção, com_ a
O S_enado Federal, fi~l às s_uas tradic<?es_, porta~voz dos sentimentos da
presença do Ministro Leitão de Abreu que representou o Presidente João
F_eder~ção__c;_ do povo brasileiro, fará cumprir o seu _Regimen~o. designando os
três Senadores
Bahia__para representá~lo nos funerais, suspendendo a sesBaptista Figueiredo; presentes também o ex~ Presidente Ernesto Geisel; o Ministro Mário Andreazza; o Deputado Nelson Marchezan, Presidente da Câ~
são desta iarde; enviando condolências às famílias enlutadas e ao Governo da
mara dos Deputados; Senador José Sarney, Presidente do PDS; as lideranças
Bahia e inserindo nos Anais o seu pesar e, mais do que tudo isto, recolhendopolíticas da Bahia e uma grande multidão que se aglomerava em todos os lu~
se ao silênció "respeitoso das horas mistkaS em que as instituições e os hOmens
gares por onde deveria passar 0 cortejo fúnebre, manifestando 0 seu pesar,
se sentem frágeis e inexpressivos -diante dos desígnios das forças transcendeuAo eminente Goverriador Antônio Carlos Magalhães que vive, neste instais.
tante dramãtico de sua trajetória, horas dolorosas e difíceis, desejo ritãriifesO SR. PRESID-ENTE (Passos Pôrto)- Antes de levantar a sessão em
tar, em meu nome pessoal, as expressões da nássa imensa tristeza ·pela tragécumprimento à deliberação do Plenário, a Presidência designa para a sessão
dia que atingiu a tão ilustres personalidades, o nosso mais profundo pesar, e
ordinária de amanhã, a seguinte
ao mesmo tempo, a certeza de que os inesquecíveis brasileiros e c.ol'religio~
ORDEM DO DIA
nários desaparecidos não morreram em vão, porque se encontravam em pie~
na luta, no cumprimento do dever cívico, de participações mais difíceis, periTrabalho das Comissões
gosas, nas indispensáveis pugnas eleitorais-das quaJs depende, no entanto, a
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Estã_encerrada a sessão.
implantação de uma autêntica democracia _em nossa Pã_tria.
( Levanta~se a sessão às 14 horas e 55 minutos.)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

da:

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo apalavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO (Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Num curto espaço de tempo, talvez de 90 dias, nada menos do que cinco
pavorosos acidentes aéreos aconteceram I}Q Br~sille~ando na sua esteira ~m_a
soma de ilustres brasileiros, homens de bem, excelentes pais de família, cujas
mortes ainda pranteamos. Foram cinco, gravei bem: o primeiro, aquele na
Serra de Pacatuba, no Ceará, onde nada menos do que 138 pessoas foram dizimadas. Em seguida, em Tabatinga, aquele avião, pela imprudência, tudo indica, do piloto, chocou-se com a própria torre do aeroporto e vitimou cerca
de 40 pessoas. Depois, no Acre, em Rio Branco, desastre que poderia ter sido
evitado e que matou 8 pessoas. Depois, dois Xavantes, vitimando dois jovens
oficiais da Aeronáutica. Por fim o trágico acOritecimerilo" de 1"' de outubro,
com o h_e1ic6ptero, em que viajavam deStaCadas figuras da política baiana.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é uma tristeza para o Brasil tudo
isso e para nó_s outros, irmãos, compatrícios e··coesladuanos de todos eles.
O Seilador Lourival Baptista disse tudo o que poderia pensar das figuras
dos dois ilustres colegas que faleceram no desastre: Henrique Brito, que tanto

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁS/0 VIEI·
RA NA SESSÃO D§19c8·82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

QSR. EVELÁSIO VIEIRA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores:
··somos_ incapazes de_crescer. Não encontramos o mecanismo de crescer
sem ca-usar tensões adicionais muito grandes de preços."
Essas conclusões pertencem ao Ministro Delfim Netto em entrevista
sobre os resultados da inflação de junho passado. (O Estado de S. Paulo, de 9

de junho de 1982, "A batalha de Delfim contra a alta".)
Não deixa de ser estranho tenham partido essas formulações do professor Delfim Netto, que foi o titular da pasta da Fazenda durante o período de
crescimento económico anual acima de 10% e inflação em torno de 20%.
O administrador competente demonstra as suas qualidades nos períodos
de crise, pois fácil é apresentar eficiência nos momentos de prosperidade~
quando tudo vai bem. A crise, Sr. Presidente, é o melhor teste para medir capacidades.
A economia" brasileira, de um modo ou· de outro, está, desde 1974, em
crise, situação que se agravou em 1981, devido à pressão dos credores exter-
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nos brasileiros, os grandes banqueiros internacionais, que exigiram medidas
mais violentas para deter o processo intlacionârio- no noSSO País.
No entanto, no ano corrente, a inflação não demonstra querer ceder. Os
preços continuam subindo sem um motivo real, claramente identificãvel, para
tanto.
Dizer por dizer que todos devem se compenetrar "de que cada um deve
gastar o que é possível", como forma de controlar o processo_ inflacionãrio,
conduz a muito pouco, ou seja, a lugar nenhum.
A causa da inflação não é tão simples assim.
O que gasta um trabalhador assalariado'? Lógico que o seu salãrio, ape~
nas isso, isto é, o possível dentro da$ suas limitações.
Ainda raciocinan-do logicamente, observando o dia-a-dia do homem brasileiro, verificamos que o tfabalhador dispõe, eritre um reajuste salarial e outro, de uma determinada quantia para fazer face a preços crescentes. O possível, para ele, é cada vez menos. Portanto, ainda sem considerar outros fatores
adversos, como a rotatividade de mão-de-obra, não cabe atribuir ao trabalhador os males da inflação, pois que ele é o contrãrio - víti_in_a.
Mais próxirito de um diagnóstico esteve Augusto Trajano de Azevedo
Antunes, quando também em entrevista recente criticou o Clima de euforia
criado no País no periodo do milagre, o nosso despreparo para enfrentar a
crise mundial.
.. 0 estímulo passou a ser ao consumo, e não ao trabalho, vide o que hã
de feriados, expedientes cortados, propostas no Congresso parã antecipação
de aposentadorias de determinadas categorias sociais etc.'', disso o presidente
da ICOMI e outras empresas. (O Globo. 27 de junho de 1982- A inflação está corrompendo a estrutura da economia bra_sileira.)
A receita oferecida por Azevedo Antunes é simples: "trabalhar um pouco mais e gastar um pouco menos", de modo a repetir a Alemanha e o Japão,
países derrotados na guerra, e exemplos de como o_ trabalho ãrduo e a poupança podem levantar urna nação.
O problema ê vencer a inflação -e superai' a crise, elevando por conseguinte o nível de emprego. Medidas recessivas, capazes de produzir desemprego ainda maior que o atual, devem ser postas de lado como contrãrias ao
interesse nacional.
O que cabe, Senhor Presidente, é ordenar as despesas, estabelecendo um
quadro de prioridades de investimentos cujOs efeitOs Sejam iinediatos, quer
dizer, reativem os setofes iridustriais aptos a produzir bens de consumo popular.

O modelo recessionista, de fundo monetário apenas, pOde servir em outras Américas, ou em livros-textos descomprometidos c_om a realidade brasileira.
Temos um exemplo próximo, na Argentina, de como essas teses monetaristas levadas à prática podem afundar um pais. Em 1981, o Produto Interno
Bruto argentino foi de -6%: Hâ cinco anos o crescirrieritO desSã ecOriomia é ze-ro. A inflação é superior a I 00%. A dívida externa estâ em torno de 35 bilh-ões
de dólares.
Em decorrência disso, temos desemprego, baixos salárioS e elevada capacidade do parque industrial na ociosidade.
Por isso, em meio à surpresa da derrota na denominada guerra das Malvinas, enfrentando o país o momento mais caóticO- de sua história, os próprios líderes militares concluíram ser necessário adotar medidas contrárias à
recessão e à inflação.
Não sabemos se o sistema feChado de poder vigorante neste territóiió
conseguirá pôr em execução um plano desse conteúdo, capaz de "transformar
a economia de especulação em uma economia de produção".
Importa para nós o exemplo, a lição, a demonstração da necessidade de
mudança, diante de uma dupla derrota, a económica e a militar.
Senhor Presidente,
A potencialidade do mercado interno brasileiro ê por demais conhecida.
Além disso, o próprio território nacional, em boa parte inexplorado, é um reservatório de riquezas naturais capaz de sustentar, e com folga, uma expansão do nível de bem-estar da nossa população.
Não resta dúvida que explorar esse território, de forma ampla e eficiente,
tendo em vista o objetivo citado, é uma empreitada que requer, acima de tudo, esforço.
O trabalho exigido é imenso, e trabalhar só pode significar obter uma re-.
compensa.
Nesse ponto é que cabe avaliar que tipo de reforma necessária para o
nosso País é cã.paz de viabilízar tanto os objetivos, ecOrtômicos quã.nto os sociais.
Em primeiro lugar a medida mais im:Póftante sob ponto de vista social é
a garantia de emprego para todos.
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Essa questão deve ser desdobrada, considerando-se as atividades urbanas e rurais. No campo, a forma de assegurar emprego permanente à mão-deobra é propiciar ao homem o acesSo- à terra. Qualquer forma legal é válida
para tanto e jã por diversas Vezes temos sugerido que o financiamento para
aquisição de terra, obedecidos critérios bem definidos, é uma forma que merece s_er tentada.
É preciso também um sistema adequado de comercialização para proteger o ·produtor e, simultaneamente, proteger o consumidor, possibilitando
uma melhor rentabilidade para aquele que produz e também preços razoáveis
aos consumidores.
Para que isso ocorra, é necessâriõ desenvolver uma política adequada no
seu sistema de comercialização, havendo prioritariamente necessidade de se
criar urna infra-estrutura adequada para que o sistema possa ser profícuo,
exitoso no seu grande objetivo. ~preciso t~mbém que o Governo se preOcupe
conl uma produção suficiente e preços razoâveis dos insumos básicos._
Atacados esses três problemas da ârea agropecuária, nós poderemos dar
u-m desenvolvimen.to à pi-oduçãO- de alim-e-ntaçãO aos brasileiros, e buscaremos excedentes para exportarmos e trazermos divisas ao nosso Pais. Podere-.
mos aumentar a Produção de matérias-primas do nossO parque fábrii, e também conseguir excedentes exportáveis e estaremos, com isso, retendo o how.
mero no campo, "impedindo a sua migração, causando nos centros urbanos
uma maior competição na busca de uma oportunidade de emprego.

O Sr. Henrique Santillo -

Permite um aparte, nobre Senador?

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Ouço, com muito~ prazer, o nobre SenadOr Henrique Santillo.

O Sr. Henrique Santillo- Eu gostaria apenas de colocar, na oportunidade deste aparte, todas as dúvidas que existem realmente hoje neste País, arespeito do modelo de produção agrícola estabelecido sob a batuta e orientação
do Governo, sob a decisão do próprio GovernO jâ que a sua influência nesse
setor é total. De um lado, nós temos os produtores que com muira justiça reclamam, como bem disse V. Ex', reclamam dos preços dos seus produtos, da
impoSsibiJidade de rentabilidade maior da atividade agropecuãria. Do outro
lado, os consumidores brasileiros, que também reclamam, com mais justiça
ainda, dos.elevadíssimos preços dos alimentos neste País. Então, hâ qualquer
coisa aí, entre o produtor e o consumidor, que não funciona bem, alguém
deve estar- ficarÍdo com a parte do leão nisso tudo; se os produtores vendem
mal e os consumidores pagam muito, é absolutamente ·compreensível que
haia al~uérp. lucrando demais com o processo. E como bem dis_~e V.Ex', a
gr~nd~-questão é a indústri~, indústria d~ insumos ...
O Sr. Alexandre Costa - E são os bancos, Senador, os grandes intermediârios entre o consumidor e o produtor, com juros escorchantes de 10%.

O Sr. Henrique Santillo- Eu poderia até chegar aonde o Senador Alexandre Costa estã chegando, mas continuo o meu raciocínio. a maior, o
maior mesmo, Sem soinbra de dúvida foi o processo de industrialização que
estabeleceram no meio rural;- to-rnando a noSSa Produção agropecuária-de-.
pendente do pro_cesso de industrial~zação, todo ele ou quase todo ele nas
mãos das multinacíonais neste Pais.
A coisa que I_}lais se ouve rio Campo, hoje, entre os fazendeiros, entre os
pequenos e médios produtores, entre todos aqueles que lutam no campo, é a
comparação que fazem; Por exe~plo, entre o aumento nominal do preço de
uma sacã de arroZ nos últimos dez anos e o aumento nominal no preço do tratar ou de um arado, ou do próprio óleo diesel, ou do insetícída, ou do adubo,
ou do arame, e assim por diante. Sem sombra de dúvida, todos esses produtos, de que a agricultura moderna depende hoje no País- e é uma dependência extremamente grande, por influência e por estímulo do próprio Governo
- todos esses produtos industrializados aumentaram, nominalmente, vãrias
vezes mais que o valor nominal da produção agropecuária. Esta é a grande
questão. Levaram a parte do leão. Diz o nobre Senador Alexandre Costa que
foram os bancos também. Eu até concordaria em parte que, nesta área as explorações são rilenores, porque aí, realmente, existem os juros favorecidos,
que não são subsidiados, como jã bem disse V. Ex' nesta Casa, que não são
realmente subsidiados, mas são favorecidos em relação ao custeio agrícola.
O Sr. Alexandre Costa --Mas hã os privilegiados, não ao grande produtor. Há os privilegiados.
O Sr. Henrique Santillo- Hã os privilegiados, por exemplo, os que enPROTE~RA para valer, sem aplicai em agropecuária, desviando
os recursos a juros pagos pela Nação, com longos prazos de carência e financiamentos a longuíssimos prazos - nós ·sabemos disto, e ainda continua
ocorrendo. Há privilegiados, aqueles que conseguem, através do trãfico de in-

traram no
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fluência na SUDAM, no Banco da Amazônia, financiamentos-elevadíssimos,
eminente Senador Alexandre Costa, inclusive estou informado, para fazer
campanha eleitoral com os recursos_ advindes desse financiamento.
O Sr. -Alexandre Costa- Se o nobre Senador Evelãsio Vieira permitir eu
intervir, eu diria: V. Ex•, nobre Senador Henrique Santillo, é meu vizinho,
nos separa o rio Tocantins e disputarrióS-até-aprodução de arróz. O Estado
do Maranhão é, neste ano de 82, o segundo produtor de arroz. O Estado do
Maranhão é, neste ano de 82, o segundo produtor de arroz e, lamentavelmente, o preço deste cereal, num Estado sem mercado, é aviltado para 20 cruzeiros o quilo, o mesmo arroz que nós, Senadores, o povo de Brasífia e o povo
brasileiro compra a 70 ou 80 cruzeiros o quilo. ~ que aqueles que produzem
não têm condição de armazenã~lo, de mantê-lo armazenado, até que a lei da
oferta e da procura funcione. Se cOrrem aOs ba:itcos - e poucos são os que
podem entrar em bancos - têm que pagar lO% pelo empréstimo.
Os privilegiados, aqueles aos quais se referiu o nobre Senador Henrique
Santillo, que pedem dinheiro subsidiado, com dez anos de prazo e quatro de
carência, esses são os compradores desses pequenos. No meu Estado, segundo produtor de arroz, só temos 20% de produção mecanizada, os 80% são
produções da época do império, o homem que queima a terra, que broca com
o machado, que cerca com a madeira que não queimou e colhe para entregar
ao quitandeiro, aquele que goza de todos os privilégios a que O nobre Senador
Henrique Saniillo se referiu.
O Sr. Henrique Santillo- Esses grupos privilegiados, ainda mais- V.
Ex• me desculpe, porque esse discurso é anti-regimental, mas estamos aqui
numa discussão democrática- mas, são os apaniguados do Governo, os responsáveis pelo aumento dos latifúndios no Brasil. São as próprias estatísticas
patrocinadas pelo Governo que nos indicam isso, Veja V. Ex•; tenho aqui dados fornacidos pelo Censo Agropecuãrio com base nos cadastros de imóveis
rurais do INCRA de 1967 1972, 1978 e verifico o seguinte: em 1972, os minifúndios representavam 72% das propriedades, ocupando 12% da área agricultável do País; em 1978, eles passaram para 67% e reduziram para 80% a sua
ârea; enquanto ·os latifúndios, em 1972, se constituíam em 28% .das proprieda~
des rurais, ocupavam 88% das áreas, em 1978, elevaram-se para 33% das pro~
priedades rurais e ocupando 92% da ãrea agricultável deste País. O latifúndio,
portanto, ocioso. O latifúndio ocioso que as mesmas eStatísticas nos indicam
uma maior ociosidade das terras ocupadas neste País. O latifúndio ocios_o_ aumentou extraordinariamente na última década neste País. Isto à custa de quê?
A custa dos recursos do povo, através desses programas especiais de incenivos de financiamentos e juros subsidiado~ a long9 ptãzo e-com gra-nde carência que, na verdade, são recursos, como um País como o nosso de alta inflação, são recursos gratuitos, doados; são recursos doados ª-grupos de apaniguados a custo zero e doados. Por quê? Porque a própria desvalorização do
cruzeiro, da moeda, é suficiente para pagá-los nesta carência, neste prazo do
financiamento. h uma denúncia que nós temoS que fazer, cOmo y. Ex• está
fazendo, do que está ocorrendo neste País. _OJJtra, Senador: eu queria desculpe-me pelo aparte muito longo, mais uina vez, fazer uma denúncia-- e
jã fiz, aqui, três vezes, nesta Casa, e vou fazer mais uma vez. Vou repeti-la: a
CFP, durante muito tempo, cometeu contra este País um grande crime~-p-ór
que passou a adquirir a produção, sobretudo, a produção rizícola, a preços
baixíssimos para, seis meses depois, eiltregã-la a grupos de apaniguados do
Governo, quase ao mesmo preço da aquisição, para ser entregue ao consumidor a preços extorsivos. Jâ denunçiei aqui a-ã.ção da CFP na região CentroOeste, privilegiando grupos de cerealistas fortíssimos, ligados ao Governo,
pagando preços extorsivos de armazenagem, de financiamento, de beneficiamento, de transportes, e ao mesmo tempo, vendendo-lhes a produção muito
menos do que a preço de banana, para que ela fosse, depois, entregue ao mercado a preços elevados.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- A intervenção de V. Ex•, Senador Henrique Santillo, foi longa, mas de muito conteúdo e veio dar uma expressão
maior a esta nossa manifestação, como também a intervenção do representante do Maranhão, que veio ferir um ponto muito importã.nte: o -dos subsídios. O Brasil passou a se constituir no paraíSo- dos subsídios, em que o pe~
cuarista ou agricUltor do Maranhão ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande
do Sul, que tem acesso ao crédito favorecido dos bancos particulares, especialmente oficiais, se utilizam desses recursos e, ao invés de aplicar na agropecuária, ontem aplicavam na especulação imobiliária, hoje, com maiOr "faCilidade, com menos trabalho, sem risco nenhum, aplicam no mercado financeiro.
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O Sr. Alexandre Costa- Sem falar nessa vergonha nacional que se chama incentivos fiscais.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Certo. Isso no setor agrícola, no setor pecuãrio. E pior agora, Sr. Presidente, está acontecendo com as linhas de crédi~
to especiais- para sustentãr aS exportações, especialmente de manufaturas,
onde os grandes empresários, particularmente as empresas multinacionais,
lançam mão desse crédito. Aí sim: subsidiado com dinheiro que o Governo
não dispõe no seu caixa, lança mão de novas emissões que pressionam os
índices inflacionãrios e lançam também os empresãrios- e repetimos- especialmente as empresas multinacionais, lançam no open, na caderneta de
poupança, recebendo esse dinheiro a um juro de I 6%, 22%, 45% ao ano e alcançando uma rentabilidade mensal que chega a I 0%. Mas isso também não
surpreende mais porque o próprio GoVerno é quem induz esses empresários a
essa prática. Tanto é que o Governo, agora, está anunciando a sua intenção e
provavelmente já é uma decisão, a de lançar pelo BNH a sua caderneta de
poupança, com ·uma rentabilidade assegurada mensalmente de 10%. O que
equivale dizer que quando esse dinheiro chegar ao consumidor, nos vãrios repasses estará tendo um custo mensal de 20%.
~preciso, Sr. Presidente, que o Governo tenha a coragem de eliminaresses subsídios que vêm constituindo o grande vetar dos altos índices inflacionários neste País.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Com muito prazer.
O Sr. Alexandre Costa-- Não são só os subsídios; a coisa vem num crescendo, num crescendum e agora jâ se propicia a fundo perdido saneamento de
empresas. E se V. Ex• procurar cada dono de empresa irá verificar que cada
um dele está rico particularmente; as empresas é que estão quebradas.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Isso é correto. Os fatores são vârios; estoü só citando um defes;- O dos subsídios. Isso é wna vergonha neste País.
O Sr. Moacyr Duarte - Permite V. Ex• um aparte, nobre SenadorZ
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Com muita honra, ouço V. Ex•
O Sr. Moacyr Duarte---:- Se_nador Evelásio Vieira, sou um homem que
guardo fidelidade àquela sentença de Apeles em que diz: "O sapateiro não
deve ir além das sandálias". Eu não conheço de economia, mas estou ouvindo
o discurso de V. Ex• com o maior interesse e com a melhor atenção.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado.
O Sr. Moacyr Duarte- Mas ouvi o aparte do nobre Senador Henrique
Sant1llo com referência à atuação da Comissão de Financiamento da Produção e a sua interferência dentro do processo produtivo nacional. Eu entendo que a Comissão de Financiamento da Produção dispõe de dois instrumentos para substantivar essa interferência que são o AGF e o EGF, que significa
dizer a aquisição da produção pelo Governo Federal e o empréstimo ao produtor _mediante o empenho de parte dessa produção à própria CFP. Se a Comissão de Financiamento da ProdUÇão adquire de determinado produtor o
seu produto agrfcola, ela o adquire a um preço previamente estabelecido,
através da política de preços mínimos. ConseqUentemente, quando o produtor vende a sua produção, naturalmente ele aceita o preço previamente conhecido e oficializado. Se não interessa ao produtor utilizar esse instrumento,
ele poderã utilizar um outro que é o empréstimo ao Governo Federal. E
quando se expira o prazo desse empréstimo, ele o salda e recebe a sua prod.ução de volta devidamente liberada, e poderá comercializá-la a qualquer
preço. Eu li na imprensa o registro de que a Comissão de Financiamento da
Produção majórara para a presente safra os preços dos produtos agrícolas relativamente aos preços estabelecidos no ano passado, em cerca de 93%. Foi a
majoração alcançada nos preços mínimos eStabelecidos pela Comissão de Financiamento da Produção. No meu Estado não ocorre algumas dessas distorções que tão oportunamente estão sendo consideradas pelo eminente Senador Evelãsio Vieira, sobretudo, naquilo que concerne à tomação de dinhei~
ro aos agentes financeirbs, prOpiciàiido ao tomador a especulação com esses
recursos. Porque no N ardeste e especialmente no Rio Grande do N arte mormente os agentes financeiros oficiais dispõem de tão pequena soma de recursos, recursos esses que não chegam sequer para serem utilizados pelos pequenos, médios e grandes proprietários. No meu Estado não existem grandes
proprietários, porque temos no Rio Grande do Norte, 72% do seu território
dividido em mini fúndios e o restante em médias propriedades, diga~se de passagem e como um registro ilustrativo ao discurso de V. Ex• que, ~s pequenas e
médias propriedades, não somente do meu Estado, mas do N ardeste de modo
geral, são as responsáveis por 98%-da produção global. No meu Estado os
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bancos não chegam sequer a atender às mínimas necessidades dos pequenos;
nem dos médios proprietários; dar porque se não temos cóndíçõCs de tomadores para o atendimento das necessidades mais prementes e indispensáveis,
muito menos para dispormos desses recursos para especulações de qualquer
natureza. Concordo também com V. Ex• e com o nobre Senador Henrique
Santillo, em que alguns programas especiais na área agríCola e agroindustrial
estabelecidos pelo Governo, alguns deles estão sofrendo grandes distorções e
servindo para beneficiar alguns, acredito que poucos, na opinião do eminente
Senador Henrique Santillo, e muitos os privilegiados. Mas, isto também não
oc_orre no Nordeste nem no meu Estado. Estes fenômenos poderão ocorrer
em maiores Estados, Estados de maior representatividade dentro do sistema
produtivo nacional, porque o Rio Grande do Norte e o Nordeste, enfim, dão
uma pequena contribuição no setor agrícola brasileiro. Com estas minhas palavras, queria apenas emprestar o meu depoimento, como nordestino e norterio-grandense, ao pronunciamento de V. Ex•, excusand_o-me por ter-me alongado demasiadamente.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Muito obrigado a V. Ex•
Estou empenhado numa campanha eleitoral no meu Estado e retornei a
este plenãrio ontem. Hoje, tive o prazer de escutar o pronunciamento de V.
Ex•, numa rãpida, mas muito brilhante abordagem sobre a educação e, posteriormente, duas intervenções, que foram o suficiente para: avaliar o alto grau
de inteligência, de lucidez, de cultura, do nobre_colega. De observação, jã
constatamos que V. Ex• é uma pessoa muitO bem infOrrÍl.ada e, mais do que isR
so, especialmente sobre os problemas do Rio Grande do NOrte. Ocorre que o
Senador Agenor Maria, brilhante representante do Estado de V. Ex•, consR
tantemente ocupa a tribuna para denunciar irregularidades, nas âreas que estamos enfocando, que se registram no Rio Grande do Norte, para dizer que,
lá, os vícios são os mesmos que predominam em todos os Estado brasileiros.
~ evidente que nos Estados mais pujantes, econoinfCa-mente, a escala das lesões dos atos ilícitos, em relação à Nação, são maiores.
E, por isso, Senador, com todo o respeito, para mim, o Rio Grande do
Norte não ê a exceção. estã dentro dessa regra geral. Digo a V. Ex•, também,
que a sistemãtica apresentada pela Comissão de Financiamento à Produção é
uma sistemática que, aparentemente, é a correta, só que, na prática. não funciona. Exemplo: a produção de arroz. Esse órgão do Gove[no Federal adquire o arroz, exatamente, daqueles que não podem reter a sua safra por falta de
armazenagem, porque o Governo não fornece os recursos, não financia a
construção a nível de fazenda, ou até em termos coletivos. o suficiente para
termos os a.rmazéns a fim de estocarmos os nossos produtos.
Então, o produtor do Rio Grande do Norte ou de Santa CB.taiina, vende
o seu produto ao preço mínimo que é inferior aO capital financeiro e ao capital trabalho e a remuneração justa que ele deveria ter, entrega à Comissão de
Financiamento da Produção. Seis meses depois o intermediário gananciosO
recebe o arroz, ou outro produto agricola, da Comissão de Financia_mento da
Produção, estoca mais- trinta dias e aí coloca no mercado consumidor tendo
lucros fabulosos, absurdos. Então o produtor foi prejUdicado e o consumidor
estã sendo, porque aí os preços dispararam.
Por quê? Porque não temos urna estrutura de comercialização adequada,
se dispuséssemos de cilos, de armazéns, de câmaras friaS, poderíamos estocar
os nossos produtos de qualquer natureza e o produtor aguardaria preços melhores e não ficaria à disposição da bondade, da ganância, do intermediãrio.
O Sr._Moacyr Duarte- Eermíte V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Com muitó prazer.

O Sr. Moacyr Duarte- Preliminarmente, quero agradecer os generosos
conceitos emitidos por V. Ex• a meu respeito. QUero dizer também que tenho
uma grande admiração pelo eminente Senador Agenor Maria, meu conterrâneo, meu contemporâneo de Assembléia Legislativa pertencente, à época, ao
mesmo Partido e à mesma Bancada que, com honra; eu liderava na Casa Legislativa do meu Estado. Concordo com V. Ex• que hã deficiênciã na rede de
armazenagem em todo o. território nacional e esta deficiência impeâe a
adoção da política do mercado regulador, que é a política que objetiva o armazenamento dos gêneros de primeira necessidade para, nas épocas de enM
tressafra, evitar-se a alta vertiginosa desses produtos. Muito embora, ternos
que reconhecer o esforço de gigante que o Governo vem dispendendo neste
particular, porque a capacidade de armazenamento da rede de armazéns e silos em todo o território nacion-al, nos últimos dez anos, talvez, tenha crescido
num índice superiOr ·a mais de 300%. Concordo com V. Ex• quando_se refere
ao especulador, ao especulador ganancioso. Mas V. Ex• hã de concordar co~
migo que, dentro do elo da corrente produtiva não se poderã evitar, jamais, a
intermediação, porque é através da intermediação que o produto chega ao
consumidor, atravessando a grande fase do produtor ao consumidor. A figu-
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ra do especulador é uma figura nefasta, uma figura condenável. Mas, a figura
do intermediâiio, do comerciaitte, que se limita aos lucros estabelecidos na legislaçãO, é indíspensâvel, pois é um dõs elos mais importantes do processo
produtivo nacional. O produtor sempre foi um homem carente de assistência
técnica e assistência financeira. Mas, se o Senador Agenor Maria manifesta
opiniões diferentes das minhas, eu as respeito, mas não aceito as opiniões do
meu emiilente colega. No meu Estado- repito- as distorções não têm o tamanho a expressão das distorções que V. Ex• enumera e que outros eminentes
Senadores relacionam. Talvez porque o meu Estado, sendo um pequeno produtor agrícola e assentando a sua economia, -que representa 60% exclusivaM
mente no algodão, é possível que não ocorram, naquele pequeno Estado, as
enormidades enumeradas por V. Ex• Muito obrigado pela atenção que me
dispensou.
O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Temos reconhecido, em todas as oportunidades, que o Go~etno Feçleral tem se esforçado çm favor d~ melhoria da
ed_ucação, da saúd~_. da agricultura. Esforço o Governo tem praticado, mas
não tem tido lucidez~ inteligência-, clarividência em adotar as medidas que desejam9s e que queremos.
Poderei apresentar, nesta Casa. no decorrer de um ano, 50 projetes e todos virem a ser aprovados e V. Ex• apresentar um só projeto e ser de muitO
maior repercussão, de muito maiOr resUltado em favor da Nação. O meu esforço ingente, o meu esforço permanente sucumbiu diante da clarividência,
da capacidade de V. Ex•
O Govern-O ãin:Pliou, inegavelmente, a rede de armazéns, de silos, neste
País: Mas, esse aumento foi muito pouco em razão das necessidades. Se o Governo, ao invés de investir em projetes de longa maturação, sem resposta a
curto prazo, a médio prazo, o Governo tivesse investido mais nesta ãrea, nós
estaríamos provavelmente dando uma expansão maior as nossas fronteiras
agrícolas e estaríamos produzindo mais alimentos a nós brasileiros e estariamos obtendo esse produto a preços menores e estaríamos, simultaneamente,
retendo a massa de brasileiros que, a cada dia, deixa o interior para vir para a
cidade. Quero dizer também que quem defende uma economia de mercado,
não pode se opor a intermediários, mas OTntermediãrio que age no bom sentido, que cumpre a missão verdadeira da comercialização, ganhando o justo
pela prestação de um serviço.
O que no Brasil estâ ocorrendo e estâ ganhando dimensões maiores são
oS gananciosos que estão preocupados~ apenas- com o seu lucro, com o seu
bem-estar e de sua família, e não da sociedade brasileira, não com o Brasil. h
a esses que nós estamos a condenar, não apenas nós, como o nobre Senador
Henl-iqu~ Sa11filfo~ o Sena~or Al~xandre Costa e --tã.hibêm V~ EX•

O Sr. Evandro Carreira --Y. EX• me permite?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Ouço o nobre Senador Evandro Carrei-

ra.
O Sr. Evandro Carreira _;.:__--Nobre Senador Evelãsio Vieira, é bastante
compreensível a posição partidária do nosso ilustre companheiro, Senador
Moacyr Duarte, em não querer reconhecer o estado hospicial em que vive o
Brasil, quer dizer, o estado de hospício mesmo, de loucura. de desencontro,
de contradições, de aberrações, a ponto de investirmos, já, em dinheiro ouro,
três bilhões de dólares, num projeto nuclear enferrujado, e não o fizemos na
construção-de silos e armazéns. O silos, armazéns e frigoríficos construídos
neste P~s, nos últimos 20 anos, não representam nada em razão do crescimento da população, em razão do crescimento da própria produção que apodrece batata, apodre-ce cebola, por falta de armazenagem e por falta dessa estrutura toda comercial, que é até o transporte. Enquanto se investiu bilhões
de dólares numa Transamazônica, puramente fajuta, porque atê hoje nunca
funcionou, e se ímpínge-·esta mentira ã Nação, de que existe uma Transamazônica, quando não eXiste coisa alguma. Existe uma Transparaerise e mais naM
-da. Esse dinheiro todo está enterrado, ou melhor, eStã afogado na Amazônia,
quando a vocação amazónica é uma vocaÇão hidrográfica e não rodoviária.
AgOfã iiiesnlo-, eslão transportando um rotor para a Usina de Itaipu, sobre
carretas, com 300 pneus, quando o transporte, em qualquer país civilizado,
onde não prevalecesse o estado hospicial, seria o transporte aeroviário,- através de um balão dirigível. O ·cTA já tem o balão para levar 200, 500 toneladas, se for preciso, por via aérea. Está se impedindo o trânsito, está criando a
maior confusão em São Paulo, esta carreta que vai levar 3 ou 4 meses para
chegar em Itaipu, carregando um rotor, quando a solução seria aeroviâria.
-Este é um país de hospício, é un:1 país que ninguêm se enteride. Este país está
caminhando exatamente para a grande conflagração. E, talvez, quem sabe, aí,
nós tenhamos um Estado socialista, onde hâ de se realizar aquilo que o Senador negou. Não hã necessidade de intermediário. Nos países socialistas, não
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hã intermediário na comercialização dos bens de necessidade primária. Não,
em absoluto! Pode haver até mercado negro, eu admito; pode haver outro
tipo de comercialização, mas de_ bens secundários e terdái'ios, não Os primários. Há uma rede de fato, como V. Ex• preconiza, uma estrutura comercial para colocar o bem de primeira necessidade na mão do consumidor, por
um preço aquisitivo, um ·preço viável, e não fiCár à rhercê da especulação dos
intermediários. O interinediádo é nefasto_e de deve_ser a(ast~cjo-da cQmCrcialização: dos bens primários.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Hã uma discordância nossa. Acho que
poderemos ir para uma estrutura de comercialização adequada, à altura de
atender às nossas necessidades, sem a intervenção estatal. Até porque as intervenções estatais, no Brasil, na sua maioria, não têm sido_ felizes. E tambêm
porque os exemplos dos países que praticam essa pOlítica econômica não têm
dado resultado_s __auspiciosos. Tanto é que algtiiis -desses países jã estão começando a reformular suas estratégias. Agora; noS ou_!.roS- aspectos,_ hã uma_
identificação plena nossa, principalmente se considerarmos que hoje, com
uma população de 120 milhões de brasileiros, somosobrigadosa importar
constantemente uma sêrie de produtos alimentares, arroz, trigo permanentemente, milho, leite, agora, leite em pó da Alemanha, da Holanda, feijão, cebola, alho, carnes, imaginem daqui a 19 anos, quando teremos uma população superior a 2CHJ milhões de habitaotes. Então, _é precisO eStarmos ate-ntOS
com os problemas atuais, com esses problemas, que -vão se agravai' com ó
crescimento populacional. Então, é preciso reorientarmos a noss·a estratégia
econôroica, dando ênfase ao setor agrícola, ao setor pecuário e, fãmbém, simultaneamente, ao setor agroindustrial neste País._para qu~ o setor agroindustri_al, se fortalecendo, possa dar melhor resposta ao atendimento dos produtores_ rurais.

O Sr. Evandro Carreira -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA -

Ouço novamente V. Ex•
O Sr. Evandro Carre[ra-- Nobre Senador, o processo de estatização no
Brasil não tem dado certo, porque ele tem sido aplicado parcialmente. Mas,
no dia em que socializarmos os bens de produção, e houver um interrelacionamento, houver uma comunicação total nessa produção e nesse consumo e em toda __a_ comercja_lização de bens, o processo dará certo. Não estâ
dando__ certo porque, infelizmente, há um choque. Essa estatização que fazemos no Brasil é caolha, é míope, ela não pôde funcion-ar.- Mas, nos países socialistas ela funciona. O erro da falta de produção nos países socialistas é de
falta de produção, não-de comercializaçãO, il"ãO da pre:fençã do intermediário.
A falha não está no inte"rmediãrío, porque ·e1e-rião existe, mas está na produção, em virtude de técnicas de produção, do processo de produção. Por
exemplo, a Rússia, até hoje, depende do Fornecimento de cereais dos Estados
Unidos, porque um imbecil chamado Lyzenko, um cientista, um falso cientisw
ta, como temos aqui no Brasil, falando em nome da ciência, resolveu fazer um
plano agrícola para a Rússia, e acabou arrebentando todo o sistema de produção de cereais. Lyzenko é o responsável por todo o desastre agrícola da
Rússia; de trinta anos para cá. Veja que não é bem no setor de intermediários,
m'as no de produção. Se lã hã falhas, é em virtude de técnicas de produção,
não na comercialização, eliminando o .intermediário.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Nós iríamos longe falando sobre esse setor. O meu tempO está-se áptoximando do final, mas não faltará oportunidade para voltarmos ao debate sobre essa área.

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um aparte?
Pois não.
O Sr. Henrique Si:miUlo- o· eminente Senador Moaçyr Du._arte fez referência aos meCanismos da ComissãO_de Financiamento da Produção, que são
o AGF e o EGF. Mas estão justamente_af_resididas t_odas as distoJÇÕes do si&tema. V. Ex• relatou e analisou muito bem as distorções que existem nesse sistema, até mesmo na política de preços mínimos, nO estabelecimento dos
preços mínimos. Apesar de o Governo, nos últimos 12 meses, ter aumentado
os preços mínimos no mesmo índice da inflação dos 12 meses anteriores, na
verdade, a defasagem vem de longa data. A denúncia que faço, no entanto, é
outra: ê a de que no CentrO-OeSte; a Comissão de Financiariiento da Produção, durante vãrios anos, privilegiou alguns grupos intermediárioS,
entregando-lhes, primeirO, arniazeriagerif a·preÇos elevadíssimos; segundõ-~ o
transporte a preços elevadíSsimOs, terceiro, o beneficiamento do arroz a
preços elevadfssimos muitos superiores no merCado. EsfCS-pe<j_uen-os e reduzi~
dos grupos subempreitaram esses serviçOS a preços muitO mais baixo, ·auferin~
do, à custa do consumidor, lucros fabulosos. Essa é a denúncia que reiterO
através deste aparte. Agora, outra qui:stão que Foi abordada por V. Ex• e peO SR. EVELÁSIO VIEIRA -
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los seus aparteantes. o problema da comercialização dos produtos agrícolas.
É lógico que, no capitalismo, no sistema capítalista, não existe o bonzinho, a
boa vontade, não existe ó justo, porque o sistema capitalista tenta, a todo custo, maximizaru-s"lucros .::...·e é natural que Ocorra isso no sistema capitalista.
O-Estado democrático tem de intervir para evitar isso. Isso-não depende e ja~
mais poderá depender da boa vontade dos capitalistas. h o estado democrático que_te_m _de intervir para ~grrigir essas d_istorç~es. No Brasil, é o contrário,
o Estado transform_ol_l-se num grande hospital de empresas falidas, como aqui
fof refei-idci pelo nobre SenadOr" Alex,andre Costa. o- Estado transformou-se
riO ·sarieador =das POSsibilidades de lucros dos empresários, e nem sempre em~
presãrioS- nacionais ·porque, ria maiOria das vexes, foram empresários· multinacionais, estrangeiros, interesses estrangeiros radicados neste País. Porque
não é à~toa que durante muito tempo,- e ·atê: agora, em todos os cantos _do
País, se·diz qu-e Consegtiininilfa11Sf0rmãf O-Brasil no paraíso-das multinacionais: E=iss-0 Itão se di~~ã:-ti:)a,~seinl :rfiótivós,-os motivos existem. Um deles é o
Estado interVindo ao contrário de para corrigir as distorções em benefício dos
consumidores, que são os brasileiros, ele sempre intervém para acudir o-interesse-do capital que, no sistema capitalista, selvagem ou não, sempre deixado
livre, procura maximizar os lucros.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Senador Henrique Santillo, esse tema, eu
sei, ê- quente~ ê""P'----olêmico, é- por isso voltarei ao assunto oportunamente, para
ter o brilho de V; Ex•? dO Senadur _Evandro Carreira, já que não posso hoje
çpncluir o meu diScursO q_ue teqt_ olitrã.s-apreciações importantes.

O Sr. Alexandre Costa- Mas, quero só um minuto, apenas. V. Ex• viu
estampado nesta e na semana passada, a colaboração que os bancos vão oferecer ao Brasi~ para reduzir suas taxas. Nã_o é o Governo que vai obrigar os
bancás e -reduzirem suas taxas, são os bancos que vão colaborar. Mas, se V.
Ex• quiser saber dessa colaboração, dirija-se a qualquer gerente de qualquer
banco hoje, no País, e veja que em colaborar reduzindo, estão colaborando
aumentando.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA -Ai é franqueza do Governo, o que não
surpreende, porque tem mecanismos para reduzir as altas taxas de juros neste
País, o Governo dispõe, é só colocar estes mecanismos em ação.
Sr. Presidente, vou para o final das minhas considerações.
Nos centros urbanos, especialmente eiil: atívidades industriais e correlatas, ê preciso definir políticaS claras de ocupação, em último caso, em obras
públicas.
Estimulada corretamente a produção agro pecuária, de certa forma abrirse-ão oportim1dades de investimentos agroindustriaiS, por si só capazes de
ocupar contingentes apreciâveis-·de trabalhadores.
A g!lranti_a de e~preg9 af?_r~ campo para a negociação salarial e dificulta
a rotatividade_ da mão-de-obra, hoje crescente neste _País. Por isso, o grande
objetivo de uma política social deve ser a garantia de emprego.
E hoje, no Brasil, nós devemos estar marchando p~ra os dez milhões de
brasileiros desempre.gados. No meu Estado, um Estado que tem uma economia estabilizada, çO:.de __o_ seu empresariado, na sUa grande maioria é muito previdente, é muito caUteloso, as deinissões de trabalhadores aqui e ali, ocorrem diariamente.
Numa cidade de 40 mil habitantes, uma das suas indústrias mais tradicioriais, prOdutora das Linhas Círculo, demitiu, nos últimos seis rrieses, um
mil trabalhadores.
É o desemprego atual, os baixos salãrios daí decorrentes, Sr. Presidente,
que tornam aflitivas a situação de muitos compatriotas nossos, para os quais
o Governo eStabelece mecanismos de assistência que ainda agravam o problema, como o FINSOCIAL, pelo menos aceito até pelo General Figueiredo
como um dos fermentos de riova ·onda inflacionâria.

O Governo subsidia a alimentação. Mas de que forma? Em Santa Catarina, neste momento, vende peixe e vende feijão. O primeiro, o peixe conhecido
como .. charutinho" é entregue congelado, sendo o seu preparo de maneira errada causa _de problemas intestinais. No que diz respeito ao feijão, a qualida~
de daquele que é vendido a preço de custo, deixa a desejar. Demora a cozinhar e a economia__feita na ª~a compra é perdida no tempo gasto em gâs.
Do jeito que vamos, cóih a inflação disparando, daqui a um tempo veremos o Governo subsidiando a comi_da da maior parte da população, cm benefício nãõ ·daqueles que es_tarão necessitando, mas certamente daqueles que
venâem os seus estoques à administração e lucram milhões graças à caridade
da administração.
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Enquanto a situaçãO -se agraVa; a pressão de "certos setores empr-eSariais
sobre o Governo é pára que este-modifique o quanto antes a política salarial.
Mas num momento de desemprego e grande concorrência por empregos uma
modificação assim só pode prejudicar ainda mais os trabalhadores, bem "assim a economia brasileira, no momento em que os mercados externos ficam
difíceis para os nossos produtos.
E quantas vezes, há seis anos - hã cinco, hã quatro, há três anos- nós
advertimos o Governo- de que essa abertura, da nossa economia, nos preocupando em colocar os nossos produtos elaborados, semi-elaborados, no mercado externo, amanhã encontrariam a p-roteção estrangeira aos seus próprios
produtos, e iria criar Sérias dificuldades àquelas empresas que vinham
avançando em direção ao mercado externo_.
As nossas previsões, infelizmente, foram confirmadas.
Nos primeiros seis meseS -de 1982 as exportações brasileiras foram de 9
bilhões, 930 milhões de dólares, ou seja, 8,6% menores erii- Vãlor da que em
igual período do ano passado.
O espetado superávit comercial de 3 bilhões de dólares, em 1982, fiCa
cada vez mais difícil. No início de julho, o Secretário-Geral do Ministério da
Fazenda, Carlos Viacava, admitia que .. não existem defeitos nos mecanismos
de apoio às exportações", pois o que "existe são problemas -de mercado".
..Não vendemos mais não por problemas de competitividade, mas porque
não hã comprador"- acrescentou- garantindo que não há "passe de mágica que faça as exportações -crescerem 20% este ano, se hã uma queda generalizada de preços e o fechamento de vários- mercados".
A saída, Sr. Presidente, está mesmo no mercado interno, e portanto não
é a hora de se modificar a política salarial, que, apesar dos defeitos na sua
aplicação, ainda garante um mfnimo de tranqUilidade ao assalariado, pelo
menos o reajuste de salãrios a cada seis meses. Falamos nisso porque estamos
convictoS de que o Governo, após as eleições, vai inodificar a sua política sa~
larial, em prejuízo dos trabalhadores bra_sileiros.
Por outro lado, estã na hora de pensar numa reforma tributária QUe crie
disponibilidade de recursos para o Governo sem- o sacrifíciO das empresas e
dos trabalhadores. Ao invés de o Governo estabelecer formas disfarçadas de

tributação dos assalariados, como a Loteria Esportiva e mais recentemente a
Loto, é preciso tributar os ganhos de capital, a partir dos dados reunidos no
Ministério da Fazenda, que conhece bem a matéria.
As Soluções fácefs só são assiril ·aparentemente, e em situações onde prevalecem formas arbitrárias de relacionamento entre dirigentes e dirigidos,
algo semelhante ao FINSOCIAL, além de não resolver os problemas de caixa
do Governo, levanta reações justas, com repercusSões econômicas graVes,
como a elevação da inflação.
Uma reforma tributária, Com o concurso da opinião pública do País, certamente encontrará soluções menos fáceis do que o FINSOCIAL, no entanto
bem mais eficazes, acreditamos, sOb o ponto de vista social e econômico.
Ao invés de um processo reformista, conducente ao bem-estar geral, o
Governo deixa escapar por intermédio de inúmeros daqueles que têm acesso
às altas esferas, a irltenção de promover uma série de medidas, de conteúdo
recessionista, logo depois do pleito de 15 de novembro.
A- tocaia está sendo armad.a, e para não haver mais tarde manifestações
sobre a falta de aviso quaiitO a ess3s medidas, um Ou oUtro é informado, para
que se prepare. Ao povo nada se diz. ContaMse com este para votar no PDS (o
que não--é_assim tão-_t:frovãvel). Logo a seguir, contados os votos, chegam as
medidas re~essivas, ~_Iém de Outras, Como a modificação da legislação salariaJ .
Basta estar atento às propostas vindas a público a cada dia. O exMinistro Simonsen propõe umã polítiCa fiscal austera e uma política salarial
ajustada a uma inflação prevista pelo governo e não com base em índices passados.
A política de arrocho é proposta, quando já existe desemprego. O que se
pode esperar? Mais desemprego 1
Portanto, o momento é de perseverar pela reforma, mas aquela que traga
o crescimento econômico e aJustiça sociãl, Sr. Presiderite, e não a recessão e a
falta de perspectivas para a população do País.
1:: preciso," antes de tudo, barfar os agoureri1:os e propor uma alternativa
que conduza verdadeiramente à verdadeira redenção nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'il
80, de 1982- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'il
1.761, de 1979, que "regulamenta o exercício da profissão de Supervisão Educacional e dá outras providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM. 10 DE AGOSTO DE 1982
Aos dez dias do mês de agç:tsto do ano de mil novecentos e oitenta e do-is,
às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, -na Sala de Reuniões da Comissão de finanças, nó Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Eunice Michiles e Deputados Júlio Campos e Djalma Bessa,
reúne-se a Comissão Mista do Congçesso Nacional, incumbida de examinar e
emitir relatório sobre a Mensagem n'il ~0, de 1982- (CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei
da Câmara n9 1.761, de 1979, que ••regulamenta o exercido da profissão de
Supervisor Educacional e dá outras próvidências".
Deixam de comparecer, por motivo Justificado, os Senhores Senador
Franco Montoro e Deputado Hildérico ·de Oliveira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi~
déncia, eventualmente, o Senhor Deputado Júlio Campos, que declara instaM
lada a C6iriiSsão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Sr!nhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
DiStribuídas as cédulas, o Senhor Deputado Júlio Canlpos convida o Senhor
Deputado Djalma Bessa para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição,-Veiífica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Hildérico de Oliveira

_4 _votos

Para ViceMPresidente:
Senador Bernardino Viana .. _....... ·~-·-· ......... ·-·-· 3 votos
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Hildérico de Oliveira e Senador Bernardino Viana.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Bernardino Viana, VicePresidente,no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Deputado Hildérico de Oliveira e no seu próprio, a honra com que foram distingUiM
dos e designa a Senhora Senadora Eunice Michiles para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata que
lida, e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros ·da
Comissão e irá à pubficação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 84, de 1982
- (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9J,933, de 19 de
abril de 1982, qUe--,-'ãcrescenta parágrafos ao artigo 49 do Decreto-lei
n9 1.219, de IS de maio de 1972, que dispõe sobre a concessão de estí'OI~Ios à exportação de manufaturados".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I I DE AGOSTO DE I982
Aos onze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e quarenta minutos, na Sala de Reuniões da Comissão
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Lomanto Júnior, Luiz Cavalcante, Gabriel Hermes, João Calmon,
Jorge Kalume, Laélia Alcântara, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputados
Manoel Ribeiro, João Durval e Ro"berto Galvani, reúne-se a COmissão Mista
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'il84, de 1982- (CN), do
Senhor Presidente ~a R~pública, sub~etendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do DecretoMlei n'il 1.933, de 19 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao artigo 49 do Decreto-lei n9 1.219, de 15 de maio de 1972,
que dispõe sobre a concessão de estímulos à exportação de manufaturados".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Richa, Evelásio Vieira e Deputados Carlos Eloy, Pedro Germano, Chris-
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tiano Dias Lopes, Ernesto_ de Marco, Hélio Duque, Flávio Chaves, Paulo
Rattes e Jorge Vianna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcant~ conyida o Senhor
Senador Alberto Silva para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Gastão MUller

12 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Gabriel Hermes
Em branco

10 votos
2-.votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Gastão MUller e GabrieLH~rm~s.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gastão MUller_ agradece,
em nome do Senhor Senador Gabriel Hermes e no seu próprio, a honra com
que foram distingUidos e designa o Senhor Deputado Roberto Galvani pa~a
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederico Pinheiro Barreira, assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,_demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 88, de 1982CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do DecretoMlei n9 1.936, de 26 de abril de
1982, que "dispõe sobre o empréstimo compulsório em favor da Centrais Elétricas Brasileiras S/ A- ELETROBRÃS".

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 18 DE AGOSTO DE 1982
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano_ de mil nov_ece_nto...s_e oi~enla _e_
dois, às dezcsseis horas e vinte minutos, na Sala da Comissão de Finanças, rioSenado _Federal, presentes os Senhores Senadores José Lias, Bernardino Viana, Leurival Baptista, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Mauro Benevides e Deputados Cunha Bueno, Mauro Sampaio, Parente Frota,
Darcy Pozza, Francisco Rollemberg e Francisco Libardoni, reúne-se a C9missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n.,., 88, de
1982-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.936, de 26 de abril de 1982,
que "dispõe sobre o empréstimo compulsório em favor da Centrais Elétricas
Brasileiras S/A - ELETROBRÁS".
Deixam de comparecer, por motivo jUStificado, os Senhores Senadores
Lázaro Barboza, Pedro SimOn, Dirceu Cardoso, Itamar Franco e Deputados
Raul Bernardo, Cardoso Fregapani, Paulo Marques, Paulo BorgC$ e Rubem
Dourado.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Lourival Baptista, que declara instalada a ComiSsão.
Em obediência a disposftivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Darcy Pozza para funcionai' -comO escrutinador.
Pro_cedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Francisco Libardoni . . . . . . . . . . . . . . .
12 votos
Em branco ............... ~ ...••.......... --· .-. -·,... .
voto
Para Vice-Presidente:
Deputado Francisco Rollemberg ....... -... -... -..-.-..
Em branco ............. ~ ... _. ·-~·. ~ .-.. ·--~ ~-~......

12 votos
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Yice-Presidente, os
Senhores Deputados Francisco Libardoni e Francisco Rollembe:rg.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francisco Libardoni agradece, em nome do Senhor Deputado Francisco Rollemberg e no seu próprio a
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,_ demais membros da Comissão e irá a
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~" 89, de 1982--CN, do Seõh"Or-oPresidente-dã'República~ sUbinetendo à delibefação do
Congressõ.N8Ci0iull O tex'to·ao--oecrefo-lei n~" 1.937, de 27 de abril de
1982,· Que "-aCrescenta p&rágrafos ao H.rt. 1~" do Decreto~lei n~" 1.866,
sobre a nomeação de prefeito em
de 9 de- mlirÇ_õ_de- 1981",
municíPiO declarado de interesse da segurança nacional".

que«nsp-oe

I• REUNIÃO (l,NSTALÀÇÃO), REALIZADA EM
18 DE AGOSTO DE !982
Aos dezoito -dias do nlês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às deZesseis hO-fas quarenta minutos, na Sala de reuniões, dã Comissão
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Aderbal
Jurema, Jos_é Lins, Raimundo Parente, Lourival Baptista, João Lúcio, Almír
Pinto, Laélia de Alcântara, Alberto Silva e Deputados Antônio Mazurek,
Geraldo Guedes, Paulo Studart e Témistocles Teixeira, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' ~9, de 1982-CN,
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.937, de 27 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao art. I" do Decreto~ lei n? 1.866, de 9 de março de 1981, que
dispõe sobre a nomeação de prefeito e"nl" município de declaração de interesse
da segurança nacional".
Deixam de comgarecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Marcos Freire, José Richa, Leite Chaves e Deputados Nélio Lobato, Antônio
Valadares, Adhemar Santillo, Dei Basco Amaral, Maurício Fruete, Waldir
Walter e Felippe Penna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, a·ssume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto que declara instalada a
Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Pre_sidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas. o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Geraldo Guedes para funcionar como escrutinador.
P_r.ocedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

e

Para Presidente:
Senador Leite Chaves
Em branco

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema .. ~·. _,__, ........ ~.. . . . . . . .
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II votos
voto

São- declarados eleitos, respectivamente, Presidente c V ice-Presidente, os
Senhores SeOadÜres Leite Chaves e Aderbal Jurema.
AsSumirido a Presidência o Senhor Senidor Aderbal Jurema, VicePresidente, agradece, em nome do Senhor Senador Leite Chaves e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e disigna o Senhor Deputado Antônio Mazurek para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Matinho José dos Santos, Assistente de ComisSão, lavrei a presente Ata, que,
lida e aprov:ida, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Çomissão e irá à p_Ublicaç~o.
COMISSÃO MISTA
lncumbil!a _de~st_ud9_e p_!lr~e)' so_bre a Mensagem n9 95, de 1982
- (CN), do Senhor Presidente da República submetendo à delibe·
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.941, de 31 de
maio de 1982, que "autoriza o aumento do capital da empresa pública
Casa da Moeda do Brasil- CMB, e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 31 DE AGOSTO DE 1981
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oítenta
e dois, às dezesseis horas e quarenta minutos. na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy
Magalhães, Almir Pinto, Dulce Braga, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, José Fragelli, Affonso Camargo e Deputados Ricardo Fiúza,
Osvaldo Melo, Walter de Prâ, Osmar Leitão, João Gilberto e FranCisco Libardoni, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
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Mensagem n<? 95, de 1982 - (CN), que .. autoriza o aumento do capital da
empresa pública Casa da Moeda do Brasil - CMB, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Henrique Santillo, Paulo Brossard, Saldanha Derzi e Deputados Milton
Brandão, Honorato Vianna, Alberto Goldman, Iturival Nascimento e Péricles Gonçalves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventUalmente, o Senhor Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas o Senhor Senador Almir Pinto Convida o Senhor Deputado Francisco Libardoni para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resuUãdo:
Para Presidente:

Senador Saldanha Derzi .... ·~ ........-..... , .. -:~.. 12 votos
Em branco ................... ~ ..•.. ~~~-- ---~~~~-- 2 votos
Para Vice-Presidente:

Senadora Dulce Braga···············~-········-·--:-.. - 13 votos_
Em branco ...............•.... ·-- •.. .,_,... -·........
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, o
Senhor Senador Saldanha Derzi e a Senhora Senadora Dulce Braga.
Assumindo a Presidência a Senhora Senadora Dulce Braga, VíCePresidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Senador Saldanha Derzi e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e
designa o Senhor Deputado Honorato Vianna para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Baire1ia, Assistente de CorhisSãO, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 96, de 1982CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do
Congressô Nacional o texto do Decreto-lei n<? 1.942, de 31 de maio de
1982, que "dispõe sobre terras situadas em áreas indispe~sáveis à segurança nacional, no Estado do Paraná, e dá outras providências".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I' DE SETEMBRO DE 1982

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e quinze rriinutos; na Sala da COmiSsão de Finanças,
no Senado_ Federal, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Jutahy
Magalhães, Almir Pinto, José Lins, Aderbal Jurema, Lourival Baptista, Gastão MUller, José Fragelii, Lázaro Barboza e Deputados Odulfo Domingues,
José Carlos Fagundes, Adalberto C amargo, Guído Arantes e Simão Sessim,
reúne-se a ConiiSsão Mista incuinbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n' 96, de 1982-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.942, de 31 de maio
de 1982, que ••Dispõe Sobre terras situadas em áreas indispensãveis à segurança nacional, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Orestes Quércia; Dirceu Cardoso e Deputados Inocêncio Oliveira, Ãlvaro
Dias, Maurício Fruet, Ernesto Dall'Oglio, Paulo Marques e Felippe Penna.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Piesidéncia, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo- i'egimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Dísiribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto c_onvida o Senhor Deputado Simão Sessim para funcioriar cOmo escrutiOãdor.
Procedida a eleição, verifica-se -o seguinte resUltado:
Para Presidente:

Deputado Paulo Marques ....................... ,

13 votos

Para Vice-Presidente:
Deputado Adalberto Camargo ................ , . . . . 11 votos

Em branco .. -.r···············r·············r····
1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os
Senhores Deputados Paulo Marques e Adalberto Camargo.
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_ Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Adalberto Camargo, VicePresidente da ComisSão, agradece, em nome do Senhor Deputado Paulo
Marques e no seu próprio a honra com que foram distiiigUidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente A ta que, lida e aprovada, se_rá assinada pelo Senhor Presidente, demais _membros da Comissão e irâ à
pubticação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n<? 98, de 1982( CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<? 1.943, de]<? de junho
de 1982, que "dá nova redação ao artigo 49 do Decreto-lei n9 1.861, de
25 de fevereiro de 1981, alterãdo pelo artigo 19 do Decreto-lei n<?
1.867, de 25 de março de 1981 ".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 10 DE SETEMBRO DE 1982
Aos dez dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Passos Pôrto, Raimundo
Parente, Martins Filho, Aderbal Jurema, João Lúcio, José Fragelli, Laélia de
Alcântara, Gastão Müller e Deputados Omar Sabino,lsaac Newton e Nosser
Almeida, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n• 98, de I982-(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<? 1.943,
de }9 de junho de 1982, que '"dá ~ova redação ao artigo 49 do Decreto-lei n9
1.861, de 25 de fevereiro de 1981, alterado pelo artigo J9 do Decreto-lei n9
1.867, de 25 de março de 1981".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Henrique Santillo; Orestes Quércia e Deputados João Alves, Inocêncio de
Oliveira, Adriano Valente, Henrique Alves, Dei Bosco Amaral, Marcelo Cordeiro, Jorge Uequed e José Bruno.
_ De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
a Comissão.
Em obediência a -dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador.Almir Pinto convida o Senhor Deputado Omar Sabino para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Gastão MUller .............-r .......... .
Senadora Laélia de Alcântara ........ ~. , ........ .

II votos
I voto

Para Vice-Presidente:

Senador Almir Pinto .......................... . lO votos
Senador Joãq Lúcio ..................... ~ ..... .
2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presidente, os
Senhores Senadores Gastão MUller e Almir Pinto.
Assumindo a Presidência -o Senhor Senador Gastão MUller agradece, em
nome do Senhor Senador Almir Pinto e no·seu próprio, a honra com que fo~
rarn distinguidos e designa o Senhor Deputado_Nosser Almeida para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio CarValho Rocha, Assistente de CQffiissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n'? 43,_ de 1982, que "altera a redação do artigo 142 da
Constituitão Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 16 DE AGOSTO DE 1982
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de mil noveeentos e oitenta e
_dois, às dezesseis horas. na Sala de Reuniões da Comissão de Fin-ailçaS, nOSenado Federal, presentes os Senhores Senadores Moacyr Dalla, Dulce Braga, Eunice Michiles, Milton Cabral, Passos Pôrto, Almir Pinto, Affonso Camargo, Laêlia de Alcântara e Deputados Josê Torres, Ubaldo Barém e Ludgero Raulino, reúne-se a Comissãõ Mista do Congres~o Nacional, incumbida
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de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 43, de
1982, que "Altera a redação do artigo 142 da Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Gilvan Rocha, Lázaro Barboza, Leite Chaves e Deputados_ Theodorico Ferraço, Magno Bacelar, Emídio Perondi, Edgard Amorim, Amadeu Geara,
Júlio Costamilan, Sarnir Achôa e Jorge Cury.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada
- a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Alriür -Pinto -COrividã -o Senhor Senador Affonso Camargo para funcionar como escrutiiuidor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte -resultado:
Para Presidente:
Senador Leite Chaves ... ~ .. , ..... -... -.- ...... _... .
Em Branco ......................... _....... -... .

11 votos
1 voto

Para Vice-Presidente:
Senadora Dulce Braga ......................... .

12

votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Senadores Leite Chaves e Dulce Braga.
Assumindo a Presidência a Senhora Senadora Dulce Braga, VicePresidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Senador Leite Chaves e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Ubaldo Barém para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente -de CoriliSsão, lavrei presente Ata
que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

a

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n9 44, de 1982, que "altera o artigo 184 da
Constituição Federal".
-I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I6 DE AGOSTO DE I982
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis horas e trinta· minutos~ na Saia da ComissãO de Finanças,
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Passos Pórto, Bernardino Viana, João Lúcio, Almir Pinto, José Lins, Agenor
Maria, Saldanha Derzi, Mauro -Benevides e Deputa-dos Josué de Souza,-lgo
Lasso, Delson Scarano, Ronan Tito e Peixoto Filho, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta: de Emenda à
Constituição n9 44, de 1982, que .. altera o artigo" 184 àa CcillStltuiÇão Fede-ral".
Deixam de coffiparecer, pOr motivo justificado, os Senhores_ Senad-ÕfesTancredo Neves, Pedro Siinon e Deputados-Ruy Bacelar, Ruy Silva, Gonzaga Vasconcelos, Nival Krüger, Roque Aras e Eloar Guazelli.
De acordo com o que preceitua o Regimento Corriúm, as-sume 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 à eleição do Presidente e- dO Vice-Presidente da- Coln-issão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Peixoto Filho para funcionar cOfio escrutinador.
Procedida a eleição verifica-se o_ Sê8uiriteresu1tado:
Para Presidente:
Deputado Ronan Tito ····c··~····-·····~-~~--~··-··· 1.3 votos
1 voto
Em branco ·········~···········--'--··-"'-·~··---·-Para Vice-Presidente:
Deputado lgo Lasso ................ -. . . • . . • • . . . . 13 votos
1 voto
Em branco ......... ·····-·····A··~-·-·A~··········
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Ronan TitO e Igo Lasso.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Ronan Tito agradece, em
nome do Senhor Deputado lgo Lasso e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Passos Pórto para relatar a matéria.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada,
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 45, de 1982, que "determina que as modificações in~
troduzidas, durante a legislatura, n_a legislação eleitoral, somente possam Vigorar a partir da- Iegislaturã subseqüente''.
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I7 DEAGOSTO DE I982
Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois, às dezesseis-horãs, na Sala de reuniões, da ComissãO de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores João Lúcio, Jutahy Magalhães, Lourival BaptiSta, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Dulce Braga,
Laélia de Alcântara, José Fragelli e Deputados Divaldo Suruagy, João Arruda, Januário Feitosa e MeOdes Melo, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n9 45, de 1982, que "determina que as modificações introduzidas, durante a legislatura, na legislação eleitoral, somente possam vigorar a
partir da legislatura subseqüente".
DeíXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores·
Itamar Franco, Henrique Santillo, Mendes Canale e Deputados Vinght Rosacio, Vicentl!- Guabiroba, Caio Pompeu, Murilo Mendes, Ralph Biasi, Mãrio
Moreira e Jorge Cury.
De acordo com o que preceitua o Regimento COinum, asSume a Presi-déncia, eventualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurem a, que declara instalada a Cotnissão.
- - Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irã proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distríbuidas as Cédulas, o Senhor Senadoi- Aderbal Jurema convida o SenhOr
Deputado João Arruda para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o -Seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Henrique Santillo ........ _...............
Em branco······-·-···-·~·-·-·-···"···················
Para Vice-Presiderite:
Senador Jutahy Magalhães ........ ~ ... ~..........
Em branco ..-.•..... ·-·~·-~ .............•..-.......

11 votos
1 voto
11 votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os
Senadores Henrique Santillo e Jutahy Magalhães.
- Asslliri"indo a- Presidêllda, o Sen-hOi -Senador Jutahy MagalhB.es, no
exerCício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Senador Henrique
Santillo e no seu próprio, a honra cOm que foram distingüidos e designa o Senhor DeputadO Januãrio Feitosa para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu,
Màrtiohõ- JOS~ dOs Siilios,-ASsiStente de Comissão, lavrei a presente Ata qlle,
l_id_a e aprOvada: será ãssinada pelo___SenhOr Presidetlte, demais membros da
Comissão -e i~â -à publi~ção.
S~nhores

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Consdtuicão n9 46, de 1982, que "acrescenta § 59 ao art. 15 da
Constituição Federal".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM I7 DE AGOSTO DE I982
Aos.dezessete dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
aóTS;- às de"zeSSeis horas e trinta minutos, na Sala da -ComissãO de Finança-S~
no Senãdo Federal, presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Aderba_l Jurema, Eunice Michiies, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Gabriel Hermes,
Gastão Müller, AlbertO -Silva e DepütadOs-Paulo Guerra, Isaac Newton, Rezende Monteiro e Carlos Santos, reúne~se a COmissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de estudar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constítuição n9 46, dC 1982, que ..acrescerita §59 ao art. 15 da COnstituiÇão
Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lázaro Barboza, Evelásio Vieira, Orestes Quércia e Deputados Rubem Medina, Cristina Cortes, Odulfo Domingues, Walmor de Luca, Antônio Annibdli, Tidei de Tim a e José BruilO~ --- -
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De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Almir PintO, qm:"âeclara instalada
a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão.
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Paulo Guerra -para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleiçãO, veiifiC3.-Se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Carlos Santos .............. ""~_r ••. .__.•• -·~.
Deputado Paulo Guerra ........ _, ................ ._

10_ votos
2 votos

Para ViCe-Presidente:

Deputado Rezende Monteiro .. ~ . ._ . . __ .............. ~ 11 votos
v... 1 voto
Deputado Isaac Newton .......
São declarados eleitos, respectivamente, Prestdente e Vice-Presidente, os
Senhores Deputados Carlos Santos e Rezende Monteiro.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Carlos Santos ag-radece,
em nome do Senhor Deputado Rezende Monteiro e no seu próprio, a honra
com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Almir Pintq para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
João Hélio Can~al_ho Ro_cha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e írâ -à publicação.
COMISSÃO MISTA
A

•••••••

.__ • • _• • • •

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n9

80, de 1982-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'i' I. 761,
de 1979, que "regulamenta o exercício da profissão de Supervisor
Educacional e dá outras providências".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1982
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e
dois. às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões da Coffiissão
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Bernardino Viana, Eunice Michiles e Deputados Júlio Campos e D]3.1ma Bessa, reúnese a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e eniitif
relatório sobre a Mensagem n• 80, de 1982-(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da
Câmara nº 1.761, de 1979, que .. regulamenta o exercício da profissão de Supervisor Educacional e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador
Franco Montara e Deputado Hildérico de Oliveira.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Bernardino Viana, 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 à Relatara, Senadora Euriice Michiles, que emite relatório à Memiagem n"' 80, de 1982-(CN).
Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado, por unanimidade,
nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Frederic Pinheiro Barreira, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata
que. lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e írã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nº 87, de 1982CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.935, de 20 de abril de
1982, que "revigora, até 31 de dezembro de 1982, as disposições do
Decreto-lei n9 1.627, de 2 de junho de 1978".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO D~ 1982
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezessete horas, na Sala da Comissão de FinanÇas; no Senado
Federal, presentes os Senhores Senad_ores João Lúcio, Moacyr Dalla, Dulce
Braga, Jutahy Bagalhães, Eunice Michiles, Gastão Mül!er, Alberto Silva, Affonso Camargo e Deputados Hélio Campos, Ronaldo Ferreira Dias, Diogo
Nomura e Maurício Campos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 87, de 1982-CN, do Senhor Presidente da
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República, submeten<~o à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto:.lei nº 1.935, de 20 de abril de 1982, que .. revigora, até 31 de dezembro de 1982, as disposições do Decreto-lei nº 1.627, de 2 de junho de
1978".
Deixam de _comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Milton Cabral, José Fragelli, Henrfque Santillo e Deputados Correia Lima,
Octacílio_Aimeida, JuareZ Batista, Tidei de Lima, Mario Stamm e Pedro Faria.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Senador Gastão Müller, que solicita, nos termos regimentais, adispensa da leiturà d3 Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da matéiia, Deputado Hélio Campos, que emite parecer favorâvel à Mensagem n9
87, de 1982-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, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente da Comissão-, á preSente Ata que, lida e aprovada, serã- aSsinada pelo senha!- Presidente e irã à- publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n9 88, de
I982~CN, do Senhor Presidente da República Submetendo à deliberaçãó do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.936, de 26 de
abril de 1982, que ''dispõe sobre o Empréstimo Compulsório em favor
da Centrais Elétricas Brasileiras SI A - ELETRO BRÁS''.

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1982
Aos vinte e _quatro dias do inês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dais, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Ber~
nardino Viana, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Jutahy_ Magalhães, Jorge
Kalume, Mauro Benevides e Deputado& Cunha Bueno, Mauro Sampaio, Parente Fi-ata, Darcy Pozza, Francisco Rollemberg e Francisco Libardoni,
reúne-se a Cõmissão Mista inCumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n' 88, de 1982-CN, do Senhor Presidente da RepúbliCa submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Dec~eto.:-lei n9 1.936, de 26 de abril
de 1982, que .. dispõe sobre o -empréstimo·compúlSório em favor da Centrais
Elétricas Brasileiras S/A - ELETROBRÃS".
Deixa"m de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores
Lãzaro Barboza, Pedro Simon, Dirceu Çardoso, Itamar Franco e Deputados
Raul-Bernardo, Cardoso Fregapani, P"aulo MarqueS, -PaulO Borges e Rubem
Dourado.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente, Deputado Francisco Libardoni, que solicita, nos termos regímen tais,
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 da matéria, Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer ravorãvel à Mensagem n9
88, de 1982~CN, nos termos de Projeto_ de Decreto Le_gislativo que oferece
como conclusão.
PÕsto em discussão _e votação, é o parecer aprovado, com voto vencido
do Senhor SenadÓr Mauro Benevides.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sã, Assistente._ de Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo SenhOr Presidente_ e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n"' 44, de 1982, que "altera o artigo 184 da
Constituição Federal".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1982
Aos trinta e um dias do mês de agosto de mil novecentos e oitenta e dois,
às dezoito hoias, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadore:s LourívalBaptista, Passos Pôrto, Bernardino
Viãna, João Lúcio, Almir Pinto, José Uns, Agenor Maria, Mauro Benevides
e Deputados Josué de SoUza, igo LassO, Delson Scarano e Ronan Tifõ,
reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constitu_ição n"' 44, de 1982, qu~. ''altera o artigo 184 da Constituição Federal".
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Deixam de comparecer, por motivo justifiCado~ os S_enhOtes Senadores
Saldanha Derzi, Tancredo Neves, Pedro Simon e Deputado Ruy Bacelar,
Ruy Silva, Gonzaga Vasconcelos, Nivaldo Kriiger, Roque Aras, Eloar Guazelli e Peixoto Filho.
Havendo número regimental, são_abe_rtos_os_trabalhos_pelo Sel'l:h()r Pre:
sidente, Deputado Ronan Tito, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como_
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presi_dente conced~_a palavra ao Senhor Relator,
Senador Passos Pôrto, qUe emite parecer· favorâvel à Proposta de Emenda à
.
Constituição nq _44, de 1982, na forma apresentada.
Posto em discussão e_ votação, é _o parecer aprovado sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro
Lopes de Sá, Assistente de Comissão, a presente Ata que, lida e aprovad.a, serã assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9
25, de 1982-(CN), que ''altera Dispositivos da Lei D9 5.692, de 1971,
referentes à profissionalização do ensino de 29 Grau".

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 24 DE AGOSTO DE 1982

Outubro de 1982

O livro de presença registra o comparecimento de apenas sete Senhores
Senadores. Não há núffiero -p-ara abertura dos traBalhos. Em conseqüência,
deixa de ser realizada a rçunião, dispensada a leitura da Ata da reunião anteriOr; que ê dada como aProvada, e adiadas as matérias constantes da pauta da
r:eunião de hqje, ql!--e nãp foi realizââ~-. -por falta de '"quorum".
São os seguintes, os projeteS CujOS paí-eceres -dos Relatores serão ap-reciados na próxífD.a reuni~o: Projeto de_ Resolução da Comissão de Finanças
sobre o Ofíóió_ "S" n'i' 3, de 1982; Projetas de-Resolução da Comissão de Eco-

nomia sobre as Mensagens n•s 53(82, 40f82, 7/82, 391/81, 272/81, 374/81,
368/81, 16/82, llj82, 404j8l, 383f8l, 400/81, 379/81, 376/81, 52/82,46/82,
51/82; Projetos de Lei do Senado n•s 57/82, 320/78, 262/80, 14/79, 7 j79,
287/80, 252/81, 159/80, 174/81, 262/81; Ofício SM 234/81; Projetos de Lei
do Senado n•s 286/81, 330/81, 17 j8l, 80/81, 53/79; Projeto de Lei da Câmara n• 79/79; Projeto de Lei do Senado n• 43/79; Projeto de Lei da Câmara n'
lj82; Projetos de Lei do Senado n•s 157/79, 197/78; Ofícios n•s 171/81-CN,
SMjll6jSl,~ SMj517f80; Projeto <!e Lei do Senado n• 80/79; Ofício"S"
01/82; Projeto de Lei~ do Senado n•.I03/80; projeto de Resolução n• 9/82.
Nada mais havendo a tratar, eu Daniel Reis de Souza, Assistente da.Comissão, por determinação do Senh_Qr Presidente, e para constar, lavrei esta
Ata que lida, e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

14• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 1982

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às ·ctezesseis horas e quarenta minutos, na sa!~ da Comissão de
Fina-nças, no Senado Federal, presentes asSenhores Senadores João Calmon,
Aderbal Jurema, Eunice Michiles, Gabriel _Hermes, João Lúcio, Moacyr

As n-ove horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil novecentos e
oiterlta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores José

Dalla, Laélia de Alcântara, Gastão Müeller e Deputados Rômulo Gaivão,

só, Almir Pinto, Tanctedo Neves e Bernardino Viana, para a reunião ordin_âria da Comissão de Coiisiituição e Justiça.
:beham de Conii)ã.recCr, -pOr motivo juStificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Presidente; Lehoir Vargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan,
Raimundo Parente, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves e Orestes Quércia.
O.livro de presença registra o comparecimento de apenas sete Senhores
Senadores. Não há, portanto, número regímental para abertura dos trabalhos. Em conseqüência, deixa de ser realizada a reunião, e convocada uma
reunião extraordinária para hoje às 16~00 horas, destinada à apreciação_das
matérias constantes. da pauta desta reunião, que não foi realizada por falta de
quorum ... O Presidente em exercício, o senhor Senador José Fragelli, dispensa
a leitura da Ata da_ reunião anterior, que é dada como aprovada.
S~? oss:egui~t~s,oS_p~ojetos ~lijõs pareceres dos Relatores serão apreciados na reunião eXtraordiriária de hoje à tarde: Projeto de Resolução da Co~
missão de FinãnçãS sobre o Ofíclo:uS" nç 3, de 1982; Projetas de Resolw;ào

Oswaldo Melo, Omar Sabino e Edson Lobão, reúne-se- a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examínar e emitir parecer sobre o Projeto

de Lei n• 25, de 1982 (CN), que. "altera dispositivos da Lei rio 5.692, de 1971,
referentes à profissionaliZação do ensino de 29 grau".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Evelásio Vieira, Affonso Camargo, Cunha Lima e Deputados Darcílio Ayres,
Salvador JulianeUi, Jo_ão Herculino, Paulo Marques, A.lCir Pimenta, Hild-érico- Oliveira e Edson Khair.
-- De acordo com o que preceitua o RegTin~nto-Comuin,~--a_ssume -a-PreSidência, eventualmente, o Senhor Senador AJ:ierbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
_
_
Em obediência a dispostivo "régimentàl, o -Senhor -Presidente eSClarece
que irá proceder à eleição do Preside:o.te e do_ Vice-Preside~te da Conlíssão.
Distribuídas as cédula_s, o Senhor Senador Aderbal Jurema convidã o Senhor
Deputado Omar Sabino para- funciona-r como ___ e_S_crutinador.
· -~
Procedida a eleição, verifica-se o s_eguin~ereSultad~:

Para Presidente:
Senador Affonso Camargo

•••

~

••• _ ~ • • •' • • • • •

~

• ..o" • • • _,.

~

-

12 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema ... ........".~:__r·-··: ······~c: llvotos.
Senador João Lúcio ......... ;::·~···········-··--··•
lvQto
São declarad_os eleitos, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Senhores Senadores Affonso Camarg~ e Aderbal_ Jurema. Assumindo a Presidência o Vice-Presidente eleito, Senador Ader-bãJ Jtirema, agradece em nome do Senhor senador- Affonso Camai-g6--e no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e designa o Senhor Depu_tãdos Rômulo Galvão para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião-e, para constar, eu,
João Hélio Carvalho, Assistente de ComisSão, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e_ irá à publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

13• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA, EM 5 DE MAIO DE 1982
Âs nove horas e trinta minutos do d_i_a_~i:oco de maio de mil novecentos e
oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, comparecem ós Senhores Senadores Aloysio
Chaves, Presidente; João Calmon, Aderbal Jurema,_Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Bernardino Viana e Lenoir Vargas, pai"a a reunião ordinãria da
Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado_, os Senhores Senadores
Murilo Badaró, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Franco Montoro, Mendes
Canale, Leite Chaves, Orestes Quércia, Tancredo Neves e José Fragelli.

Fragelli, 2•-Vice-Presidente, Moacyr Dalla, Aderbal Jurema, Dirceu Cardo-

-da Comissão de Ec.onomia sob(~ as Mensagens n•s 53j82, 40/82, 7/82,
'!gjj81, 712/81, 374(81, 368/81, 16/82, ll/82, 404/81, 383/81, 400/81.
379/81, 5Sf82, 54/82, 36fll2, 376j8l, 52/82, 15j82, 392/81, 56/82, 41/82,
2lj82, 46j82, 51/82; Projeto de Lei do Senado n• 57 (82; Projeto de Lei da
Câmara n•.53f80; PrQjetos de Lei do Senado n•s 103/80, 320/78, 262/80,
14(79, 7/79, 287f80, 252/81, 159(80, 174/81, 262/81; Ofício SM 23Aj_8J;
Projetos de Lei do Senado ~'s 286/81; 330/81, 17j8l, 80/81, 53/79; Projeto
de Lei da Câmara n• 79 /79; Projeto~ ae Lei do Senado n• 43f79; Projeto de lei
da Câmara n' 3/82; Projetas de Lei do Senado n•s !57 j79, 197 j78; Ofícios n•s
17lj8l-éN, SM7ll6(8T, SM/517/80; Projeto de Lei do Senado n' 80/79;
Ofício "S" l jSZ; Projeto de Resolução n'9f82.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Cohiíssão, Por determinação do Senhor Presidente; e para constar, lavrei esta
Ata que, lida .e aprovada, serâ por Sua ExcelênCia assinada.

IS• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 12 DE MAIO DE 1982
Às dezesseis horas do dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e
dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no
Anexo das Comiss.ões~ comparecem os Senhores Senadores José Fragelli, zç_
Vice-Presidente~ Bernardino_ Viana, Moac_yr Dalla, João Calmon, Aderbal
Jurema, Tancredo "N~ves e Martins Filho, para a reunião extraordinár_ia da
Co~issão _de Constitpição, e. J_~~tiça.
Deix~m de comParecer, pOr motivO Justificado,' os Senl).ores Senadores
A.loysio Chaves, Presidente,__ Lenoíf _yargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan,
Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite
Chaves e Ores~es Quércia~
Olivro de presença acusa o comPareci-mento de apenas sete Senhores Senadores. Não hã número regimental para abertura dos Trabalhos. Deixa,
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portanto, de ser realizada a reunião. O Presidente em exercício, o Senhor Senador José Fragelli, dispensa a leitura da Ata da reunião ãnterioi, que é dada
como aprovada. Em seguida, determina o adiamento, para a próxima reunião, de todas as matérias constantes da pauta desta reunião, que não foi realizada por falta de quorum.
São as seguintes as matérias cuja apreciação dos pareceres dos Relatores
é adiada para a próxima reunião: Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Ofício"S" n'i' 3, de 1982; Projetos_ de Resolução da Comissão
de Economia sobre as Mensagens nos 053/82, 040/82, 07/82, 391/81, 272/81,
374/81, 368/81, 016/82, 11/82, 404/81, 383/81, 400/81, 379/81, 55/82,
54/82, 36/82, 376/81, 052/82, 015/82, 392/81, 56[82, 41/82, 21/82, 046/82,
051/82; Projeto de Lei do Senado no 057/82; Projeto de Lei da Câmara no
053f80; Projetas de Lei do Senado nos 103/80,320/78, 262/80, 14/79, 07/79,
287/80,252/81, 159/80, 174/81, 262/81; Oficio SM 234/81; Projetas de Lei
do Senado no 286/81, 330/81, 017/81,080/81, 053/79; Projeto de Lei da Câmara no 070/79; Projeto de Leí do Senado no 043 f.79; Projeto de Lei da Câma'
ra no 330/82; Projetas de Lei do Senado no 157/79, 197/78; Ofícios nos
171/81-CN, SM/116/81; SM/517/80; Projeto de Lei do Senad_o no 0.80/79;
Oficio "S" 01/82; Projeto de Resolução no 09/82.
Nada mais havendo a tratar, eu Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, por determinaçãu do Senhor Presidente, e para constar, lavrei apresente Ata que, lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.
16• REUNIÃO (ORDINÁIÜA), R.EALIZÁD.;,.~EM r9 DE MAIO DE 1982
Às nove hoi-as e trinta minutos do dia dezenove de maio de mil nove_centos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, sob a Presidência do Senhor Senador
Aloysio Chaves~ Presidente, reúne-se a Comissão -de Constituição e Justiça,
com a presença dos Senhores Senadores Aderbal Jurem a, Raimundo Parente,
Lenoir Vargas, Bernardino Viana, Amaral Furlan, Franco Montoro, Leite
Chaves, Tancredo Neves e José Fragelii. Após o início dos trabalhos comparece o Senhor Senador Dirceu Cardoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, pelo PDS, os Senhores
Senadores Moacyr Dalla e Murilo Badaró; e, pelo PMDB, o Senador Orestes
Quércia. Em substituição -comparecem, respectivamente, os Senhores Senadores Almir Pinto, João Calmon e José Lins, do PDS.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior. que é dada como aprovada.
A seguir, o Senhor Presidente anuncia o item 1 da pauta, o Projeto de
Resolução da Comissão de Finanças ao Ofício"S" n'i' 3, de 1982, do Senhor
Prefeito MuniciPal de Rio Claro, Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senad_o Federal para contratar operação de empréstimo exte'rno no
valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares) destinada à implantação
de obras prioritárias naquele Município. Relator da matéria, Senador Amaral Furlan, apresenta parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Relator do projeto, Senador Amaral Furlan,
declara que embora tenha dado parecer favorável, deseja proceder a um reexame da matéria, tendo em vista informações colhidas junto à população do
referido Município, que considera o empréstimo oneroso àquela edilidade e,
ainda mais, por ter constatado in loco que os recursos provenientes da operação sob exame, além de deixar o Município altamente endividado, o deixa,
também, privado por longo tempo, de resolver uma série de outras necessidades básicas da cidade. Pelas razões que argüi, Sua Excelência solicita adiamento da votação do seu parecer, que é atendido pela presidência.
Em seguida, o Senhor Presidente anuncia o item 2 da pauta, o Projeto de
Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 53, de 1982, do
Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo André (SP) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 1.791.5CKLOOO,OO (um bilhão, setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil cruzeiros). O Relator, Senador Amaral Furlan, oferece parecer
favorãvel ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer ê colocado em
discussão e em votação, sendo aprovado, com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa ao item 3 da
pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia _sobre a Mensagém
n9 40, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
doe-Senado Federal, proposta dQ Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura Munícipal de Araçatuba (SP) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões,
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seiscentos e trirlta e quafio- mil cruzeiros). O Relator da matéria, Senhor Senador Amaral Furlan, oferece parecer favorãvel, por constitucional e jurídico_ O parecer, uma vez colocado em discuSsão e em votação, é aprovado com
voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso. Em decorrência da ausência do relator designado, Senhor Senador Murilo Badaró, o Senhor Presidente redistribui ao Senhor Senador Bernardino Viana para relatar, o Projeto de
~esolução da Comissão-de Economia sobre a Mensageni n9 7, de 1982, do Seilhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Pref6ítura Municipal de Belo Horizonte (MG), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e setecentos
mil_cruzeiros). O Relator oferece parecer favorável, por constituciOnal e jurídico. O parecer, uma vez colocado-êm discussã-O e ein Votação, é aprovado.
Passa-se ao item 5 da pauta, o ProjetQ de Resoll!ção da Comissão de Econofuüúioói'e a Mensagem n9 391, de 1981, do Senhor Presidente da República,
s-Librrietendo à aprovação- do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
d~ Faz~nda, para que seja autorizado o Gove:r:!lo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito n() valor de Cr$ 579.100.100,00 (quinhentos e setentae_n_ove milhões, cem mil e cem cruzeiros). O Relator, Senh_or Senador
Lenoir Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constituciOnal e jurídico. Não há debates, e o parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, -é_ilprovado, por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos e em
decorrência da ausência do Relator designado, Senhor Senador Murilo Badaró, o Senhor Presidente redistribuí o Projeto de Resolução da Comissão de
Ecôriomja _so.bre -a 1\:[ensagem_ n'i' 272, de 1981, o item 6 da pauta, ao Senhor
Senador Bernardino Vi'!_na, para relatar. A mensagem é do Senhor Presidente
âa_República, submetendo à aprovação d() S~nado F~deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Guaxupê (MG), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
184.350.600,00_ (cento e oiient~-t; quatro milhões, trezentos e cinqUenta mil e
seiscentos cruzeiros). O Relator oferece parecer favorável ao projeto, por
constitucjonal e jUrídico. A matéria, uma vez colocada em discussão e em votação, ê dada como aprovada. O Senhor Presidente anunCia o item 7 da pauta, o Proje_to de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n'i'
374, de ___!981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do S~nado Fede_çal, proposta do_ Senhor Ministro da Fazenda, para que;: seia
autorizada a Prefeitura Municipal de Nova Resende (MG) a contratar operação de crédito no valor cfe Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros). Em decorrência da
ausência do Relator designado, Senhor Senador Murilo Badaró, a Presidência redistribui o Projeto ao Senhor Senador Bernardino Viana, para relatar.
O Relator oferece parecer favorável, por constitucional e jurídico. Colocado
em -discussão e em votação o parecer, é o mes:nlO aprovado, por unanimidade.
Passa-se ao item 8 -da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia so_bre a mensagem n'i' 368, de 1981, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarapari
(ES), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 309.072.881,25 (trezentos e nove ~ilhões, setenta e dois mil, oitocentos e oitenta ~ um cruzeiros e
vinte_ e cinco centavos)_. Em decorrêr1cia da ausêncirl do Relator designado,
Senhor Senador Moacyr O alta, a Presidência redistribui o Projeto ao Senhor
Senador Raimundo Parente, para relatar. O Relator oferece parecer favorãvel, por constitucional e jurídico. COlocado em discussão e em votaçã_o o parecer, é o mesmo aprovado. O Senhor Presidente redistribui, também, ao Senhor Senador Raimundo Parente, para relatar, em decorrência da ausência
do Relator designado, o Senhor Senador Moacyr Dalia, o item 9 da pauta, o
Projeto de Resolução da Comissão de EconorriTã-Sobre a Mensagem n9 16, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado F~deral, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rialma (GO), a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e Oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros). O Relator oferece parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, é
aprovado, por unanirriidade. O Senhor Presidente anuncia, em seguida, o
item 10 da pauta, o Projeto de Resolução da Coriüssão de Economia sobre a
Mensagem n'i' 11, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministrei da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Gurupi (GO), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatro-cenlos e vinte e dois mil CrUUii'Os). Em decorr_ência da ausência do Relator

3872 Terça·feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

designado, Senhor Senador Moacyr Dalla, a Presidência redistribui o Projeto
ao Senhor Senador Rainiundo Parente, para relatar. O Relator oferece parecer favorável, por constitucional e jurídico ao Projeto que, Uffia vCz colOcado
em discussão e em votação, é dado como aprovado. Prosseguindo, o Senhor
Presidente passa ao item 11, da pauta, o Projeto-de Resolução da Comissão de
Economia sobre a Mensagem n9 404, de-1981, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, propo-sta do Senhor
MiniStro da Fazenda, para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Poconé (MT), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 138.164.974,38
(cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos). Em decorrência- da ausência
do Relator designado, Senhor Senador Moacyr Dalla, a fl:residência redistribui o Projeto ao Senhor Senador Raimundo Parente para relatar. O Relator
oferece parecer favorável, por constituCional e jurídica a inatêria, qual, unia
vez colocada em discussão e votação, é dada como aprovada. O Senhor Presidente anuncia então o item 12 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão
de Economia sobre a Mensagem n9 383, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fedeiral, propOsta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP), a contratar operação de crédito no vafor de Cr$ 319.360.800,00
(trezentos e dezenove milhões, trezentos e sessenta mil e oitocentos cruzeiros).
O Relator, Senhor Senador Amaral Furlan, oferece parecer favorável ao Projeto, por constitucional e jurídico. O parecer é cOlocado erll discussão, Usando
da palavra, para discutir, o Senhor Senador Dirceu Cardoso, que vota contrariamente ao parecer do Relator. Colocado em votação,- o parecer é aprovado, com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso. Em seguida, o Senhor Presidente passa ao item 13 da pauta, o PrOjeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 400-. de 1981, do Senh_or Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja: autorizada a Prefeitura Municipal de
Moji~Guaçu (SP), a contratar operação de crédito no valor de Cr$
627.324.000,00 (seiscentOs e vinte e sete milhões, trezentoS e vinte e quatro rriH
cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Amaral Furlan, oferece parecer favo~
rãvel ao projeto, por Constitucional e jurídico: O parecer, uma vez colocado
em discusSão e em votaÇão, é aprovado, Com voto vencido do Senhor Senador Dirceu Cardoso. O Senhor Presidente anuncia então o item 14 da pauta,
o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 379,
de 1981, do Senhor Presidente da- República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autori~
zada a Prefeitura MuniciPal de Riacho da Cruz (RN), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 3.072.000,00 (três milhões, setenta e dois mil cruzeiros). Em decorrência da ausência do Relator designado, Senhor Senador
Benedito Canellas, a Presidência redistribui o Projeto ao Senhor Senador
Bernardino Viana, para relatar. O Relator oferece parecer favorável, por
constítücíonal e jurídico. A matéria, ulna ·veZ co-locada em diScussão e em votação, é aprovada, por unanimidade. Em seguida, o Senh(_:>r Presidente passa
ao item 15 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre
a Mensagem n9 55, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitlifa- Municipal de São Josê dO Cedro {SC), a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Lenoir
Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constitUcional e jurídico. b
parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, é por unanimidade
aprovado. Dando continuidade, o Senhor Presidente anuncia o item 16 da
pauta, o Projeto de Resolução da COmissão de Ec_onomia sobre a Mensagem
n9 54, de 1982, do Senhor Presidente da Repúblíca, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor MiniStro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura- Municipal âe São José do Cedro (SC), a cOntratar
operação de crédito no valor de Cr$ 6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e
onze mil cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Lenoir Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer ê colocãdo
em discussão e em votação, sen'do o mesmo aprovado por unanimidade. Em
seguida, o Senhor Presidente anuncia o item_l7 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 36, de 1982, do Senhor
Presidente da República, submetendo à apfovaÇão do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo
do Estado de Santa Catarina a contratar o-peração de crédito no v-a16r de LrS
9.030.408_.827,11 (nove bilhões, trinta milhões, quatrocentos e oíto mil, oitocentos e vinte e sete cruzeiros e oilze centavOS). O Relãtor, Senhor Senador
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Lenoir Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer é posto em discussão e, submetido ein votação, ê o mesmo
aprovado. Pi-ossegüindo, o Senhor Presidente anuncia o item 18 da pauta, o
Projeto de Resolução da ComissãO cte EConomia sobre a Mensagem nQ 376,
de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Se~
nado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munfcipal de Ponte Nova (MG), a contratar operação de
Ciédito no valor de CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e -três milhões,
setecentos e oitenta e seis mil e quinheiito"s crUzei-ios). Em decorrência da aus_ência do relator designado, a Presidência redistribui o Projeto ao Senhor Senador Berna-rdino Viana. para relatar. O Relator oferece parecer favorável à
matéria, por constitucional e jurídica, a qual; uma vez colocada em discussão
e votação, é dada como aprovada. O Senhor Presidente anuncia então o item
19 da pauta, o Projeto de ReSOlU-Ção da COmissão de EcononlliSobre a -Mensagem ri9 52, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador (BA}, a contratar
opefação de Ciêdit() no vafár- de Cr$ 3.136.620.000,00 (três bilhões, cento e
trinta e seiS milhões, seisceritos é Vinte mil cruzeiros). Em decorrência da aüsência do relator designado, a Presidência redistribui o Projeto ao Senhor Senador Bernardino Viana, para relatar. O Relator oferece parecer favorável à
proposição, por constitucional e jurídica. Colocado o parecer em discussão e,
em votaÇão _é 9 mesmo aprOvado. O Senhor Presiderite passa ao item 20 da
pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem
n9 15, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autorizada a Prefeitura M-unicipar de Porto Feliz (SP), a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros). O Relator, Senhor Senador BernardiriO--Viana oferece parecer favorável ao projetO, por constitüCíorial e jurídico. O Parecer, uma vez colocado em discussão e
em votação é aprovado com voto vencido o Senhor Senador Dirceu Cardoso.
Em seguida, o Senhor Presidente ariuncia o item 21 da pauta, o Projefo deResolução da Comissão de Economia sobre a Mensag-em n9 392, de 1981, do
Senhor Presidente da RéPúbUca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro Oa FazenOã; para que seja autorizado o Go·
vemo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 55.521.300;00 (cinqUenta e cirico rilífhões, quinhentos e vinte e sete mil
e quinhentos cruzeirOs). O Relator, senhor Senador Lenoir Vargas, oferece
parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer, uma
vez colocado em discussão e em votação é aprovado, com voto vencido o Senhor Senador Dirceu Cardoso. O Senhor Presidente passa ao item 22 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n'?
56, de 1982, do Senlior --presidi:nte_-da República, submetendo -à aprovação do
Senado Federal~ proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a PrefeitUiã- MúfliCfpal de São Miguel do Oeste (SC), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 149.999.653,53, (cento e quarenta e nove
milhões, novecentos e n_oventa e nove mil, seiscentos e cinqUenta e três mil e
cínqí.lenta e três centavOs). O Relator, Senhor S'enador Lenoir Vargas, oferece
parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O pãrecer é c01oca:do em· discusSão e, em votaçã-ô, sé"i1.dá aprovado, c_om voto vencido o Senhor Senador Difceu Cardoso. O Senhor Presidente anuncia o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n'? 41, de 1982, o item
23 da pauta, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caçador (SC), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 5.447.000,00 (cinco milhõeS, quatrocentos e quarenta
e sete mil cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Lenoir Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer, uma vez colOCado em -discussão e em votação é aprovado, com voto vencido do Senhor
Senador Dirceu Cardoso. O Senhor Presidente passa ao item 24 da pauta, o
Projeto de Resolução da Comissão de EconOmia sobre a Mensagem n9 021,
de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado-Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 451.355.900,00 (quatrocentos e cinqUenta e um milhões, teientOS e CinqUenta e cinCo mil enoVecentos cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Lenoir Vargas, oferece parecer favorável ao projeto, por constituciOnal
e jUrídico. O parecer é colocado em discussão e em votação, sendo aprovado,
com voto venci_d.o do Senhor Senador Dirceu Cardoso, Em seguida, o Senhor
Pre_sidente anuncia o item 25 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão
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de Economia sobre a Mensagem n9 046, de 1982, do Senhor Presidente daReProsseguindo,_ discute a matéria o Senhor Senador Almir Pinto e manifeSta-se
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor
de acordo com as considerações expendidas pelo Senhor Senador José FraMinistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefiifúra MuniciPal de ftagelli, e acha, também, o parecer do Relator prático e objetivo. O último adiscutir o parecei:" é o Senhor Senador Amaral-Furlan e chama a atenção dos Sejibá (BA), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 57.881.000,00
(cinqdzdenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil cruzeiros). Em denhores Senadores para o desastre _que pode ocorrer nas próximas eleições se
corrência da ausência do relator designado, o Senhor Presidente redistribui o
não encot:!_trar uma fórmula salvadora para se evitar os votos nulos. Encerrada a discussão, o parecer é coloCado em vOtação, sendo o mesmo aprovado,
Projeto ao Senhor Senador Bernardino Viana, para relatar. O Relator oferece
votando com restrições, quanto às emen.das, os Senhores Senadores Tanc_redo
parecer favorável ao pro}eto, por constííucional e jurfdico. O parecer, uma
vez colocado em discussão e em votação, é aprovado, com voto vencido o SeNeves e _Dirceu Cã.rdo~o. Em seguida, o Senhor Senador Tancredo Neves
nhor Senador Dirceu Cardoso. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia o
pede a palavra e solicita ao Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente da
Comissão, que leve ao Presidente_ da Casa, o Senhor Senador Jarbas Passariitem 26 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economi;~ sobre a
nho, ao Líder da Maioria e à Presidência- do PDS as preocupações demonsMensagem n9 05 I, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da -Fazend8.,
tradas pelos Senhores Senadores durante a discussão do parecer do Senhor
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Salvador (BA), a contraSenador Aderbal Jurema, contrárias ao processo de vinculação integral do
tar operação de crédito no valor de Cr$ 782.884~6_QO,OO (setecentos e oitenta e
voto, a fim de que se possa encontrar uma solução que impeca que o pfóximo
dois milhões, oitocentos e oitenfa e quatro mil e seicentbs cruzeiros}: Em depleito se transforme num acontecimento dos mais deploráveis da nossa hiscorrência da ausência do relator designado, o Senhor Presidente redistribui o
tória política. Com a palavra, o Senhor Presidente se compromete a levar ao
Projeto ao Senhor Senador Bernardino Viana, para relatar. O Relator oferece
Presidente da Casa e à Liderança do Governo as opiniões expendidas pelos
parecer favorável, por constitucional e jurídica a matéria, a qual, uma vez coSenhores Senadores ~obre o assunto, conforme o requerimento formulado
locada em discussão e em votação, é aprovada, com voto vencido o Senhor
pelo Senhor Senador Tancredo Neves. O Senhor Presidente anuncia o item 31
Senador Dirceu Cardoso. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia o ítem 27
da pauta, o PrOjeto de Lei da Câmar:i n" 5_3, de 1980, de autoria do Deputado
da pauta, o Projeto de Resolução da ComissãO de Economia sobre a MensaJ G de Araujo Jorge, que altera o§ 2• do artigo 10 da Lei n• 4.591, de 16 de
gem n'i' 044, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprodezembro de 1964, que dispõe sobre o condomÍnio em edificações e ás incorvação do Senado Federal proposta do Senhor M_ioistro -da Fazenda, para que
porações imobiliárias, acrescenta-lhe novos parágrafos, regulamentando a
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Caxambu (MG), a contratar operealização de obras externas e internas nos edifícios, o quornm para decisões
ração de crédito no valor de Cr$ 123.939.000,00 (cento e vínte e três milhões,
rias reuniões de condomínio e dá outras providências. O Relator, Senhor Senador Amaral Furlan, oferece parecer favorável, por oportuno e conveniente
novecentos e trinta e nove mil cruzeiros). O Relator, Senhor Senador Bernaro projeto, na forma da Emenda de n9 1-CCJ (substitutiva) que propõe. Em
dino Viana, oferece parecer favorável ao projeto, por conStitucional e jurídidiscussão o parecer, a presidência concede-a palavra ao Senhor Senador Leco. O parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, é aprovado por
unanimidade. O Senhor Presidente anuncia então o item 28 da paU:ta,-0 Projenoir Vargas, que aborda alguns aspectos relativos ao desinteresse dos condôto de Resolução da ComfSSão de Economia sobre a Mensagem n'i' 71, de 1982,
minos de edifícios de participarem d3s Assembléias, onde, na maioria das vezes as minorias é que decidem. A sua preocupação se prente aos casos de altedo Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o
raçõe ~ubstanciais no prédio, que a seu ver exige quorum gualificado para deliberações._Concluindo as suas considerações, o Senhor Senador manifesta a
Governo do E'tado do _Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 29.079.200.000,00
sua intenção de proceder a um melhor exame da proposição e, para iãnto,
(vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. O Relator do Projeto, Serihor Senador Taopede vista do projeto, que é deferido pela presidência. O Senhor Presidente
credo Neves, oferece parecer favorável, por constitucional e jurídico~ O parepassa ao item 32 da pauta, o Projeto de Lei_ do Senado o" 262, de 1980, de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, qu~ "permite ao advogado ter viscer, uma vez colocado em votação é aprovado, cdm voto vencido o Senhor
Senador Dirceu Cardoso. Prosseguindo, o Senhor Presidente anuncia o item
ta de processo administrativo fora da repartição, alterando dispositivo da Lei
29 da pauta, o Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Men09 4.215, de 27 de abril de 1963, que "'dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos
sagem n9 35, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
Advogados do Braslt". O Relatof,-Senhor"Sena~or Lenoir Vargas oferece parecer favorável por constitucional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ que
aprovação do Senado Federal, pf6posta do Senhor Ministro da Fazenda,
propõe. Em discussão o parecer, o Senhor Senador Tancredo Neves pede a
para que seja autorizado o Governo do Est_ado do Rio Grande do Sul a conpalavra e considera o p_rojeto altamente illconveniente para os intereSSes da
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 206.675.000,00 (duzentos e seis miadministração. E cita, como _exemplo, a solicitação por um advogado à Delelhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros). O Relator do Projeto, Segacia da Receita Federal de processos ·instaur~dos para apurar crimes de sonhor Senador Raimundo Parente, oferece parecer favorável, por constitucionegação fiscal, onde o processo tenha que ficar em seu poder, por força de lei.
nal e jurídico. O parecer, uma vez colocado _em discussão e em votação, é
A i.niciativa, embora liberal, não convém ao interesse público, e, por essa raaprovado, com voto vencido o Senhor Senador Dirceu Cardoso. Dando conzão, vota contra o parecer do Relator. Encerrada a discussão, o Senhor Presitinuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente anuncia o item 30 da pauta, o
d~n_te coloca o parecer em votação, é o I!lesm.o· rejeitado, com votos conProjeto de Lei do Senado 57, de 1982, de autoria do Senhor Senador Itamar
trários dos Senhores SenadOres Tancredo NeveS, Aderbal Jurerna, João CalFranc~ que fixa as especificaÇões da cédula individual de votação a ser adomoo, José Fragelli, Rã.imundo Parente e Amaral Furlan. A presidência desigtada no pleito eleitoral de 1982. O Relator, Senhor Senador Aderbal Jurema,
na o Senhor Senador Tancredo Neves para relatar o Vencido, quanto a oporoferece parecer favorável, por constitucional e jurídico, na forma das Ementunidade e conveniência da matéria. Face à ausência dos Relatores, os Senhodas n9s 1, 2, e 3-CCJ que apresenta. Em discussão o parecer usa da palavra,
res Senadores Moacyr Dalla. Benedito Canellas, Lázaro Barboza e Almir
para discuti-lo, o Senhor Senador José Fragelli e considera a matéria profunPinto, a Presidência adia, para a próxima reunião, a apreciação dos seus parcdamente objetiva, por ter o Relator se preocupado com -o problema, indo no
cerenobre os Projetas de Lei do Senado nos 14/79,07(79, 252/81, 159/80 e
âmago da questão, deixando de lado considerações teórícas ou doUtrinâi"ias.
Concluindo, o Senhor Senador José Fragelli manifesta-se favorável ao pare174/81, r~spectivamente, os itens 33, 34, 35, 36 e 37, da pauta. Passa-se ao
item 38, o Projeto de Lei do Senado n9 262, de 1981, de autoria do Excer do Relator, qualificando-o como o eco da consciência da classe política
Senador Adalberto Sena, que altera o artigo i"' da Lei n9 5.8.59, de 1 I de debrasileira. Pede a palavra o Senhor Senador Tancredo Neves e nas_considezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão do empregado doméstico. O
rações que tece, discorda da tese jurídica que adotou a, verticalização e a vinRelator, Senhor Senador José Fragelli, oferece parecer favorável ao pro}eto,
culação do voto, o que considera livre, portanto, a mais autêntica manifespor constitucional e jurídico. Em discussão o parecer, o Senhor Senador
tação da consciência do eleitor. Segundo argumenta Sua Excelência, adotado
Aderbal Jurema declara tratar-se de uma classe que precisa s.er contemplada
o princípio da vinculação total, nas próximas eleições vamos ter um festival
com uma melhor legislação, e, por essa razão, vota com o Relator. Encerrada
de votos em branco e nulos, em virtude das deficiências eleitorais, principala discussão, e _colocado o parecer em votação. é o mesmo aprovado, por unamente no meio rural, cujo_ eleitorado_ não_ tem o preparo intelectual, o
equilíbrio e o domínio das suas ações_no ato de votar. Finalizando, o Senhor - nimidade. Os itens 39 e 40, o Ofício SM n• 234, de 1981, e o Projeto de Lei do
Senàdor Tancredo Neves declara que só vê uma maneira de corrigir os inconSenado n9 286/8 i - Complementar ficam adiados, em decorrE.nciã. da auvenientes da votação vertical, da vinculação integral do voto; .. é a separação,
sência dos Relatores, oS Senhores Senadores Franco Montoro_ e Benedito Canellas. O Senhor Presidente passa ao item 41 da pauta, o Projeto de Lei do Seem duas cédulas simples, dos votos proporcionais, dos votos- nlãJórifárloS:".
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nado n9 330, de 1981, de autoria do Senhor Senador Agerio"r Maria, que dis~
põe sobre professores visitanteS das autarquias federais. O Relator, Senhor
Senador João Calmon, oferece parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, ê
aprovado, por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia o item
42 da pauta, o Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1981, que "altera a redação
do§ 2• do artigo 6• da Lei 605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o pagamento de salãrio nos dias feriados civis e
religiosos", de autoria do Senhor Senador Orestes Quércia. O Relator, Senhor Senador Raimundo Parente, oferece parecer favorável ao projeto, por
constitucional e jurídico. O parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, é aprovado, por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o
Senhor Presidente passa ao item 43 da pauta, o Projeto de Lei do Senado n"'
80, de 1981, quÇ- ..Inádifica dispositiVo da vigente Consolidação das Leis do
Trabalho", de autoria do Senhor Senador Cunha Lima. O Relator, Senhor
Senador Raimundo Parente, oferece parecer favorãvel ao projeto, por constitucional e jurídico. O parecer, uma vez colocado em discussão e em votação, é
aprovado por unanimidade. Em decorrência da ausência do_ relator designado, o Senhor Senador Almir Pinto, deixa de ser apreciado o item 44 da pauta,
o Projeto de Lei do Senado n9 53/79; e, por solicitação dos membros da Comissão é adiada a apreciação do item 45, o Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de
1979, de autoriã do Deputado Theobaldo Barbosa. Em virtude da ausência
do relator designado, deixa de ser apreciado o item 46 da pauta, o Projeto de
Lei do Senado n"' 42/79. O Senhor Presídente anuncia o item 47, o Projeto de
Lei da Câmara 3, de 1982, que modifica o parágrafo único do artigo 17 da Lei
n'i' 6.448, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização política e
administrativa dos M unicípíos dos Territórios Federais e dâ outras providências, de autoria do Deputado Pauto Güerra. -o Relator, Senhor Senador
Amaral Furlan, oferece parecer favoráVel ao projeto, quanto ao mérito o
qual, uma vez colocado em discussão e em votação, ê dado como aprovado.
O Senhor Presidente anuncia eil.tão o item 48- da pauta, Emenda n9 1, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n9 157, de 1979, qu~ ..dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindowlhe o direito ao auxílio-doença
e à aposentadoria por invalidez", de autoria do Senhor Senador Franco
Montoro. O Relator, Senhor Senador Bernardino Viana, oferece parecer contrário à Emenda n<1l, de Plenário, por inconstífucíonal e, inclusive, quanto ao
mérito. O Parecer, ao" ser colocado em discussão e em votação, é aprovado,
com voto em separado, vencido, o Senhor Senador Franco Montoro. Em se_guida, o Senhor Presidente anuncia o "ité:Of49 da pauta, o Projeto de Lei do
Senado n9 197, de 1978, que acrç:scenta §§ 19 e 29 ao artigo 523 da Consolidação das Leis do Trabalho, de autoria do Senhor Senador Orestes Quércia
(em tramitação cóil]úilt3 Coiii o PLS-150/80, de autoria do Senhor Senador
Humberto Lucena). O Relator, Senhor Senador Tancredo Neves, oferece pa"
recer favorável ao PLS-197 /78, por constitucional e jufídic6, ficando, conseqüentemente, prejudicado o PLS 150/80. O Parecer, após ser colocado em
discussão e em votaçãõ, é dado como aprovado. Face à ausência do Senhor
SenadOr Murilo Badaró, ficam adiados os itens 50, 5_1, 52 e 53 da pauta, respectivamente, pareceres sobre as seguintes matérias: Oficio n'i' 171, de 1982CN, Oficio n' SM(ll6, de 23-J-81, Oficio n' SM/517, de 8-!0-80 e Projeto de
Lei do Senado n' 80, de 1979. O item 54, Projeto de Lei do Senado n• 287, de
1980, o Relator é o Senhor Senador Aderbal Jurema, que solicita adiamento
da apreciação do seu parecer, por ser o autor da proposição, o Senhor Senador Dirceu Cardoso, membro da Comissão~ 6 que é deferido pela presidência.
Os itens 55 e 56, o Oficio "S" n• l, de 1982, e o Projeto de Resolução n• 9, de
1982, também ficam adiados, face à ausência dos Relatores, os Senhores Senadores Dirceu Cardoso e Murilo Badaró. Por solicitação do Senhor Senador
Raimundo Parente, a Presidência determina a inclusão, n3. pauta- dÕs trabalhos, do Projeto de Lei da Câmara n"' 41, de 1981, qu~ .. altera a relação descritiva das rodovias do Plano Nacional de Viação 1 aprovado pela Lei n'i' 5.917,
de lO de setembro de 1973, e dá outras providências". O Relator, o próprio
Senhor Senador Rimurido Parente, emite parecer favorãvel ao projeto e à
Emenda n9 1, de Plenário, por constituciórüil e jurídica. Não há debates e o
parecer do Relator ê aprovado, por unanimidade.
Esgotada a pauta, o Senhor Presidente agradece a presença dos Senhores
Senadores e convoca, na forma regimental, uma reunião extraordinária da
ComisSãO -de COnstituição e Justíça, para- quínta~fc!íni, am-anhã, às 09:30 horas, para apreciação da Mensagem do Senhor Pr-eS.Iderite da República, subemtendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Dr. Orlando Teixeira
da Costa para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor President~
i7' REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALiZADA EM 20 DE MAIO

DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e
oitenta e dois, na sala de _reuniõ_es da Co.qlissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das COmiSsões, sob a presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Aderbal Jurema,
Bei-nardino- Viana, Tãncredo NeVes, MOãcyr Dalla, Martins Filho, Raimun.do Parente, Lázaro Barboza, Almír Pinto, Franco Montoro, José Fragelli,
Amaral Furlan e José Uns. Após o início dos trabalhos, comparecem os Senhores Senadores Leite Chaves e DirceU- Cardoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Mendes Canale e Orestes Quércia.
Havendo número reg:imeil.tal, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Não há e~pediente a ser lido. Em seguida, o Senhor Presidente, Senador
Aloysio Chaves. sendo relator da matéria constante_do item um da pauta,
convida o Senhor José Fragelli, 1QV ice-Presidente para assumir a direção dos
trabalhos. O Senhor Senad_or José Fragelli assume a presidência e determina
as providências necessárias para que a reunião possa funcionar em caráter-se~
creto. Cumpridas as formalidades regimentais, a reuníão passa ser secreta,
para apreciação da Mensagem n'i' 094, de 1982, do Senhor Presidente daRe~
pública submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Doutor
Qrlando Teixeira Õª- Costa para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Raimundo de Souza Moura. Relator: Senador Aloysio Chaves. Tornada pública
a reunião, reassume a presídência o Senhor Senador Aloysio Chaves, e concede a palavra ao Senhor Senador Amaral Furlan, que emite parecer favorável,
por constitucional e jurídico, ao Proje_to de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio. '"S" nQ 3, de 1982, do Senhor Prefeito Municipal de Rio
Claro, Estado de São Paulo, solicítando autorização do Senado Federal para
contratar operação de empréstimO externo no valor de US$ lO,OOO,OOO~OO
(dez milhões de dólares) destinado à implantação de obras prioritárias naquele Município. NãO há debates e o parecer é aprovado, com votos vencidos dos
SenhOres Senadores Lázaro Barboza e Dirceu Cardoso. Prosseguindo, o Senhor Presidente submete à discus_são e, em seguida, à votação, o parecer apresentado pelo Senhor Senador Bernardino Viana, favorável, por constitucional e jurídico, ao Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a
Mensagem n9 407, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Tocantinópolis (GO) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 67.767.700,00 (sessenta e sete
milhões, setecentos e sessenta e sete_ mil e setecentos cruzeiros). A proposição
se achava com vista ao Senhor Senador Dirceu Cardoso, que a devolveu à
Comissão sem apresentar declaração de voto. Nenhum Senhor Senador usa
da palavra para discutir a matéria~ A discussão é encerrada e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade.
Esgotada -a pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrada a reunião, lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da
Comissão, i pieseiite Ata, que lida e aprovada, serâ por Sua Excelência assin-ada.
18• REUNiÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparecem o Senhor Senador
Aloysio Chaves, Presidente, e o Senhor Senador Dirceu Cardoso para a reunião ordinária da Comissã·o de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral
Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes Quércia, Tancredo Neves e José Fragelli.
Verificada a inexistência-de número regimental para abertura dos trabalhos, o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é
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dada como apnwada. Em seguida, determina o adiamento, para a próxima
reunião, de todas as matérias constantes da pauta da reunião de hoje, que não
foi realizada por falta de quorum.
São os -seguintes, os projetas cujos pareCeres dós -relatores serão apreciados na próxima reuniào: Projetes de Resolução ·da Comissão de Economia
sobre as Mensagens n9S 383/81, 393/81, 013/82, 043/82, 387/81, 049/82,
008/82, 042/82, 362/81, 377/81, 39üj81, 020/82, 018/82,045/82, 038/82,
386/81, 014/82, 009(82, 012/82; Projetós de Resolução da Comissão de Finanças sobre os Oficias "Sn n9s 45/81 e 04/82; ProjetOs de Lei do Senado nºs
14/79, 07/79; Ofíciori' SM 234/81; Projetes de Lei do Senado n's 252/81,
047/82, 053/79, 174/81, 286/81; Projeto de Lei da Câmara n9 079/79; Projetes de Lei do Senado n9s 043/79, 287/80; Ofício "S" n9 Olj82; Projeto de Resolução n9 09/82; Ofícios n9s 171/81-CN, SM/116/81, SM/517/80; Projetes
de Lei do Senado n9s 080/79,340/80, 051(81; Projeto de Lei da Câmara n9
074/81; Ofício "S" n9 40/81 e Projeto de Lei do Senado n• 159/80.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, por determinação do Senhor Presidente, para constar, lavrei esta Ata.
que lida e aprovada será por Sua Excelência asSlii"a.CI.a.
199 REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 2 DE JUNHO DE 1982
Ãs nove horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil noveCentos e
oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissã.o, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, sob a Presidência do Sr. Senador Aloysio
Chaves, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos
Srs. Senadores Bernardino Viana, Almir Pinto, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Benedito Canellas, Dirceu Cardoso, José Fragelli e João Calmon. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes Quércia e Tancredo Neves. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos QS trabalhos e dispensa a
leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Não há expediente a ser lido. Passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e,
pela ordem. a Presidência concede a palavra ao Sr. Senador Bernardino Viana para emitir o seu -parecer sobre a Emenda de Plenárfo Oferecida ao Projeto
de Lei da Câmara n9 008, de 19"82, que "concede-pensão especial vitalícia ao
Doutor Gratuliano da Costa Brito e dã outras providêncí3.S". Não hã debates, e a Comissão, ·por unanimidade de seus membros presentes, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Emenda e ao projeto, por
constitueioiial e jurídico. Em seguida, a PreSidência concede a palavra ao Sr.
Senador Almir Pinto para emitir o seu-parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n• 343, de 1982, qu~ "dispõe sobre a dedução do lucro tributável para
fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas
realizadas com a construção, instalação e manutenção de creches destinadas
aos filhos de seus empregados". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede Vista Conjunta aoS Srs~ Senadores JOsé FragC:lli e Moacyr Dalla. Prosseguindo, a Presidência concede a palavra ao Sr. Senador Bernardino Viana
para emitir o seu pa:recefSobre a Emenda da Câmara dos Deputados oferecida ao Projeto de Lei do Senado n• 187, de 1979, qu~ "revoga o§ 39 do artigo
899, o artigo 902 e seus parágrafos e modifica a redação da alínel,l, "f' do inCiso I do artigo 702 da alínea. "a" do artigo 896, da Consolidação das Leis do
Trabalho, bem como do artigo 99 da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970".
Não há debates, e a ConiíSsão; por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao projeto e contrariamente à Emenda da
Câmara dos Deputados. Continuando, o Sr. Presidente faz a leitura do Requerimento de Urgência, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães, para o
Projeto de Resolução do Senado n9 037, de 1982, qu~ "altera o Regimerito Interno do Senado Federal". Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova a Urgência requerida. A seguir, a Presidência concede a palavra ao
Relator, Sr. Senador Bernardino Viana, do Projeto de Resolução do Senado
n• 037, de 1982, qu~ "altera o Regimento Interno do Senado Federal". O Sr.
Senador José Fragelli solicita a palavra para manifestar-se contraria-mente ao
projeto e ao substitutivO apresentado pelo Relator. Diz ó Senador Htodo o
cerceamento, Sr. Presidente, à ação de qualquer Senador, em Plenário,
parece-me que não deve ser ado ta do, sobretudo a essa altura do debate político nacional". O Relator da matéria, Senador Bernardino Viana, solicita a palavra e informa ao Senador José Fragellí que a matéria é objeto de acordo das
Lideranças do PMDB e PDS. Novamente com a palavra, o Sr. Senador José
Fragelli informa que preserlciou Os entendimentos que foram feitos pelas Lideranças no Senado mas, mesmo assim, não quer e não pode dar o seu voto
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favorável ao projeto, nem ao substitutivo apreseritado pelo Relator, sobretudo para que, em plenário, possa manifestar o seu modo de sentir e de pensar
sobre o problema político neste momento. Encerrada a discussão, a Presidência coloca a matéria em votação, e a Comissão aprova o parecer do Relator,
que conclui favoravelmente ao projeto, por constitucional e jurídico, na forma da Emenda n9 I-CCJ (Substitutiva), que oferece e pela rejeição das Emen-das I a 7, apresentadas ao projeto perante a Mesa. Votou Vencido o Sr. Senador José Fragelli. Ainda, pela ordem, a Presidência concede a palavra ao Sr.
Senador Raimundo Parente para emitir o seu parecer sobre a Mensagem nº
385, de 1981, ..do_ Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Souza (PB) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 57.600.000,00 (cinqUenta e sete milhões e seiscentos mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do
Relator, que conclui favoravelmente a Mensagem, por constitucional e jurídica. Confiiiilaildo com a palavra, o Sr. Senador Raimundo Parente emite o seu
parecer sobre o item seguinte da pauta - Mensagem n9 393, de 1981~ ..do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
34._668~015,32 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, quinze
i::Iui:.eiros e trinta e dois çentavos)". Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por constitucíõ"nal e jurídica. Dando continuidade aos trabalhos, aPresidência concede a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla para emitir o seu parecer sobre a Mensagem n9 013, de 1982, "do Sr. Presidente da Repúblcia,
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autoriz-ada a Prefeitura Municipal de Poço Branco (RN)
a contratar operação de crédito no valor de Cri 10.005.600,00 (dez milhões,
cinco mil e seiscentos cruzeiros). Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem,
por cosntitucional e jurídica. Prosseguindo, a Presidência concede a palavra
ao Sr. Senador Bernardino Viana para emitir o seu parecer sobre a MensaJ!emn• 043, de 1982, "do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Se_nado Federal. proposta do Sr. MiniStro- da Fazenda. para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cavalcante (GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 11.290.000,00 (onze -milhões, duzentos e noventa mil cruzeiros)". Não-há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por constitucional e jurídica. Continuando com a palavra, o Sr. Senador Bernardino
Viana eniite 6Seu parecer sobre a Mensagem nº 387, de 198l,.udo Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
ao Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado
de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros)". Não hã debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelemtne à
Mensagem, por constitucional e jurídica, tendo votado contrário o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Prosseguindo, a Presidência concede a palavra ao Sr.
Senador Raimundo Parente para emitir o seu parecer sobre a Mensagem n9
049, de 1982, '"do Sr~ Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura· Municipal de Passo Fundo (RS) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 627.324.000,00 (Séiscentõs e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova
o parecer do Relator. que conclui favoravelmente à Mensagem, por constitucional e jurídica, tendo votado contráriO _o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Em
seguida, a PresidêÕ.ciã. concede a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla para
emitir o seu parecer sobre a Mensagem no;o 008, de 1982,. "'"do Sr. Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. MiniStro da Fazenda, para que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de Caarapõ (MS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos_ mil cruzeiros)". Não hã debates, e a Comissão
aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por
constitucional e jurídica, tendo votaP,o contrário o Sr. Senador Dirceu Cardoso. A seguir, a Presidência concede a palavra ao Sr. Senador Bernardino
Viana para emitir o seu parecer sobre a Mensagem n9 042, de 1982, '"do Sr.
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, propsota do Sr. Ministro d~ Fazenda, para que seja autorizada a Prefeit_ura Municipal de Candelária (RS) a contratar operação de crédito no valor de CrS
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cru-
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zeiros)". Não há debates, e a Comíssão aproVa o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por con-stitucional e jurídica, tendo votado
contrârio O Sr. Senador Dirceu Cardoso. Continuando com a palavra, o Sr.
Senador Bernardino Viana emite o seu parecer sobi-e a Mensagem n9 363, de
1981, .. do Sr. Presidente da Repúblia, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Ministro dã: Fãzenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Cumari (GO) a cOntratar operação de crédito novalor de Cr$ 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e sete míl e novecentos cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, Por COnSiítuciOnal e jurícÜca,
tendo votado contrário o Sr. Senador Dirceu Cardoso. Prosseguindo com a
palavra, o Sr. Senador Bernardino Viana emite-o seu parecer--sobre iMensagem n'? 390, de 1981, .. do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que
seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de .crédito no valor de Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros)". Não há debates, e a ComiSsão aprova
o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por constitucional e jurfdíca. Ainda, com a palavra, o Sr. Senador Beinardino Viaria emite o seu parecer sobre a Mensagem n'? 020, de 1982, udo Sr, Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minsitro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 64.104.000,00
(sessenta e quatro milhões, cento e quatro mil cruzeiros)''. Não há debates, e
a Comissão aprova o parecer do Relator, que conclui fav-oravelmente a Mensagem, por constitucional e jurídica, tendo -vot3d0 -Contrário O Sf___ Senador
Dirceu Cardoso. Para relatar o item seguirite da pauta_, a Presidência concede
a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla que lê o seu parecer sobre a Mensagem n9 045, de 1982, "do Sr. Presidente da_República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Miriisti-o da Fazenda, para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fáftaleza (CE) a contraiar ope~
ração de crédito no valor de Cr$218.583.000,00 (duzentos e dezoito milhões,
quinhentos e oitenta e três mil cruzeiros)". Não há debates, e a Comissão
aprova o parecer-do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por
constitucional e jurídica. Ein Seguida, a Pft!sidênciã concedi a pãiavra aO Sr.
Senador Bernardino Viana para emitir o -seu- parecer sobre a Mensagem n'?
386, de 1981, "do Sr. Presidente da Repúblia, submetendo à aprovação do S0:
nado Federal, proposta do Sr. Minsitro da Fazenda, para que seja autorizado
o Estado da Bahia a contratar op-eração de crédito no valor de Cr$
1.241 .055.262,08 (hum bilhão, duzentos e quaierita e um milhões, cinqüenta e
cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros é oito centavos)", Não há debates, e a Comissão aprova o parecer do Reliitor, que conclui favoravelmente
à Mensagem, por constitucional e jurídica, tendo votado contrário o Sr. Senador Dirceu Cãrdoso. Continuando, a Presidência cOncede a palavra it.O Sr.
Senador Raimundo Parente para emitir o seU :Parecer sobre a Mensagein n<:>
014, de 1982, "do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que Seja autorizada a· Prefeitura Municipal de Porto Alegre (RS) a contratar operação de
cr~dito no valor de Cr$ 584.224.200,00 (quinhentos e oitenta e Quatro rrillhões, duzentos e vinte e quatro mil e duzentos cruzeíros)". Não há debates, e
a Comissão apróva o parecer do Relator, que conclui favoravelmente à Mensagem, por constitucional e· jurídica:; tendO votado contrãrio o Sr. Senador
Dirceu- Cardoso. Prosseguindo, a PreSidência corlcede á palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla para emitír o seu parecer sobre a Mensagem n" 012, de
1982, '"do Sr. Presidente da Repúblia, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Sr. Minsitro da Fazeridil, para que seja- aUtoriZada a
Prefeitura MuniCiPal de Pedro Avelino (RN) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 11.620.000,00 (onze'milhões, Seiscentos- e·vihte mil crUzeiros)". Não há debates, e a Comissão aprova o parecer ·da Relator, que conclui favoravelmente à Merisagem; por coOStitucional e jurídica, tendo votado
contrãrio-u- Sr. Senador Dirceu Cardoso. Continuando, a Pr6sid-ência COnCede a palavra ao Sr. Senador Benedito Canelas para emitir o seu parecer sobre
o Ofício "S" n• 045, de 1981, "do Sr. Governador do Estado do Mato Grosso
do Sul solicitando autorização -do Senado Fedei-ai para- cOntratar oPeração de
empréstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de
dólares) destinado ao Programa Viário de Apoio à-Produção Agrícola daquele Estado". Lido o parecer do Relator, a Presidência concede Vista ao Sr.
Sendor José Fragelli. Continuando com a palavra, o Sr. Senador Benedito
Canelas emite o seu parecei sobre o Ofício. "s'' ri9 ô04;-de f982. ''do Sr. Ôo~
vernador do Estado do Mato Grosso solicitando autorização do Senado Fe-

-

deral para contratar operação de empréstimo externo no valor de US$
100,000,000.00 (cem milhões de dólares) destinado a financiar Programa Rodoviário naquele EstadO'-,-_- 0- Sr: Senador José Fragelli soficita ·a palaVra para
externar o seu ponto de vista contrário aos pedidos de eÍnpréstimos por parte
do Estado do Mato Grosso do Sul. A Presidência esclarece ao Sr. Senador José Fragelli que o item que está sendo· apreciado é o r.f:ferente ao pedido de cmpréstimo pelo Estado do Mato GroSso. O Sr. Senador José Fragelli informa
que está falando sobre o Estado do -Mato Grosso do Sul para justificar o seu
voto para o item em discuSSão e diz o Senador; "se eu não der essas razões,
parece que estOu vOtando aqui contraditoriamente". "pois bem", continua o
Sr. Sen.ador, "-não Vou insistir nesS:à p·ãrte refefente-ao Estado do Mato Grosso do Sul, para:paSSar ao Estado do Mato Grosso, dando" o meu voto favorável a esse empréstiriio de 100 milhões de dólares para o Estado do Mato Grosso_. Em primeiro lugar, porque ele tem um Governador_ e um Governo capaz,
honesto, correto, que, a meu ver, vem desempenhando-se a contento da missão que lhe foi confiada de dirigir o- ESúiáci dO-Mato Grosso. Tem, também,
uni Secretário de Transportes, que conheço há muitos anos, cuja competência
é indiscutível. Conhec6ndo, também, como conheço bem o Estado do Mato
Grosso_,_ sei que- ele tem necessidades_ de_~sas i-odovías para tomar aquele impulso inicial que caracteriza o desenvolvimento econômico de um País e de
uma região" .... _''Se eu fiz, portanto, Sr. Presidente, aquela primeira referêncül "ão Estado do Mato Grosso do Sul, foi para justificar o meu voto favorável
que estou dando aqui e quero fazer o possível para dá-lo também em plenário
a favor desse empréstimo solidtado pelo Estado do Mato Grosso''. Encerrada a discuSsão,- a Presidência coloca-a matéria em votação, e a Comissão
aprova o parecer do Relator, que coriclUi favoravelffiénte ao OfíCio, por constitucional e jurídico, tendo votado contiárío o Sr. Senador Dirceu Cardoso.
Por determinação da Presidência, ficam adiadas as apreciações das seguintes
matêrias: Ofício "S" n' 007 (82; Mensagem n• 377 (81; Mensagem n• 018(82;
Mensagem n' 038(82; Mensagem n• 009/82; PLS n• 014(79; PLS n' 007 (79 e
Ofício. '"SM" nQ 234/81. Nadã mais havendo tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel Reis de Souza, ASSistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

a

20• REUNIÃO (ORDINÃRlA), REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil novecentos e
oitenta e dois, nã -sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores José
Fragelli, 29 Vice-Presidente, Almir Pinto e Aderbal Jurema, para a reunião
ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam d_e comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral
Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montara, -Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes_ Quércia e Tancredo Neves.
Constatada a inexistência .de número regimental para abertura dos trabalhos, a reunião deixa de ser realizada, a leitura da Ata da reunião anterior
dispensada, e dada como aprovada._ Em seguida, o Senhor Presidente em
exercício, o Senhor Senador José Fragellí, determina o adiamento, para a
próxima-reunião, de todas as matérias constantes da pauta da reunião de hoje, que não fáí realizada por falta de_ quornm,
São os seguintes Os projetas Cujos pareceres aos Relatores serão apreciados na próxima reunião: Projeto de Resolução da Comissão de Finanças,
-sobre o Ofício "S" n9 7/82; Projeto de Resolução da Comissão de Economia
sobre as Mensagens n•s 377 (81, 18/82, 38/82, 9(82, 48/82, 47/82; Projeto de
Resolução da Comissão de Firianças sobre o Ofício "S" n" 41 j8l; Projetas de
Iii do Senado n•s 19/82 .. 252(81, 47/82, 174(81, 53(79, 286/81; Projeto de
Lei da Câmara n' 79 (79; Projetos de lei do Senado n's 43 (79, 287 (80; Ofício
"S" n' 1(82; Projeto de Resolução n' 9/82; Ofício 17lf81-CN, Ofício
SM/116/81, Ofício SM/517/80; Projetas de Lei do Senado n•s 80/79,
340/80, 51/81; Projeto de Lei da Câmara n974f81; Oficio "S" n' 40t81; Pro·
jetos de Lei do Senado n's 159/80, 14/79 e Ofício SM n• 234/81.
Nada mais h-avendo a tritar, eu, Daníel Reis de Souza, Assistente da Comissão, por determinação do Senho_r__Presidente, para constar, lavrei apresente Ata que, lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.
21• REUNIÃO (ORDINÃRIA), REALIZADA
EM 16 DE JUNHO DE 1982
_

Às nove horas_ e trinta minutos do diadezesseis de junho de mil novecentos e oitentã e dois, na sala de reuilíões-aa:LõlnlsSã.O, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores

Outubro de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

Aloysio ChaVes, Presidente, José Fragelli, Leite Chaves, Lenoir Vargas e
Aderbal J urema para a reunião ordinária da ComiS_são de ConStituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sc;nhores Senadores
Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral Furlan, Moacyr Dalla, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montara, Mendes Canale, Orestes
Quércia e Taricredo Neves.
A lista de presença acusa o comparecimento de apenas cinco Senhores
Senadores. Não há número regimental para abertura dos trabalhos. Por essa
razão, a reunião deixa de ser realizada, e o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aProVada:, Em conseqüência
toda a matéria constante da pauta da reunião de hoje, que não foi realizada
por falta de quorum, fica adiada para a próxima reunião.
São os seguintes os projetas-cuja apreciaÇãO dO-s pareCeres dos Relatores
é, por determinação do S~hor Presidente, adiada: Projeto de Resolução da
Comissão de Finanças sobre o Oficio. "S" 7 j82; Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre as Mensagens n•s 377/81, 18/82, 38/82, 9/82,
48/82,47 /82; Projeto de Resolução da ComiSsão de Finanç~s sobre o Ofício
"S" n' 41/81; Projetas-de Lei do Senado n•s 19/82,252/81, 47(82, 174/81,
53/79, 286/81 (complementar); Projeto de Lei da Câmara n9 79/79; Projetas
de Lei do Senado n's 43/79, 287 /80; Ofício "S" n' 1/82; Projeto de Resolução no 9/82; Ofícios n's 171/81-CN, SM/116/81, SM/517/80; Projetas de
Lei do Senado n•s 80/79, 340/80, 51(81; Projeto de Lei daTâmara n' 74/81;
Ofício "S" n' 40/81; Projetas de Lei do Senado n's 159/lfO, 14(79, íj79 e Ofício SM no 234/81.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, AssiStente da Comissão, por determinação do Senhor Presidente, para constár, lavrei a p-resente Ata que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelência.
22• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 23 DE JUNHO DE 1982
Ãs nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comíssão, -na Ala Senador Ale~
xandre Costa, no Anexo das Comissões, compareCem- os S6nhores Senadores
Aloysio Chaves, Presidente, Almir Pinto, Raimundo Parente, Martins Filho,
José Fragelli e João Calmon para a reunião ordinária da Comi"ssão de Coristituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
A?erbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral
Furlan, Moacyr Dalla, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale,
Leite Chaves, Orestes Quércia e Tancredo Neves.
O livro de presença acusa o comparecimento de seis Senhores Senadores.
Não há número regimental para abertura dos trabalhos. Em face disso, a reunião deixa de ser realizada, a leitura da Ata da reunião anterior é dispensada e
dada como aprovada. Em seguida, o Senhor Presidente determina o adiamento, para a próxima reUnião, de todas as matérias constantes da pauta da reunião de hoje, que não foi realizada por falta de quorum.
São as seguintes as proposições cuja apreciação dos pareceres dos Relatores fica adiada para a próxima reunião: Projeto de Lei do Senado n9
363/81; Projeto de Lei da Câmara n' 126/81; Projeto de Lei do Senado n•
361/8!; Oficio SM 234/81; Projeto de Resolução da Comissão de Finanças
sobre o Ofício ··s" 07 /82; Projetas de Resolução da: Comissão de Económia
sobre as Mensagens nos 377/81, 018/82; 038(82; 095/82; 050(82, 079/82,
009/82, 048/82, 047/82; Projeto de Resolução da Comissão de Finanças
sobre o Ofício "S" n941j81; Projeto de Lei do Senado n' 088/ Projeto de Lei
da Câmara no 43/82; projetas de Lei do Senado no 377/81, 019/82, 252/81,
47/82, 174/81, 053/79, 286/81 (Complementar); Projeto de Lei da Câmara no
079/79; Projetas de Lei do Senado n's 043/79, 287(80; Oficio "S" n' 01/81;
Projeto de Resolução n' 09/82; Ofícios n•s !71(81-CN, SM/116/81,
SM/517/80; Projetas de Lei do Senado n' 080/79, 340/80, 051/8!; Projeto de
Lei da Câmara no 074/81; Oficio "S" n' 40/81; Projetas de Lei doSenado n•s
159(80, 14/79 e 07/79.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissã~, por determinação do Senhor Presidente, para constar, lavrei esta Ata,
que lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.
23• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 29 DE JUNHO DE 1982
Ãs dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e
dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no
Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores Aloysio Chaves,
Presidente, Almir Pinto, Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Martins Filho.
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José Lins e José Fragelli, para a reunião- extraordinária da Comissão de ConstituiçãO e -JuStiça-.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas~ Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral Furlan, Moacyr
Datla, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves,
Orestes Quércía e T ancredo Neves.
O livro de presença acusa o comparecimento de apenas sete Senhores Se-.
nadares. Não há número regimental para abertura dos trabalhos. Deixa, portanto, de ser realizada a reunião e convocada uma outra, também, em caráter
extraordinário, para hoje às dezessete horas com a mesma pauta da reunião
extraordinária desta manhã, que não foi realizada por falta de quorum. O Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada.
São os seguintes os projetas ~ujos pareceres dos Relatores serão apreciados na próxima reunião: Projeto de Lei do Senado n9 363/81; Projeto de Lei
_ da Câmara ri' 126(81; Projeto de Lei do Senado n' 361/81; Projeto de Lei da
Câmara n9 019/82; Projetas de Resolução da Comissão de Finanças Sobre os
Ofícios "S" n's 015/82 e 014/82; Projetas de Resolução da Comissão de Economia sobre as Mensagens n~'S 019/82; 336/81; Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio '"'S" 045/81; Projetas de Resolução da Comissão de Economia, sobre as Mensagens n9s 356[81, 057/82, 335/81,
09!T/82, 081/82; Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Ofício .. S" n9 07/82; Projetos de Resolução da Comissão de Economia sobre as
Mensagens n•s 377/81, 018/82, 038/82, 095/82, 050/82, 079/82, 009/82,
048/82, 047 /82; Projetas de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Oficio 'S" n9 4 I /8 I; Projetas de Resolução da Comissão _de Economia sobre as
Mensagens n•s 078/82, 082/82, 089/82; Projeto de Lei do Senado n' 019/82;
Projeto de Lei da Câmara n' 081/81; Projeto de Lei do Senado n• 088/82;
Projeto de Lei da Câmara no 043 /82; Projeto deLei do Senado no 377/81;
Ofício SM 214(81; Projetas de Lei do Senado no 252/8!, 047/82, 174/81,
053/79, 286/81 (Complementar); Projeto de Lei da Câmara n' 079/79; Projetas de Lei do Senado no 043/79, 287/80; Oficio "S" no 01/82; Projeto de Resolução n' 09j82; Ofícios n<'s 171(81-CN, SM/116/81, SM/5!7 /80; Projetas
de Lei do Senado nos 080/79, 340/80, 051/81; Projeto de Lei da Câmara n'
074/81; Oficio "S" 40/81; Projetas de Lei do Senado n•s 159/80, 14/79 e
07/79.
Nada mafs havendo a tratar, e para constar eu, Daniel Reis de Souza,
por determinação do Senhor Presidente lavrei esta Ata, que lida e aprovada,
serã por Sua Excelência- assinada.
4

24• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 29 DE JUNHO DE 1982
Ãs dezessete horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Cosüi, no Anexo das Comissões, sob a presidência do Sr. Senador Aloysio
Chaves, Presidente, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores Senadores Raimundo Parente,
Aderbal Jurema, Martins Filho, José Fragelli, Franco Montoro, José Lins,
Orestes Quércia, Dirceu Cardoso e Benedito Canelas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Amaral Furlan, Moacyr
Dalla, Mendes Canale, Leite ChaveS e Tancredo Neves.
Havendo_ número regimerital, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Não havendo expediente a ser lido, passa-se em seguida, à apreciação das
matérias constantes da pauta, e são apreciados os pareceres sobre as seguintes
proposições: 01) Projeto de Lei do Senado n' 363, de 1981, que "altera o parâgrafo único do artigo 511 e o anexo III da Lei n9 6.908, de 21 de maio de 1981, e
dá Qu_traS providências". Para apreciação da Emenda n9 01, de Plenário. Relator: Senador Bernardino Vianna. Parecer: contrário à Emenda n'? 01, de Plenário, por inconstitucional e injurídica. Estando ausente o Relator da ma~
téria, o Sr. Presidente lê o parecer, para conhecimento da Comissão, e o submet~ a discussão, concedendo a palavra io Sr. Senador Dirceu Cardoso, que
manifesta ponto de vista contrário à proposição, salientando,- que estranha o
fato de estar o projeto em regime de urgência, para beneficiar segundo Sua
Excelência, funcionários de nível elevado, enquanto funcionários de nível inferior, são esqueCidos. Finalizando, solicita vistas ao projeto, sendo deferido
pela Presidência. 02) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o
Oficio "S" n' IS, de 1982, do Senhor Governador do Estado de São Paulo,
solicitando autorização do Senado Federal, para contratar operação de empréstimo externo no valor deUS$ !50,000,000.00 (cento e cinqUenta milhões
de dólares), destinado ao Plano de Investimentos da Companhia do Metro-
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politano de São Paulo- METRO. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional ejurfdico. ColocadO-em discussãO o parecer, usa da palavra o Sr. Senador Dirceu Caidoso, tecendo considerações a
respeito do emprego a ser dado ao montante objeto do empréstimo, salientando, que embora não votando favoravelmente, sente-se impelidQ a agir da
mesma forma que anteriormente, quando igual autorização fo~ solicitada
pelo Governo de São Paulo, e concedida pelo Senado Federal, pois entende,
que o dinheiro que eStá sendO investido nO Metrô, tanto do Rio de Janeiro,
como no de São Paulo~ não pode sçr adiado, sob pena_de _qçasionar um prejuízo gravíssimo ao erãrio público, porque são obras que não podem ficar paralisadas, finalizando, acrescenta, que embora não votando favoravelmente,
não obstruirá sua tramitação. Não havendo mais quem queira fazer uso da
palavra para discutir o parecer, ê o-mesmo sUbmetido a votação, sendo aprovado. Com voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 03) PrOjeto de Resolução da Coinissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n9 14, de 1982, do Se-_
nhor Prefeito do Município de SãO Paulo, soliCitando- autorização do Senado
Federal, para contratar operação de empréstüno exteino ~o valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões-de dólares)~ destinado ao Programa de Investimentos da ComPanhia do Metropolitano de-São Paulo...:..._ METRO. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e j_urfdico.-Cofocado em discussão o parecer, usa Ga palavra o Sr. Senador Dirceu
Cardoso,--manifestando igual opinião externada com relação ao projeto anterior, salientando, que os mesmos argumentOs já usados com relação aos empréstimos com esta finalidade, também se ap1icam a esse. Encerrada a discussão sobre o parecer, é o mesmo submetido a votação, sendo aprOvado. Com
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 04) Projeto de _Resolução da
Comissão de Economia, sobre a Mensãgem n9 3J6- d"e 1981, do $enhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal_, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, parei qU.i-~ja autorizado o Governo doEstado de Pernambuco a contratar operação de crédito no valOr de Cr$
1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e quatro milhões, oitenta e
cinco mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Pa~ecer: favorável, por constitucional e jurídico. ColocadO em discussão, o Senador Dirceu Cardoso, manifestando-se contrariamente à concessão do empréstimo,
salienta que embora seja louvável o fim que se destina, ou seja, aplicação em
Centros de Estudos Supletivos, declara que votará contra o projeto. Encerrada a discussão e submetido o parecer a votação, é o mesmo aprovado. Com
voto vencido do Senador Dirceu Cardoso. 05) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 335, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federa], proposta do
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja aUtorizado o Governo do Estado
de Pernambuco a contratar operação de_ crédito no valor de CrS
1.046.450.500,00 (um bilhão, quarerlta e seis milhões, quatrocentos e cinqUenta mil e quiflhentos cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. ColoCado em discussão, manifesta-se o
Sr. Sellador Dirceu Cai-doso, na meslni linha de raciocínio anterior, externa
opinião contrária ao proJetO. Encerrada a discussão e posto em vqtação o parecer, é o mesmo aprovado. Com voto vencido do Senador Dircéu Cardoso.
06) Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sóbre a Mensagem n9
99, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta d_o Senhor Ministro da F~zenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de CrS 34.279.000,00 (trinta e quatro milhões e duzentos e setenta e nove mil cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. COlocado em discussão o parecer, o-Sr. Senador Martins Filho solicita vista-S ao projeto, sendo deferido
pela Presidência. 07) Projeto de Resolução dà Comissão de--EConOmia, sobre
a Mensagem n9 81, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Munici_pal de M_oreno (PE) a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 233.190.466,60 (duzentos e trinta e três
milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros-e sessenta centavos). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há discussão, ·e-ã -comissão po"r maioria-de vOtOs
aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sr. Senador Dii"ceu Cardoso. Havendo que se ausentar, o Sr. Senador A1oysio Chaves, passa a Presidência ao Sr. Semidoi José Fragelli. Assumindo, Sua Excelência prossegue na
apreciação da pauta, com item seguinte: 08fPrbjeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Ofício "S" n'? 07, de 1982, do Senhor Prefeito do
Município -de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal, para
contratar operação de empréstiino externo no- v3Ior 'de US$ 40,000,000~00
(quarenta milhões de dólares), destinado a Programa de Investimentos Urba-
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nos daquele Município. Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por conStitucíonà.l e jurídico. Colocado em discussão O parecer, usa da
palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso, diz que apesar- de rec-onhecer os
problemas que atingem São Paulo, para necessitar de recorrer a empréstimo
para satisfazer as obras municipais, entende, que estas devem ser realizadas
com os próprios recursos do município, razão pela qual, votarã contra o projeto. Encerrad~ a_discussão e posto em votação O parecer, é o mesmo aprovado. Com voto vencido_ do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 09) Projeto de Reso.lução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'? 377, de 1981, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife (PE), a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 95.072.500,00 (noventá e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não_há debates, e a Comissão, por maioria devotos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sr. Senador Dirceu
Cardoso. 10) Projeto de.Resolução"-da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 18,. de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo _do Estado de Pernambuco a contratar
_op~rg~.çã_Q_Qe créditQ___n__q_yalo_r_de Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões e
novecentos e trinta mil cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, usa da palavra o Sr. Senador Dirceu CardOso, que sustenta a tese contrária aos ernprêstimos para os Estados e Municípios, salientando, que embora seja este destinado à biblioteca, mas é aplicação que pode ser adiada. Encerrada a discussão e posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado. Com
voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 1I) Projeto de Resolução da
Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 38, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS) a co-ntratar operação de crédito no valor de Cr$
433.415.922,39 (q~atrocentos e trinta e três milhões, quatrocentos e quinze
mil, novecentos e vinte e dois çruzeiros e trinta e nove centavos). Relator: Senador _José Uns. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com
vo_to vet;~_9do do Sr. Senador Dirce11 Cardoso. 12) Projeto de Resolução da
cOmissãO de Econo-mia, sobre a Mensagem n~' 99, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirim (RN), a contra_tar operação de crédito no valor de Cr$
130.279.719,24 (cento e trinta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezcnove cruzeiros e vinte e quatro centavos). Relator: Senador Aderbal
Jurerna. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates, e a
_Comissão, por maioria de votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sr. Sen_ªQ9LD.irce_y__Cardoso~ 13) Projeto de Resolução da Comissão
de Economia, sobre a Mensagem n'? 78, de 1982, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Botelhos (MG ), a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 50.888.600,00
(cinqiienta milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer_: favorável, por constitucional ejurídi~
co. Não hã debates, e a Comissão~ por maioria de votos, aprova o parecer do
Relato:f"._Com vqto venCido do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 14) Projeto de
Resolução da Comissão _de Eçonornja, sobre _a Mensagem n'? 82, de 1982, do
~enhor Presidente d_<! República, submet_endo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de Pirapetinga (MG) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 50.888.600,00 (cin_qiienta rnilhÕe$, oitocentos e oitenta e oito mil
e ~eiscentos cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por maioria de
votos, aprova o parecer do Relator. Com voto vencido do Sr. Senador Dirceu
Cardoso. 15) .ProjetÇJ_ de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Men-.
sagem n~' -89, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado ~ederal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e três
milhõeS,- seiscentOs e Oltenta e cinço_ mil e setecentos cruzeiros). Relator: Senador Martins Filho. Parecer: favorãvel, por constitucional e jurídico. Não
há debates, e a Comissão, por rnaioriã. de votos,-aprova o parecer do Relator.
Com voto vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 16) Projeto de Lei do Senado n' 19, de 1982, que "dã nova redação ao artigo 370 do Código Civil".
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Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. Colocado em discussão, o Sr. Senador Dirceu Cardoso, solicíta vistas ao projeto, sendo deferido pela Presidência. A fim de que possa relatar
matéria, na qual funciona Como relator, o Sr. Senador José Fragelli, passa a
Presidência ao Sr. Seriador Aderbal Jurema. Assumindo a Presidência, o· sr.
Senador Aderbal Jurema dã contiiluídade aos trabalhos, passando ao item seguinfe: 16) Projeto de Lei da Câmara n• 81,~de 1981, que "assegura os Direitos de Autores Teatrais". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável,
por oonstituciorial e jurídico. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator. 17) Projeto de Resolução da Comissão de
Finanças, sobre o Ofício "S" n9 45, de 1981, do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando autorização do Senado Federal, para
contratar empréstimo exterrio no valor de USS 40,000,000.00-(quarenta milhões de dólares), destinado ao Programa Viário de Apoio à Produção Agríc_ola daquele Estado. Relator: Senador Benedito Cãnelas. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Colocado em discussão o parecer, U.Sã Oa palavra o Sr. Senador Jos~ Fragelli, externando opinião contrária à coficessão da
autorização- pretendida, em longa consideração que tece acerca da matéria.
Reportando-se ao grande endividamento do Estado de Mato Grosso do Sul,
que segundo Sua_ Excelência, não comporta mais dívida, fazendo recordar,
que semelhante solicitação já fora feita por aquele Estado,- quando:). época
solicitara trínta milhões de dólares relebrando, que grande esforço fora feito
pelo Senador Mendes Canale, para que o Senado não concedesse a autorização. Dessa forma, conclama aos seus pares, que votem contrariamente ao
projeto, a fim de negar a autorização solicitada. Encerrada~ discussão e posto em votação o parecer, a Comissão, por maioria de votos, o aprova. Com
votos vencidos dos Si's.- Senadores José Fragelli, Dirceu Cardoso e Martins
Filho. Reassumindo a Presidência o sr. Senador José Fragelli, é dado continuidade aos trabalhos, passando-se a apreciação da mat~ria seguinte. 18)
Projeto de Lei ela Câmara n9 74, de 1981, que aaltera a redação da Lei nO?
6.664, de 26 de junho de 1979, que "disciplina a profiSsão de geógrafo". Relator: Senador João Calmon. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Ao anunciar a matéria, o Sr. Presidente esclarece, que embora ausente oRelator, Senador João Cii.Imon, o seu parecer já havia Sído emitido em reunião
anterior, tendo na ocasião solicitado vistas do projeto o Sr. Senador Aderbal
Jurerna, que apresentou voto em separado, favorável ao projeto, por constitucional, jurídico e, no mérito, oPortu-no e COnveniente: E uma vez, não havendo discordânCia com o relator, submeteria a discussão e apoiamento o parecer, mesmo em sua ausência-. Colocado em discussão e nãO- havendo quem
queira fazer uso da palavra para discutir, é o mesmo- submetido a votação,
sendo aprovado por unanimidade. Passando tamb~m a integrar o parecer, o
voto emitido pelo Senador Aderbal Jurema. Face a ausência dos relatores
sobre as demais matérias, o Sr. Presidente determina o adiamento na apre~
ciação dos pareceres das seguintes proposições: ProjetOS de Resolução da Comissão de Economia, sobre as Mensagens n9s 19-, de 1982; 356, di-1981; 57, de
1982; 95, de 1982; 50, de 1981; 79, de 1982; 48, de 1982; e47, de 1982. Projeto
de Resolução da ComisSão de Fiilanças, sobre o Ofício "S" n9 41, de 1981.
Projetas de Lei'do Senado n•s 361, de 1981; 88, de 1982; 377, de 1981; 252, de
I 981; 47, de 1982; 174, de 1981; 53, de 1979; 286, de 1981; 43, de 1979; 287, de
1980; 80, de 1979; 340, de 1980; 51, de 1981; 159, de 1980; 14, de 1979; e 07, de
1979. Projetas de Lei da Câmara n•s 126, de 1981; 19, de 1982; 43, de 1982; e
79, de 1979. Projeto de Resolução no 09, de 1982. E, Ofícios "S"~ n•OI, de
1982; 40, de 1981; SM 234, de 1981; I 16, de 1981; 517, de 1980; 171, de 1980CN.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada,
serã assinada pelo Sr. Presidente.
25• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 4 DE AGOSTO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparece apenas o Senhor Senador
Aloysio Chaves, Presidente, para a reunião ordinãria da Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Dulce
Braga, Moacyr Dalla. Raimundo Parente, Dirceu C3.rdoSo, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes Quétcia, Tancredo Neves e José
Fragelli.
Não hâ número para abertura dos trabalhos. Por essa razão a reunião
deixa de ser realizada, e o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reu-

niãO-ariterior, que é dada como aprovãda. Em seguida, convoca uma reunião
extraOrdinária para amanhã, às nove lloras e trinta minutos, com as mesmas
matérfas constantes da pãuta da reunião de hoje, que foi adiada por falta de
quorum, e mais a MenS-agerri n9 162, de 1982, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor AI~
dir GUimarães Pãssarinho para exercer o cargo de MinistrO do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Firmino
Ferreira Paz.
São as segúíntes -as J:l"fciJ>OSições cuja apieciãÇão dos pareceres dos Relatores fica adiada para a próxima reunião: Projetes de Resolução da Comissão
de Economia sobre as Mensagens n•s 050(82, 356(81, 019(82, 048(82,
047 /82; Projeto de Resolução da Comissão de Finanças sobre o Ofício "S" n9
041/81; Projetes de Resolução da Conlíssão de Economia sobre as Mensagens n•s 079(82, 095(82, 057(82, 080(82, Ofício "S" n• 040/81; Profeta de Lei
da Câinara n' 079(79; Projetas de Lei do Senado n's 080(79, 377(81; Projetas
de Leida Câmara n•s 126(81, 019(82; Projetas de Lei ao Senado n•s 361/81,
047 (82, 088(82; Ofício SM n' 234(81; Projetas de Lei do Senado n's 252/81,
174(81, 053/79 e Projeto de Resolução n• 149/80.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Com-iSsão, pof determinação do Senhor Pi'esidente, Para constar, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será por Suá Exce1êncüi assinada.
26• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 5 DE AGOSTO DE 1982
Às nove horas e tririta minutos do dia cinco de agosto de mil novecentos
e oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissã-o, na Ala Senador Alexandre
Costa, no Anexo das Comissões, sob a presidência do Sr. Senador Aloysio
Chaves, Presidente, reúne-se extraordinariamente, a Comissão de Constituição e Ju_stiça, com a presença da Sr'- Senadora Dulce Braga e dos Srs. senadores Almir Pinto, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Martins Filho, Raimundo Parente e José Lins.
Deixam de comparecer por motivo justificadO, os Srs. Senadores Lenoir
Vargas, Murilo Badaró, Mqacyr palia, Dirceu Cardoso, Franco Montoro,
Mendes Canale,_ Leite Chaves,_ Orestes Qu~rcia, Tancredo Neves e José Fragelli.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa- a leitura da Ata da reunião_ anterior, que é dada como aprovada. A seguir, o Sr. Presidente dá ciência à Comissão de expediente recebido
da_ Liderança do PDS, através do qual, é índicada a Sr'" Senadora Dulce Bra-ga, para a vaga pertencente àquele Partido na Comissão, decorrente da Jicenciiltuia do Sr. Senador Amaral Furlan, passando assim, a integrar como
meffibro titular daquele Órgão Té_c:õ.ico;_ a·· referida Parlamentar. Prosseguindo, o Sr._Senador Aloysio Chaves, passa a presidência ao Sr. Aderbal Jurem a,
a fim de que poSsa relatar inatéria na_qual Tunciona como Relator. Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Aderbal Jurema, determina que em conformidade _com o Regimento Interno, a reunião torne-se secreta, para deliberar
sobre a Mensagem n9 162, de 1982, do -Senhor Presidente da República, submeterido à aprOvação do Senado Federal, a escolha do Senhor Aidíi Guimarães_ Passarinho, para exercer Õ Cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Firmino Ferreira
Paz. Relator: Senador Aloysio Chaves. Reaberta a reunião em carãter públi~
co, reassume a Presidênda o S~. Senador Aloysio Chaves, e dando continuidade na apreciação das demais matériaS Constantes da pauta, -concede a palavra ao Sr. SenadOr Almir Pinto, que emite parecer sobre as seguintes proposições: Projeto de Reso!ução da ~omissão de Ec~:momia, sobre a Mensagem
nO? _5Q_, de_) 982, -~o Senhor Presidente da _RC?púbÜca, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autoriZada a PrC:feitui'a Municipal de Piranga (MO), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e oito mil e seiscentos e ciriqüenta cruzeiros). Parecer: favofâvel, por
co~stitucional e jurídico. Não hã debates, e a Comissão por unanimidade,_
aprova o parecer do Rela_tor; Projeto de Resolução da Coml.SsãO -de Economia, sobre a Mensagem n9 356, de 1981, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senador Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a ·Prefeitura Municipal de Aparecida do
Taboado (MS) a contratar operação de crédito no váior de Cr$ 4.703.100,00
(quatro milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros). Parecer: favorãvel, por
constitucional e jurídico. Não hã debates, ~ a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator; Projeto de Lei do Senado n9 377, de 1981, que
"'com o objetivo de coibir o abuso dõ poder ecOnômico, proibe qualquer spé-
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cie de propaganda política nas 48 horas anteriores às eleições". Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, co~ a Emenda n~ 01-CCJ (S~bstitutiva)
que oferece. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de Lei do Senado n9 252, de 1981, qu~ .. exime do Imposto sobre a Renda, as quantias pagas a título de indenização por férias não
gozadas no curso do contrato de trabalho". Parecer: contrário, por inconstitucional e injurídica. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de Lei do Sena"do n9 174, de 1981, que. "altera dispositivos da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1913, na parte concernente ao
abono de permanência e dá outras providências". Parecer: contrário, por inconstituciorial e injurídica. Não hã debates, e a Comissão, por-unanimidade,
aprova o parecer do Relator; e Projeto de Lei do Senado n9 53; de 1979, que
"acrescenta e altera dispositivo na Lei riq, 6.179, de II de dezembro de· 1974,
que institUiu amparó previdenciário para os maiores de setenta anos e para os
inválidos"~ Parecer: contrário, por incánstitucioilal e injurídicQ. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade, aproVã O parecer do Relator. Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Si--. Senador Martins Filho, que
emite parecer sobre as seguintes proposições: Projeto- de ReSolução da Cámissão de Economia, sobre a Mensagem n9 19, de 1982, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor MirtíStro da Fazenda, para que seja autOrizadO -o Governo do Estado do
Piauí a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 1.616.164.560,00 (um
bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta cruzeiros). Parecer: favorâvel, por constitucional e jurídico.
Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Refator; Projeto de Resolução da Comissão de EConomía, sobre a Mensagem n9
48, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Miilistro da Fazenda, para que Seja autorizada a Prefeitura Municipal de-Marechal CârididO--Rõridon (PR),-a-contratar operação de crédito no valor de CrS 243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e doís m"il, seteCentos e dei ciuzeir6S
e oitenta centavos). Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há
debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de Resolução da Comissão de Economia, sObre a Mensagem n9 47, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR), a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 202.020.570,00 (duzentas e dois milhões, vinte mil e quinhentos e setenta cruzeiros). Parecer: favorável, por constitucional e jurídico.
Não hã debates, e a Comissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de Lei da Câmara n9 19, de 1982,oqu~ ..altera o CódigO de Processo Civil, para simplificar o processo de homologação judicial da partilha amigável e da partilha de bens de pequeno valor". Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive, quanto ao mérito. Não hã debates~ e a Comissão, por unanimídade, aprova o parecer do Relator; e Projeto de Lei do Senado n9 47, de 1982-DF, que "'dispõe sobre a criação de cargos na categoria de
Técnico de Controle Externo do Grupo Atividades de Controle Externo do
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras providências". Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. Não hã debates, e a Comissão,· por u-nanimidade, aprova o parecer
do Relator. Contínuarido, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador
Bernardino Viana, que emite parecer sobre as seguintes propásíçôCs: Projeto
de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o Oficio, "S" n9 41, de 1981, do
Serihor Governador do Estado de Goiás, Solicitando autcidzação- do Senado
Federal, para contratar operação de empréstimo externo nO valor de US$
50;000,000.00 (cinqüerita milhões de dólares), destinado aOs Programas de
Desenvolvimento Rural Integrado, Mineração e Infra-Estrutura Económica
daquele Estado''. Parecer: favorável, por constüucional e jurídico_. Não há
debates, e a Comissão, por unaniiriidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de Resolução da Comiss-ãO de Economia~ sobre a Mensagem n"' 79, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da FaZenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 5L767.900,00 (cinqUenta e um inilhões, seteCentos e
sessenta e sete mil e novecentos cruzeiros). Parecer: favorável, p6r constitucional e jurídico. Não há debates, e a ComisSão, pai unanimiditde, aprova o
parecer do Relator; Projeto de Resolução da CoffiiSsão de Economia, sobre a
Mensagem n9 95, de 1982, do Senhor Presidente_da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP), a contratar
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operação de crêdito no valor de 1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros). Parecer: favorável, por constitucional e jUrídico. -Não há debates, e _a Comissão, por urianimidade, aprova o
parecer do Relator; Projeto de Resolução da Comissão de Economía, sobre a
Mensagem n9 57, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprOvação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autOrizada a Prefeitura Municipal de Uberlâncfia (MG), a contratar operação de Crédito no valor _de_CrS 2.168.932.5.00,00 (dois bilhões,
cento sessenta e oito milhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentoS
cruzeiroS). Parecer: fãvorâvel, por constitucional e jurídico. Não há debates, e
a Corilissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator; Projeto de ResQlução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n' 80, de 1982, do Senhor Presiderite da República, -subineterido à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefefturã MUnicipal de Delfinópolis (MG), a contratar operação de crédito novalor de Cr$ 50.88-8.600,00 [cinqUenta milhões, oitocentos- e oitimta e oito mil e
seiscentos cruzeirOs). Parecer: fãvorável, por constitucional e jurídico. Não
há debates, e a Comissão, Por unanimidade, aprova o parecer do Relator; e
Prcijeto -de Lei da C1.mara- n9 126, de 1981, que. "autoriza a Comissão de Financiamento da Produção- CFP- a alienar os imóveis que mencíona".
Para- apreciação da Emenda n~' 1, de Plenário. Parecer: favorável, por constitucional e jtifídíca. 'Não há debates e a Comissão, por unanimidade, aprova o
parecer do Relator. Constando da pauta o ProjetO-de Lei do Senado n9 88, de
19S2., qu~ "iilsiitui coillribU.ição sobre o custo do prêmio dos seguros de vida
e aCidentes p·ess03.iS pãra fins de -amparo aos idosos e dá outras providências;
anteriOimente distribuídO ao_Senad:or Amarai Furlan, Para relatar, o Sr. Presidente o redistribui à Sra. Senâdora Dulce Braga; a quem concede a palavra
Para emiti i s-eu parecer.·-com a palàvia, -sua ExCelência apresenta parecer fa-VOiável aO Projeto, Por constftUcional e jurídico, inclusive quanto ao mêrito.
Não havendo debates, é o mesmo submetido à votação, sendo aprovado por
unanim[dãde~ A- seguir, o Sr. Presiâente cOncede a palavra ao Sr. Senador
Aderbal Jurema, para emitir pareCer sObre o Projeto de Lei do Senado n9 361,
de 1981, qw:;."acrescenta parágrafo à Lei n9 6.782, de 19 de_ maio de 1981",
que lhe é redistribuído. Com a palavra Sua Excelência prolata parecer favorável ao projeto, por constitucional e jurídiCo, iridusive quanto ao mérito. Não
há debates, e a Coiilissão, por unanimidade, aprova o parecer do Relator.
Para emitir parecer sobre as matérias constantes de pauta nas quais é o rela~
- tor, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador Raimurido Parente.
Com a palavra, Sua Excelência apresenta parecer ao Oficio SM n9 234, de
1981, ''consulta do Senhor Presidente do Senado Federal, sobre a convocação
do seguQdo SUPlente de Senador para- o Exercício do mandato nos casos_ de
afastamento dO titular por mOtivo dé Iiceriça". Que lhe foi redistribuído, concluindo, por apresentar um Projeto de Resolução que atualiza o Regimento
Interno do Senado FederaL Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator. Ainda com a palavra, Sua Excelência apresenta
parecer ao Projeto de Resolução n"' 149, de 1980, que .. acrescenta parágrafo
ao artigo 344 do Regimento Interno"; concluindo, pela anexação ao Projeto
de ResoluÇão n"' 9; -de 1982. Não há debates, e a Comissão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator. O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Sena-dor Bernardino Viana, que emite pàreCer, concluindo por apresentar projeto
de resoluçãO, ao Ofício .. S.. n9 40, de 1981, do Senhor Presidente do Supremo
TribUnal Federai, enca.ininhando ao_Sen_ado Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinãrio n9 93~912.1 do Estado de M-ato Grosso, o qual declarOu a inConst1tuc1õnaliâade parcial do ãrtigO 29 da Lei n9 3.482, de 9 de abril
de 1974, daquele Estado. Não há debates, e a ComisSão, por unanimidade,
aprova o parecer do Relator. Finalizando, o Sr. Presidente determina o adiamento na apreciação dOs parecereS sobre o Projeto de Lei do Senado n9 80, de
1979 e o Proje~o de Lei da Câmara n9 79, de 1979, face a ausência dos relatores.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assisten-te da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada,
será assinada pelo Sr. Presidente.
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27• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM li DE AGOSTO DE 1982
Às nove banis e trinta minutos dO düi onze de agosto de mil novecentos e
oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na sala Senador Alexandre
Costa. no Anexo- das COmissões, comparecem os Senhores Senadores Jos-é
Frag:eiii, Bernardino Viana, Dulce Braga, João Calmon, Aderbal Jurema,
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Leite Chaves, Moacyr Dalla e Almir Pinto, pará a reunião ordinãria da Comissão de Constituição- e Justiça.
Deixam de comparecer, por motivo-justifica-do, os Senhores Senadores
A1oysio Chaves, Presidente, Lenoir Vargas, Muri1o Badaró, Rainiundp Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, MendeS -Canal e, Ores te~ Quércía e
T ancredo Neves.
A lista de presença acusa o comparecimento de oito Senhores Senadores.
Todavia, o Presidente em exercício, o Senhor Senador José Fragelli constaia
não haver igual número presenteS na Sala, pÍ:tra abeitura dos trab_alhos. Por
essa razão, a reunião deixa de ser realizada, a leitura da Ata da reunião anterior é dispensada e dada como aprovada, e todas as matérias constantes ~a
pauta ficam adiadas para a próxiina- reunião.
~
.,-- - São os seguintes os projetes cuja apreciação dos pareceres dos Relato~es
é adiada: Projetos de Lei do Senado n•s 14/79, 07/79, 320/78 e-Js§(80;0fícios SM/517/80 e 171/81-CN; Projetes de Lei do ·senado nis 043/79, J4Ó/IÍO,
103/80, 286/81, 051/81, 287 /80; Projetá de Lei da Câmara n9 079/79; Projetes de Lei do Senado n•s 80/79, 118/80, 131/80, 286]79, 280(79; Projeto de
Lei da Câmara n• 060/82; Projetes de Lei dó Senado n•s 029/79, 222/8.0;
301/80, 081/Sf. 088/81 e 258/81.
Nada mais havendo a tratar, eu Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, por determinação do Senhor Presidente, púa constar, lavre{ à: presente Ata, que lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.
28• REUNIÃO, (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 18 DE AGOSTO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de mil novec~n
tos e oitenta e dois, na sala de reuniões da ComissãO, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Presidente, Bernardino Viana, Almir Pinio~- Raimundo Parente, Martins Filho e Dulce Braga para a reunião ordinária da. Co_!11issã6 de
Constituição ·e "JUstiça.
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, oS Sen)10res Senadores
Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves, Ofestes Quércía, Taocredo Neves e José Fragelli.
Constatada a inexiStência de número regimeil"tãfPara abertura dos trabalhos, a reunião deixa de ser realizada, e o Senhor Presidente dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. Em seguida,
convoca uma reurtião-estráotdinãria para hoje, às dezoito horas, com as mesmas matérias constantes da pauta da reunião ordinária que não foi realizada
por falta de uquorum", e mais o Projeto de R~solu9ão aprese11tado pela Comissão de Finanças sobre o Oficio ..S" n9 5, de 1982, do-Senhor Governador
do Estado de Mato Grósso do Sul, solicitando autorização do Senãdô Federal para contratar operação de empréstimo e"xtein<?_ nO valo!_ d-e Uss
60,000~0a (sessenta rm1hões -de dólares) destinado aO "Desenvolvimento do
Programa Viário de Apóio à Produção Agricula do Est_adO; 6, o ~rojeto de
Lei da Câmara n• 91, de 1982, que "modifica disposiÇões âa lei it• 5.Jos; de 21
de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito~·.
São os seguintes os Projetes cuja ap:redaÇâ:O dOs par~céfes -dOs Re!a"lores
fica adiada para a próxima reunião.-_ Projetes de Lei dà Sen_ado n9 941}?9~
007/79, 320/78, 159/80; Ofícios SM/517/80 e 171, de 1981-CN; Projétos-de
Lei do Senado n• 043/79, 340/80, 103/80, 286/81 (Complementar), 051/81,
251/81, 287/80; Projeto de Lei da Câmara n• 079/79; Projefosdé Lei do Senado n•s 080/79, 118/80, 131/80, 28"6/79, 280/79; Projeto de Lei da Câmara
n• 060/82; Projetes de Lei do Senado n•s 229/79 (Complementar), 222/80,
301/80, 081/81,08-8}81, 258/81; Projetes de Resolução da Comissão de Economia sobre as Men-sagens n"'s 39/82 e 88/82.
·
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, por determinação do Senhor Presidente, e para co-nstar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada, serã por Sua Excelên-Cia assinada.
29• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 18 DE AGOSTO DE 1982
Às dezoito horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de reuniões da Comissão, na Ala Seriado r Alexandre Costa, sob
a presidência do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se, extraordinariamente, a COmiSsão-de Cons_tiiuiÇao-e Justiça, com a presença dos
Senhores Senadores Bernardino Viana, Benedito Canellas, Lenoir Vargas,
Raimundo Parente, João Calmon, Aderbal Jurema, Martins Filho, Mendes
Canale _e Almir Pinto.
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Deixam de comparecer, pOr motivo jUStifiCado, os Sénhores Senadores
M urilo Badaró, Dulce Braga, M oacyr- Datla, Dirceu Cai"doso,-Franco Mon.:
toro, Leite Chaves, Orestes Qué.rcia, T~mcredo Neves e José Fragelli.
HaVendO número regirrieilt3.I; o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da_ Reunião anterior, qUe é dada como
aprovada. - Em seguida, o Senhor Presidente comunica aos Senhores Senadores que
recebeu_ expediente do Instituto dos Advogados_ de São Paulo, em que aquela
entidade externa a sua posição contrária à aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n• 74, de !982 (n' 4.196-C/80, na origem), de autoria do Deputado
Jorge Ferraz, bem como solicita o apoio dos membros do Senado Federal
para que rejeitem a proposição em tela, pelas razões que expõe. A presidência
determina a juntada do docurl).ento ao processo e a distribuição de cópias aos
membrQs da- Comissão. Não havendo mais expediente a ser lido, o Senhor
Presidente passa à apreciação das matérias constantes d~ pauta, e são relatados os seguintes projetes: I) Projeto de Lei do Senado n• 320, de 1978, que
. ''dispõe sobre a remuneração mínima dos vigilantes que militam em instituiçÕes bancárias e congêneres e dá outras providências". Relator: Senador
Aderbal Jurema, a quem a matéria é redistribuída. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico, inclusive, quailto ao mêrito. Não há debates e o parecer é aprovado, por J..manimídade. 2) _Projeto de Lei do Senado n"' 340, de
1980, que "acrescenta parágrafo único ao art. 373, da Consolidação das Leis
do Trabalho, facultando à empregada com prole o direito à jornada de trabalho reduzida, com remuneração proporcional". Realtor: Senador Aderbal Jurema, a quem a materia é _redistribuída. Parecer: favorável, por constitucionãl
e jurídico. inclusive, quanto ao mérito: Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 3) Projeto de Lei do Senado n• 103, de 1980, quç "disp_õe sobre o retorno _à atividade de aposentado pela Previdência Social". Re-lator: Senador Aderbal Jurema, ~quem _a_matéria é redistribuída. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive, quanto ao mérito. Não hája
debates e o _parecer é aprovado por unanimidade. 4) Projeto de Lei do Senado
r{"' 286, de 1981 (Complementar) que '"'autoriza os empregados a utilízar o seu
saldo_ PIS/PASEP para a aquisição ou construção de casa própria''. Relator:
Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico,
inclusive, quanto ao mérito. Não há debãtes e o-pãrecer é aprovado por ul"!animidade. 5) Projeto de Lei do Senado nll 51, de 1981, que. "dá nova redação
ao§ l•do art. 39 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, que regulamenta
o Direito Autoral no Brasil". Relator: Senad_or Raimundo Parente, a quem a
matéria é redistribUída. Parecer:_ favorãvel, por constitucional e jurídico, i_nclusi.v~ quanto aO mérito. Não há debates -e o parecer é aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei do Senado n• 287, de 1980, quç "dispõe sobre a
criação de sa)as especiaiS: para a exibição de obras cinematográficas vedadaS
aos circuitos comerçjais e dá ou~ras providências". Relator: Senador Aderbal
Jure~a. Parecer: pelo sobrestamento do Projeto. Não há debates e o parecer
~aprovado por unanimidade. 7) Emenda Substitutiva apresentada pela Comissão de Legislaç_ão Social ao Projeto de Lei da Câmara n"' 79, de 1979, que
Hacrescenta parágrafo ao artigo 59 da Lei o<? 3.807, de 26 de agosto de 1960, ·
que dispõe sobre a Lei Orgânica da Pfevidência Social, alterada pela Lei nll
5.890, de 8 de junho de 1973". Relator: .Senador Bernardino Viana. Parecer:
contrário ao substitJ,ltivo e aq Projeto, pOr injllfídicós e inconvenientes. Aprovado, com voto em_ separado, vencido, apresentado pelo Senador Franco
Moritor~:L 8) Projet_(l de Lei -~-o Senado nll 118, de 1280, qu~ .. altera aredaçã~ do ar-tigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que a prescrição bienal seja contada a partir d3 _Cessação do contrato de trabalho"; e,
Projeto de Lei do Senado n"' 126, de _l980, que '"'acrescenta parágrafo úniCo âo
artigo 11 da Consolidação das Leis çlo Trabalho" -tramitação conjunta.
Relator: Senador Raimundo Parente, a quem a matéria é redistribuída_. Parecer: favoráve'l ao PLS 118, de 1980, por constitucional e jurídico e pela prejudicialidade do PLS 126, de 1980. Não há debates e o parecer é aprovado por
unanimidade. 9) Projeto de Lei do Senado n• 131, de !980, que "obriga a
apresentação semestral da conta corrente aos investidores dos incentivos fiscais". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: contrário ao projeto
quanto ao mérito, inoportuno e inconveniente. Aprovado, com voto vencido
do Senador Mendes Canale. 10) Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1979,
que .. assegura aposentadoria com salário integral à mulher segurada do
INPS". Relatot: Senador Aderbal Jurem a. Parecer: contrário, por injurídica.
Aprovado, com voto vencido do Senador Mendes Canale~ 11) Projeto de
Lei do Senado n9 280, de 1979, que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Ort._optista e dá outras providências"; e, Projeto de Lei do Senado n9 342, de
1979, qu~ "regulamenta a profissão de Ortoptista e dá outras providências".
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Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: contráiio ao PLS 280~ _d_e 1979, por
inoportuno e inconveniente; e, ao PLS 342, de 1979, por inconstitucional e injurídica. Aprovado, com voto vencido do Senador Mendes Canale e voto em
separado, vencido, apresentado pelo Senador Franco Montoro. 12) Projeto
de Lei da Câmara n• 60, de 1982 (3.427-B/80, na origem); que "dispõe sobre a
regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favoráVel, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 13) Pr.ojeto
de Lei do Senado n'il 229, de 1979- (Complementar), quç "instituí auxiliodoença em favor do trabalhador rural e dá outras providências". Relator: Senador Alrnir_Pinto. Parecer: contrário, por incoilstitucional. Aprovado, com
voto vencido do Senador Mendes Canale. 14) Projeto de Lei do Senado n"'
222, de 1980, que;;. "dispõe a respeito do máximo rigor à proteção e fiscalização dos alimentos de consumo humano, introduzindo alterações no
Decreto-lei n'il986, de 21 de outubro de 1969", __ Relator: Senador.Raimundo
Parente, a quem a matéria é redistribuída. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Nã_o há debates e o parecer é aprovado, por unanimidade.
15) Projeto de Lei do Senado n~' 301, de 1980, quç ~'dispõe sobre benefício
que especifica: aos -profiSsionaís liberais com mais de setenta anos de idade".
Relator: Senador Bernardino Viana, a quem a matéria é redistribuída. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive quanto ao mérito. Não
há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 16) Projeto de Lei do
Seilado n'? 258, de 1981, qu~ .. autoriza a Empresa Brasileira de Filmes S/ A EMBRAFILME- a discipliiiar iitclusão obrigatória de filmes nacionais de
longa e curta metragem nas programações das estações de televisão". Relator: Senador Orestes Quércüi; Parecer: favorável, pela constitucionalidade. A
presidência concede vista do projeto ao Senador Bernardino Viaria:
17) Projeto de Resolução da Comíssão-·de Economia, sobre a M~nsagem n9
39, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da- Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 87.786.000,00 (oitenta e sete milhões, setecentos e oitenta
e seis mil cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não há debates e _o parecer é aprovado, por
unanimidade. 18) Projeto de Resolução da ComiS_São de_ Economia, sob~e a
Mensagem n• 88, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor MintStro da Fa~enda,
para que seja autorizado o Governo do Esta.d._Q_d_e Minas Gerai_s, a contratar
operação de crêdito no valor de Cr$ 1.770.741.100,00 (hum bilhão, setecentos
e set.enta milhões, setecentos e quarenta e um mil e cem cruzeiros). Relator:
Senador Aderbal Jurema, a quem a matéria é redistribUída. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado por
unanimidade. 19) Projeto de Resolução da Comissão de Finanças, sobre o
Oficio n9 5, de 1982, do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso do
Sul, solicitando autorização do Senado Fedenil, para contratar operação de
emprêstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), destinado ao Desenvolvimento do Programa Viário de Apoio à Produção Agrícola do Estado. Relator: Sen~dor Benedito Canellas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. A presidência concede vista conjunta
aos Senhores Senadores Mendes Canale, Raimundo Parente e Bernardino
Viana. 20) Projeto de Lei daCâmara n• 91, de 1982, "modifica disposições
da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de !966- Código Nacional de Trânsito".
Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e
jUrídico. Não há debates e o parecer é aprova9o por unanimidade.
A presidência determina o adiamento, para a próxima reuniãO,- da apreciaçã-o dos pareceres dos Relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de
Lei do Senado n• 14, de 1979; Projeto de Lei do Senado n• ()()7, de 1979; Projeto de Lei do Senado n• !59, de 1980; Ofício SM/517/80; Ofício 171, de
1981; Projeto de Lei do Senado n• 43, de 1979; Projeto de Lei do Senado n'
80, de 1979; Projeto de Lei do Senador n' 81, de 1981 e Projeto de Lei do Sénado n• 88, de 1981.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel
Reis de_Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 1ídã. e aprovada,
será assimida pelo Senhor Presidente.

a

30• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
EM 25 DE AGOSTO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniõeS da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Sena-
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dores Aderbal Jurema, Raimundo Parente, Moacyr Dalla, Bernardino Viana,
Almir Pinto, José Lins e Dulce Braga, para a reuníão ordinária da Comissão
de ConstiLuição e Justiça.
De_ix_a.Ql de comparecer, por motivo justificado, os "Senhores Senadores
Aloysio Chaves, PresidenteJ Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Dirceu Cardoso,
Franco Montoro._ M~ndes Canale._Leite Chaves,_ Orestes Quércia, Tancredo
Neves e José Fragelli.
Verificada a inexistência de número regimental para abertura dos trabalhos, a reunião deixa de ser realizada e o Senhor Senador Aderbal Jurema,
Presidente eventual, dispensa a leitura da Ata da reunião anterior e a dá como
aprovada. Em seguida, convoca uma reunião extraordinária para hoje, às dezessete h_oras, destin_ad_a à apreciaçã9 das matérias constantes da pauta da
reunião ordiná-ria que não foj realizada por falta de "'quorum". São as_seguintes as proposições cujos pareceres dos relatores serão apreciados na próxima
reunião: Proje_to: de Resolução da Cõmíssão de Finanças, _sobre o Ofício_ '"S"
n<? 5/82, Projeto de ResOlução da Comiss_ão de Economia sobre a Mensagem
n' 155(82; Projetes de Leido Senado n•s 98/81, 362/81, 187/81, 247/81,
56/82; Projeto de Resolução n' 242(81; Projetes de Lei do Senado n•s 21/82,
38/82, 229/81, 04/82, 167/80; Projeto de Resolução n• 46/79; Projeto de Lei
da Câm.ara n' 28/82; Projetes de Lei do Senado n•s 105j81, 303/80, 61/81; e
Projeto de Resolução da Coiriissão de Economia sobre a Mensagem n'il98/82.
Nada mais havendo a tratar, _eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, e por determinação do Senhor Presidente, para constar, lavrei apresente Ata, que, lida e aprovada, será por Sua Excelência assinada.
-- 31• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM 25 DE AGOSTO DE 1982
Às dezessete- horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e dois, mi sala d~ reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre
Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Aderbal Jurema, na forma regimental, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição e Justiça,
com a presença dos Senhores Senadores Bernardino Viana, Raimundo Parente, Martins Filho, Moacyr Dalla, Almir Pinto, Dulce Braga, Murilo Badaró e
José Lins.
Deixam de_ corp.parecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Lenoir Vargas, Dirceu Cardoso, Franco Montara, Mendes
Canale, Leite Chaves, Orestes Quércia, Tancredo Neves e José Fragelli.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
Não há expediente a ser lido. Passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são relatadas as seguintes proposições: I) Projeto de Resolução da Comissão de Fina_nç_as sobr_e _o OfíciQ. '"S" n"' 5, de 1982, do Senhor
Gàvernador do Estado de Mato Grosso do Sul, solicitando autorização d_o
Senado Federal para contratar operação de empréstimo externo no valor de
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares), destinado ao desenvolvimento do Programa Viário de Apoio à Produção Agrícola do Estado. Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. A presidência CsclareCe_que o projeto achava-se com vista conjunta aos
Senhores Senadores Mendes Canale_, Ra~mundo Parente e Bernardino Viana
que o devolveram à Comissão sem apresentarem declarações de voto.Portanto, o Senhor Presidente submete à votação o parecer lido na reunião anterior,
pelo Relator, Senador Benedito Canellas, que é aprovado, por unanimidade.
2)_ Projeto de Resolução da Comissão de __E_conomia, sobre a Mensagem n~'
155, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja
autç:>riza,da,a Prefei~L!fa_Municipal de Ilhéus (BA) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 218.Ó94.000,00 (duzentos e dezoito milhões e noventa
e_quatrO -mil cruzeir~s). Rel~tor_: ~eftoidor .Ma~ii~s Filho _a quem a presidência
redistribui a matéria. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não
há debates e o pã.recer é aprovado por unanimidade. Projeto Qe Lei do SenaR
do n• 98, de 1981, que "da nova redação ao item III do art. 4• da Lein• 4.595,
de 3 I de dezembrQ cte 196~. e d~termi.na a submiss~o ao Congresso Nacional
o Orçamento Monetário". Relator: Senador_ Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e j_urídico._ A presidência concede vista do projeto
ao Senador José Lins_. 4) Projeto Qe Lei doSeQado n"' 362, de 1981, qu~ "introduz alteração na Lei n"' 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a
correção automática dos salários, etc ... ". Relator: Senador Bernardino _Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, com a Emenda n9 l-CCJ
que oferece. Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 5) Pro-
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jeto de lei do Senado nQ 187, de 1981, que. "acrescenta dispoSitivo ao vigente
Código Eleitoral, para o fim de permitir o registro de maior núinero de candidatos às Câmaras I\.fUníCipaiS dos Estados,. Relator: Senador Moacyr Dalla.
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclush~e, quanto ao ffiérito.
Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei do
Senado n9 247, de 1981, que .. assegura às pessoas carentes de recursos o direito ao desconto que especifica na aquisição de medicamentos". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico_. Discute o
parecer o Senhor Senador Murilo Badaró e manifesta-se contrário à aprovação da matéria. Em votação o_ parecer, é o mesmo ·rejeitado, quanto ao aspecto jurídico-constitucional e designado Relator do Vencido o Senador Murilo Badaró. 7) Projeto de Lei do Senado no 56, de 1982, que "dispõe sobre
exigência a ser observada pelos estabelecimentos que comercializam carnes e
outros produtos alimentícios perecíveis de origem animal". Relator: Senador
Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates
e o parecer é aprovado por unanimidade. 8) Projeto de Resolução n~' 242, de
1981, que .. cria Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins que especifica". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. A presidência concede vista do projeto ao Senador José Lins. 9Y Projeto de Lei do Senado n9 _129, de 1981, qu~ '"introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concernente às férias do trabalhador".
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer; favorável, por constitucional e
jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 10) Projeto de Lei do Senado n~'4, de 1982, quç. "acrescenta dispositivo à vigente COnsolidação das Leis do Trabalho, na parte concernente ao Aviso-Prévio". Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável, por constitucional e
jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. li) Projeto de Lei do Senado n9 167, de 1980, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de
localização de sede no Distrito Federal, para as entidades que menciona".
Relator: Senador Aderbal Jurema, que passa, eventualmente, a presidência
ao Senhor Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico, inclusive, quando ao méritO. Não hã debates_ e o parecer é aprová. do por
unanimidade._l2) Proje(o de Resolução n'i' 46, de 1979, qur; .. institui Comissão de Inquêrito para apurar se foi regular ou não a aquisição do controle
acionáfió da Light". Relator: Senador Aderbal Jurema, que passa, pela segunda vez, a presidência ao Senhor Senador Alrnlr Pinto. Parecer: favorável,
por constitucional e jUrídico. A presidência concede vista do projeto ao Senhor Senador Josê Lins. 13) ProjetO de Lei do Senado n'i' _303, de 1980, que
.. dá nova redação ao item IV do artigo 49 da Lei n9 6.226, de 14 de julho de
1975". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado por unanimidade. 14)
Projeto de Lei do Senado n'i' 61, de 1981, que "inclui no Almanaque do Ministério ·do Exército, no Posto de General de Exército, o nome do Te_nenteCoronel João Carlos de Vilagrã Cabrita". Relator: Senador Murilo Badaró.
Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates e o parecer é
aprovado por unanimidade. 15) PrOjeto de Resolução da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nQ 98, de 1982, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Espírito Santo a
contratar operações de crédito nos valores de CrS 188.715.000,00 (cento e oitenta e oito milhões, setecentos e quinZe mil cruzeiros) e Cr$ 615.992.188,23
(seiscentos e quinze milhões, novecentos e noventa e dois mil, cento e oitenta
e oito cruzeiros e vinte e três centavos). Relator: Senador Moacyr Da lia. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é
aprovado por unanimidade.
Face a ausência dos Relatores, a presidência determina o adiamento da
apreciaçãO dos seus pareceres sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei
do Senado n• 21, de 1982; Projeto de Lei do Senado n• 38, de 1982; Projeto de
Lei da Câmara no 28, de 1982, e Projeto de Leí do Senado n• 105, de 1981.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a re1,1nião, lavrando eu, Daniel
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata qUe, lida e aprovada,
será assina~a pelo Senhor Presidente.
32• REUNIÃO (ORDINÁRIA), .REALIZADA
EM [o DE SETEMBRO DE 1982
As nove horas e trinta minutos do dia prímeiro de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, na Sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comissões, comparecem os Senhores Senadores
Aloysio Chaves, Presidente, Moacyr Dalla, Martins Filho e a Senadora Dulce Braga, para a reun-ião ordináifã-da Comissão de Constituiçao e Justiç3..
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Aderba_l Jurema, Lenoir Vargas, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite Chaves, Orestes Quércüi., Tancredo Neves e José Fragelli.
Constatada a inexistêncía de núrriero regimental para abertura dos trabalhos, deixa de ser- realizada- a reunião 'e o Sr. Presidente, tendo em vista a
cO.õvocação de uma Sessão eXtraordinária d6 Senado Federal para às 10:00
horas de hoje, dispensa a leitura da~~ da reunião anterior, que é dada como
aprovada. Em seguida, determina o adiamento para a próxima reunião, da
apreciação dos pareceres dos relatores sobre as seguintes matérias cOnstantes_
da pauta: projetes de Resolução da Comissão de Economia sobre as Mensagens nos 97/82, 84/82, 93/82, 96/82 e 99/82; Projetas de Lei do Senado nos
143/82 e 301/81-Complementar; Projeto de Lei da Câmara no 07/82; Projetós
de Lei do Senado nos 178/81, 187/80 e 046/81; Projeto de Decreto Legislativo
n• 01/81; Projeto de Lei do Senado n' 36/82; Projetas de Lei da Câmara n•s
29/81, 63/81 e 28/82; Projetas de [ei do Senado n•s 105"/gl, 38(82, 21/82,
89/81, 152/81, 07/79, 159/80, 14/79, 80[79 (Emenda n9 1, de Plenário),
81/81 e 88/81; Ofícios n•s 171/81-CN e SM n' 517 /80; Projeto de Lei do Senado n' 363/81 (Emenda Substitutivo de Plenário); Projetas de Resolução da
Comissão de Economia sobre as Mensagens nos 92/82, 147/82, 154/82,
157/82, 138/82, 139/82 142/82, 156/82, 151/82 e 85/82; e, Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Finanças sobre o Ofício "S" n"' 8, de
1982.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da ComíSsão, por determinação do Senhor Presidente, lavrei esta Ata, que uma vez
lida e aprovada, serâ por Sua Excelência assinada.
33• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA
_ EM 15 DE SETEMBRO DE 1982

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo das Comtssões, comparecem apenas os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Presidente e Lenoir Vargas, para a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer, por motiVo justificado, os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Bernardino Viana, Dulce Braga, Moacyr
Dalla, Raimundo Parente, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canate, Leite _Chaves, Orestes Quércia, Tancredo Neves e José Fragelli .
Não há número regimental p-ara ah~rtura dos trabalhos. Deixa, portanto, de ser realizada a reunião. A leitura da Ata da reunião anterior ê dispensada e dada como aprovada, e o Senhor Presidei:tte determina a distribuição,
aos Senhores Senadores que integram a Comissão, de cópias do Ofício que
lhe foi encarriínhado pelo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestando a apreensão dos membros daquela
Corte de Justiça a respeito do Projeto de Lei da Câmara nQ 96, de 1982, de autoria do Deputado Josias Leite que "dispõe sobre normas referentes aos tabelionatos e dá outras providências", bem como assina expediente àquele magistrado acusando o seu recebimento e dando-lhe ciência das providências tomadas no âmbito da Comissão~ Em virtude da realização da Sessão Extraordinária do Senado Federal para às 10:00 horas de hoje, o Senhor Presidente
encerra o livro de presença e determina o adiamento, para a próxima reunião,
da apreciação de todas as maté:ias ~onstantes da Pauta.
São os seguintes os projetes cujoS -pareceres dos Relatores serão apreciados na próxima reunião: Projetes de Resolução da Comissão de Economia
sobre as Mensagens nos 079/82, 084/82, 086/82, 093/82, 096/82, 099(82;
Projetas de Lei do Senado n' 143/82, 30Tf81-Complementar; Projeto de Lei
da Câmara n' 07/82; Projetas de Lei do Senado n•s 178/81, 187/80, 46/81;
Projeto de Decreto LegislatiVo n"" 01/81; Projeto _de Lei do Senado n9 36/82;
Projetas de Lei da Câmara n..,s 29/81, 63/81, 28/82; Projetes de Lei do Senado n•s 105/81; 38/82, 21/82, 89/81, 152/81, 7/79, 159/80, 13/79, 80[79,
81/81, 88/81; Ofícios n•s 17lf81-CN, SM no 517 /80; Projeto de Lei do Sena·
do n"" 363/81; Projetes de Resolução da Comissão de Economia sobre as
Mensagens n•s 92/82, 147/82, 154/82, 157/82, 138/82, 142/82, 156/82,
151/82, 085/82 e Projeto de Resoluçâci da Coniissão de Finanças sobre o Ofício "S" n• 0/82.
Nada mais havendo a tratar, eu, Daniel Reis de Souza, Assisteilte da ComiSsão, por determinaÇão do Senhor Presidente, e para constar, lavrei apresente Ata, que )ida e aprovada, serâ por Sua Excelência assinada.
-
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COMISSÃO DE SAÚDE
(*) I• REUNIÃO, REALIZADA EM-6 DE MAIO DE 1982

Às dez horas do dia seis de maio de mil novecentQs ~ oiten-ta e dois, na
Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Co_sta, presentes os
Senhores Senadores Almir Pinto, Presidente em exercício, Henrique Santillo,
Lo manto Júnior, João Calmon, Lourival Baptista e a Senadora Laélia de Alcântara, reúne-se a Comissão de Saúde.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
José Guiomard, Jaison Barreto e Saldanha Derzi.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata d_a__ Reunjã_o anterior, que ê dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Lomanto Júnior, que emite parecer favoráVerão Projeto de Lei do Senadõ n9
248/81, que "Estabelece limite ao reajuste dos preços dos produtos farmacêuticos e medicamentos". Posto em dis.cuss_ão o parecer, e, em seguida, em votação, é o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao_ Senhor Senador Henrique Santillo, que emite parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 226/81, que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade da existência de um Departamento de Educação Física nos
nosocômios psiquiãtriCás". Posto em_ discussão o parecer, e, em seguida, em
votação, ê o mesmo aprovado por unanimidade. Continuando, o Senhor Pre~
sidente concede a palavra ao Senhor Senador Henrique Santillo, que emite
parecer pela rejeição da Emenda d_a Câmara.ao.. Projeto de L!!i Qq_Senado n9
116/76, que "inclui entre as atribuições do MOBRAL a difusão. de rudimentos de educação sanitária". Posto em discussão o parecer, e, em seguida, em
votação, é O mesmo aprovado por Unanimidade.
Nada mais havendo a trata_r, encerra~se a reunião, lavrando eu, Kléber
Alcoforado Lacerda. Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro~
l'ada, será assiriãda pelo Senhor Presidente.

PROJETO DELE! DO SENADO -N, 183/82-DF- Autoriza o Governo -do-Distrito Federal a -contáik empréstíffio para aparelhamentO do Hospital Regional da Asa Norte.
- RELATOR: Senador Amaral Peixoto
PARECER: Favorávef
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
EMENDA N' 01, DE PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI DA
- CÂMARA N9- l:Í6f81 ...:.... AuiOriza a·Coffiissão de Finandamento da Produção - CFP -a alien~Ú oS imóVêiS qUe rríenciona~ RELATOR: Senador Bernardino Viana
PARECER: Favorãve!"à emenda n9 Oi, de Plenario
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
PROJETO DE LEI DA C(Í.MARA N' 35/82- Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as_ Secas- DNOCS, autarquia vinculada
ao Milüstério do I.Õteiíor, a doar os imóVeis qu~ rnencíona, situadoS no Municíplo de lcó, no Estado do Ceará.
RELATOR: Senador Mauro Benevides
PARECER: Favorável
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO N' 13/82 - Aprova as
Contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1979.
RELATOR: Senador Bernardino Viana
PARECER: Favorável
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
Nada mais haveOdõ a tratãr, encerra-se a reunião, lavrando eu, Carlos
Gu-ilherme F-onSeca, Assistente da Comissão, a presente ata, qtie, tida e apro~
vada, será assi_riada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE ECONOMIA
13• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DEI982

As nove horas do dia vinte enõVe de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Nilo Coelho, com a
presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Presidente em exercício, Ber~
100 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
nardino Viana, José Fragelli. Lenoir Vargas, José Lins e Vicente Vuolo,
EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
reúne~se ã Coiníssão de Economia.
Às onze horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e õiten~
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores MiltOn
ta e dois, na Sala de reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores
Cabral, Benedito Ferreira, Teotônio Vilela, Pedro Simon, José Richa e Alber~
Gabriel Hermes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Bernardino
to Silva.
Viana. Martins Filho, João Lúcio, Raimundo Parente, José Fragelli, José
Hav:endo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba~
Lins, Mauro Benevides, Almir Pinto, Amaral Peixoto e a Senadora Dulce
lhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como
Braga, reúne-se a Comissão de FinanÇas.
aprovada.
·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
São apreciadas as seguintes matérias:
Lomanto Júnior, Tarso Outra, Pedro Simon, Teotônio Vilela, Franco Mon~
MENSAGEM N' 178/82- Do Sr. Presidente da República, submetentoro, Tancredo Neves, Affonso Camargo e Mendes Canale. ·,
- do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
Ao constatar a existência de número regimental, o Senhor Pfesidente de~
para que seja autorizada i Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), a contraclara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que
tar operação de crédito no valor de Cr$ 503.460.012,06.
RELATOR: Senador Bernardino Viana
é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes proposições:
PARECER: Favorável, concluiridO. por apresentar um Projeto de ResoPROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 87/82- Reajusta a pensão espelução.
cial concedida pela Lei nq 3.349, de 18 de dezembro de 1957, a Eunicé- ~edei~
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer do relator.
ros Cela, viúva do pintor Raymundo Brandão Cela.
MENSAGEM No 148/82- Do Sr. Presidente da República, submetenRELATOR: Senador Bernardino Viana
do à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. _Ministro da Fazenda,
para que seja autofTi:ada a Pre:Ceitura Municipal de PauHnia (SP), a contratar
PARECER: Favorável
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
operação de crédito no valor de Cr$ 388.960.840,88.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 47 /82-DF - Dispõe sobre·a
RELATOR: Senador _Jo_sé Lins
criação de cargos na Categoria de Técnico de Controle Externo, do Grupo
PARECER; Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de ResoAtividade_s de Controle Externo, do Quadro de Pe.ssoal dºs Serviços Auxilia~
lução.
res do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras providências.
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer do relator.
RELATOR: Senador Almir Pinto
MENSAGEM No 174/82- Do Sr. Presidente da República, submetenPARECER: Favorável
do-à aprovação do Senado Federat proposta do Sr. Ministro da Fazenda,
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
Para que seja autorizada a Prefeitura MuniCipal de Porto Velho (RO), a con~
PROJETO DE LEI DO SENADO!\' 182/82-DF- Autori~a 9 Govertratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.024.242.465,90.
no do Distrito Federal a contrair empréstimo íOterfió destinado ao desenvolRELATOR: Senador José Lins
vimento do Programa de Aglomerados Urbanos.
PARECER: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de ResoRELATOR: Senador Amaral Peixoto
lução.
PARECER: Favorável ao projeto à Emenda n9 1-CCJ
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer do relator.
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer.
MENSAGEM No 87/82- Do Sr. Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para
(*) Esta Ata que foi publicada no DCN n? 59 em 12-5-82, pág. 1498, será rcpublicad~ por sair co,..---que seja autorizado o Governo dotltado de Minas GeraíS, a contratar ópe·
incorreções.
ração de crédito no valor de Cr$ 14.999.999.364,20.
COMISSÃO DE FINANÇAS
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RELATOR: Senador José Fragelli, vez que o relator anteriormente designado pela Presidência deste órgão, Senador Tancredo Neves, não pôde estar presente à reunião.
PARECER: Favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
CONCLUSÃO: Aprovação do parecer do relator.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribeiro, Assistente da Comissão, a Presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE MUNICfPIOS
DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO, REALIZADA NO
DIA 30 DE SETEMBRO DE 1982
Às nove horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala da Comissão, na Àla Senador Alexandre Costa, -Sob a presidência do Senhor Senador Lomanto JúniOr, Presidente e, eventualmente, do Senhor Senador Almir Pinto. reúne-se a Comissão de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Benedito Canellas, Benedito Ferreira, Aderbal
Jurema, Raimundo Parente, Lenoir Vargas, Dulce Braga e Moacyr Dalla.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Amaral Peixoto, Vicente Vuolo, José Richa, Orestes Quércia, Lázaro Barboza, Agenor Maria, Gastão MUller, AffOnso Camãrgo, Mendes Canale e Evelãsio Vieira.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião- anterior, que é dada como
aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são
relatados os Projetes de Resolução apresentados pela Comissão de Economia, às seguinteS Mensagens Presidenciais: I) Mensagem_ n9 84, de 1982, do
Senhor Presidente Da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja autorizada aPrefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia (GO) a contratar 02~ração de
crédito no valor de Cr$ 33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil cruzeiros). Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer; favorável.
Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 93, de l982,do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pedra Preta {MT) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n9.
96, de 1982. do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do
Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas.
Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n9 92, ~e 1982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setetita -e sete milhões, cento e um mil,
trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n9147, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro_ da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Leopoldo Bulhões (GO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões. novecentos e cinqUenta e três niil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos). Relator: Senador Benedito Ferreíra. Parecer:
favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Mensagem n9 154, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiás (GO) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e cinco mil,
cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos). Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 7) Mensagem n9 157, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à apro-
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vação do Senado Fedéral, proposta do Senhor MiniStro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipà.i de Salvador (BA) a contrata'r operação de crédito no valor de Cr$ 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta, __e cinco mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Lomanto Júnior. Parecer: fav.orável. Aprovado por unanimidade. 8) Mensagem n9 142, de
1982, do Senhor Presidente d_a República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros). Relatora: Senadora Dulce Braga. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 9)
Mensagem n"' 156, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Pfefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros). Relatora:-S"élladcora Dulce Braga. Parecer: favorável. -A:Pro"vado por unanimidade.
lO) Mensagem n' 151, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta d_o Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luiz (MA) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 725.043, 150,00 (setecentos e
vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta cruzeiros). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade.
ll) Mensagem n' 170, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.009.884.000,00 (hum
bilhão, nove milhões, oitocentOs e oitenta e quatro mil cruzeiros). Relator:
Senador Almir Pinto. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 12)
Mensagem n9 169, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) ·a contratar operação de crédito no valor de Cr$13.128.492,00 (treze milhões, cento e
vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros). Relator: Senador
Benedito Ferreira. Parecer: favoráveL Aprovado por unanimidade. 13) Mensagem n9 144, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itapiranga (SC) a contratar operação de crédfto no valor de Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil, e dezessete cruzeiros). Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 14) Mensagem n9 176,
de 1982, do S_enhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministo da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municípãl de Sombrio (SC) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil,
vinte e cinco éruzeiros e vinte e quatro centavOs). Relator: Senador Lenoir
Vargas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade~ 15) Mensagem n9 47,
de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jã.Carezinho (PR) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros). Relatara: Senadora Dulce Braga. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 16) Mensagem n9 356, de 1981, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
- Municipal de Aparecida do Taboado (MS) a contratar operação de crédito
no -valor de Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e cem cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canelas. Parecer: favorável. Aprovado
por unanimidade. 17) Projeto de Lei da Câmara n9 03, de 1982, que '•modifica
o parágrafo único do artigo 17 da Lei n• 6.448, de 11 de outubro de 1977, que
dispõe sobre a organização política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e dá outras providências": Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. ·
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 67, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS 34.224.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1• ló: a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado de Mató Grosso, nos termos do art. 2• da Resolução n•93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 34.224.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte e qu?tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen-·
trai do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
·Senado Federal, 4 de outubro de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 68, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar ~m Cr$ 37.576.000,00
(trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• ló: a Prefeitura Municipal de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 37.576.000,00 (trinta e sete milhões, quinhentos e
setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor junto
·à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de escolas de I• grau, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 69, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS 20.194.000,00
(vinte milhões, cento e noventa e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1• ló: a Prefeitura Municipal de Nioaque, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 20.194.000,00 (vinte milhões, cento e noventa e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
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Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
à construção de guias e sarjetas, nilquele Município, obedecidas as condições :idmitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982. - Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-presidente, no exercíciO da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 70, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 18.408.900,00 (dezoito
milhões, quatrocentos e oito mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93,-de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 18.408.900,00 (dez<>ito milhôes, quatrocentos e oito mil e
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
à construção e equipamento de 20 (vinte) escolas rurais de I• grau, naqúele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 71, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 8.207.700,00 (oito milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Brejinho, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 8.207.700,00 (oito
milhões, duzentos e sete mil e setecentos cruzeiros),junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de uma unidade escolar de I• grau, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982. - Senador Passos Pôrto, I' Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 72, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Russas, Estado do Ceará, a contratar empréstimo no valor de Cr$
22.218.000,00 (vinte e dois milhões, duzentos e dezoito mil cruzeiros).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Nova Russas, Estad_o do Ceará, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo no valor de_ Cr$ 22.218.000,00 (vinte e dois milhões,
duzentos e dezoito mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de unidades escolares de I• grau, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
-Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982. -Senador Passos Pôrto, I• Vice-Presidente, !lO exercido da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I'·
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Senado Federal, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 73, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em Cr$ 13.920.300,00
(treze milhões, novecentos e vinte mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13:920.300,00 (treze milhões, novecentos e vinte
mil e trezentos cruzeiros), o montante de sua divida consolidada,. a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor jun-
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to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à cons.trução de uma escola na sede daquele Município. obedecidas ~s condições admitidas pelo Banco Central do Brasil
no respectivo processo·.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982.- Semidor Passos Pôrto. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termosdo art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19Vice-Presidente, no exercício ·cta Pres-idência, prOmulgo a seguinte
... .
RESOLUÇÃO N• 74, DET982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel, Estado do Ceará, a elevar em Cr$ 24.702.600,00 (vinte e quatro
milhões, setecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 Ê a Prefeitura MuniCipal de Cascavel, Estado do Ceará,-nos termosdoút. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 24.702.600,00 (vinte e quatro milhÕes;- setecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio- ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à
construção de 41 (quarenta e uma) unidades escolares de 19 grau, nos diversos distritos e nà'sede do Municfpio, obedecidas as
condições admitidas pelo Bancc Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aProvou, nos termos do art. 42, íncíso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto~ 11?Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 75, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.783.300,00 (um milhão, setecentos oitenta e três mil e trezentos cruzeiros).

e

Art. I• Ê a Prefeitura Municipal de Janduís, Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 29 da Resolução n'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.783.300,00 (um
milhão, setecentos e oitenta e três mil e trezentos cruzeiros),junto à Caixa EconômTcaFederal, mediante a utilização de recursos
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de um Centro de Atividades Mútiplas, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982.- Senador Passos Pórto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI. da Constituição, e. eU, Passos Pôrto, li?
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N9 76, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 11.144.700,00
(onze milhões, cento e quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 11.144.700,00 (onze milhões, cento e quarenta e
quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uma operação de crédito
de igual valor junto à Caixa EcoriõmfcaFederal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção e equipamento· de 9 (nove) escolas rurais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1• Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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1.2.2 -

COmunicação

1.1 - COMUNICAÇ0ES DA PRESIDENCIA

-Do Sr. Senador Gabriel Hermes, que se ausentará do País.

-Inexistência de quororn para abertUra da sessão.
-Designação da Ordem do Dia da proxima sessão. Encerramento.

-

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO

2-SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30-9-82

3 - CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CENTRO GRÁFICO
DO SENADO

1.2.1- Pareceres

-Referentes às seguíntes matérias:
Projetos de Lei da Câmara n•s 115/78, 3 e 45/82; Projeto de Lei do
Senado n• 174/80; Mensagens n•s 356/81, !51, 170, 144, 47, 176, 169 e
157/82; Projetas de Decreto Legislativo n•s 13/82 e 31/81; e Mensagens
nos 154, 147, 156, 93, 92, 142, 84 e 96/82.

- Ata de reunião do Conselho.
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E V! CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 13' REUNIÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da

46~

Legislatura

PRESIDtNCIA DO SR. ALMIR PINTO

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

Raimundo Parente- Alexandre Costa- Lm ... Fernando Freire- José
Sarney- Bernardino Viana - Helvídio Nunes- Almir Pif!.ÍO- José Lins
-Martins Filho- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista
- Passos Pôrto- João Calmon- Amaral Peixoto- Benedito FerreiraGastão Müller- José Fragelli- Leite Chaves- Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de presença acusa o com·
parecimento de 20 Srs. Sena~or_es. Entretanto, não há em plenário- o quorum
mínimo regimental para a abertura da sessão.
Nos termos do § 29 do art. 180 do RegimentO Interno, o Expediente que
se encontra sobre a mesa serâ despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições~ vou encerrar a presente reunião, d6signando para a
sessão Ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Está encerrada a reunJão.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 45 mit~utos.)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOSTERMOS DO§ 2•
DO ART. 180 DO REGIMENTO INTERNO
Pareceres encaminhados à Mesa

PARECERES N•s 816 E 817, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 115, de 1978 (no 3.441-B,
na Casa de origem), que "dispõe sobre- 8 obrigatoriedade de afixftr
prazo de validade para consumo nas embalagens dos produtos que especifica".
PARECER N• 816, DE 1982
Da Comissão de Economia
Relator: Senador Pedro Simon
De autoria do nobre Deputado Jorge Arbage, a proposição ora sob exame desta Comissão torna obrigatória a rotulagein do prazo de validade para
os produtos enlatados e os acondicionados em embalagens plfSiiCas, destinados à alimentação.
O artigo 29 do Projeto determina que o Poder Executivo, ao regulamentar a matti"ia, disporá sobre a fiscalização e penalidades aplicáveis aOs infratores.

Justificando a iniciativa, o ilustre representante do Amazonas menciona
o exemplo do leite .. in natura", levado a consumo com o atendimento da me~
dida preconizada, de rotulagem do prazo de validade na embalagem. Pessa
forma, é oferecida ..gra-nde margem de ~egurança, quanto aos aspectos higiênicos, ao consumidor de produtos deterioráveis".
S_o~_'?_ aspecto econômJco, acre_c!!~~!P()~S que o custo, para as empresas, de
pôr em prática tal disposição, é irrelevante. Por outro lado, a proteção ao
consumidor é um benefício de difícil medição, mas simples de perceber, pela
certeza de estar sendo adquirido um produto cuja qualidade está certificada
pelo fabricante, dentro de limites de tempo definidos.
Ante o exposto, e tendo em vista ademais que outros selares que não o
mencionado na Justificativa ao Projeto já adotam também a providência
mencionada, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 27 de maio de_l981.- José Richa, Presidente- Ped'ro Simon, Relator - Luiz Cavalcante - Benedito Ferreira, vencido, com
voto em separado - Lomanto Junior- Vicente Vuolo - Bernardino Viana,
vencido.
VOTO EM SEPARADO., VENCIDO, DO SENADOR MILTON
CABRAL

O Projeto de Lei da Câmara n9 115 f78, dlipõe sobre a obrigatoriedade
de afixar prazo de validade para consumo n~s embalagens dos produtos que
especifica.
De autoria do ilustre Deputado Jorge Arbage, a proposição determina
que os produtos enlatados e os acondicionados em embalagens plásticas, destihados à alimentação, somente poderão ser comercializados se contiverem,
em local de facilitada visibilidade na rotulagem, o respectivo prazo de valida-·
de para consumo.
A Justificação do autor, é a seguinte:
.. Presentemente, em muitos dos produtos destinados a consumo público (leite in natura, por exemplo), já se observa o atendimento da medida aqui pleiteada.
É claro que tal comportamento por parte dos fabricantes ou
acondicioiladores dá uma grande margem de segurança, quanto aos
aspectos higiênicos, ao consumidor de produtos deterioráveis, máxf:me quando oferecidos em embalagens de lata ou de plástico,
E se assim é, melhor que a medida se estenda, obrigatoriamente, a todos os perecíveis oferecidos à alimentação pública, em latarias ou em plásHcos como- acondícionadores."
Apesar de louvável a intenção do ilustre Deputado, a exigência de prazo
de validade para os produtos acondicionados em embalagens plásticas e enfat3.dos é medida de difícil execução. Tanto que o Comitê do Codex, em sessão
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realizada em Ottawa (Canadá), em 1972, aprovou em sua maioria, a posição
brasileira contrária, diante do teima sobre a ..obrigatoriedade da marcação do
prazo de validade nos produtos", tendo em conta a sua impradcabílidade nas
atuais circunstâncias de comerclaliz8.ção.
Por outro lado, os produtos enlatados normalmente não são considerados perecíveis, o que- torna injUStificável a exigê-riCia.
A legislação pertinente, tendo em vísta os inúmeros problemas inerentes
à determinação do prazo de validadse dos produtos, dentre outros, exige a
data de fabricação, a qual de certa forma, associada a outras exigências~ além
de uma eficaz fiscalização e orientação técnica, permite a boa qualidade e sanidade de um produto comestível, segundo o grau de perecibilidade. f: o caso
do leite in natura, de elevada perecibilidade, pasteurizado em estabelecimento
sob inspeção ·permanente.
Do exposto, dada a inviabilidade e ineficácia da medida proposta no
Projeto sob exame, bem como, considerando a legislação vigente (Decreto-lei
n• 986/69; Decreto no 30.692/52, alterado pefo Decreto niL255/62) adequada à matéria, somos pela rejeição da proposição.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1981. - Milton Cabral.
PARECER N• 817, DE 1982

Da Comissão de Saúde
Relatora;' Senadora Laélia de Alcântara
De iniciativa do nobre Deputado Jorge Arbage, o projeto, ora em exame
nesta ComissãO, propõe qüe óS pi-Od-uiOs enlatados .. ê õSãcondicionados em
embalagens plásticiiS, destinad-Õs--à alimen"taçã:o, somente poderão ser comercializados se contiverem, em local"de facilitadi:i viSibilidade na rotulagem, o
respectivo prazo de validade para o consumo.
Na justificação do projeto pondera o seu autor que «em muitos dos piodutos destinados ao consumo público (leite in natura, por exemplo), já se observa o atendimento da medida".
''Tal comportamento por parte dos fabricantes ou acondicionadores,
prossegue o autor da proposição, dã uma gran-q.e margem de segurança,
quanto aos aspectos higiênicos,-- ao consumidor Ce-produtos dCteriorãveis,
máxime quando oferecidos em embalagens de lata ou de plástico."
Em conseqüência, sugere que a medida SC estenda, obrigatoriamente, a
todos os produtos perecíveis oferecidos à alimentaÇão pública, em !atarias ou
em plásticos__acondiciõnadores.
Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu pareceres favoráveis das
sCU
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, i-endo esta saliC:fitado
abono que ele "'torna o consumidor em fiscal de alimentos perecíveis acondicionados em Iatarias ou em plásticos ... ".
No Senado Federal, a Comissão de Economia aprovou o parecer favorável do ilustre Senador Pedro Simon, ..tendo em vista que outros setores que
não o mencionado na justificativa do projeto já adotam tambÇm a providência".
--

em

Manifestaram-se contrários à proposição os nobres Senadores Bernardino Viana, Milton Cabral e Benedito Ferreira, tendo estes dois últimos oferecido votos em separado, nos quais ressaltam a inviabilidade e ineficácia da
medida proposta e por entenderem que a mesma já está convenientemente
atendida pelo Decreto-lei n• 986/69.
Já existem, como se sabe, proposições anâlogas trarriitando no Congrea:
so Nacional, como o Projeto de Lei no 2.713/80, do ilustre Deputado Valter
Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação da data de fabricação nos produtos alimentícios industrializados e a proposição de autoria do
eminente Senador Gastão Müller, apresentada em junho do corrente ano,
dispondo sobre a impressão da data de fabricação e do respectivo prazo de
validade nas embalagens de produtos industrializados destinados à alimentação.
Estamos que a matéria sob apreciação desta Comissão já se encontra devidamente regulada no próprio diploma legal específico que instituiu normas
básicas sobre alimentos, a saber, o Decreto-lei n9 986, de 21 de outubro de
1969 e por resoluções normativas da antiga Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos, atual Câmara Técnica de Alimentos, órgão integrante da Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos- DINAL
- da Secretária Nacional de Vigilância Sanitãria do Ministério da Saúde.
De fato, o citado decreto-lei n9 986, preceitua em seu artigo 11 que os rótulos constantes dos acondicionadores dos alimentos deverão mencionar em
caracteres perfeitamente legíveis "o número de identifica"Ção da partida, lote
ou data de fabricação, quando se tratar de alimentO perecível" (inciso VII).
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Por outro lado, a Resolução n9 16/78 jâ estabelece a exigência d_o prazo
de yalidade ou a data--máxima do coásumo, além de dispor sobre outras formalidades com vistas à segurança do consumidor que se utiliza de produtos
alimentfcios.
A impressão da data de fabricação do produto e do términO d_e prazo de_
sua validade representam sempre, não hâ dúvida, uma garantia para o consumidor. Estas- eXigências, .porém, já estão previstas em lei.
O prazo de validade inserido ao lado da data de fabricação de um produ·
to alimentício podem dar ao consunlidor a idéia de prazo de vencimento, ao
passo que iriformar apen.l's -ã daia di VenCiiiléiüo cÕnstitu~ a nosso ver, omissão de informações ao consumidor, fato certamente que não é de ser admitido.
Acreditamos mesmo que as expressões constantes do inciso VII do art.
11 do citado Decreto-lei n"' 986/69, .. quando se tratar de alimento perecível",
deveriam ser suprimidas do texto deste diploma legal, por desnecessâriass,
visto que, do ponto de vista da proteção sanitária, deve-se partir do pressuposto de que tudo é perecível, a intervalos de tempos variáveis, que vão de
dias a anos. Daí entendermos ser conveniente e até necessária a impre~são da
data de fabricação da produto destinado à alimentação, seja de efêmera ou de
longa duração.
Tendo em vista, pois, que os objetiVos do projeto em apreço jâ estão convenientemente atendidos pela legislaçã-o em vigor,- Somos de parecer que ele
deve ser arquivado, na forma do art. 154, letra c do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982. ,..-AImir Pinto, Presidente
em exercício - Laélia de Alcântara, ·Relatara- Henrique Santillo- Saldanhoa Derzi.
PARECERES NoS 818 E 819, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 3, de 1982 (no 3.111-B, na
Casa de origem), que "modifica o parágrafo único do artigo 17 da Lei
n"' 6.448, de 11 de outubro de 1977, que dispõe sobre a organização
política e administrativa dos Municípios dos Territórios Federais, e dá
outras providências''.
PARECER No 818, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Amaral Furlan

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, de autoria
do ilustre Deputado Paulo Guerra, introduz alteração na Lei n'~' 6.448/77, que
dispõe sobre a organização política e administrativa dos Municípios dos Ter.ritórios Federais.
.
2. Na JustificaÇão, aduz o Autor: ,-~A presente proposição objetiva preservar, em toda sua plenitude, a representação parlamentar nas Capitais dos
Territórios Federais, sensivelmente diminuída pelo art. 17, parágrafo único,
da Lei no 6.448/77. Efetivamente, referiao dispositivo legal estabelece que o
número de Vereadores nas CapitaiS dos Terrítórios não poderá ultrapassar a
nove, contrariando frontalmente a Constituição brasileira, que estabelece, em
--seu art. 15, § 4'~', que "o número de Vereadores será no máximo de vinte e um,
guardando-se proporcionalidade com o eleitorado do Município".
3-. Em sua tramitação pela Cgrégíã. Câmara dos Deputados foi a ProposiÇão ãpreciada pela douta Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou constitucional, jurídica e de boa técnica legislativa.
Assim, à luz do disposto no item III, letra b, n"' I, combinado com o item
I, n9 6, do art. 100, do Regimento Interno, resta-nos, tão·só, examinar-lhe o
mérito.
3.2. Sob tal aspecto, a proposição afigura-se recomendável, pois, como
também assinala o Autor na justificação, ua limitação da representação parlamentar a nível municipal nos Territórios Federais, antes de representar
quãtquer aperfeiçoamento ou fortalecimento do exercício democrâtico significa um lamtmtávd rCtfOcesso,--pii.ncijJãlmefl.te- pelo fato de que a Câmara
Municipal constitui a única casa legisl"ativa dos Territórios e, por conseguin·
te, os seus Vereadores os únicos representantes do povo nos debates dos
problemas locais e no indispensável exeicício fiscalizador dos atas do Poder
Executivo Municipal".
Ao baixar de 30.000 (trinta mil) para 10.000 (dez mil) eleitores o quantum
ensejador de nova cadeiia na respectiv3.--Câmara Municipal, mantido o teta
de 9 (nove) nas Capitais e-7 (sete) nos-demais Municípios, o projeto aumenta
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as possibilidades da· representação pop"ular dos M urÍ.i_cíPios dÔS<t'erritória·s;
contribuindo para o aperfeiçoa:mento· derri-oCrâtiêo cfe· nossas . in$ÜtuiçõeS.""
4. Ante o _exposto, opin3mos no ffiérito pela aprovação .-do projetó.
Sala das Comissões, 19 de maio-del982.- Aloy>io Chavú,Presidente
--: -A_maral_ Furlan·,. Relator - Aderl)al_ -~urema - T_9:~éredo -~~'~es -- Jo~Õ
Calmon -Leijoír Vargas :-José Frag~~li_""7' Raimundo Parel).tc;;·;.:. J3ernar_di-.
no Viana.
·
~::;.';-PARECER N• ~19, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador RaJmundo PaTente

A Lei de_ OrgarÚzaçãO Política e Adffii-~i~trativa ~~-~-Municíp-Ios dos TCf~
ritó~!Os Federais estabelece, no parágrafo_ úriico do art_l7, que a ~composiçãO
da Câmara das Cã:j;ltã'iS--serã'-ae sete Vereadores e a dos demais MunicípiOS;
de cinco: Diz, maíS; qúe'o aCréscimo' do riúmer'o de Vereadores serâ de um,
para cada trinta mil habitantes do Município, ·não podendo ultrapassar o nú~
mero de nove nas Cà.pitàiS e ·sae ·nas· demais unidades municí:Q3is.
O presente proJetO de lei modificá: _p:cálculo a ser obedecido. pelo acrésci~
mo, que deverã faZer-Se cOm base em cada dez mil eleitores do.Município:
O autor da proposição, Deputado Paulo Guerra, assegura-que a: repre=sentação parlamentar das Capitais territOriais foi diininuída sensivelmente~
pelo art. 17, parágrafo único, da Lei nli' 6.448(77. Isso, no entendimento do
autor, representa inconstituctonalidade.
Nas Comissões. e no Plenário- da Câmara, a matéria mereceu acolhida. E,
nesta _Casa, manifestou-se fa'vOráVel a ela a douta ComisSão de ConstituiçãO ·e
Justiça.
Sem subscrever a Justificação do autor, que vê na lei vigenre·flagrante iriconstitucionalidade, c .. lamentável retrocesso" no exercício democrático, entendemos, do ponto de vista deste Úrgão Técnico, qUe deve ser aumentado,
com maior elasticidade, o número de integrantes das Câmaras de Vereadores,
tanto d.as Capitais quanto dos demais Municípios dos Territórios Federais.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 15, § 49', que uo númeio deVereadores. será no máximo de vinte e um, guardando-se. proporcionalidade
com o· eleitorado do Município".
Há, por conseguinte,_ possibilidade constitucional, para a modificação.
E, para as unidades municipais, a nova modalidade de cálculo possibilitará
maior atuaçi:io política dos eleitores.
Somos, pois, pCia aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Júnior~ Presidente- Raimundo Pare'nte, Relator- Benedito Ferreira ----:..-Aderbal Jurema
- Lenoir l'argas- Dulcf! Braga- Almir Pinto- Moacyr Dai/a- Benedito
Canel/as.

PARECER N• 820, DE 1982
Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n~ 45, de 1982 (n9 1.898-C, de 1979j na Casa de origem), que "autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso sobre as áreas de
terras que margeiam as rodovias federais".

Relator: Senador José Richa.
A proposiçãO ·em eXame tem m~ritórios objetiVost ao possibilitar que· terceiros interessados, mediante a concessão do direito real de uso, pela União,
possam aproveitar as ãreas que margeiam as rodovias federais para o plantio
de cultura temporârias e de ãrvores frutíferaS.
Considerando-se a atual rede de estradas de roda_gem federais, pode-se
calcular, grosso modo, em cerca de 500 mil hectares .de terras aproveitãveis e
que, no momento, estão inteiramente sem qualquer rendimento útil.
Num País que se debate com_ci aspectro da fome, é de toda conveniência
que tamanha ãrea tenha uma finalidade bem mais adequada do que a de simplesmente ficar ao abandono.
Há, ainda, a considerar que tais plantios gozariam de excepcional vantagem, em relação a outras regiões, qual a de que estariam localizados à beira
da própria via de transporte para os centros consumidores, fator relevante no
baixo custo de sua produção.
Ao Poder Executivo, sem dúvida, na regulamentação da lei, caberâ disci·
plinar a concessão e, como poder concedente, exercer vigilância quanto aos
preços de comercialização dos produtos colhidos nessas áreaS. que gozarão
da vantagem da gratuidade da concessão e da facilidade do-transporte, alêm
de que poderão ser também objeto de financiamentos especiais, tudO com o
fim de promover o barateamento do custo de vida.

Entendemos, porém, que a preferência prevista. no projeto, para o prOprietário ·cdnfrOntante increnietitarâ a já corfdenada Concentração da terra em
Inãos de uns poucos. Pensamos, ao contráriO, que· tal preferência deva ser
da_da _ao_ trabalha~or -~ur~l, nã<;J p~oprí~târíô de qualquer â~ea agricilltâvel
Par_ã que. 'ele siffi. ·explore eSsas· âreas· públicas. ~ que, embora nem assim ele
p·asse a ser proPrietârió, passará o agricultor autônomo, trabalhando para si
PT§Jirio Raia comü_IJfd~de, p~~e_nd_o~ e_~da sratuidade da concessão e
dã faCiHdade de acesso de sua pro-dução aõs-Ceit.tros consumidores, acumular
alguma poupança em breve tempo e, em seguida, adquirir sua própria área de
cultiv~. cremos- que seria um meio de possibilitar-se a milhares de bóias-frias
deixarem essa condiç~cf'de verdadeiros pâfiás Sociais. Daí por que apresentamos a seguirlte emenda ao § 29 do artigo-I~ do projeto:

e

a

raçe

Emenda n• I·CA
Re.tija-se assim- o § 2• do art. ti:

"§ 29

Tem preferência na concessio o trabalhador rural."

E: o parecef.
Sala da Comissão de Agricultura, 29 de setembro de 1982. - Leite Cha·
ves, Presidente --José Richa, Relator- Martins Filho- Benedito Cane/las
--Benedito Ferreira _:..:Jóão LúciO.

PARECERES N•S 821, 822 e 823, DE 1982
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 174, de 1980, que "dispõe
sobre o funcionamento das clínicas que menciona".
_ PARECER N• 821, DE 1982
Da Comissão de ConstitUição- e Justiça

Relator: Senador Almir Pinto
O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Jutahy Magalhães,
estabelece normas para que as clínicas especializadas em emagrecimento obtenham a necessária licença de funcionamento.
Na justificação, destaca o Autor os perigos de tratamentos estéticos atra•
vês de métodos ineficazes e prejudiciais, sem' nenhum fundamento científico,
aplicados por pessoas em grande parte incompetentes e inabilitados, mas que
·são anunciados por clínicas de emagrecimento como sofisticados e miraculosos. Cita, inclusive, o trágico caso de morte da cantora Tuca, ocorrido em
1978, vítima de tais clínicas, que- segundo entende- "explora a boa fé dos
incautos, algumas parecendo visar muito mais aos clientes".
A matéria está, realmente, a requerer disciplinamento legal, o que vem a
ser oferecido pelo projeto.
Desse modo, e como inexistem óbces quanto ao -aspecto jurídicoconstitucional, nosso Parecer é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1981.- Aloysio Chal'es, Presidente
- Almir Pinto, Relator- Amaral Furlan- José Fragelli- Raimundo Parente --lt4oacyr Da/la- João Calmon- Martins Filho- Orestes QuérciaLenoir Vargas - Franco Montoro.
PARECER N• 822, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Almir Pinto
O Projeto sob exame, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro,
busca disciplinar o fuilCi"Onãmen-tõ das clínicas especializadas em emagrecimento e no trato da obesidade.
Na Justificação, o Autor assinala a proliferação no País, das chamadas
clínicas de emagrecimento, que atraem clientes obesos esperançosos dos rã pi~
dos resultados anunciados. Ocorre, todavia, que, não ·raro, essas clínicas oferecem tratamentos miraculosos manejados por indivíduos incompetentes e
inabilitados.
·APós se alongar em corisideraçôês, ínClusive com depoimento de médico
endocrinologista, o Autor salienta a presente necessidade de disciplinar o funcionamento dessas .. clínicas'\ através de rigorosa fiscalização do Poder

Público.
CoinCidentemerite, na ilustrada ·cOmissão 'de COnstituição e Justiça, fomos o Autor do parecer relativo à presente proposição, oportunidade em que
nos manifestamos pela aprovação do projeto, porque a "matêria estã realm~nte a requerer disciplinamento".
Na esfera de competência regimental"desta Comissão, não podemos deixar de apoiar a ·proposição, reíterando o parecer da Comissão de Consti-
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tuiçãO e Justiça; cujo mérito eStâ entregue à ilustia-da Comissão de Saúde,
para a qual foi igualmente distribuída.
Opinamos~ assim, pela aproVação do projeto.-Sala das Comissões, 6 de maio de 1982.- Raimundo Parente, Presidente
- Almir Pinto, Relator - Henrique Santillo- Gabriel Hermes- Moacyr
Dai/a - Franco Montoro.
PARECER N• 823, DE 1982
Da Comissão de Saúde

Relator: Senador Henrique Santillo
De autoria do eminente Seqador Jutahy Magalhães, o Projeto sob ~xame
tenciona disciplinar o funcionamento das clínicas de emagrecimen~o e de tratamento_ da obesidade.
Justificando sua iniciativa, afirma o autor ••jâ terem sidp divulgados pela
imprensa casos de pacientes sôfregos de benefícios estéticos que acabam morrendo, em virtude de métodos ineficazes e prejudiefãís,~-sem nenhum fundamento científico e, pior, aplicados por indivídUos em grande parte incompetentes e inabilitados".
Mas adiante, na sua Justificação, ob.serva a existência de ••crescimento
incontrolado e até mesmo invigilante dessas clínicas, que exploram a boa fé
dos incautos".
Não hã maior ignomínia que explorar comercialmente as ansiedades
neuróticas de uma população sofrida e submetida ao stres_s permanente da
exagerada competição. E submetida a um proCesso de aculturamento alienígena, como forma de submissão cultural neo-colonialista. Os Slimming Center, os Esthetic Center, os Lady Slim Center são as amostragens inequívocas
desse processo de ludíbrio e dominação.
Por outro lado, registra-se a forma acintosa e antiética em que se realiza
a publicidade enganosa dessas clínicas. E isso não constitui seu exclusivo apanágio. Multinacionais da assistência médica, ccrmo a Golden Cros_s, abusam
<;ia mesma forma, da publicidade antiética, além de explorarem o trabalho
médico. O mesmo se poderia dizer da indústria farmacêutica desnacionalizada que não encontra limites para a publicidade falsa. E o que se poderia esperar de um sistema como o vigente em nosso País sempre ávido em privilegiar
o amoralismo capitalista? Que se autopoliciassem'?
Essas clínicas ferem claramente dispositivos já existentes há dezenas de
anos, como o Código de Ética Médica, estabelecido em legislação federal.
Seus artigos 49, 59 e 42 estão sendo permanentemente infringidos sem que as
autoridades competentes tomem providências e o responsável pela fiscali·
zação desde 11 de fevereiro de 1932, segundo o Decreto n9 20.931, é o Serviço
Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia d_o_Ministério da_$aúde.
De qualquer modo, no cotando, mesmo levando·se em conta a ineficácia
das medidas propostas se se mantivêr por parte das autoridades competentes
o descaso pela fiscalização, somos pela aprovação do Projeto sob exame.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Almir Pinto, Presidente
em exercício - Henrique Santillo, Relator--:- Laélia de A /cântara - Saldanha
Derzi.
PARECERES N•S 824, 825 E 826, DK 1982
PARECER N• 824, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 356, de 1981
(n9 551/81, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS) a contratar operação de créditO no valor de Cr$ 4.703~1 00,00 (quatro milhões,
setecentos e três mil e Cem cruzeiros).

Relator: Senador José Fragelli
Com a Mensagem n' 356/SI, o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Aparecida
do Tabuado (MS) que objetiva contratar, junto à Caixa Econôm_ica_Federal,
mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So~
cial - F AS, a seguinte operação de crédito:
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 4.703.100,00;
B - Prazos:
1 - de carência: 02 anos;
2 - de amortização: (J8 anos;

C - Encargos:
I wjuros -de___6~ a.a., _cobrados trim~tralmente;
- 2 - correção monetária: de 20% do índice de variação das
ORTN;
D - Garantia: Yinpulação de cotas do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM; e
E wDestinação dos recursos: construção de 03 (três) unidades escolares na zona rural."

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiramente viável_, não devendo os seus encargos _gerar maio~es pressões na execução Orçameiltâria dos próximos exercícios.
-- -De outra parte, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédito objeto da autorização se enquadra nas diretrizes e normas que disciplinam a matéria e teln grande alcance sócioweconômico para a área beneficiada
pelo projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da
guinte

mensag~!D

nos termos do se-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 143, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado ( MS),
a elevar. em Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e
cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna..

o- Senado Federal resolve:
Art. }9 É a Prefeitura MuniciPal de Aparecida do Tabuado, Estado de
Mato -Grosso do Sul, nos termos dO art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.703.100,00
(quatro milhões, setecentos e três mil e cem éruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual
valor, junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção
de três unidades escolares n_a zona rural, daquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de maio de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício- José Fragelli, Relator- Tancredo Neves- Bernardino Viana
- Gabriel Hermes - Evelásio Vieira.
PARECERES N•S 825 E 826, DE 1982
Sobfe o Projeto de ResoluÇ-ãO n9 143, de 1982, da Comissão ~e
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado (MS) a elevar em Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos
e três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,.,.
PARECER N• 825, DE 1982
Da Comissão da Constituição e Justiça

Relator: Senador Almir PintO
O presénte projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 356/81, do Senhor Presidente da República; autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida
do Tabuado (MS) a contratar empréstimo no valor de CrS 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e cem Cruzeiros), destinado a financiar a
construção de,3 (três) unidades escolares na zona rural, daquele Município.
O .Pedido foi for~ulado nos termos do preceituado no art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte a não
observância dos limites-fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres~
crições leg~is e regimentais aplicâveis à espécie, merecendo, por. isso, o nosso
encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalida·
de, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das ComiSsões, 5 9e agosto de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
-_:Almir finto, Relator-- Bernardino Viana- Raimundo Parente- Martins
Filho - Ã.derbal Jurema -.José Lins - Dulçe Braga.
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PARECER N• 826, DE 1982
Da Comissão de Munldplos

velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de
1976, do Senado Federal; e

Relator: Senador Benedito Canel/as

A rpatéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente analisada pela autora do Projeto de ResoluÇão, em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Munici~
pai de Aparecida do Tabuado (MS), nos termos do que estabelece o art. 2• da
Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal; a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 4.703.100,00 (quatro milhões, setecentos e três mil e cem cru~
zeiros) destinada a financiar a construção de 3 (três) unidades escolares na
zona rural daquele MunicípiO.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco~
nomia da Casa, visto' que a operação de crêdito a ser autorizada possibilitará
a retenção, no campo, de boa parcela da população beneficiada pelo presente
projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Júnior, Presi~
dente - Benedito Cane/las, Relator - Benedito Ferreira - Aderba/ Jurema
- Raimundo Parente - Lenoir Vargas - Dulce Braga - Almir Pinto -

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central dO- Brasil,
destacamos os seguintes itens para a anãlise da capacidade de pagamento da
entidade:
5.!. Dados relativos ao halaoço de 1981.

valor:

DI-Total
D2 - Operações de Crêdito
D3 -Líquida (DI - D2)
D4 - lndice de Correção
D5 -Receita Líquida Corrigida
(D3x D4)

5.2.

!.552,9
68,8
!.484,1
!.484,1

Limites Operacionais (art. 29 da Resolução n(l 62/75.

Moacyr Da/la.
valor:

PARECERES N•s 827, 828 E 829, DE 1982
PARECER N• 827, DE 1982
Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n• 151, de 1982
(n' 283/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luís
(MA) a elevar em Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

El- Montante Global (70% do D5)
(Item I)
E2- Crescimento Real Anual
(20% de D5) (Item 11)
El- Dispêndio Anual Mãximo
(15% de D5) (Item Ill)
E4 - Responsabilidade por Títulos
(35% de D5) (Item IV)

1.038,8
296,8
222,6

Relator: Senador Gabriel Hennes

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, autorizada a elevar
em CrS 725.043.150,00_(setecentos e vinte e cinco- milhões, quarenta e três mil
e cento e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de contratar empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na~
cional da Habitação, valor correspondente a 585.000_ UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 em outubro de 1981.
2. Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 725.043.150,00 (correspondente a 585.000
UPC de Cr$ 1.239,39 em outubro/~!), sendo Cr$ 20.715.!64,46
para pró-investimentos e Cr$ 704.327.985,54 para investimentos;
B- Prazos:
1 - de carência: - pré-investimentos: 6 meses;
- investimentos: 12 meses;
2- de amortização: - pré~investimentos: 120 meses;
- investimentos: 240 meses;
C - Encargos:
l -juros: - pré-investimentos: 4% a.a.;
- investimentos: 3% a.a.;
2- correção monetãria: conforme a variação da UPC;
3- taxa de administração: 1%;
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (!CM);
E- Destinação dos recursos: implantação do Programa CU-

RA."
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador a operação
de crédito sob exame é viável, econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n• 2.456, de 30 de junho de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n' 116(82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao EXm\0 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetãrio Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou~se favora~

5.3. Posição da Dívida Consolidada Interna.
Em 31'12-81

Valo r: CrS milhões

A- Intralimite
B- Extralimite
C- In_tegralizações _Futuras
D - Operação sob Exame
E- Total Geral

335,6
622,6
246,0
725,0
!.929,2

6.. Tendo em vista a orientação desta Comissão para verificaçãO da ca~
pacidade de pagamento do postulante, foi levado em conta a soma do endivi~
damento intra e extralimite.
7. Assim, considerado todo o endividamento da referida entidade (in~
tra + extralimite + operação sob exame), seria ultrapassado o teto que lhe foi
fti<ádo pelo lteinii do art. 2• da ReSoluÇão ii• 62, de 1975. Cóm a inclusão das
integrãlizações futuras e das operações extralimite em tramitação e sob exa~
me, portanto, seriam ultrapassados os itens I e III do referido dispositivo.
8. Trata~se, entretanto, de uma operação extralimite a que, por força
das disposições contidas no art. 2~ dã, Resolução n9 93, de 1976, não se apli~
cam os citadoS-limites (itens I, TI elii) flXados no art. 29 da Resolução n9 62,
de 1975, jã visto que os reCursós a serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação.
9. Além da característica da operação- extralimite- e segundo con~
clusão do Departamento da Dívida Pública,-a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores Pressões Da execução -orçamentária dos
próximos eXercícios, tendo em vista qm;. 0 orçamento da Prefeitur-a, para o
ano em curso, prevê a realização de receita de Cr$ 4.380,8 milhões (deduzidas
as operações de crédito) e que sua·margem de poupança mostra-se superior
ao maior dispêndio que a sua dívida consolidada interna apresentará após a
realização da operação pretendida", não resultando~ assim, em maiores pres~
sões na execução orçamentãria de seus futuros exercícios.
04
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10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do
Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:

PARECER N• 829, DE 1982
Da Comissão de Municípios

O Senado Federal resolve:
Art. 19 t_ a Prefeitura Municipal de São Lufs, EstadO do Maranhão,
nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil,
cento e cinqüenta cruzeiros) correspondentes a 585.000 UPCs, considerado o
valor nominal de Cr$ 1.239,39, vigente em outubrO de [9-81, a fim de contratar um em préstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado a financiar a implantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982.-:- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício - Gabriel Hermes, Relator - Bernardino Viana --Benedito
Ferreira - José Lins - Lomanto Júnior.

Relacor: Senador A!mir Pinto
A matéria sob nossa apreciação, jâ exaustiVamente analisada pela autora
do projeto de ~esolução em t~la, objetivª- ~utorizar a Prefeitura Municipal de
São Luís, Estado_ do Maranhão, nos iermos do art. 29 da Resolução n9 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 725.043.150,00
(setecentos e vinte e círico milhões, quarenta e três mil cento e cinqUenta cru·
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do
Maranhão S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, ·destinado a financiar a implantaÇão do Programa CURA, naquele Município.
2. A proposição mereceU a acolhida da Comissão de ConstituiÇão e
Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
3-. Nos aSpectos que competem a Cste Órgão Técnico examinar, entendemos que O pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão
de EcOnomia da Casa, viSto que a operação de crédito a ser autorizada mini~
mizarâ as necessidades de considerável parcela da população_ abrangida pelo
investimento.44-- Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente- Almir Pinto, Relator- Benedito Ferreira- Aderbal Jurema- Raimundo Parente- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Moacyr Da!Ja- Bene.dito
Canellas.
--

PARECERES N•s 828 e 829, DE 1982

PARECERES N•s 830, 831 E 832, DE 1982

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 144, DE i982
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Lufs (MA) a elevar em
Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vime cinco milhões, quarenta e três
mil, cento e cinqüenta cn.izeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

Sobre o Projeto de Resolução n9 144, de 1982, da Comissão, de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a
elevar em Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco milhões, qua·
renta e três mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna".
PARECER N• 828, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana
Apresentado pela Comissão de Economia, o projelÕ-.....de resolução em
exame autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís, Estado do Maranhão,
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 725.043.150,00 (sete<entos e vinte e cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidade interna, a fim de que possa contratar um-empréstimo de
igual valor, junto ao Banco de Desenvolvim~nto do Estado do Maranhão
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da -Habi~
taçã_o, destinado a financiar a implantação do Programa CURA, naquele
Município, obedecidas as co-ndições admitidas pefo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.
2. Enquadra~se a operação no disposto do art. 29 da Resolução n9 93,
de 1976- alterou a Resolução n~? 62, de 1975-, pois os recursos serão pro·
venientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extra/imite.
3. Anexo ao processado, encontram-se;
a) Lei Municipal n9 2.456, de 30 de junho de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos do Senhor MinistrO de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorável;
c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil concluindo pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu às normas legais (R.Csoluções n~?s 62. de 1975, e 93,
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 29-de setembro de 1982: ........ Aioysio Chaves. Presidente - Bernardino Viana. Relator - Raimundo Parente- Aderbal Jurema
-Martins Filho- Dulce Braga- Murilo Badaró- José Fragelli- Lenoir
Vargas - Benedito Canellas - João Calmon.

PARECER N• 830, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 170, de 1982,
(n' 345/82 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a prefeitura Municipal de
Campina Grande (PB) a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Luiz Cavalcante
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42 item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPrefeirura Municipal de Canipína- Graride (PB), autorizada a elevar em Cr$
1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões, oito.entos e oitenta e quatro mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar
empréstimo juiilo ao Banco do Estado da Parafba S. A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da habitação (BNH), no valor correspondente a 600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
1.683,14 em abril/82.
"CaracteríSticas da operação:
I - programa CURA
A - Valor: Cr$ 1.009.884.000,00 (correspondente a 600.000
UPC de CrS 1.6&3,14 em abrilj83);
B- Prazos:
1 - de carência: 22 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C - Encargos:
I - juros de 3,5% a.a (BNH);
2- correção monetária: 'idêntica à variação trimestral das
ORTN;
3- taxa de administraÇãojBNH: 1% sobre desembolsos;
4- taxa de compromissofBNH: 1% sobre parcelas não utilizadas;
5- Del Credere do Agente FinãnCeüo: l% a.a.;

D -

Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias

(!CM);

E - Destinação dos recursos: execução de obras no Sistema
Viãrio e Equipamentos Comunitários, Recreação e Lazer (Centro
de Bairro) do Projeto CURA III."
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viãvel econômica e financeiramente.
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4. O processo é .acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n• 807/81, de 21-12-81 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 173/82), do senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exmo. Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar· a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n<? 93, de 1976, do
senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorâvel ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite + operação-sob -exalne), verifica-se -que seriãin- ultrap-assados os tetos
que lhe fOram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 daRes. n9 62, de 1975.
6. Trata-se, ··entretanto, de uma operação extralimite à qual por força
das disposições contidas no art. 29 daRes. n9 93, de-1976, não se apliCam os
citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n'~ 62, de 1975, ambas do Senado Federal, haja visto que os recursos a serem repassados provêm
do Banco Nacional da Habitação.
7. Além da característica da operação - extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida PúbHca, a assunÇão ·do compromisS-o_ Sob
exame não deverá acarretar maiores pre!»ões
eXecução Orç-ãmentâd3. dos
próximos exercícios:
8. Atendidas as exigências- das -nofhlaS\iígena:s·e as dfsp-oSições- dá-Regimento Interno; concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguint~

na

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 145, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campiiui-Grande (PB) a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (hum bilhão, no~·e milhões, oitocentos e
oitenta e quatro mfl cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna.

.{

Outubro de 1982

DIÁÍUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~a Prefeitura Municipal de Campina Grande, EStado da Paraíba, nos termos do arL 29 da Resolução n99J, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 600.00 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de 1982, a fim de contratar um emprésfimá de "igual vãlor; junto ao -Banco do EstadO da.Paraíba
S.A., este na qualidade de -agei:tte financCiro dO BanCo NaCionarda _ Habitação
(BNH), destinado à execução de obras no Sistema Viário e Equipamentos
Comunitários, Recreação- e Lazer (Centro dC: Baifro) do Projeto CURA III,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigOr na daü de sua publicação_.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982 .:..__jose i..iiú, Presidente
eventual- Luiz Cavalcante, Relator- Benedito Ferreira- Lenoir VargasBernardino Viana - Lomanto Júnior.
PARECERES N•S 831 E_832, DE 1982

Sobre o Projeto de Resolução n9 .]45, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB), a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões,
oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
PARECER N• 831, DE 1982

Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Aderbal Jurema
O projeto sob _exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'il 170/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Pre(eitura Municipal de Campina
Grande (PB) a contratar operação de crédito no valor de Cr$
1.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil
cruzeiros) destinada à execução de obras no Sistema Viário e Equipaolentos
Comunitãrios. Recreação e Lazer (Centro de Baírro) -do PrOjeto CURA JII.
O pedido de autorização for formulado nos termo-s do preceituado no
parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2f1 da Resolução n9 62, de 28-10-75, tambêm da Câmara Alta do Congresso
Nacional.

Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que iOdas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbices à tramitação normal da
presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1982. - Aioysio Chaves, Presidente- Aderbal Jurema, Relator --Raimundo Parente- José FragelliBernardino Viana --Almir Pinto ~Le"nOlr Varg~s- Murilo Badaró.
PARECER N• 832, DE 1982

Da Comissão de

M~nicípios

Relator: SenCrdor Almir Pinto
A Comissão de Economia, como conclusão de set.i parecer sobre a Mensagem n9 170, de 1982, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto de resolução que "ãutOríZ:i a-~prefeitura Municipal
-Campin-a Gl-a:iíde,
Estado da Paraíba, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de -11 de ou~
tubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS !.009.884.000,00 (hum bilhão, nove milhôCS, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida cOnsolidãda-interna. a fim de contratar um empréstimo de igual
_V_alor, jllnt9: ,R:O__ Harico dO EStado-da Paraíba S.A., este na qualidade de agente
fiiia.itcc!iro CIO J380C6.Nacio-ri"afda HàbfiaÇão {B.N"fi), destinado à execução de
_ õ"briiS- no-~-S-iSteffia -VTã:ríó" e--Eqiilpam~e-rúOS--tOIDunliâi{Os, RecreaÇãO Lazer
(Cintro de Ba.irro)do-Pro]eto CÜRAIIL
. .... .
2. A proposição mereceu-da Comissão de Cciilsthuição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz respeito aos aspectos de constitucionalidade, jurididdade- e lêCilica legiSlativa.
3. Nos aspectos que compCiem a este Órgão Técnico examiri:8.r, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão
de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, serâ
de grande impacto sêicío--ecáD.óriliCo para a região- beiteficiada pelo investimento.
4. Pelas razões expostas, somos pela aprovação do projeto de resolução
âe autoria da Coinissão de Ecoiwn:iia; ora Sob nosso exame.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lon1anro Júnior, Presidente- Almir Pinto, Relator- Benedito Ferreira- Aderba! Jurema- Rai~
mundo Parente - Lenoir Vargas - Dulce Braga - Almir Pinto- Afoacyr
Dalla - Benedito Canellas.

de

e

-

PARECERES N•s 8~3, 834 E 835, DE 1982
PARECER N• 833, DE 1982 .

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'il 144, de 1982
(n' 276/82 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
~tapiranga (SC) a elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos-eDOYéDta e tf~S-(fiil e -de~~S~ete-Criizeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.

Relator: Senador Lenoir Vargas
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, iteril VI, da ConstituiçãO), proposta no sentido de que seja aPrefeitura Municipal de Itapiranga (SC) autorizada a elevar em Cr$ 8.993.017,00
(oito milhões, novecentos e nOVe:O.ta e trêS mil e deUssete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fiin de contratar empréstimo junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoio ao DesenvOlvimento Social- FAS, equivalente a 5.343 ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14, em abril/82.
2. Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 8.993.017,00 (correspondente a 5.343 ORTN
de Cr$ 1.683,14 em abril/82);

B- Prazos:
1 - de carência: I ano;
2- de amortização: 7 anos;
C- Encargos:
1 -jurOs de 6% a.a.;
2- correção monetária: 60% do índice de variação das
ORTN;
D -Garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM;
E- Destinação dos recursos: construção da terceira etapa do
prédio da Fundação Educacional de Itapiranga- FUNEI."

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viâvel econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n• l.Ool, de 16-2-82 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 117/82) do Senhor Ministro da Fazenda ao Exm~? Senhor Presidente da República, comunicandO que o Conselho
Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente
ao pleito, formulado conforme o art. 2• daRes. n' 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favOrável ao Pleíto.
,
5. co-nsiderado todo o endividamento da referida entidade (intra+ extralimite + operação sob exame), verifica-se qtiC -não seriam ultrapassados os
tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 2• da Res. n• 62, de
1975.
6. Além da característica da operação-- -extralirilite- -e segundo_ conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverã acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próXimos exerCícios.
7. Atendidas as exigênciaS-das norma~ vigentes e as disposiÇões do. Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente- mensagem, na
forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 146, DE 1982

Autoriza a Prefei!ura Municipal de Itf!-piranga (SC) a elevar em
CrS 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Itapiranga, Estado·de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizãda a elevar em CrS 8.993.017,00 (oitó iriilhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros) - correspondente a 5.343
ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 1.683,14 em abríl/82
- o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um emprêstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
destinado à construção da terceira etapa do prédio da Fundação Educacional
de Itapiranga- FUNEI, no Município, obedecidas as con_diçõ~s admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~? Esta ResolUção entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Benedito Ferreira, Presidente eventual- Lenoir Vargas. Relator- Bernardino Viana- José Lins-

Luiz Cavalcante -
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Outubro de 1982

Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 834 E 835, DE 1982

Sobre o Projeto de Resolução n9 146, de 1982, da Comissão de
Economia que ''autoriza a Prefeitura Municipal de ltapiranga (SC) a
elevar em Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três
mil e dezessete cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter~
na".
PARECER No 834, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Lenoir Vargas
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'i' 144/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeit~ra Municipal de Itapiranga
(SC) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros), destinada à construção da Terceira etapa do prêdio da Fundação Educacional de Itapiranga
- FUNEI, naquele Município.

O pedido de autorização fo1 formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 2'? da Resolução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fiXados pelo artigo 2• da Resolução n' 62, de 28-10· 75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se qUe todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da

presente pi-oposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das- Comíssões, 29 -de settmbfo dC 1982.- Aloysio Chaves, Presidente- Lenoir Vargas. Relator- Bernardino Viana- Raimundo Parente-

Mai-tins Filho- Aderbal Jurema- Dulce Braga- Mu;ilo Badaró- Benedito Cane/las -João Calmon.
PARECER N• 835, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Lenoir Vargas

ae

. O projeto sob .exãme(
autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, com conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 144/82 do Senhor Presidenteda República, autoriza? Prefeitura MuniciPal de Itapiranga
(SC) a contratar operação de crédito no valor de CrS 8.993.017,00 (oito milhões, novecentos e noventa e três mil e dezessete cruzeiros), destinada à cons~
trução da terceira etapa do prêdio da Fundação Educacional de ItapirangaFUNE, naquele Município.

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Têcnico examinar, entendemos
que o pleito deva s~ atenc~.ido nos t~rm_os do proposto.pela Comissão de EcOnomia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada propicial'â
um grande impacto sócio-econômicO paÍ'a a Região beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 30- de setembro de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente - Lenoir Vargas, Relator- Benedito Ferreira- Aderbal Jurema -

Raimundo Ptll'ente --Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Dalia- Benedito Canel!as.
PARECERES N•S 836, 837 e 838, DE 1982
PARECER N• 836, DE 1982
Da ComiSsão de E00nÕinia, sobre a Mensagem n'? 47, de 1982
(n9 114/82, na origem), do Senhor Presidente da República, subme~
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autoriz&da- a Prefeitura· Municipal de J acarezinho (PR) a contratar ope~
ração de crédito no valor de CrS 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta crUzeiros).

Relator: Senador Affonso Camargo.
Com a Mensagem n• 47/82, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Jacarezinho
(PR), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito:
'~Características

da operação:

A- Valor: Cr$ 202.020.570,00 (correspondente a 163.000
UPC de CrS 1.239,39, em outubro/SI;
B- Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 -de amortização: 240 meses;
C-Encargos:
l -juros de 5% a.a.;
2 - correção monetâria: plano de correção monetãria;
3 -agente financeiro: l% a.a. de repasse;
4 - taxa de administração: I% do valor do empr~stimo;
D -Garantia: Imposto sobre Circulação de Mercadorias;
E - Destinação dos recursos:_ execução de obras e serviços
através do Programa de Complementação Urbana - CURA."

O Conselho Monetário Nacional pronuncia-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeiran:iente viáVel, não devendo os seus encargoS gel-ar maioreS pfCsSões na execução órÇamentária dOs próximos exercícios.
De outra parte, o empreendimento ser financiado pela operação de crédito objeto da autorização se enquadra nas diretrizes e normas que discipli-

a
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nam a matéria e tem grande alcance sócio-económico para· a área beneficiada
pelo projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 147, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR) a elevar
em CrS 202.02Q.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil. quinhentos
e setenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l9 ~ a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Estado do Paraná,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 202.020"."570;00 (duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e setenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada ínterna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do E$tado do Paraná Sf A, este na qualidade de agente financeiro -do Banco Nacional da Habitação, destinado à execução de obras e
serviços através do Programa de Complementação Urbana - CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de maio de 1982. -Josê Richa, Presidente- Alfonso Canitirgo. Relator- Luiz-Cavalcante- Lenoir Vargas- Gabriel Hermes - Benedito Ferreira;
PARECERES N•s 837 E 838, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolu~iio n9 147, de 1982; da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de J acarezinho
(PR) a elevar em Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte
mil e quinhentos e setenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoliw
dada interna".
PARECER N• 837, DE 1982
Da Comissão de Constituição e J ustíça

Relator: Senador Martins Filho
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão_ de seu parecer sobre a Mensagem n9 47/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR) a contratar empréstimo no valor de Cr$ 202.020.570,00 (duzentos e
dois milhões, vinte mil e quinhentos e setenta cruzeiros), junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do BNH, destinado a financiar obras e serviços através do Programa de complementação
Urbana - CURA, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no art. 21' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975, também do Senado Federal.
Assim, verifica-se que a· propOsição foi elaborada c_oosoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie m~ecendo, por isso, o nosso
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente
-Martins Filho. Relator- Aderbal Juremo- José Lins- Dulce BragaAlmir Pinto - Bernardino Viana - Raimundo Parente.
PARECER N• 838, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relatora: Senadora Dulce Braga
A matéria :mb a nossa apreciação, jâ exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela, objetiva autorizarª Prefeitura Municipal de Jacarezinho (PR) nos termos do que estabelece o art. 29 da Resolução
n9 93, de I976, do _Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor
de CrS 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil e quinhentos e setenta cruzeiros) destinada a financiar obras e serviços através do programa de
complementação Urbana-CURA, naquele Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituiç_ão_ e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técriico examin-ar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos d_g proposto pela Coinissão de Eco-
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nomia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada beneficiará
'
de maneira direta~ largas faixas da população daquela cidade.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júntor, Presidente - Dulce Braga, Relatara --:.:Benedito Ferreira - Aderbal Jurema Raimundo Parente- Lenoir Vargas- Almir Pinto- Moacyr Da/la- Benedito Canellas.
PARECERES N•s 839, 840 E 841, DE 1982
PARECER N• 839, DE 1982
Da COmissão de EcOriOmia, sobre-a Merisagem n~ 17'6~ de 1982
(n"' 351/82, na origem), do Senhor Presidente da República, subme-tendO à-&provação do-Seri8d0-Feder8I~ proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC) a contratar operação de
crédito no .valor de Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos).

Relator: Senador Lenoir Vargas
Com a Mensagem n9 351, de 1982, o Senhor Presidente da República
S!Ji?_mete à QeV~eração d_o_ Sen!l~O f~~e_ra_l~ _Pl~ito _da Pr~feitura Municipal de
Sombrio (SC), que objetiva cOntratar juiitd à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recurs-os do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de crédito:
'~características da operatão:
A- Valor: CrS 4.281.025,24 (correspondente a 2.670,65 ORTN de
Cr$ 1.602,99 em março/82);
B- Prazos:
-de carência: 1 ano;
2_ - de amortização: 4 anos;
C - Encargos:
1 -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 60% do índice de variação das
ORTN;

D -Garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Cir~
culação de Mercadorias - ICM;
E - Destinação dos Recursos: aquisição de equipamentos destinadQs à coleta e _tratamento de lixo."
O Conselho Monetário Nacio_nal pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgã-lo técníca e-financeiramente viável, não devendo os seus encargos gerar ·maiores pressões na execução orçamentária dos pfoximos exercícios.

De outra parte, o empreendimento a ser financiado pela operação de crédito objeto da autorização se enquadra nas diretrizes e normas da legislação
que disciplina a matéria e trarâ grandes benefícios à população daquela cida..
~

Assim, concluímos- pelo acolhimento da mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 148, DE 1982

Autoriza a Pref~itura Municipal de S~,;brio (SC) a elevar em
CrS 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e
cinco cruzeiros e vin"te_ e quatro centavOs) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal reso.lve:
Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Sombrio, Estado de_Santa Catari~
na, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93. de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte
e cinco Cruzeiros e vinte e quatro centavos), correspondentes a 2.760,65
ORTNS, considerado o valor da ORTN de CrS 1.602,99, vigente em março
de 1982, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômic"a Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao· Desenvolvimento Social- FAS, destinado à aqu_isiÇão de.equipa~
mentes para a coleta e tratamento de lixo, na Sede do Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Ce_nt_ral do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente em exercício- Lenoir vargas, Relator- Bernardino Viana- Josi Lins
___. Benedito Ferreira - Lomanto Júnior.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11)

PARECERES N's 840 E 841, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução nl' 148, de-1982 da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC) a
elevar em Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um
mil, vente e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna".

PARECER No 840, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Lenoir Vargas

O projeto sob exame, de autoria da Corníssã-o de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n'i' 176/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura-MunicíPal de Sombrio
(SC) a contratar-operação de crédito no valor de Cr$ 4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um iriil, vinte e cincO cruzeirOs e vinte e quatro centavos), destinada à aquísiÇão dC equipamentOs para á coleta e tratamento de
lixo, na sede do Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo únicO do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fuados pelo ~rti
go 29 da Resolução n? 62, de 28-10-75, também na Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atentidas. não havendo_ óbice à tramitação normal da
pres~nte proposição, porquanto jUrídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves. Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Bernardino Viana- Raimundo Parente
- Martins Filho - -Aderbal Jurema - Dulce Braga- Murilo Badar6Benedito Canellas - João Calmon.
PARECER N• 841, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Lenoir Vargas

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economiã do Semido
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n.., 176/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de_ Sombrio
(SC) a contratar operação de crédito no valor de CrS 4.28I.Ó2S,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos), destinada à aquiS"ição de equipamentos para a ·coleta e tratanJ.ento de
lixo, na Sede do Município.
-· _
. -· --.2.-- Na forma do a:rt: 29, item TV; da Resolução n9 132, de 1979, do Sena-·
do Federal, as proposições que envolvam' operações de crêdito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais municípios sejam partes interessadas, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão.
3. O projeto em pauta estâ felacionãdo com o F AS, e os recursos se
destinam à aquisiçãO de equipamentos para a coleta e tratamento de lixo, na
sede daquele Município.
4. A proposição mereceu da Comissão de Constituição e Justiça o encaminhamento favorãvel, no que diz respeito aos aspectoS de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatíva.
5. -Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de-Resolução de autoria da Comissão de Economia, ora sob nosso exame:
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júnior. Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Benedito Ferreira - Aderbal Jurema Raimundo Parente- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Da/la- Benedito Canellas.
PARECERES Nos If42, 843 e If44, OE 1982
PARECER No 842, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'i' 169, de 1982
(n"' 344/82 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Aloândia (GO) a elevar em Cr5 13.128.492,00 (treze milhões, cento e
vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros)o montante de
sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Benedito Ferreira

O S_enhor Presidente da República encamfilha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPre-
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feitura MUnicipal de Aloândia (00), autorizada a elevar em Cr$
13.128.492,00 (treze milhões, centO e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa
e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa Económica Federal. esta na qualidade de
agente financeiro do -Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
valor correspondente a 7.800 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 1.683,14, em abril/82.
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 15.263.437,27 (correspondente a 9.068,43
ORTN, à razão de Cr$ 1.683, 14, em abril/82);
B- Prazos:
l - de carênCia: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
C - Encargos_:_
- I - juros de 6% a.a., e
2 - correção monetária de 40% do índice de variação das
ORTN;
D -Garantia: vinculilção de quotas do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM;
E - Destinação dos Recursos: construção e equipamento de
Centro de Saúde."
Segundo o pareCer apresentado pelo Órgão fínanciador, a operação de
crédito sob exame é viâvel, econômica- e financeiramente.
O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 048, de 7-12-81 ãúloriZadõia da operaÇão;
b) Exposição de Motivos (EM n• 185(82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm"' Senhõr Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao aJ>Teciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 daRes. n.., 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer êlo Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite + operãÇãO sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetas que
lhe foram fixados pi:los itens I, li e lll do art. 2o da Res. no 62, de 1975.
Trata-se. entretanto, de uma operação extralimite, à-qual, por força das
disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 2o da Res. no 62, de 1975, ambas
do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do
Fundo de Apoio aó Desenvolvimento Social - FAS.
- Além da característica da operação-- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
Atendidas as exigências das normas vigentes e ás disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte;
PROJETO DE RESOUJÇÃO N• 149, DE 1982
Auton'za a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) a ele~·ar em
Crt 13.128.492,00 (tr_eze milhões, cento e vinte e oito mil. quatrocentos e noventa e dois c-rnzeiros) ó montante de sua di~'ida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 t a Prefeitur~ Municipal de Aloândia, Estado de Goiás, nos
termos do art. 2'? da Resolução n9 93, de-11 de outubro de 1976, do Senado
Federal. autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em
Cr$ I 3.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros), correspondentes a 9.068,53 ORTN, considerado ovalor nominal da ORTN ~e Cr$ 1.683,14 vigente em abril de 1982, a fim de que
possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Econõmica Feaeral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção e equipamento de
Centro de Saúde, no Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente em exercício- Benedito Ferreira, Relator- Lenoir Vargas- Bernar~
dino Viana - José Lins -- Lomanto Júnior.
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DIÁRIO DO COJ'<GRESSO NAOONAL (Seção ll)

PARECERES N•s 843 e 844, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 149, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) a
elevar em Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito mil,
quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) correspondente a 7.800
ORTN de CrS 1.683,14, em abril de 1982, o montante de sua dívida
consolidada interna''.

feitura Municipal de Salvador (BA) autorizada a elevar em Cr$ 48.365.100,00
(quarenta e oito milhões, trezentos e ~sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo
junto à Caixa Econôrnica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS.
2.

"A- Valor: Cr$ 48.365.100,00;
8 - Prazos:
I - de carência; 03 anos;
2- de amortização: I 2 anos;
C - Encargos:
1 -juros de 6,0% a.a.;
2- co-freÇão morietária:- 60% do índice de variação das ORTN;
D - Garantia:
Vinculação de Quotas do Imposto sobre Circulação de Merca~

PARECER N• 843, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Moacyr Dai/a.
O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia d_o_ Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 169/82 do Senhor Presidente da República, ·autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia
(GO) a contratar junto à CEF, mediante utilização de recursos do FAS, operação de crédito no valor de Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento e vinte e
oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) correspondentes a 7.800
ORTN de Cr$ 1.683,!4, em'abril de 1982, destinada à construção e equipamento de Centro de Saúde, no Município,
O pedido de autorização foi formu18.do nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância -dos limites fiXadoS Pelo artigo 2• da Resolução n' 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se Que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto jurídica, cHtfstitudOiial e--aebOa téCnica legislativa.
Alertamos, contudo, que a redação final do Projeto de Resolução deve
reportar-se à operação de crédito expressa em ORTN, e não pelo seu v~!or
em cruzeiros, tomado apenas como base de cálculo em abril p.p,
Sala das Comissões, 2g- de Setembro de f982. - Aloysio Chaves, Presidente- Moacyr Da/la, Relator- Raimundo Parente- Aderbal JuremaMurilo Badaró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- José Fragelli- Dulce Braga,
PARECER N• 844, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Ferreira
O Projeto de Resolução sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9
169/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal
da Aloândia (GO) ::i cOntratar junto à CEF, mediante utilização de recursos
do FAS, operação de crédito no valor de Cr$ !3.128.492,00 (trinta milhões,
cento e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) corresponw
dentes a 7.800 ORTN de Cr$ 1.683,14, em abril de 1982, destinada à construção e equipamento de Centro de Saúde, no Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de ConstituíçãO e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Úrgão Técnico eXaminar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Eco~
nomia da Casa, vistõ-que--a operação de crédito a ser autorizada propiciará
um melhor atendimento à população beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Aderbal Jurema- Raimundo Parente
- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Da/la- Benedi(q_
Cane/las,
PARECERES N•s 845, 846 E 847, DE 1982
PARECER N• 845, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a 1\tlensagem n9 157, de 1982
(nq 312/82 - na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Salvador (BA) a elevar em cr$ 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Gabriel Hermes
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituíção), proposta nO sentido de que seja aPre-

Características da operação:

darias - ICM;
E - Destinação dos Recursos:
--Reforma e equipamentos do Mercado Municipal."
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viável, ecOD.ômica e firlanceiramente.
4.

O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:

a) Lei n• 3.175 de 1981 e 3.088, de 1980, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 152/82) do Senhor Ministro de Estado

da Fazenda ao Exm'>' Senhor Presidente

d~

República, comunicando que o

Co~seÜ10 MonetâriO-NaciÕnal, ao a-preciar a proposta, manifestou-se favora-

velmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 _da Resolução n9 93, de
1976, do Senado Federal; e
ç)_ Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, favorável ao pleito.
5, Considerando todo o endividamento da referida entidade (intra +
extralimite + operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Res. n9 62, de
1975.
6. Trata-se, entretãnto, de uma operação extralimite, à qual, por força
das disposições contidas no art. 2'>' da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 21 da Res. n9 62, de 1975, am·
bas do Senado Federal, haja visto que os recursos a serem repassados provêm
do fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Alêm da característíca da operaçã-o- extralimite- e segurldo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame nãO deverá -acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 150, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador ( BA) a elevar em
CrS 48365.100,00 (quarenta e oito miflzões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros} o montante de sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J<? Ê_a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao financiarriento das
obras de reforma e equipamentos do Mercado Municipal, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publiCação,
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício - Gabriel Hennes. Relator - Bernardino Viana - Benedito
Ferreira --José Lins - Lomanto Júnior.
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PARECERES N•s 846 E 847, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução IJ9 150, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a
elevar em CrS 48.365.100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna''.

PARECER N• 846, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Moacyr Dalla

O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n"' 157/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador
(BA) a contratar operação de crédito junto à Caíxa Ecollômica Federal, mediante utilização de recursos do FAS, no valor de Cr$ 48.365.100,00 (quaren-

ta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) destinada
ao financiamento das obras de reforma e equipamentos do Mercado MunicipaL
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos_ _ Iimites fixados. pelo arti-

Referida matéria-legislativa, foi exaustivamente analizada na douta Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas, da Câmara dos Deputados, que concluiu seu pronunciamento favorável na forma do Projeto de
Decreto Legislativo n9 70, de 1980- CD, ora submetido ao exame desta Comissão,
O Tribunal de Contas da União, em seu Parecer Prévio, já havía igualmente opinado favoravelmente à aprovação daS referidas contas ao acatar de
forma unânime, em sessão do dia 4 de junho de 1980, as conclusões apresentadas pelo Senhor Ministro - Relator Mário Paccini.
Desta forma, considerando que a regularidade da execução orçamen~
tária, o cumprimento das normas legais que regem a matéria, além dos resultados econômicos e financeiros da Administração Federal no período, foram
detida e profundamente analisados naqueles órgãos, concluímos nosso parecer igualmente favorável à aprovação das Contas do Governo Federal relati~
vas ao exercício de 1979, endossando deStalte -as razões anteriormente apresentadas,
Sala das Comissões,_ 29 de setembro de 1982.- Gabriel Hermes, Presidente em exercício- Bernardino Viana, Relator- Martins Filho -/oào LúH
cio ....:.: DUlce E!_raga_ - Raimundo Parente -José Fragelli ~ José Lins - Maura Benevides.
PARECERES N's 849, 850, 851 E 852, DE 1982

go 2• da Resolução n• 62, de 28-10· 75, também da Câmara Alta do Congresso

Nacional.
Do ponto de vista que noS compete examinar, váifica~s_e que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal d_a
presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982~ :.......,_Alo_ysio Chaves, Presidente- Moacyr Dalla, Relator- Raimundo Parente- Aderbal JuremaMurilo Badaró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana- José Fragelli- Dulce Braga.
PARECER N• 847, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Lomanto Júnior

A matéria sob a nossa apreciação, jâ-exaustivarhenfe ãnalisada pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva autOrizar a- Prefeitura Mtinici~
pai de Salvador, Estado da Bahia, nos termos do art. 2"' da Resolução n~ 93,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 48.365.100,00

(quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco_ mil e cem Cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo
de igual valor, junto à CaiXa Econômica Fedei-ai, est3: na qualidade de _a,g:_ente
financeiro do Fundo de Apoio ao besenvolvimeniOSoCiãl _--F AS, destiflado
ao financiamento das O-bras de reforma e equipamentos do Mercado Municipal.

2. A proposiçãó ·me-receU a acolhida da ComiSsão" de Constituição e
Justiça, que a entendeU conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
3. Nos aspectos que competem a este Órgão técnico examinar, entenGemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de
Economia da Casa, vistO que a operação de crédito a ser autorizada será de
grande impacto sócio-eConômiCO._para a populaÇão- beneficiada--pelO empreendimento.
4. Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Almir Pinto, Presidente
- Lomanto Júnior, Relator - Benedito Ferreira - Aderbal Jurema - RaiH
mundo Parente- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Moacyr Dalla --Ben_edito
Caneflas.
PARECER N• 848, DE 1982
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n913, de 1982 (n9 70/80, na Câmara dos Deputados), que "aprova
as Contas do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1979".

Relator: Senador Bernardino Viana

A Mensagem Presiçlencial n9 143, de 29 de abril de 1980, encaminhou ao
Congresso Nacional as Contras do Governo Federal relativas ao exercício de
1979, devidamente acompanhadas peta Exposição de Motivos n"' 082, da mesma data, do Senhor Ministro de Estado_ da Fazenda.
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Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"' 31, de 1981 (n9109-B,
de 1981-CD) que ••aprova o texto do Acordo de CoOperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Peru,
eni Lima, a 26 de junho de 1981 ".

PARECER N• 849, DE 1982
Da Comissão de Relações Exteriores

Relator: Senador PaulO firossard

O Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasif-e o Governo da República do Peru, em Lima, a 26 de julho de
~1981.

Salienta, em sua Exposição de MotivoS, o Senhor Ministro de Estado
das Relações Exterior_es:
a} a cooperação bilateral será efetuada de acordo com as necessidades e
prioridades de seus respectivos programas nacionaís e levando em conta os
compromissos internacionais assumidoS-Pelas Partes;
b} as duas Partes reafirmam seu apoio ao principio de não-proliferação
de armas nucleares e seu direito ao desenvolvimento e à aplicação da energia
nuclear para fins pacíficos;
c} a cooperação abrange as seguintes ãreas principais:
-reatares experimentais e de potência desde a fase do desenho até a da
construção;
-ciclo do combustível nuclear;
-produção e aplicação de radioisótopos;
- proteção radiossanitária, segurança nuclear e proteção física do mater~al nuclear;
- capacitação de pessoal científico e técnico;
-concessão de bolsas~
- formação de grupos mistos de trabalho para a pesquisa científica e o
desenvolvimento tecnológico;
:-intercâmbio de informação não classificada;
-fornecimento e intercâmbio de materiais e equipamentos necessários
ao desenvolvimento da pesquisa e utilização da energia nuclear;
d) está prevista a celebração de convênios estabelecendo condições e
modalidades específicas da cooperação;
e) todo material ou equipamento fornecido ou utilizado em função do
presente Acordo terá exclusivamente fins pacíficos, aplicando-se os procedimentos de salvaguardas correspondentes da AIEA.
O presente acordo demonstra o interesse que as nações menos desenvolvidas _possuem quanto _à utilizaç_ão da energia nuclear para fins pacíficos e ao
domínio necessário pa-ra esse fim.
O Brasil tem assinado acordos de cooperação técnica nesse campo com
todos os países que se disponham, como nós, ao uso pacífico da energia nu-
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clear, a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos povos.
Destaque-se que, no corpo dos Acordos semelhantes ao que ora é examinado, se encontram, sempre, ressalvas que impedem a proliferação de armas
nucleares e que contribuem para o desarmamento geral, sob o estrito controle
internacional, atingidos os objetivos do Tratado de Tlatelolco.
O presente Acordo substituirá, quando em vigor, o Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Atômica, sUbscrito em Lima, a 30 de novembro de 1966, pelo Brasil e Peru.
Pela aprovação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1982.- Luiz Viana, PresidentePaulo Brossard, Relator- Tancredo Neves- Nelson Carneiro- João Calmon - Lomanto Júnior - Bernardino Viana - Lourival Baptista.
PARECER N• 850, DE 1982
Da Comissão de Minas e Energia

Relator: Senador Henrique Santillo
O _objetivo da proposição que vem ao exame deste Orgão Técnico é aprovar o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, firmado entre Brasil e Peru, na cidade de Lima, a 26 de junho do
ano passado.
As principais ãreas abrangidas -pelo ato internacional compreendem: (i)
reatares experime-nraiS e de potênciã, desde a tãse do desenho atê- a da -construção; (b) ciclo do combustível nuclear; (c) produção e aplicação de radioiSótopos; proteção radiossanitária, segurança nuclear e proteção físiCa do nlaierial nuclear; (d) capacitação de pessoal científico e têcnico; (e) concessão de
bolsas.
O Acordo é sU.binetido à deliberação do Congresso Nacional, pelo Podei
ExeCutivo, e tem a justificá-lo exposição de motivos em que o Ministro das
Relações Exteriores demonstra a necessid<ide da cooPeraÇão refúlda; inclusive no que se· relaciona com estes itens:
- formação de- grupos mistOs de trabalho para a pesquisa científica e o
desenvolvimento tecnológico;
-intercâmbio de informação não-classificada;
- fornecimento e intercâmbio de materiais e eqUIPamentos necessârios
ao desenvolvimento da pesquisa e utilização da energia nuclear.
No preâmbulo do Acordo que firmaram, Brasil e Peru se inspiram na
·tradicion-al amizade entre brasileiros e peruanos; mostram-se conscientes dos
direitos dos países eni desenvolvimento à utilização da energia nuclear para
fins pacificos e ao domínio da tecnologia necessária:; e têm presente que o desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficOs constitui elemento fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social dos seus povos.
Assim, Brasil e Peru reconhecem a necessidade de incorporarem a energia nuclear nos seus programas de desenvolvimento; empenham-se em impedir a proliferação de armas nucleares; e se Confessam atentos aoS objetivos do
Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina, Tratado
de Tlatelolco.
O Acordo prevê a cooperação das Partes Contratantes para O-deSenVolvimento e a aplicação dos usos pacíficos da energia nuclear; respeita as necessidades e prioridades dos respectivos programas nucleares nacionais, leva em
conta os compromissos internacionais assumidos pelas Partes; indica os campos em que se desenvolverá a cooperação; e, designam como organismos
competentes para execução dos trabalhos de cooperação, a CNEN e a NUCLEBRÃS, pelo Brasil; e, o Instituto Peruano de Energia Nuclear-IPEN, representante do Peru.
As Partes utilizarão livremente as informações trocadaS em função do
Acordo, salvo no caso de reservas ou restrições estabelecidas. Prevê a utilização dos materiais fornecidos por uma Parte à outra, apenas para fins pacíficos; impõe os procedimentos de salvaguardas correspondentes da Agência Internacional da Energia Atômica e estabelece a coõperi:tção conjunta no desenvolvimento de projetes em que ambas as Partes forem interessadas.
Na Câmara dos Deputados, a matéria mereceu a aprovação das Comissões Técnícas e do Plenário. E, nesta Casa, pronunciou-se pela aprovação a
douta Comissão de Relações Exteriores.
Opiilamos, pói'tanto, peJa aprovação do presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 16 de junho de 1982. -Milton Cabral, Presidente
- Henrique Santillo, Relator - Luiz Cavalcante - Alfonso Camargo.
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PARECER N• 851, DE 1982
Da ComissãO de Eco-n-omia

Relator: Senador Bernardino Viana

f: submetido à deliberação deste Orgão TécnicO" ó texto do Acordo que
Brasil e Peru assinarãrif, ein Lhna, no diã 26 de junho de 1981.
No preâniblllo, eis partes reafi-~mam a tradicional amizade de peruanos e
brasileiros; reconhecem o direito de todos os povos ao desenvolvimento e à
utilízação da energia nuclear para fins pacíficos, bem como ao domínio da
tec_nologia necessãria f:>a"ril eSse fim. Consideram qUe o desenvolvimento da
energia nuclear para fins pacíficos represeritâ elemento fundamental para o
desenvolvimento econômico e social, tornando-se, portanto, imprescindível
que Brasil e Peru incorporem a energia nuclear ao serviço de suas necessidades econômicaS e sociais.
As partes acordantes reafirmam os benefícios que a utilização pacifica de
energia nuclear poderá trazer à América Latina e, por isso mesmo, fixam as
linhas de cot.>peração, que vai da utilização de reatares experimentais e de potência, ao ciclo do combustível nuclear, produção e utilização de radioís6t_O;.
pos e proteção do homem, soh os diferentes aspectos.
Na exposição de ~oÜvos i:iue _inStrui a menSageÍn presidencial de enca_l!li_nju~_01erltq sl!,!llill~rlª-ªP _Ço_!i_&r~ss.o 1 ç_ ~f_~nistr_o__ cf~~- -R~lações Exteriores
assi_~~_la _que_ o i_n~t~~'E~~-~?_)_n~~~~~_f,~_S,~~~:_at~n_cle_ p:l_e~amente .a nossos com~-
pro~isSoS inte~!laCiotú1~S._ i'e_s~jlarda e prqnlove os :í~~eresses d9 Brasil no tocante à cooperação com 0$ óuÚo~-p~fSes ~ffi.desenvolvimento no campo dos
usos-Pac_ífi~~s :~_a-_t)lerS~â··nud~rn:_·::_ · ____ :
.~-·
·
CõfnO- se vê,-o- objetfvO Primordial d-o af..o intemacíonal em exame é estabelecer -as- linhas
da--poíítiõà eC'oriõlnTca brasüeifa e pel-uana, em ter~()s__de f~_iuro, q~ando ~~--~~uiicter~~i_i:cas·s~r~o diferentes das atuais. Portanto, todos- oS PovOs têm direitO ~d'e escolher .o~- ca~in~os niais indicados ao próprio desenvolvimento eêonômiC:o social. .
oS paiseS -deserivOiVidOS ~-denOIDiriãCfóS -pãtêtlCi.as Ou superpotêrlciasadotam posição restritiVa aOs sulidesenVOt~fdos ou
desenvolvimento, pretendendo iCduzli~lheS· as·poSsibiHdidt:s Cié ·avanço dentífico tencnológico,
espeCialrll"ente -no Que se ret~re. ã?s-iflstrluTiê"~tOS d~ ..que possibiliteM o us_O
pacífico d~ enc~~ia nuc;leaf:.
_--o,
__
_.•.
TodaVia, compete a Cada país triçaf o~s:CU-destinO. E,' dessa forma, opinamos pela aprovação dO presente PTojeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982.- Luíz Cavalcante, Presidente
em exercício --Bernardino Viana. Relator - Benedito Ferreira - Gabriel
Hermes- José Lii'ls- Lomanto Júnior.
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PARECER N• 852, DE 1982
Da Comissão de Educação e Cultura
R~lqtor.: S~nadora,

f_.pélia_ ck Alc4ntara

Pela Mensagem n9 316, de 1981, o Senhor Presidente da República submeteu ao exame do Congresso Nacional, acompanhado de exposição de motivos do SenhQr Ministto da_s ~elaç.õ_es. Exteriores, o Texto do Acordo de
CoOPeração no campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear, assinado em
Lima, entre o Brasil e o Peru, a 26 de junho de 1981.
O pn;SeriltdilStrUmentO -diSpõe que a ·cooperaçãO bilateral serâ efetuada
de acordo com as necessidádeS e prioridades dOs respectivos programas nacionais das partes contratantes, levando, afnda, em conta os compromissos
por elas assumidos.
~ reafirmada a disposição das _duas Partes de apoiaremo princípio de
não-proliferação de armas nucleares e o direito à aplicação e ao desenvolvimento da energia para fins pacíficos.
A referida cooperação abrange diversas ãreas entre as quais cabe ressaita r:
-reatares experimentais e de potênci~. desde a faSe de desenho até a da
construção;
-ciclo do combustível nuclear;
-produção e aplicações de radioisótopos;
- proteção radiossanitãria e segufanÇà nuclear;
- capaCitação de pessoal científico e técnico;
- concessão de bolsas.
O acordo prevê, também, a celebração de convênios estabelecendo condições e modalidades específicas da cooperação.
Ressalta, por fim, o Acordo, que todo material ou equipamento a ser
fornecido ou utilizado, terá exclusivamente fins pacíficos, aplicando-se os
procedimentos de salvaguardas cor~espondentes da AIEA.
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O presente instrumento estã vazado em moldes semelhantes aos que o
Brasil tem assinado, nele estando resguardados os interesses nacionais no tocante à cooperação com outros países em desenVolvimento no campo dos
usos pacíficos da energia nuclear.
Diante do exposto, a Comissão de Educação e Cultura manifesta-se pela
aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. -Aderba/ iureffla, Presidente- Laélia de Alcântara, Relator- João Lúcio- Gabriel Hermes -Eunice Michiles.
PARECERES N•s 853, 854 e 855, de 1982
PARECER N• 853, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'í' 154, de 1982
(n9 309/82 --na origem), do Senhor Presidente da República, pro-

pondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Bela Vista de Goiás (GO) a elevar em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e
três milhões, noventa e cinco mil e cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

2.

Características da operação:
"A- Valor: Cr$ 43.095.116,56 (correspondente a 25.604
ORTNs, a razão de Cr$ 1.683,14, em abril/82;
B- Prazos:
1 - de carência: 2 anos;
2- de amortização: IO anos;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a., e
2- correção monetária de 40% dõ índíce de variação das
ORTNs;
D -Garantia: ·vinculação _de quotas do Fundo de Participação
dos Municípios - FPM;
E- DestinaçãO dos Recursos: construção de galerias pluviais,
meios-fios e sarjetas, lavanderi~ pública e aquisição de equipamentos para coleta de lixo."

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão financiador a operação
de crédito sob exame é viâvel econômica e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elei?-entos principais:
a) Lei Municipal n"' 576, de· 14 de setembro de 1982, autorizadora da
operação;
b) Exposição de Motivos (EM n•l49/82) do Senhor Mlnistro de Estado
da Fazenda ao Exm"' Senhor Presidente da República, comunicando que -o
Conselho MOnetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favOravelmente ao pleito, formulado cOnforme o art. 29 ·da ·Resolução n"' 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil, favorável ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil,
destacamos os seguintes itens para a análise da capacidade de pagamento da
entidade:
5.1- Dados relativos ao balanço de 1981.
(Valor: Cr$ mil)
DI- Total ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . •• .......... 49.997,9
D2-0perações de Crêdito ........... ·····~·~-··~:.. :D3-Líquida (Dl-D2) ..........•.•••.•...•.•....... -. 49.9g1,9
D4 -Indico de Correção ...•.................•.•.• :. . .. 1.217,8
D5- Receita liquida corrigida (D3xD4)...... . . . . . . . • . . 60.887,4
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5.2- Limites Operacionais (art. 2• da Resc. n• 62/75).
(Valor: Cr$ mil)
El- Montante Global (70% do D5) (item I) . . . . . . . . . . . 42.621,1
E2- Crescimento Real Ánual (20% do D3) (Item II) . . . .
12.177,4
E3- Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) (Item III) . .
9.133,1
E4- Responsabilidade por títulos (35% de D5) (Item IV) ...
5.3- Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 30·4-82
(Valor: Cr$ mil)
A-Intralimite ..... ··-··-·~····~-~·~·· .••..•.'.
625,0
B- Extralimite ...... -·····. ~-·--·. -~·····~·· .. .
C- Operai;ão sob exame....................... 43.095,1 (extralimite)
D- Total Geral ..........•...••... , ............ 43.720,1
6. Tendo em vista a orientaÇão desta comissão para verificação da capacidade de pagamento do postulante, foi levado em conta a soma do endividamento intra e extra/imite. Teríamos a seguinte situação:
Limites

Relator: Senador Benedito Ferreira

O Senhor Presidente da República encaminha aO exame do Senado Federal na forma do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, proposta no
sentido de que seja a Prefeitura Municipaf de Bela Vista de Goiãs, Estado de
Goiás, autorizãda a elevar em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e Cinqii.enta e s-eis centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim -de conti'ã.tar empréstimo
juntu à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado ao financiamento
das obras de construção de galerias pluviais, meios-fiOs e sarjetas, bem como
à aquisição de equipamentos para coleta de lixo, valor correspondente a
25.604 ORTNs de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de 1982.

Quarta-feira 6

Montante Global
Crescimento Real Anual
Dispêndio Anual Mâz:imo

I

II
III

Dívida
Intralimite
Pos: 30-4-82
625,0

-1.370,0

Operaçio
Situação
sob
posterior à
exame
contratação.
43.095,1

43.095,1

43.720,1
41.725,1

6.680,9

6.680,9

Limites do
art. 29 da Re~
solução 61./75
42.621,1
12.177,4
9.133,1

Considerado _todo o endiVidameri.to da referida entidade (intra + exoperação sob exame), seriam ultrapassados Os tetas que lhe foram
fixados pelos itens I e II do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
8. Trata-se, entratanto, de uma operação extralimite à qual, por força
das disposíções cOntidas no art. 211 da Res. n"' 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens I, II e III) fixados no art. 29 daRes. n9 62, de 1975, ambas do Senado Fedei-ai, haja vista que os recursos a serem repassados provêm
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, administrado pela Caixa
Econômica Federal.
9.- Alêm da característica da operação-extralimite e segundo conclusão
do DEMOS a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar
maiores pressões na execução 9rçamentária dos próximos exercícios, Visto
qu~ "o orçamento da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Goiâs (GO), para
o anp em curso, prevê a realização de receita de Cr$ 105.800,0 mil (deduzidas
as operações de crêdito) e sua margem de poupança real (Cr$ 33.050,0 mil)
mostra-se bastante superior ao maior dispêndio (Cr$ 6.689,9 mil) que a sua
dívida consolidad~ interna apresentará após a realização da operação pretendida".
7.

tralimíü~--+

10. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do
Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 151, DE 1982
Auto~iza q Prefeitura_ Munícipal de Bela Vista de Goiás (QO) a
·elevar mz Cri 4§.-095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e cinco
mil, cerzto e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o montante
de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiãs, Estado de
Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 9.3, de 11 de outubro de 1976, do
SenadO Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$- 43.095.116,56 (qu~renta e três milhões, noventa e cinco mil, cento e d-ezesseis cruzeiroS:-e·cínqti~nta-e seis centavos), correspondentes a 25.604
ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14, vigente em
abril de 1982, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor,
junto à CaiXa Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social -- F AS, destinado ao financiamento
das obras de construç_ão de galerias pluviais, meios-fios c sarjetas, bem como
a aquisição de equipamentos para coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra ein vigor na data de sua publicação.
--Sala das ComissõeS, 25_deaSosto de 1982.- LUiz Cavalcante, Presidente
em exercício - Benedito Ferreira, Relator ---:- Bernardino Viana - Gabriel
Hermes -José Lins- Lomanto Júnior.
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PARECERES N•s 854 E 855, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolu~ão n9 151, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de
Goiás (GO) a eleva.- em C.-1 43.095.116,56 (quarenta e três milhões,
noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis cen~
tavos) o montante de sua dívida consolidada interna".

PARECER N• 854, DE 1982
Da Comissão de Constituitão e J ustita

no mia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada serâ de grande impacto sócio-econômico para a Região beneficiada pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Junior, Presidente- Benedito Ferreira, Relator- Aderbal Jurema- Raimundo Parente
- Lenoir Vargas- Dulce Braga -Aimir Pinto- Moacyr Da/la- Benedito
Canel/as.
PARECERES N•s 856, 857 E 858, DE 1982
PARECER N• 856, DE 1982

Relator: Senador Moacyr Dalla
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Bela Vista de Goiâs, Estado de
Goiãs, nOs termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, ••a elevar em Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, no~
venta e cinco mil e cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos),
correspondente a 25.604 ORTNs, considerado o valor- itominal da ORTN de
Cr$ 1.683,14, em abril/82, o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Eco~
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao financiamento das obras de construção de galedas pluviais, meios-fios e sarjetas, bem como à aquisição de
equipamento para coleta de lixo, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo".
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93,
de 1976- alterou a Resolução n9 62, de 1975- pois os recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social administrado pela
Ca:ixa- Ecotlômfca Federal e, dessa forma, considerada extra/imite.
3. Anexo ao processado, encontra-se:
a) Lei Municipal n9 576, de 14 de setembro de 1982, autorizadora da
operação;
b) Exposição de Motivos (EM n' 149/82) do Senhor Ministro da Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorãvel;
c) Parecer do Co_nselho Monetârio Nacional, favorâvel;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil pelo encaminhamento ao Conselho Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência daRepública e ao Senado Federal.
4. H~ a ressaltar que o projeto obedeceu o dispositivo no art. 42, item
VI, da ConstituiçãO; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e
94, de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5.. Merece reparo, apenas a redação proposta no art. }9 do Projeto de
Resolução em tela, porquanto o montante do débito deve ser expresso em
ORTN, e não somente pela sua correspondência em cruzeiros: verifica-se que
o emprêstimo de Cr$ 43.095.116,56 se refere a 25.604 ORTNs, pelo valor que
cada Obrigação possuía em abril de 1982, ou seja, CrS 1.683,14.
6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comíssões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves, Presidente- Moacyr Da/la, Relator- Raimundo Parente- Aderbal JuremaMuri/o Badaró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana -José Frage/li- Dulce Braga.
PARECER N• 855, DE 1982
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Benedito Ferreira
A matéria sob a nossa apreciação, jã exaustivamente analisada pela autora do Projeto de Resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municiw
pai de Bela Vista de Goiâs, Estado de Goiãs, nos termos do art. 2'? da Resolução n'? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
43.095.116,56 (quareitta e três milhões, noventa e'cinco mil, cento e dezesseis
cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o montante de sua divida consolidada
interna, a fim de contratar um empréstimo de igual valor,junto à Caí?'a Econômica Federal, mediante utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado ao financiamento das obras de construção de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas, bem como a aquisição de
equipamentos para coleta de lixo.
A proposição niereceu a acolhida da douta Comissão de Constituição e
Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão_ de Eco-
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Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 147, de 1982
279/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Leopoldo Bulhões (GO) a elevar em Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e oito
cruzei.-os e qua.-enta e sete centavos) o montante de sua divida consolidada interna.
(n~?

Relator: Senador Benedito Ferreira.
O Senhor Presidente da República encaminha, ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja a
Prefeitura Municipal de Leopoldo Bulhões, Estado de Goiâs, autorizada a
elevar em CrS 32.953.55.8,47 (trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e
três mil, quinhentos e cinqüenta_e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo
junto à Caixã _Econômícil Federal, mediante a utilização de recursos do _Fun~
do de Apoio ao Desenvolvi!J!e_nto Sociª-1- FAS, com o valor correspondente
a 19.578,62 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de CrS 1.683,14,
em abril de 1982.
2.

'-~Características

da operação:

Valor: CrS 32.953.558,47 (correspondente a 19.578,62
ORTNs, à razão de Cr$ 1.683,14, em abril/82);
B --Prazos:
I - de carência: 2 anos;
2 - de amortização: 12 anos;
C - -Encargos:
I - juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente;
2 - correção monetária de 40% do índice de variação das
ORTNs, calculada no último dia de cada trimestre civil e capitaliza~
da durante todo o período de vigência do contrato;
D - Garantia: vinculaç_ão de cotas do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM);
A -

E- Destinação dos r!!Cursos: ampliação do sistema de galerias
pluviais, meios-fios e sarjetas e construção de uma lavanderia pública."

3. -Segundo pare~r apresentado pelo- Órgão financiador a operação de
crédito" sob exame é viávef"econõmlca e financeiramente.
4. O processo é ·acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei Municipal n9 97, de 01 de outubro de -1981, autorizadora da operação
b) Exposição de Motivos (EM n' 128(82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República~ comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ap pleito, formulado conforme o art. 29 da Resolução n9 93, de
1976, do Senado Federal; e

c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco Central do Brasil. destacamos os seguintes itens para aná~ise dq capacidade de pagamento da entidade:

5.1

Dados relativos ao balanço de 1981.

DI-Total··············-·-··---"--·--··---·-·--02-- Operações de crédito ..............•..•••.
03-Líquida (DI- 02) ··················---·--·
04 -lndice de correção ............-.. _........... _..
05 - Receita líquida corrigida (03 x 04) .......... .

Valor: Cr$ mil
3L08S,6
3L0&8,6
1.217,8
37.859,7
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Limites Operacionais- (art. 2'? da ResolUÇão n<? 62/75).

PARECERES N's 857 E 858, DE 1982

Valor Cr$ mil

E1- Montante Global (70% de D5) (Item I) . . . . . . . • • 26.501,8
E2.-Crescimento Real Anual (20% de D5) (Item II) .
7.571,9
E3- Dispêndio Anual Máximo (15% de D5) (Item III)
5.679,0
E4- Responsabilidade por títulos (35% de D5) (Item IV) ....... .
5.3

Posição da Dívida Consolidada Interna.

Valor Cr$ mil
A- Intralimite .......
·-~·
r~• • • -~·· .-. ~-B- Extralimite ..._. ·-""~ ....•........... ~ .....•.
C-Operação sob exame ..................•........ ~.32.953,6 ·
D- Total Geral . . . .. . . • . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . 32.953,6
OA.

. . . . . .- • •

6. Tendo em vista a orientação desta CorTiisSãO ·para -verificaÇão-âa Capacidade de pagamento do postulante, foi levado em conta a soma do endividamento intra e extra/imite. TeriamoS a segllínte sítüãÇão:Item

I

11
III

Limites

Montante Global
Crescimento real anual
Dispêndio anual máximo

Divida

Operação

intra e
extralimite

Exame

"''

32.953,6
32.9-.53,6
4.539,6

Situação
Limites do
posterior à
artigo 29 da
contratação Resolução n9 62/75
32.953,6
32.953,6
4.539,6
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26.501,8
7.571,9
5.679,0

7. Considerando todo o endividamento da referida entidade (intra +
extralimite + operação sob exame), seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n"' 62, de 1975.
8. Trata-se, entretanto, de uma operação extra/imite a que, por força
das disposições contidas no art. 29 da Resolução n.., 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, II e III) fixados no·art. 2"' da Resolução n9 62,
de 1975, ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fuiido de Apoio ao Desenvolvimento Social, gerido pela
Caixa Econômica Federal.
9. Além da característica da operação-extra/imite e segundo conclusão
do Departamento de Operação com Títulos e Valores Mobiliários a·assunção
do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execuÇão orçamentária dos próximos exercícios, tendo em vista que o orçamento
para o ano em curso, prevê a realização de receita de Cr$ 97.700,0 mil (deduzidas as operações de crêdito) e sua margem de poupança real, no valor de
Cr$ 10.400,0 mil mostra-se bastante superior ao maior dispêndio anual (Cr$
4.539,3 mil) -que a sua dívida consolidada interna apresentará após a realização da operação_ pretendida.
lO. Atendidas as exigências das normas vigenfes e as disposiçõeS do
Regimento Interno, concluímos- pelo acolhimento da presente iiiensagem,_ na
forma do seguinte
PROJETO-DE RESOLUÇÃO No 152, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municípal de Leopoldo Bulhões (GO), a
elevar em Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novecentos e ciri;.
qüenta e três mz1, quinhentos e cinqüéfita e-fiitfiCi'Uzeiros e_"quil.renia e
sete centavos) o montante de sua dú•ida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l\> :h a Prefeitura MuO.ícipai de Leopoldo de Buihões, Estado de
Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 32.953.558,47 (trínta e dois milhões, novencentos e cinqUenta e
três mil, quinhentos e cinqilnta e oito cruzeiros e quarenta e sete Ci:nlaVos),
correspondentes a 19.578,62 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN
de Cr$ 1.683, 14, vigente em abril de 1982, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica- Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS,
destinado à ampliação do sistema de galerias pluviais, meios~ fios e sarjetas e a
construção de uma lavanderia pública na sede do Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banc_o_ Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na datei de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente; em exercício -Benedito Ferreira, Relator- BernardinO Viana- Gabriel
Hermes- José Uns - Lomanto Júnior.

Sobre o Projeto de ~esolução n"' 152, de 1982 da Comis_siio de
:Economia, que "ªutoriza a Prefei_!ura Municipal de Leopoldo Bulhões
(GO), a elevar em CrS_32.953.558,47(trinta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e oito cruzeiros e
quarenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER No 857, DE 1982
. D..a Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador M oacyr Dalla
Apresentado pela Corníssão _de Economia, o Projeto de resolução em
exame autoriza a PrefeitUra Municipal_de L:e9pol_do de Bulhões, Estado de
Goiás." nos termos do aft. _29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, a elevar em Cr$ 32.953.558,47 (trinta e dois milhões, novencentos e cinqUenta e três mil, quinhentos e cinqünta e oito cruzeiros e quarenta e sete centavos), correspondente a 19.578,62 ORTN, (considerado o valor
nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14, vigente em abrilf82, o montante de sua
dívida consolidada interna , a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor,junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos"do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destínado à ampliação do sistema de galerias pluviais, meios-fios e sarjetas e a construção de
uma lavanderia pública na sede do Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
·
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2"' da Resolução n9 93,
de 1976- alterou a Resolução n"' 62, de 1975- pois Os recursos serão provenientes do Fundo de Apoio ao Desenvolv!mento Social - F AS e, dessa forma, considera extralimite.
3. Anexo ao processado, encontt:aql.-se:
a) Lei Municipal n"' 97, de {9 de outubro de 1981, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (no 128(82) do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorãvel;
c) Parecer do Conselho Monetárío Nacional, favorável;
d) Parecer da Diretoria do Banco Ceritral do Brasil pelo encaminhamento ao conselho Monetário Nacional e, posteriormente, à Presidência da República e ao Senado Federal.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas legais (Resolução n"'s 62, de 1975 e 93, de
1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
5. Apenas, merece amparo a redação proposta ao art. }9 do Projeto de
Solução em tela, eis que o montante do dêbito deve ser estabelecido em
ORTN, e não como consta do texto: o empréstimo de Cr$ 32.953.558,47
refere;se a 19.578,62 ORTN, pelo seu valor em abril/82, e tem efeito de permitir cálculo da capacidade de endividamento do Município.
6. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação do projet_o, uma vez que co~stitucibnal e jurídico.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente, - Moacyr DOl!a, Relator- Raimundo Parente- Aderbal JuremaMurilo Badaró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana --José Fragelli- Dulce Braga.
PARECER N9 858, DE 1982

Relator: Senador Benedito Ferreira
A Comissão de Economia, co_mo conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n0l47, Qe 1982, d9 Se!Jhor Pn:sid<m.te da Repúblka, apresentou projeto de Resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo de Bulhões, Estado de Goiás, nos termos do art. 2"' dã Resolução n9 93, de I 1 de outubro de 1976, do Senado.Federa!, a elevar em Cr$ 32.953.558,47 (trinta e
dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil, quinhentos e cinqüenta e oito
cruzeiros e quarenta e sete centavos) o montante d_e_ sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à ampliação do sistema de galerias pluvíais, ineibs-fios e sarjetas e a cOnstrução de uma lavanderia pública
na sede do Município.
A proposição ·mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e Justiça,
que a entendeu conforme os cânones lega!s pertinentes ao assunto.
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Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos propostos pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autor~ada serâ de grande impacto sócio-económico para a região beneficiada pelo empreendimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Júnior. Presidente - Benedito Ferreira, Relator - Aderbal Jurema - Raimundo Parente
- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Da/la- Benedito

Cone/las.
PARECERES N•s 859, 8& e 861, DE 1982
PARECER N• 859, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 156, de 1982
(n9 311/82, na origem), do Senhor Presidente da República, propondo
ao Senado Federal seja autorizada a Pi--ereitUra Murlicipal de Paulo de
Faria (SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento
e setenta e cinco mil, setecentos e l'inte e oito cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador Bernardino Viana.
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, ítein VI, di Coristítuição), propOSta -no sentidO de que gej_a aPrefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP) -autoriza~a a elevar em. Cr$
36.175~128,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cínco m.l . .:.~te~entos _e
vinte oito cruzeir"os) o montante de sua dívida con.sotldàda interna, a fim de
contratar empréstimo junto à Caixa EconômiCa Federal, est_a n.a goualidade de
agente financeirO do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento Social- FAS,
valor correspondente a 21.493 ORTN, cOnsiderado o va 1or nominal da
ORTN de Cr5 1.683,[4, em abril/82.
ucaracterrsticas da operação:
2.
A -Valor: Cr$ 36.175.728,00 (correspondente a 21.493
ORTN de Cr$ 1.683, 14, em abril de 1982);
B-Prazos:
1- de carência: 12 meses;
2- de amortização: 144 meses;
C- Encargos:
1-juros de 6% a.a.;
2- correção monetária: 60% do -índice de variação das ORTN; ·
D- Garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: canalização do córrego '"Nossa
Senhora Aparecida".
3~

Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável, econômíca e frnanceifamente.
4.
O processo é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 234, de 20-11w81, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 151/81) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da ResoluÇão n9 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil ~ Departamento da Dívida
Pública, favorável ao pleito.

5.
Considerado todo o endividamento da referida entidad~ (intra +
estralimite + operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetos que lhe foram fixados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n'? 62, de
1975.
6.
Trata-se, entretantO, de uma operação extralimite à qual por força
das disposições contidas no art. 29 da resolUção n9 93, de 1976, não se aplicam
os citados limites (itens I, e II) fixados no art:29 da resolução n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
7. Além da característica da operação- extralimite- e segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverâ acarretar maiores presSões na execução orçamentária dos
próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas Viiefltes-e as disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte
.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 153, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria (SP) a elevar
em Cri 36.175.728,00 (trinta eseis in.ilhões, cento e setenta e cinco mil
setecentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E: a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 36.175.728,00 (trintã e Seis milhões, cento e setenta e cinco mil,
setecentos e vinte e oito cruzeiros), cOrrespondentes a 21.493 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14, vigente em abril de 1982,
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caix-a
Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado a financiamento das
obras de canalização do córrego "Nossa Senhora Aparecida", naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1982. Luiz Cavalcante, Presidente
em exercícro-.....::..-Bemardino Viana, Relator- Bendito Ferreira- Gabriel Hermes_- José"Li'ns -_ Lomanto Júnior.
PARECERES N<>s 860 E 861, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n• 153, de 1982, da Comissão de
Economia, que uautoriza a Prefeitura Municipal de Pftulo de Faria
(SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cen_to e ses-senta e· cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua
díl'ida COnSolidada interna''.
~PARECER N• 860, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relatara: Senadora Dulce Braga
O Projeto sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 156/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de
Faria (SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.175.728,00
(trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil e setecentos e vinte e oito cruzeiros) destinada ao financiamento ·das obras de canalização do córrego
"Nossa Senhora Aparecida", naquele Município.
O pe-dído de autorização foi formulado nos ternios do preceituado no
parãgrafo único do artigo 2• da Re.>Piução n' 93, de 1976. do Senado Federal,
implica~d~, por conseguinte, a não observância dos l-imites fixados pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que os compete examinar, verifica-se que todas as forfo.t:ª-m atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto é jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
m~id<:!.des

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. --Aloysio Chaves, Presidente - Dulce Braga, Relatara - Aderbal Jurema - Raimundo Parente Martins Filho -Bernardino Viana- Murilo Badaró- José Fragelli- Lenoir Vargas - Benedito Canelas- João Calmon.
PARECER N• 861, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relatara: Senadora Dulce Braga
A--comissão de Economia, Como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 156, de 1982, do Senhor Presidente da Repúbllica, apresentou projeto de resolução que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Paulo de Faria, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada interna, a fim de contratar um ernpréstiirio de
igual valor, junto à CaixaEcop.ômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado a
financiamento das obraas de canalização do córrego "N assa Senhora Aparecida", naquele M unicíP:io.

Outubro de 1982
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2. A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e
Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao asSUnto.
3. Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico- examinar, enten~
demos que o pleito deva ser atendido nos termos do pJ-oposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que ã. operação de crédito a Ser autorizâ.da propi~
ciará, à sede municipal, um melhor saneamento básico.
4. Ante o exposto, opinamos no sentido da aprovação do presente projeto de resolução.
Sala das ComissõeS, 3-0 de setembro de 1982. ~ Lomanto Júnior. Presidente - Dulce Braga, Relatara - Benedito Ferreira -- Aderbal JuremaRaimundo Parente- Lenoir Vargas- Almir Pinto- Moacyr D_alla- Qenedito Canel/as.
PARECERES N•s 862, 863, E 864, DE 1982
PARECER N• 862, DE I 982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 93, de 1982
(n' 197/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Pedra Preta (MT) a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões
de cruzeiro:i) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador BenediM P'erreira
O Senhor Presidente da kepública encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no sentido de que seja aPrefeitura Municipal de Pedra Preta (MD autorizada a elevar em Cr$
60.000.000,00 (sessenta milhõ-:s de cruzeiros) o .monfaiilC de Sua dívida consolidada interna, a nm de contratar empréstimo junto à Caixa Econôml.ca Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
"Características das operações:
A- Valores: I) Cr$ 89.227.000,00 e 2) Cr$ 11.764.000,00,
montando Cr$ 100.991.000,00;
B-Prazos:
I - de carência: 2 anos, cada;
2 - de amortização: lO anos, cada;
C - Encargos:
l -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente, cada;
2- correção monetária: 40% e 20% do índice de vari3.çã6 das
ORTN;
D- Garantias: VinCulação de cotaS dO liri:POsto sobre a Círcu~
lação de Mercadorias (!CM); e
E- Destinação dos recursos: l) construção de galerias pluviais~ guias e sarjetas, e 2) cOnstrução de unla unidade escofar no
distrito de Nova Araçatuba."
2. Pretendia aquela edilidade contratar, junto à Caixa EconômiCa Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS, operações de crêdito no valor total de Cr$ 100.991.000,00
(cem milhões, novecentos e noventa e um cruzeiros).
3. Todavia, ouvida previamente, a Secretaria de Planejamento da Presidência da República manifestou-se pelo atendimento parcial do pleito, de
modo permitir-se a contratação de apenas uma operação, até o lírD.ite de Cr$
60.000.000,00 {sessenta milhões de cruzeiros).
4. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação
de crédito sob exame é viável técica, econômica e financeiramente.
5. O processo é aCOnipãnhado dos seguintes elementos principaiS:
a) Lei n9 62, de 8-l-81 autorizadora da operação;
h) Exposição de Motivos (EM n• 93/82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm.9 Senhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento da Dívida
Pública, favorável ao Pleito.
6. considerando todo o endividamento da referida entidade (intra + extralimite + operaçã<_> sob exame), verifica-se que seriairi ultrapassados os tetas
que lhe foram fixados pelos itens I, II e lll do art. 2• da Res. n• 62, de 1975.
7. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite a qual , por força
das disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 2• daRes. n• 62, de 1975, am-

bas do Senado Federal, haja visto que os recursos a serem repassados provêm
do_ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
8. Alêm dã. característka ·da õperã.ção - extl-alimite e segundo conclusão do Departamento da Dívida Públicã., a assunção do compromisso sob
exame não deverá acarretar maíóres presSões na execução orçamentária dos
próximos exercíciOS.
9. Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regime Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 154, DE 1982

Autoriza a Prefeitura MuniCipal de Pedra Preta ( MT) a elevar
em CrS 60.1)00~000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante-de
sua divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 h_a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, nos termo~ do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada interna, a finl de que possa
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agente fina~ceiro d~ Fundo_ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção de galerias pluviais, guias, sarjetas e de uma unidade ~colar no distrito de Nova Araçatuba, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Arl 29 Esta Resolução entra em vígár na data de sua publicação.
Sala das Comissões, ll de agosto de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercício- Benedito Ferreira, Relator- Bernardino Viana- José Fragelli - Milton Cabral - Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 863 E 864, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 154, de 1982, da Comissão de
Economia que ''autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT)
a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o moo~
tante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 863, DE I982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Benedito Caitelas
O projeto sob eXame; de autoria-di Comissão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 93/82. do Senl!or _PresicJente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta
(MT) a contratar operação de crédiio no valor de CrS 60.000.000,00 (sessenta
m~lhões de cruzeiros) destinada à construção de galerias pluviais, guias, sarJetas e de uma unidade escolar no distrito de Nova Araçatuba, naquele Município.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parâgrafo único do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por Conseguinte, a não obserVância dos limites fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-}5, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar, verifica-se que todas as
formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da
presente proposição, porquanto jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Raimundo Parente- Aderbal Jurema
- Murilo Badaró- Lenoir Vargas- Almir Pinto- Bernardino Viana- José Emge//i .,.... João Calmon.
PARECER N• 864, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Canelas
A Comissão de Economia, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem o9 93, de 1982, do Senhor Presidente da República, apresentou projeto
de resolução que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do
Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de outubro de
f976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
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contratar um empréstimo de igual valor, junto à CaíX:a Econôrnica Federal,
esta na qualidade de agente fmanceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção-de galerias pluviais, guias, sarjetas e de urna unidade esColar no distrito de NOVa Afaçatuba, naquele Município.
2~ A proposição mereCeu da Comissão ae Constituição e Justiça 6 en.:caminhamento favorãvel, no que diz respeito aos aspectos de constitUcionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
_
3. Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão
de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, propicíarâ melhores condições de saneamento à população abrangida pelo investimento, além do incremento à elevação do grau de instrução do distríto de
Nova Araçatuba, onde será erigida uma unidade escolar.
4. Ante o exposto, opinamos no sentido da aprovação dO presente pro-- jeto de resolução.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Benedito Feáeird- Aderba{JuremaRaimundo Parente- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Da/la.
PARECERES N•S 865, 866 E 867, DE 1982
PARECER N• 865, DE 1982

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 92, de 1982
{n'il 196/82, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a Prefeitura municipal de Bagé (RS), a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil e trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a elevar em Cr$
877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil e
trezento~_ e quarenta _e três cf:1zdfos e cinco centãvos) o montante de
~ sUa dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art. 19 É <:L Prefeitura Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, nos ternioS do art. 2'1 da Resolução n'il 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um

nül e trazentos e qu8.rimia e três cruzeiros e Ciflco centavos), correspondentes

a 603.249.981,46 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$

1.453,96, vigeJ?,te emjaneiro de 1982, a~fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do R~io Grande do Sul S/ A,

este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinado à execução das obras de infra e superestrutura compreendidas no. "Projeto de Valorização de Bairros", obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de agosto de-1982. --Luiz Ca~'alcante, Presidente, em exetcícfo - Bernardino Viana, Relator - Benedito Ferreira - Gabriel
Hermes - José Lins - Lornanto Júnior.
PARECERES N•S

~866

E 867, DE 1982

Sobre o Projeto de Resolução n'il 155, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a elevar em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento
e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna".
Da Comissão de Constituição e Justiça

Com a Mensagem n9 92/82, o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de Bagé (RS)
que objetiva c-ontratar,junto ao Banco-dO-Estado do Rio Grande do Sul S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dil Habítação, a seguinte operação de crédito:
"Características da operação:
A - Valor: Cr$ 877.101.343,05 (correspondente a
603.249,98146 UPCs de Cr$ 1.453,96, em Jan/82);

n

I -de Carência: CURAmeses; FIPLAN- 7 meses;
2 - de amortização: CURA - 240 meses; FIPLAN - 120

meses;
C-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 155, DE 1982

PARECER N• 866, DE 1982

Relator: Senador Bernardino Viana

B- Prazos;
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Encargos:

1 -juros: CURA- 6% a.a., sendo 5% p/BNH e 1% p/Agen-

te Finariceíro;
FIPLAN- 4% a.a., sendo 2% p/BNH e 2% P/ Agente Finan-

ceiro;2- correção monetâda: UPC de acordo_ com o Plano de Correção Monetâria;
3 - taxas: CURA - l% Taxa de Administração; 1% Taxa de
FIPLAN-- 1%~Tãxa de ÃdminísfraçãO;
Serviços Técnicos;
D - Garantia::--Caução de Quotas-Partes do !CM;

E - Destinação dos Recursos:
Execução das obras de infra e superestrutura compfeendidas
no ... Projeto de Valorização de Bairros" elaborado em decorrência
da adesão ao Programa· de Complementação Urbana aceitapelo
BNH em 19-12-80."

O Conselho Monetârio-Nacional pronunciOu-se faVOravetinertte ao Pedido por julgá-lo técnico e fmanceiramente viãvel~ não devendo Os seus encar~
gos gerar maiores pressões na execução orçameritáríil db~ próximos exerCícios.
De outra parte, o empreendimento a ser firianCüiâo pela operação de crédito objeto da autorização se enquadra nas diretrizes -e riormas da le_&islação
disciPlinadora da matéria e tem grande alcance sócio-econômico para as
áreas beneficiadas pelo projeto.
Assim, concluímos pelo acolhimento da mensagem nos termos do seguinte

Relator: Senador Lenoir Vargas
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economía do Senado
Federal coino conclusão de seu Parecer sobre a 1\olensagem n'il 92/82, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Bagé (RS)
ã coritratã.r empréstimO no valof de Cr.f877.101.343,05 (oitocentos e setenta e
sete _milhões, cen~o _e urn mil, trezentos e quarenta e tr~ cruzeiros e cinco centavos), destinado a financiar a execuÇão das obras cte infra e superestrutura
compreendidas no. ·~Projeto de Valorização de Bairros'' elaborado em decorrência da adesãO ã.o Programa de Com_plementação Urbana aceita pelo BNH
em 19-12-80. ~
~
O pedido foi formulado nos termqs do Qreceituado no art. 29 da Resoluçã_o n9 93,de 1976, _do Sena~o Federal, implj_cando, por conseguinte, a não
observância dos limites fixados no artigo 29 da Resolução n"' 62, de 1975, também d12 S~enadQf'~d~eraL
ASsim-; vei:ifi~-~~- q~e á p;opOSiÇio~-f~i ·elaborada consoante as prescrições legais e regfrnentais aplicáveis ~_esp~cie, -~erecendo, por isso, o nosso
encaminhainentO favorâvel, rlo que tãflge aOSasPectos de constitucionalidade, juría_fCfdád_e_e_ téC_niéa 1egísliitiva.Sala ~as Comissões, 29 de setembro d~ 1982. - Aloysio Chaves, Presidçmtç_,:--:-~enoir Vprgas, Relator _--:'·Bernardino Viana- Raimundo ParenteM_a_J_(i.ns_ Filho --::-_Aderj:Jal Jurema-:- DWce Braga- Murilo Badaró- Benedi~
to Canel/as --oJoão Calrnon.
PARECER N• 867, DE 1982

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Benedito Canelas

A matéria-sob nossa apreciação, já exaustívamente analisada pela autora
do projeto em tela, objetivá autorízar a PrefeitUra Municipal de Bagé, Est3do
dO Rio Grã~de do_sur;-no-s túiilOs-do aft. 29-~ Resolução nll93, de 11 ~e outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos

-e setentá-e sete milhõeS-, ·ce.Dto e um mil etr6ien-tos e quarenta e três cruZeiros
e cirico centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de con~
tratar empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Grande
do Sul S.A,, este na quaJldade de agCnte financeiro do Banco Nacional da
Habitação --BNH, destinado à execução das obras de infra e superestrutura
compreendidas no...Projeto de Valorização de Bairros"~ naquele Município.
2. A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e
JustiÇa, que a· entendeu co-nforme os cânones legais, pertin~ntes ao assunto.
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3. Nos aspectos que competem a este Órgão Técnlco-exanfihar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do processo pela Comissão
de Economia da Casa, visto que a operação de crêdito a ser autorizada terâ
grande impacto sócio-econômico para a Região abrangida pelo investimento.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982~-- Lomanto Júnior, Presidente - Benedito Canellas, Relator - Benedito Ferreira - Aderbal Jurema
-Raimundo Parente- Lenoir Vargas- Dulce Braga - Almir PintoM oacyr Da/la.
PARECERES NoS 868, 869 E 870, DE 1982
PARECER No 868, DE 1982.
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem nf? 142, de 1982
(n9 274/82- na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em Cr$
1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna
Relator: Senador José Lins

Na forma do art. 42, item VI, da Constituição, O Senhor Presidente da
República encaminha ao exame do Senado Federal, a Exposição de Motivos
n9 121, de 1982, do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada com
o pleito da Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, no sentido _de que seja concedida a necessária autorização para elevar em Cr$
1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e
vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida
const:!idada interna, a fim de contratar emprésíiriiO"funto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeirO do Banco Nacional da Habitação, valor correspondente a 1.468.000 UPC, considerado o
valor da UPC de Cr$ 1.239,39, em outubro de 1981, destinado à execução de
obras de infra-estrutura e programa de equipamentos comunitários no conjunto habitacional (Cidade lndustrialda COHAB/CP); naquele Município.
2.1 bAs condições básicas de operação são as seguintes:
"Características da Operação:
A- Valor: Cr$ 1.819.424.520,00 (correspodente a 1.468.000
UPC da Cr$ 1.239,39 ein outubro de 1981);
B- Prazos:
l-de carência: 18 meses;
2 -- de amortização: 216 meses;
C- Encargos:
I - juros de até 8% a.á. {até 7% a.a . ....., BNH; I% a.a.- Agente Financeiro);
2- correção monetária: pela variação trimestral da ORTN
(UPC);
3 - Despesa de Fis-calização de Obras: 4% do empréstimo;
4- Taxa de Administração do BNH; 1% do empréstimo;
D- Garantia: vinculação das cotas partes do ICM;
E- Destinação dos recursos: execuçaõ de obras de infraestrutura e programa de equipamentos comunitái:ios no conjunto
habitacional .. Cidade Industrial" da COHAB/CP, naquele Município".
3. No processo encontram-se os seguintes do_çumentos e referências
principais:
a) Lei Municipal no 5.067, de 29 de dezembro de 1980, autorizadora da
aplicação;
h) Exposição de Motivos (EM no 121/82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exmf? Senhor Presidente da República, ao apreciar a proposta,
manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 2'? daResolução no 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações
com Títulos e Valo_res Mobiliã:rios, pelo def~rimento_ do pedido.
4. ~ a seguinte a posição da dívida consolidada interna d~ entidadeem 31-1-82.
Valor: Cr$ I ,O mil
A- INTRALIMITE
1.001.934,0
B- EXTRALIMITE
3.524.487,3
C- OPERAÇÃO SOB EXAME 5.658.9006
D- TOTAL GERAL (A+B+C) 6.660.834,6
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5-. Face as disposições Contida:S-rio art. 29 daRes. n9 62, de 1975, com as
alterações introduzidas pela Res. n9 93, de 1976 e tendo em vista determinação dest~ Comissão para verificação da capacidade de pagamento da entidade, foi adicionado à dívida intra/imite, 3(parcela da dívida extralimite, inclusive a operação em exame.
6. De acordo com o balanço de 198 I, descontadas as operações de crédito realizadas, teríamos uma receita líquida de Cr$ 5.441.209,9 mil, que devidamente corrigida atrb a épo'c<i-da a-nãlise pelO Banco Central do Brasil (índice
de 1,052-janeiro(S2} levaria o valor da receita para Cr$ 5.724.152,8 mil.

7. Em função da receita líquida corrigida, os limites fixados pelo art. 29
da Resolução n'? 62, de 1975, seriam:
C- Montante Global
4.006.907,0 mil
I I - Crescimento real anual
1.144.830,6 mil
IIl - Dispêndio anual máximo
858.622,9 mil
8. Entretanto, face o somatório das dívidas (Intra+ Extralimites), esses
mesmos itens atingem os seguintes· valores:
I ~ 4.526.421,3 mil;
II ~ 263.904,7 mil;
IIl ~ 1.034.063,6 mil;
9. Adicionada a operação sob exame situação posterior à contratação,
esses itens atingiriam os valores:

I - Montante global
6.660.834,6 mil
I I - Crescimento real anual = 1.686.846,7 mil
III- Dispêndio anual máximo ~ 1.090.981,3 mil
lO. Como se vê consid~rado todo o endividamento, já se acha extrapolado em 31-1-82 o teto que lhe foi fixado, para o presente exercício, pelos itens
I e III do art. 2~ da Resolução n"' 62/75 com a operação em exame, também
seria ultrapassado o parâmetro relativo ao item II.
11. EntretantO o orÇamento da pleiteante para o corrente ano, prevê
uma receita líquida de Cr$ 11.215.247,0 mil (deduzidas as operações de crédito) e sua margem de poupança real (Cr$ 2.410.200,0 mil) mostra-se bastante
superior ao maior dispêndio que a sua dívida consolidada interna apresentarâ
(Cr$ 436.466,1 mil - em 1986) após a realização da operação em exame. Assim, a assunção de t?-1 compromisso não deverá trazer ao Município maiores
pressões na execução orçatnentâria futura.

12. Atendidas as exigêndas-·constantes no Regimento Interno e na legiSlação específiCa, opinamos pelo acolhimento da presente mensagem., na
fotma do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO no !56, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a elevar em
Cri 1.819.424.520+00 (hum bilhão, oitocentos e dezenove milhões,
quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua_ dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de- Campinas, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 1.819.424.520,00 (hum bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros), -correspondentes a
1.468.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39, vigente em outubro de 1981, a fim de que possa contratar uma operação de crédito
de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada à
execução de obras de infra-estrutura e programa de equipamentos comunitários no conjunto habitacionaL..Cidade Industrial" da COHAB/CP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central dOBrasil, no respectivo processo.
Art. 29 Est~ resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissi)~s. 25 de agosto de 1982.- Luiz Cavalcante, Presidente
~ _ex~_rcício -_ J_ose L!f!_s,_ Relator - Ber.nardino Vianã ....:. Benedito F~:rreira
....:.. Gabriel Herines- Lomanto Júnior.
-
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PARECERES N's 869 E 870, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 156, de 1982, da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) a
elevar e Cr$ 1.819.424.520,00 (hum bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna".
PARECER N• 869, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relatora: Senadora Dulce Braga
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto de resolução em
exame autoriza a Prefeitura Municipal de Cainpinas, Estado de São Paulo,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, "a elevar em Cr$ 1.819.424.520,00 (hum bilhão, oitocentos e dezenove milhões; quatrocentos e vinte e quatro mil e quinhentos e vinte cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crêdito de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinada a execução de obras de infra-estrutura e programa de
equipamentos comunitâríos no conjunto habitacionai"Cidade Industrial" da
COHAB/CP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo,.
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução n9 93,
de 1976, que alterou a Resolução n9 62, de 1975, pois os recursos serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, considerada extra/imite.
3. Anexo ao processado, encontram-se:
a} Lei Municipal n9 5.067, de 29 de dezembro de 1980, autorizadora da
operação;
h) Exposição de Motivos (n' 121/82) do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, encaminhando o pleito ao Senhor Presidente da República, favorável;
c} Parecer do Conselho Monetário NaciOnal, favorãvel;
d) Parecer da Diretoria do Banco Central do Brasil pelo encaminhamento ao Conselho Monetãrio Nacional e, posteriormente, à Presidência daRepública e ao Senado Federal.
4. Hã a ressaltar que o projeto_obedeceu o disposto no art. 42, item VI,
da Constituição; atendeu as normas legais (Resoluções n9s 62, de 1975, e 93,
de 9176), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 11).
5. Ante o exposto, opinamos no sentido de normal tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982.- Senador Aloysio Chaves,
Presidente- Senadora Dulce Braga, Relatara -Senador Aderbal JuremaSenador Raimundo Parente- Senador Martins Filho- Senador Bernardino
Viana- Senador Murilo Badaró- Senador Lenoir Vargas- Senador Benedito Canellas.
PARECER N• 870, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relatara: Senadora Dulce Braga
A matéria Sob nossa apreciação, jã exaustiVamente analisada pela ãutora
do projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
Campinas, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 1.819.424.520,00
(um bilhão, oitoCentos- e d"ezenove milhões, qi1airocentos e vinte e quatro mil
quinhentos e vinte cruzeiros) 6 montante de sua dívíd:S consolida-da interna, a
fim de contratar operação de crédito de igual valor, junto, ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Bánco Nacional da Habitação (BNH), destinada à execução de obras de JD.fra-estrutura
e programa de equipamentos comunitãrioS-iló-cOilJunto-habitacional"Cidade
Industrial" da COHAB/CP, naquele Município.
2.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de Constituição e
Justiça, que a entendeu conforme os cânones legais pertinentes ao assunto,
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, en3.
tendemos que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, ViStõ que a ópe'ração de ciédito a sei aUtorizada
miniinizarâ-a.S necessidades de considerável parcela da populaÇão a ser befleficiada pelo investimento.
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4.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente-- Dulce Braga, Relator- Benedito Ferreira- Aderbal Jurema- Raimundo Parente- Lenoir Vargas -Almir Pinto -Moacyr Dalia- Benedito
Canelas.
PARECERES N•s 871, 872 E 873, DE 1982
PARECER N• 871, DE 1982
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 84, de 1982
(Nl 182/82- n<:> origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Araguaia (GO) a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta
e três milhões e cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

Relqtor: Senador Benedito Ferreira.
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, item VI. da Constituição), proposta no sentido de que seja aPrefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia (GO)"autorizada a elevar em
Cr$ 33J50.000~00 -(trinta e três milhões, cento e cinqUenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo
junto à Caixa Económica Federal esta na qualidade de agente financeiro do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
Características da operação:
A-Valor: Cr$ 33.150.000,00;
B- Prazos:
1- de carência: 2 anos;
2- de amortização: 8 anos;
C- Encargos:
1- jUros de 6% a:a.;~ cof-reção mónetáiía de 40% do índice de variação das
ORTN;
D- Garantia: Viri.culação de parcelas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias ICM;
E --Destinação dos Recursos: implantação de galerias de ãguas pluviais na sede do Município".
3.
Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econômica e financeiramente.
4.
O processo é acompanhado dos seguintes elementos p.rincipais:
a) Lei n9 108, de 22-9-81, autoriza~9ra da operação;
b) Exposição de Motivos (Em n' 081/82) do Senhor Ministro de Estado
da Fazenda ao Exm_9 Senhor Presid~nte da. República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. n9 93, de 1976, do
Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento da Dívida
Pública, f<iVorãvel ao pleito.
5.
Conside_rado_ todo o enÇlividamento da referida entidade (intra +
operação sob exame), verifica-se que seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item II do art. 2• da Res. n' 62, de 1975.
6.
Trata-se, entretanto, de uma operação extra/imite a qual por força
das disposições contidas no art. 29 da Res. n9 93, de 1976, não se aplicam os
citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja visto que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
7.
Além da característiCa da operação - extralimite - e segundo
conclusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso
sob exame não deverá- acarretar maiores pressões na execução orçamentãria
dos próximos 'exercícios.
8.
Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do
regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
··forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•i57, DE 1982

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia
{GO) a elevar em Cr$33.150.000.00 (trinta e trés milhões, cento e cinqüenta mil cruzi!íros} o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura MuniCiPal de São Miguel do Araguaia, Estado de
Goiãs, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, d~ II de outubro de 1976, do
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Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinquenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado à implantação de galerias de águas pluviais, na sede do MuniClpio, obed-ecidã.s as condições admitTdas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 âe agosto de 1982.- Lui< Cavalcante, Presidente
em exercício -Benedito Ferreira, Relator- Bernardino Viana- José Fragelli - Milton Cabral - Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 872 E 873, DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n• 157, de 1982 da Comissão de
Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Araguaia (GO), a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta e três milhões,
cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada
interna''.

Relator: Senador Benedito Ferreira
O Senhor Presidente da República encaminha a exame do Senado Federal (art. 42, ítem Vf, da ConStiii.üção), proposta no sentido de que seja aPrefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) autorizada a elevar em CrS
73.169,900,00 (setenta e trêS milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar
empréstimo junto à Caixa Econômica Fedefal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
2. "Caracterfsticas da operação:
A- Valor: Cr$ 73.169.900,00;
B- Prazos:
1 -de carênçia: 3 anos;
-2- de amortização: 10 an-os;
C- Encargos:
I -juros: 6%._ a.a. cobrados trimestralmente~
2 - C:orreção- monetária: 60% .do índice de vanaçao das
ORTN, calCulada no último dia de cada trimestre civil e capitalizada durante todo o período de vigência do contrato;
D- Garantia: vinculação do Fundo de Participação dos
Municípios..:.. FPM;
-E :..:..:-Destiõação dos i'eCursos·: "impiantaÇão de galerias de á~
guas _pluviais~_ gUias _e_ meio~_-fi_os."

O projeto sob exame, de autoria da ComiSsão de Economia do Senado
Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n9 84/82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel
do Araguaia (GO) a contratar operãção de- crédito- riO valor de CrS
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e cinqUenta
Cruzeiros) destlnado à implantação de galerias de âguas pluviais, na sede do Município.

·mu

PARECER N• 873, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Ferreira
A matéria sob nossa apreciação, jâ exaustivamente arialisada pela autora
do projeto de resolução em tela, objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Araguaia, Estado de Goiãs, nos termos do art. 29 da Resolução n-<1 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$
33.150.000,00 (trinta e três milhões, cento e ciriqUelúi-iilil Cfllzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado à implantação de galerias de âguas pluviais na sede do Município.
A proposição mereceu a acolhida da Comissão de ConstitUição e JuStiça,
que a entendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.

3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão fiD.anciador, a operaçãO
de crédito sob exame é viável, económica e financeiramente.
· 4~ O p-roCesso é acomPanhado dos seguintes ~lementos principais:
a) Lei n9 549, de 28-12-77, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n• 99/82) do Senhor Ministro de Estado

da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da· República, comunicando que o
Conselho Monetário NaCiOnal, ao apreCiar Pr-oposta, manifestOU·Se favora·
-velmente ao pleito, formulado conforme o art. -29. da Resolução n9 93, de
1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banc.o Central do Brasil~ Departamento da Dívida
Pública, favorável ao pleito.
5. Considerado todo o endividamento da referida entidade (intra + eXtralimite +operação sob exame), verifica-se que seriam ultrapassados os tetas
que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n'i' 62, de
1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite, à qual por força
das disposições contidas no art. 29 da Resolução fl'i' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução n'i' 62,
de 1975, ambo~ do Senado Fede_ral,_ haja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
7. Além da característica da operação - extralimite- e segundo con·
clusão do Departamento da Dívida Pública, a assunção do compromisso sob
exame não deverá aCarretar maiores pressões na execução orçamentária dos
próximOs exercícios.
8A Atentidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na
forma do seguinte

a

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 158, DE 1982

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciará, ã
sede municipal um melhor saneamento bãsico.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Lomanto Júnior, Presidente, - Benedito Ferreira, Relator_.;.. Aderbal Jurema -Raimundo Parente
- Lenoir Vargas- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Dalla- Benedito
Cane/las.

39ll

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 96, de 1982
(n9 204/82- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Rondonópolis (MT) a elevar em Cr$ 73.169.900,00 (setenta e três mi~
Ihões, cento e seSsenta e nOVe--ritU e novecentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.

Relatara: Senadora Dulce Braga

Do ponto de vista que nos compete examinar verifica~se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jUrídica, constitucioftal e de boa têcnica legisla~
ti va.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves, Presidente, - Dulce Braga, Relatora- Raimundo Parente- Aderbal JuremaLenoir Vargas- Almir Pinto- Murilo Badarô -José Fragelli- Bernardino
Viana.

~

PARECER.ES N•s 874, 875 E 876, DE 1982
PARECER N• 874, DE 1982

PARECER N• 872, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parãgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 197~, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo artigo 2• da Resolução no 62, de 28-10-75, também da Câmara Alta do Congresso
Nacional.

Quarta-feira

Autoriza a Prefeitura Muiticipal de Rondonôpo/is ( MT) a elevar
em CrS 73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e nove
mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada inter-

na.
~-

O Senado Federal resolve:

Art. 1' f! a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato
Grosso, nos termos .do art. 29 da Resolução n'i' 93, de ll de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 73.169.900,00 (setenta e três
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milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor, junto à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de agente
firtartceiro do FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
à implantação de galerias de águas pluviais, guias e rneiõs-fiOs, no Municfpío,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cenfral (1()-B-rasH, no respectivo proce.o:;so.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor-·
daia- de sua publicação.
Sala das Comissões, ll de agostO de I 982.- Luiz Cavalcante, Presidente
em exercícío- Benedito Ferreira, Rdãtor- José Fragelli ---Milton Cabral

presa, a realizar-se em Madrid, Espanha, no período de 25 a 28 de outubro do
corrente ano.
Atenciosamente - Gabriel Hermes.
SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de
I' a 30 de setembro de 1982
(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno)

na

-

Lomanto Júnior.
PARECERES N•s 875 E 876 DE 1982
Sobre o Projeto de Resolução n9 158, de 1982, da Comissão de
Economia, que "Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis
(MT) a elevar em Cr$ 73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e
sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna''.
PARECER N• 875, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Benedito Canelas
O projeto sob exame, de autoria da ComissãO de Economia como conclusão de seu parecer sob a Mensagem n~ 96(82 do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a contratar
operação de crêdito no valor de Cr$ 73.169.900~00 {setenta e três milhões,
cento e sessenta e nove mil e: novecentos cru~eir_os) destinada à implantação
de galerias de águas pluviais, quias e meiós-fiõs n_o Muriicíf:)iQ.
O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no
parâgrafo único do artigo 2• da Resolução n• 93, de 1976 do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não ob_s_ervâncül- dos lirri_ü~s fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62, de 28-10-75, também da Câmara-Alta do Congresso
Nacional.
Do ponto de vista que nos compete examinar verillca-se que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquantO jurídica, constitucional e de boa técnica legislativa.
Sala das ComiSsões, 29 de setembro de 1982. Aloysio Chaves.,Preid_ent~
-Benedito Canelas, Relator- Martins Filho- JOsé Fragt!lli- BernardinO

Viana- Murilo Badaró- Lenoir Vargas- Almir Pinto --Raimundo Parente.
PARECER N• 876, DE 1982
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Canelas
O projeto Sob exame, apresentado pela Corilissão- de- ECCiOOffila do Sena-:.
do Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n_9" 96/82 do
Senhor Presidente da República, ·autOriZa a PrefeitUra MUnicípãrcie Rondonópolis (MT) a contratar operação de "rédito no valor de CrS 73.169.900,00
(setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros)
destinada à implantação de galerias de águas pluviais, guias e-lneios-fios no
Município.
--A proposição mereceu a acolhida da douta Comissão de CánStituição e
Justiça, que a entendeu conforme os-cârlones leSais pertinen-tes-ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinai, entendemos
que o pleito deva ser atendido nos termos do proposto peta ComisSão de Economia da Casa, visto que a operação"de crêdito a Ser autoriZada ben.efieiaria
sócio-economicamente as áreaS contempladas pelo- iõvestfmentO.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto.
.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Lomanto Júnior, Presidente- Benedito Canellas, Relator -Lenoir Vargas,- Benedito Ferreira-

Aderbal Jurema- Raimundo Parente- Dulce Braga- Almir Pinto- Moacyr Da/la.
Comunicação encaminhada à Mesa
Em 5 de outubro de 1982
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a V. Ex• que me ausentarei do País a fim de
representar o Sen::tdo no Congresso Internacional da Pequena e Mêdia Em-
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Projetos Aprovados e Encaminhados à Sanção
-

-

--

Projeto de Lei do Senado n• 187, de 1979 (n• 2.834/80, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ 39 do artigo 899, o artigo 902 e seus parágrafos, e modifica a redação da alínea f do inciso [ do artigo 702 da alínea b do artigo 894 da alínea a do artigo 896, da
Consolidação das Leis do Trabalho, bem corno do artigo 99 da Lei n9 5.584,
de 26 de junho de 1970. Sessão: 14-9-82. (extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n' 138, de 1982-DF, que estende aos Conselheiros, Auditores e Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal~ o dispoStO na -Lei n9-6,5-54, de 21 de agosto de 1978, e dá outras providêncías~ __Sessão: 28-9-82 (extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1982 (n' 4.999/81, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Elej~o_ral do Estado da Paraíba, e dá outras providência$. Sessão: 28_-9~82
(extraordinária).
Projeto de Lei da Cârnilra n9 94, de 1982 (ri9 6.016/82, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o valor da
retribuição dos cargos que especifiCa, constantes do Anexo I do Decreto-lei n9
1.902, de 22 de dezembro de 1981. Sessão: 28-9-82, (extraordinãria).
ProjetodeLeí da Câmara n9 80, de 1982 (n• 5.124/81, na Casa de origem), de inida"tiv·a do Senhor Presidente da República, que dâ nova redação
ao art. 100 da LeJ"ft9 4.024, de 20 de-dezembro de 1961, relativo à transferência-âe altinos;-de- qUalquer níVel, -de uina para outra instituição de ensino. Sessão. 28.9-82,- (extfaor-dináriã).
Projeto de Lei da Câmara n• 118, de 1982 (n• 6.489/82, na Casa de origem), de iniciativa do senhor Presidente da República, que altera a estrutura
da categoria funcional de Têcnico ein ComUnicação Social do Grupo-OUtras
Ativídades de Nível Superior, e dá ou_tras providências. Sessão. 29-09-8_2_. (extraordiná,ria).
Projeto de Lei do Senado n9 183, de 1982-DF, que autoriza o Governo
do Distrito Federal a _contrair _ernpré~timo para aparelhamento do Hospital
IS_egional da ;\sa Norte. Sessão._29-~~~2, (extraordinária).
Projeto de Lei da Câmara n~ 78, de 1982 (n9 6.227/82, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação do Grupo-Díreção e Assessoramento
Superiores dos Tribunais Regionais Eleitorais e a fusão dos quadros permanentes das Secretarias âos Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados da
Guanabara e do R iode }a'?-eiro. Sessão: 3-0-9-82, (extraordinária).
Projetos aprovadÕs e encaminhados à promulgação
~rojeto de Resolução ~9 106, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefe1tura MUnicipal de Tamboril, Estado do Cearã, a elevar em Cr$
7.522.()(X),00 (sete milhões, quinhentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 14-9-82.
Projetode Resolução n• 201, de 1981 (Comissão de Finanças), que autoo Governo do Estado do Espírito Santo a contratar empréstimõ externo
no val~_r: de USS 12,122,200.00 (doze milhões, cento e vinte e dois mil e duzentos dólares americanos) destinados a liquidar os compromissos da dívida externa. Sessão: 14-9-SZ.
- Projetp de Resqlução n9 221, de 1981 (Comissão de Economia) que autorizª_p Go.vún_o d~t_a_tjp d-o Ce_<liâ,-ª ~JÇ.yar._~ CrS 25.239.000,00 (vinte e
cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidª<)a. Sessão; 14-.9-82.
Projefõ de Resolução n9 25, de 1982 (Comissão de Economia), que autorlia -a- Prefeitura Municipal de Alexânia, Estado de Goiâs, a elevar em Cr$
7.279.000,00 (sete niilhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão. 14-9-82.
Projeto de Resolução n• 59,-de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$
29.fJ79.200.000,00 (vinte e nove bilhões, setenta e nove milhões e duzentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 14-9-82.
Projeto de Resolução n9 61, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em
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Cr$ 319.360.800,00 (trezentos e dezenove milhões, trezentos e sessenta mil e
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 14-9-82.
Projeto de Resolução n9 75, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prt:feitura Municipal de Itagibá, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
57.881.000,00 (cinqüenta e Sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão·: 14-9-82.
Projeto de Resolução n9 86, de 1982 (Comissão de Finanças), que autoriza o Governo do Estado de mato Grosso a realizar operação de empréstimo
externo no valor deUS$ 100,000,000.00 (cem milhões de dólares americanos)
destinada ao Programa Rodoviário do Estado. Sessão: 14-9-82.
Projeto de Resolução n• 102, de 1982 (Comissão de Finanças), que autoriza o GoVerno- do Estado de SãO Paulo a realizar operações de empréstimo
externo no valor global deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares americanos) destinadas a projetes de saneamento bãsico e a investimentos na Companhia do Metropolitano de São Paulo-METRO. Sessão: 149-82.
Projeto de Resolução n<? 106, de 1982 (Comissão de Finanças), que aütoriza a Prefeitura Municipal de Silo Paulo, Estado de São Paulo, a contratar
uma operação de empréstimo externo no valor de USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos), destinada a implantação de obras da linha
oeste do Metropolitano de São Paulo - Metrô. Sessão: 14-9-82.
Projeto de Decreto Legislativo n<? 43, de I 981 (n9 I 05/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o Texto do Acordo sobre Turismo concluido entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981. Sessão: 14-9-82. (extraordinária)
Projeto de Resolução n9 60, de 1981 (COmissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Estado do Rio Giande do Sul a
elevar em Cr$ 128.968.800,00 (cento e vinte e Oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Sessão: 15-9-82.
Projeto de Resolução n• 184, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar ~m Cr$ 393.810.000,00
(trezentos e noventa e três milhões, oitocentos e dez mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Sessão: 15-9-82.
Projeto de Resolução n• 240, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Coxim, Estado de Mato Grosso do S.ul, a
elevar em Cr$ 12.356.000,00 (doze milhões, trezentos e cinqUenta e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 15-9~_82.
Projeto de Resolução n• 258, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura MUnícipal de Boca do Acre, Estado do Amazonas, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 8.613.210,00-(oito milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e dez cruzeiros). Sessão:_15~_9-82.
Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (Comissãtfde Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 8.613.210,00 (oito milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e dez cruzeiros). Sessão: 15-9-82.
Projeto de Resolução nv 266, de 1981 (Cornissao de Economia), que autoriza a ·PrefeitUra Municipal de Catanduva, Estado de São Paulo~ a elevar
em Cr$ 39.300.000,00 (trinta e nove milhões e trezentos mil Cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 15-9-82.
Projeto de Resolução n9 80, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de ToCantinópolis, Estado de Goiás, a elevar em
Cr$ 43.371.328,00 (quarenta e três milhões, trezentos e setenta e Um mil, trezentos e vinte e oito Cruzeiros) o montante de sua dívida consolid3.da. Sessão:
15-9-82.
Projeto de Resolução n• 95, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza, Estado do Cearâ, a elevar em Cr$
218583.000,00 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e oitenta e três mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidad. Sessão. 15_-9-82.
Projeto de Resolução n' 116, de 1982 (Comissão de Finanças), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar emprêstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares americanos) destinado ao Programa Viário de Apoio à Produção Agrícola daquele
Estado. Sessão: 15-9-82.
Projeto de Resolução n• 128, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gesais a elevar em Cr$ 1.770.741,00
(um bilhão, setecentos e setenta milhões, setecentos e quarenta e Um mi1 e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 15-9-82.
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Projeto de Resolução n9 130, de 1982 (ComissãO de Finanças), que autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar empréstimo externo no valor deUS$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares americanos)
destinado_ao Programa Viârio de Apoio à-Produção Agrícola daquele Estado. Sessão: 15-9-82.
-~rojeto de Resolução n9 ~8, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 282.483.630,00 (dUzeritos oitenta d-oiS milhões~- Quatrocentos e oitenta
e três mil, seiscentos e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 16-9-82.

e

e

Projeto de Resolução n~' 108, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o GovernO -do Estado do Rio Grande do Sul a elevar em CrS
10.027.899.259,79 (dez bilhões, vinte e sete milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, duzentos e cinqüenta e nove cruzeiros e setenta e nove centavos) o
montante de sua dívída consolidada. Sessão: 16-9-82.
-Projeto âe Resolução n• 188, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito no
valor de Cr$ 1.435.641.087,00 (hum bilhão, quatrocentos e trinta e cinco inilhões, seiscentos e quarenta e um mil e oitenta e sete cruzeiros) Sessão: 16-982.
Projeto de Resolução n~'218, de l98_r(Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 988.603.570,49
(novecentos e oitenta e oilo milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e setenta cruzeiros e quarenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n• 237, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo dO Estado de Minas Gerais a elevar em CrS:
6.359.985.826,47 (seis bilhões, trezentos e cinqUenta e nove milhõ'es, novecen~s e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis crUzeiros e quarenta e sete
centavos)_ o m~ntante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-~-82.
Projeto de Resolução n9 261, de 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de Miit3.s Geiais a elevar em Cr$
1.394.841.410,46 (um bilhão, trezentos e noventa e quatro milhões, oitocentos
e_ quarenta e um mil, quatrocentos e dez cruzeiros e quarenta e seis ce~tavos)
o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n• 273, de 1981 (Comis!ãO de Ecopomia), que autoriza a Prefeitura Municipaf de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em
Cr$ 4.182.160.000,00~ (quatro bilhões, cento e oitenta e dois milhões, cento e
sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-982.
Projeto de Resolução n• 28o, de198\ (Comissão de Economia), que autoriza ·a Prefeitura MUnicipal de Belo Hoilzonte, Estado de Minas Gerais, a
elevar em Cr$ 3.511.440.000,00 (três bilhões, quinhentos e onze milhões, quatrocentos e quarenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n9 8, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado de São Paülo a elevar em Cr$ 2.022.956.612,82 (dois
bilhões, vinte e dois milhões, novecentos e cinqUenta seis mil, seiscentos e
doze cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução nQ 14, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de j~ciara, Estado de M~to Grosso, a elevar em
CrS_360.000.000,_00 (trezentos ç sesserit_a i.nilhOes -de cruzeiros) _o montante de
sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n~' 15, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitu_ra Municipal de Juazeiro, Estado da Bahia, a elevar em Cr$
522.770.000,00 (quinhentos e vinte e dois" mflhões, setecentos e setenta mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto âe-Resolu_ção n9 30, de i982 (ComisSão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguaína, Estado de Goiâs, a elevar em CrS
159.638.841,00 (ce-nto e cinqüenta e nove milhões, seisCentos e trinta e oito
mil, oitocentos e quarenta e_um cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de-Resolução -n9- 33, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Piefeitüra Municipal de ItaPifa, Estado de São Paulo, a alevar em Cr$
29.745.360,00 (vinte-e noVe milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeirOs) o ·montante de sua dívida consolidada. Sessão: 16-9~
82_
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Projeto de Resolução n9 69, de 1982 (ComjssãO de Econom"ia), que autoriza o Governo dO Estado de Santa Catarina --a elevar em CrS
9.030.408.827,1 I (nove bilhões, trinta milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e vinte e sete cruzeiros e onze centavos) o montante de sua dívida cOnsolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n9 72, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipa1 de Guarapari, Estado de Espírito Santo, a elevar
em CrS 309.072.88 I ,25 (trezentos e nove milhões, setenta -e dois mil, oitocentos e oitenta e um crUZeiros e vinte e cirico centavos)_o_ Itiõntahte de sua dívida
consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de ResOlução n9 91, de 1982 (Comissão 'de· EcOnomia), que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Sousa, Estado da Par3íba, a elevar em CrS- 57.600.000,00 (Cittqueilta e-sete-milhõeS eseis·ceritos--mu crüzeíi-oS}O m60tâiiie de sua dívida consolidada. Sessão: I6-9-82.
Projeto de Resolução n• 123, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Uberlândia, EStado de Miriai-Gerais;- CfCvar em CrS 2.168~912.500,00 (dois bilhões, cento e sessenta e oito milhões, novecentos e trinta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Sessão: 16-9-82.
Projeto de Resolução n• 129, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza o Góverno do Estado do Espírito Santo a elevar em Cr$ 804.707.18"8,23
(oitocentos e quatro milhões, setecentos e sete mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e vinte c três centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão:

a

16-9-82.
Projeto de Resolução n' 134, de 1982 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado dC Sirgipé~ á eievir-effi-Cr$
87.786.000,00 (oitenta e sete rriilhões, setecentos e Oitéi:fÜi e s-eiS ID.il crüzeiros)
o montante de sua dívida consolidada~ sessão: 16~9-82.
Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1982, (n' 142/82, na Câmara dos
Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do
País, por algumas horas, no dia 5 novembro de 19_82, ocasião em que visitará
o setor paraguaió das obras da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Sessão: 28~9-82.
(Extraordinádi.)~-~-~
Projeto de Decreto Legislativo n• 32 de 1980 (n' 68/80, mi Câmara -dos
Deputados), que aprova o Texto do Acordo de Previdência Social conclufdo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980. Sessão: 30-9-82. (Extraor-dinária.)
Projetas aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados
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Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida cons_olidada.
Sessão: 28-9-82.
Projeto de Resolução n9 119, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Rosa (PR) a contratar operação de crédito no valor de CrS 31.034.984,58 (trinta e um milhões, trinta e quatro mil,
novecentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqUenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-9-82.
ProjetO ~e-R.esOiu.çãÕ n9 -i29;-de"i9!Ú (COmissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municípal de Santo Angelo (RS) a elevar em CrS
-23.QOQ.OOQ,OO (vinte e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução nO? 147, de 1981 (Comissão-de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Cascavel (CE) a elevar em Cr$ 24.702.600,00
(vinte e quatro milhões, setecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros) o_ montante de sua dívida consolidada. _S_essào~ 28.9-82.
- " Projeto de Resolução n• 152, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a- Prefeitura MuniCipal -de- VÍçosa do Ceará (CE) a elevar em CrS
18.408.900,00 (dezoito milhões, quatrocentos e oito mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n• !54, de 1981 (Comissão de Economia) queautoriia a Pref~itUf-a """Mun-fcii?ãl de Brejínho _(RN) ~elevar em Ci-S-8.207.700~00
(oitO -ffiiihões, d.Uzelltos- e sete mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua
divida Consoiidada.- Sess-ão: 28.9.82. -Projeto de Resolução n9 171, de 1981 (Comissão de Economia) que auto-

riza a Prefeitura Municipal de Pareíhas (RN) a ·elevar em Cr$ 13.920.100,00
(treze milhões, novecentos e vinte mil e tr_ezentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projet_o de Resolução n9 176, de 1981_ (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeíti.tra Municipal de Boa Esperança (ES) a elevar em CrS
4.952.500,00 (quatro milhões, novecentos e cinqUenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) o ffiontante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9~82.
Projeto de Resolução nO? 194, de 1981 (Comissão de Economia) que auto·
riza _a Prefeit~r:i Mun_ic_íp~l_d~ ~_oret~? (MA) a contratar operação de crédito
n~ valor de crs :uoi:ooo,oo (dois milhões, e cento e dois mil cruzeiros) o
montante de sua dívida_ c_onsolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n• 263, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura -Municipal de Mara Rosa (GO) a elevar em Cr$
19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 8, de 1982 (n'
4.741/81, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que concede pensão especíal vitalícia à viúva do Doutor (hatuliano da
Costa Brito, e dá outras providências. Sessão: 14-9-82.. (Extraordinária.)
Projeto de Lei do Senado n• 363(81 que altera o Parágrafo único do iirt.
5• e o Anexo III da Lei n• 6.908, de 21 de maio de 1981, e dá outras providências. Sessão: 28-9-82. (Extraordinária.)
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<> 93, de 1982 (n<>
6.246./82, na Casa de Origem), que prorroga, por 2 (dois) anos, a validade do
Concurso de Fiscal de Tributos Federais. Sessão: 28-9-82. (extraordinária) ~
Projeto de Lei do Senado n• 188, de 1982, de autoria do Senador José
Lins, que altera a redação do art. 1• da Lei no 6.686/79. Sessão: 29-9-82. (Extraordinãfia.)
Emendas do Senado ao Projeto de Decreto Legislativo n9 32, de 19Sl (n9
110/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Anexo IV (Seguros) ao Convênio sobre Transporte Internacional Terrestre, adotado pela X
Reunião de Ministros de Obras Públicas e Transportes dos Países do Cone
Sul, realizada em Brasília, no período de 13 a 17 de outubro de 1980. sessão:
30-9-82. (Extraordinária.)
Projetos aprovados em turno único e encaminhados à Comissão de Redação

Projeto de Resolução n• 170, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriZa a Prefeitura Municipal de Nova Russas (CE) a contratar empréstimo no
valor de CrS 22.218~000~00 (vinte e dois milhões. duzentos e dezoito mil cruzeiros) Sessão: 28.9.82.

Projeto de Resolução n• 52, de 1982 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Dourados (MG) a elevar em CrS 37.576.000,00
(trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de
sua dívída consolidada. Sessão: 28-9-82.

Projeto de Resolução n~ 48, de 1982 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Eldorado (MS) a elevar em Cr$ 41.695.800,00
(quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzei·
ros} o mOntante de suá -dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.

Projeto de Resolução n• 212, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura de Caçador (SC) a elevar em Cr$ 22.192.000,00 (vinte e dois
milhões, cento e noventa e ·dois mU cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-9-82.

Projeto de Resol~ção n• 92, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Arari (MA) a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duze!_ltos e v~J;lte e oito- ilJH cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada. Sessão: 2&.9.82.

Projeto de Resolução n' 239, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Cairapó (MS) a elevar em Cr$ l 1.144.700,00
(Onze milhões, cento e quarenta e quatro mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução no 252, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauês (AM) a elevar em Cr$ 14.854.000,00
(quatorze milhQC$, oito_cçntos e cinqUenta e quatro mil_ cruzeiros) o montante
de sua divida consolidada. Sessão. 2K9.82.
Projeto de Reso~ução n9 56, de 1982 (Comissão de Economia) qu-e autoriza a Prefeitura Municipal de Nioaque (MS) a elevar em Cr$ 20.194.000,00
(vinte milhões, cento e noventa e quatro mil Cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.

Outubro de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Projeto de Resolução n• 196, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Janduís (RN) a elevar em Cr$ 1.783.300,00
(um milhão, setecentos e oitenta e três mil e trezentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n• 255, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a PrefeitUra Municipal de São Luís de Montes Belos (GO) a elevar em
Cr$ 8.183.700,00 (oito milhões, cento e oit~nta e três mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SessãO: 28.9.82 ..
Projeto de Resolução n• 259, de 1981 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Jporâ (GO) a elevar em CrS 3.991.500,00 (três
milhões, novecentos e noventa e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante
de sua dívída consolidada. Sessão: 28.9.82.
·
Projeto de Resolução n9 2, de 1982 (Comissão de Econ9mi~) que autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) a elevar em CrS
26.175.000,00 {Vinte e seis milhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Sessão. 28.9.82.
Projeto de Resolução n9 39, de 1982 (Comissão de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal dC Venturosa (PE) a elevar em CrS 5.009.600,00
(cinco milhões, nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida con~
solidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n9 43, de 1982 (Comissão de Economia) que autoriza ·a Prefeitura Municipal de Dom AqUino (MT) a elevar em Cr$
34.224.000,00 (trinta e quatro -milhões, duzentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n• 49, de 1982 (Comissão de Economia) que autoriza a PrefeitUra Municipal de Rio Grande dO Piauí (PI) a elevar em Cr$
10.903.000,00 (dei mílliões, novecentos e três mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Resolução n• 55, de 1982 (Comissao de Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal da Cidade do Recife (PE) a elevar em CrS
30.902.600,01T(trinta milhões, novecentos e dois mil e seiscentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28.9.82.
Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1981 (n' 85/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n9 131, de 22 de junho de
1970, da Organização Internacional do Trabal_ho, sobre fixaçãO de salários
mínimos. Sessão: 28-9-82. (extraordinária)·
Projeto de Decreto Legislativo n9 37, de 1981 (n'i' 87/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular,
firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GovernO da
Bélgica, em Bruxelas, a 19 de setembro de 1980. Sessão: 28-9-82. (extraordinária)
Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1981 (n' 111/81, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Científica e Técnica entre o Governo da RepúbÜca Federativa do Brasil e o Governo da República do Panamá, a 9 de abril de 1981. Sessão: 28-9'-82. (extraordinária)
Projeto de Resolução n9 48, de 198 I (ComissãO -do Distrito Federal), que
aprova as contas do GoVerno do DistritO Federal, correspondentes ao -exercício financeiro de 1979. Sessão: 30-9-82. (extraordinária)
Projeto de Resolução n• 17, de 1982 (Comissão do Distrito Federal), que
aprova as contas do Governo do Distrito Federal, referentes ao exercício financeiro de 1980. Sessão: 30-9-82. (extraordinária)
Projeto de Resolução n9 20, de 1982 (ComissãO de Constituição e Justiça), que suspende a execução dos artigos 189 e 190 da Lei MuniCipãi n9--646,
de 1977, do Município paulista de Bilac. Sessão: 30-9-82. {extraordináriã.)
Projeto de Resolução n' 115, de 1982 (Comissão de Constituição e Justiça), que suspende a execução de parte do art. 29 da Lei n9 3.482, de 9 de abril
de 1974, do Estado de Mato Grosso. Sessão: 30-9'82. (extraordinária)
Projetos aprovados em /9 turno e encaminhados à Comissão de Redação

Projeto de Lei da Câmara n' 77, de 1982 (n' 6.226/82, na Casa de origem), que dispõe sobre a reestruturação dos Grupos Direção e Assessoramenta SuperioreS e atividades de apoio Judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providências. Sessão: 28-9-82. (extraordinária).
Projeto de Lei do Senado n<1 16, de 1980, de autoria do Senador Murilo
Badar6, que permite às empresas contarem em dobro as despesas tributáveis
efetuadas com o emprego de estudantes universitáríbs. Sessão: 29-9-82 (extraordinária).
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Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades
Mens~agem n' 102, de 1982 (n' 210/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Geraldo de Carvalho Silos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Confederação Helvética. Sessão: 28-9-82 (extraordinâria).
Mensagem n• 163, de 1982 (n' 328/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Guilherme Vilas-Boas Castro, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercei· a função de Embaixador do Brasil junto
à República Unida dos Camarões. Sessão: 28-9-82 (extraordinária).
Mensagem n' 164, de 1982 (n' 331/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo da Costa Franco, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Tailândia. Sessão: 28-9-82 (extraordinãria).
Mensagem n• 180, de 1982 (n' 360/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Sylvestre de Ouro-Preto, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Italiana. Sessão: 28-9-82 (extraordinâria).
Mensagem n• 181, de 1982 (n' 361/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha _do Se~
nhor Mário Gibson Alves Barboza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.
Mensagem n' 194, de 1982 (n' 378/82, ~na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do senado a escolha do Senhor Luíz Paulo Lindenberg Sette, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil em Tóquio.
Sessão: 28-9-82.

Mensagem n• 129, de 1982 (n' 292/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliber.ição do Senado a escolha do Se. ilhor Lauro Soutello Alves, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di*
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado de
Israel. Sessão: 28-9-82 (extraordinária).
Mensagem n• 165, de 1982 (n' 332/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Bernardo de Azevedo Brito, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do -Brasil junto à República
de Zâmbia. Sessão: 28-9-82 (extraordinária).
Mensagem n' 193, de 1982 (n' 377/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor João Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
da Bolívia. Sessão: 28-9-82 (extraordinãria).
Mensagem n' 195, de 1982 (n' 379/82), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Raymundo
No nato Loyola de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite. Sessão: 28-9-82 (extraordinária).
Mensagem n• 209, de 1982 (n' 396/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ernesto Alberto Ferreirà-de Carvalho, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República da Costa do Marfim. Sessão:~ 28-9-82 (Extraordinâria).
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
(*)ATA DA 71• REUNIÃO
Ãs dezessete horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e
oitenta e dois, na Sala de reuniões do Conselho de Administração do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor Aiman Nogueira da Gama, presentes os
Conselheiros Luiz_do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahão e Luciano de Figueiredo Mesquita, presentes, também, Marcos Vieira, Geraldo Freire de
Brito, Francisco Olímpia Pereira Marçal, Mário Cesar Pinheiro Maia e Aloisio Barbosa de Souza, respectivamente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor Industrial, Encarregado da Dívisão Industrial e Ãssessor
Jurídico do CEGRAF, reuniu-se o Conselh_o de Supervisão do Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou
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ao Céinselho que o Senador Jorge Kalume deixaria de comparecer por moti~
vos justificados, razão pela qual na qualidade de Vice-Presidente, conduziria
os trabalhos da presente reunião, assim sendo, passa a palavra ao Conselhei~
ro Luiz do Nascimento Monteiro que apresenta parecer sobre a concorrênci_a
nún:tero 002/82, para alienação de veículos e máquinas perfuradOras de fitas,
constantes do processo número 701/82-CEGRAF, concluindo seu parecer o
Conselheiro diz textualmente quç, ..de acordo com o Relatório da Comissão
Permanente de Licitação de Preços do CEGRAF, embora tenha comparecido
apenas um licitante, Senhor Klaus Dieúich Guth, representado legalmente
pelo Senhor Valdivino Paz Policarpo, este foi declarado vencedor, ·poís
habilitou-se e apresentou proposta acima do valor mínimo para o item estabelecido no Edital. Edital que, convêm frisarmos, foi amplamente divulgado.
Desta forrria, também entendemos que o citado licitante, tendo cumprido to~
das as formalidades preestabelecidas em Edital, adquiriu o bem especificado
no item 1, ficando os demais itens, por rião terem sido apresentadas propos~
tas, incluídos em um próximo processo de alienação, como foi sugerido pela
Comissão de- LicitaÇão. Ante- ao exposto, somos pela homologação da Concorrência númeró 002/82 para alienação de veículos e máquinas realízada
pelo CEGRAF. A matéria é colocada em discussão e não havendo quem
queira discutir, a mesma é aprovada. Logo a seguir, o Senhor Presiden~e Dr.
Aiman Nogueira da Gama, na qualidade de relator, previamente designado,
apresenta parecer sobre o processo número 1.498(82- CEGRAF, referente
à tomada de preços número 004/82. Em seu parecer, o Conselheiro Aiman
Nogueira da Gama, diz que;: .. a este Conselho compete, após analisar o prOcesso, constatando estar ele regular, nos termos do artigo 15, item IX, do Ato
número oro, de 1979, da Comissão Diretora, aprovan;s: trabalhos realizados
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pela Comissão de Licitação do CEGRAF, homologando o resultado da presente Tomada de Preços". Concluindo pela homologação da referida licitação. Após o relato, o parecer é colocado em discussão sendo aprovado por
unanimidade. Continuando com a palavra, o Conselheiro Aiman Nogueira
da Gama, apresenta um outro parecer, referente ao processo número 1.245 de
1982, que trata da Tomada de Preços número 003(82 do CEGRAF, finalizando seu relato, o Cons_e_lheiro afirma qu~. "consideranQo regular a matéria,
nos termos do_artigo 15, item IX, do Ato número 010, de 1979, d,a Comissão
Diretora, somos favoráveis à homologação do resultado da presente Tomada
dç Preços número 03/82"-· .Colocada em discussão e votação, a matéria é
aprovada. Antes do encerramento da ~eunião o Diretor Executivo do CEGRAF, Dr. Marcos Vieira, pede para comunicar que neste instante passa às
mãos do Vice-Presidente do Conselho, Dr. Aiman Nogueira da Gama o pro~
cesso número 1.133/82 com pareceres da Assessoria Jurídica do CEGRAF
sobre os requerimentos da firma CONSTA T - Consultaria e Auditoria S/C
relativa à correção monetária, bem como do exwDiretor Executivo do C&
GRAF, Dr. Arnaldo Gomes, em que o mesmo solicita reexame de decisão
deste Conselho no referido processo. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente, Dr. Aiman nogueira da Ga~
ma, declara encerrados os trabalhos, e para constar, eu, Maurício Silva, secretário do Conselho lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada serâ
assinada pelos demais membros. Brasília, 2.9 de setembro de 1982. Aiman Nó~
gueira da Gama, Prci:sidente em exercício -:- Luiz do Nascimento Afonteiro,
MembrO ...:.... Sarah Abrahão, Membro -,Luciano de Figueiredo Mesquita,
M~mbro - Marcos Vieira, Membro.

("') Republicada por haver saído com incorreção
no DCN - Seção II • de 30~9-Sl.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVII- N• 140

QUINTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1982

BRASfLIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presídente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 95, DE 1982

Aprova o texto do Acordo de Previdência Social concluído entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Previdência Social concluído entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, a 20 de agosto de 1980.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entrarã em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

ACORDO DE PREVID€NCIA SOCIAL ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPúBLICA ARGENTINA
O GOVeirio da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina,
Imbuídos do desejo de estabelecer normas que regulem as relações er~:tre

os dois países em matérias de previdência social. .
Resolvem celebrar o presente Acordo de Previdência Social nos seguintes termos:
ARTIGO I
I.

O presente Acordo aplicar-se-â:

A) No Brasil:
a) à legislação do regime de previdência social relativa a:

I. Assistência mêdica, farmacêutica, odontológica,
torial e hospitalar;
2. incapacidade de trabalho temporária;
3. invalidez;
4. velhice;
5. tempo de serviço;
6. morte;

ambula~

7. natalidade;
8.

acidente do trabalho e doenças profissionais; e

9. salârio-famflia.
h) à legislação do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, relativamente aos itens da alínea a, no que couber.

B) Na Argentina:
a) aos regimes de aposentadoria e pensões (invalidez, velhice e morte);
h) ao regime de obras sociais (assistência médica, farmacêutica, odonto-

lógica, ambulatorial e hospitalar);
'
c) ao regime de acidentes do trabalho e doenças profissionais; e
d) ao regime de prestações familiares.

2. O presente Acordo apliCãr-se-ã igualmerite aos casos previStos nas
leis- e disPosições qtie complCtem ou moáífiquem as legislaÇões indicadas no
parágrafo anterior.
'
3. O presente Acordo aplicar-se-ã também aos casos previstos nas leis e
disPosições que estendam os regimes existentes a novas categorias :Profissionais, ou que estabeleçam novos regimes de previdência social quando assim
for estabelecido pelos Estados Contratantes.

ARTIGO 11
I. As legislações enumeradas no Artigo I, vigentes, respectivamente no
Brasil e na Argentina, aplicar-se-ão igualmente aos trabalhadores brasileiros
na Argentina e aos trabalhadores argentinos no _Brasil, os quais terão os mesinos direitos e obrigaçõCS-que os nacionais do Estado contratante em cujo território se encontrem.
2.- As mencionadas legislações se aplicarão também, aos trabalhadores
de qualquer outra nacionalidade que prestam ou tenham prestado serviços rio
Brasil e na Argentina, quando residam em um dos Estados contratantes.

ARTIGO III
O princípio estabelecido no Artigo II será objeto das seguintes exceções;
a) o trabalhador, que dependa de uma empresa pública ou privada com
sede em um dos dois Estados contratantes e que for enviado ao território do
outro por um pe"ríodo limitado, continuará sujeito à legislação do primeiro
Estado, sempre que o tempo de trabalho no território do outro Estado não
exceda um pefíodo de doze meses. Se o tempo de trabalho se prolongar, por
motivo iniprevisíVel, alêm do prazo previsto de doze meses, poder·se-á excepcionalmente manter no mãximo por mais doze meses a aplicação da legislação vigente no Estado em que tenha sede a empresa mediante prêvio consentimento expresso da autoridade competente do outro Estado;
bj o pessoal de vôo das empresas de transporte aêreo e o pessoal de trânsito das empresas de transporte terrestre continuarão exclusivamente sujeitos
à legislação vigente no Estado em cujo território a empresa tenha sede;
c) os membros da tripulaçãO de navio sob bandeira de um dos Estados
Contratantes sujeitos às dísposições vigentes Ílo mesmo Estado. Qualquer ou-
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tra pessoa que o navio empregue em tarefas de carga e descarga, conserto ou
vigilância, estarã sujeita à legislação do Estado em cuja jurisdição se encontre
o navio.
2. As autoridades competentes de ambos os Estados Contratantes poderão, de comum acordo, ampliar, suprimir ou modificar, em casos particulares ou relativamente a determinadas categorias profisSionais, as exce.ções enumeradas no parágrafo anterior.
,

ARTIGO IV
Os membro_s das.representações diplomáticas e consulares, organismos
internacionais e demais funcionários, empregados e trabalhadores a serviço
dessas representeações ou a serviço pessoal de algum de seus membros, serão
regidos, no tocante à previdência soCial, pelas convenções e tratados que lhes
sejam aplicáveis.

Outubro de 1982

te serão total_izados, para a concessão das referidas prestações, os períodos
cumpridos na mesma profissãO em um e outro Estado. Quando em um dos
Estados não exiStir regrme ·especial de previdência social para a referida profissão, só serão- consíde_rados, para a concessão das mencionadas prestações
no outro Estado, os períodos em que a profissão teriha sido exercida no primeiro Estado sob o regime de previdência social nele vigente. Se, todavia, o
segurado não obtiver _o direito às prestações do regime especial, os períodos
cumpridos nesse regime serão considerãdos como se tivessem Sido cumpridos
no regime geral.
4. Nos casos previstos nos parágrafos I, 2 e 3 do presente Artigo, cada
entidade gestora determinará, de acordo com a sua própria legislação e conforme a totalização.dos períodos de seguro cumpridos em ambos os Estados,
se o intereSsado reúne as condições necessárias para concessão das prestações
previstas· ·naquela: legiSlação.

ARTIGO V

ARTIGO Vlll

I. Os trabalhadores que tenhiun direito da parte de um dos Estados
Contratantes, às prestações pecuniárias enurrieraê:las no Artigo I, conservarão
tal direito, sem limitações, perante a entidade gestora desse Estado, quando
permaneçam temporariamente no território do 01:1.tro Estado contratante, ou
para ele se transfiram em carâtef dcfini!ivo, observada~ as_ peculiaridades ~-e
sua próptía legislação. Quanto aos direitos em fase de aquisição, aplicar-se-A
a legislação do Estado perante o qual faça jtis ·a tais direitos.

As prestaÇões a que os seg~rados· abrangidos·pelo presente Acordo, ou
seus dependentes, têm direito em virtude das legislações de ambos os Estãdos
Contratantes, em conseqüênciá da tOtalização dos períodos, serão liquidadas
pela forma seguinte:
_a) enJi_Qa_de gestora de cada Estado Contratante determinará separadamente o valor da prest~ção a que te~ia direito o interessado se os períodos de
-seguro totalizados houvessem sido cumpridos sob_ sua própria legislação;
b) a quantia que corresponde a cada entidade gestora será o resultado da
proporção estabelecida entre o período totalizado e o tempo cumprido sob a
!egislaç_ão de -seU próprio Estado.

2~ Em caso de transferência para um terceiro Estado, a conservação
dos referidos direitos es_tarâ sUjeita às condições determinadas pelo Estado
que outorgue as prestações aos seus nacionais residenie.s no referido terce'iro
Estado.
3. O trabalhador que em razão de transferência de um Estado Contratante para o outro tiver tido suspensas as prestações a que se aplica o presente
Acordo poderâ, a pedido? voltar a percebê-las, sem prejuízo das normas vigentes nos Estados Contratantes, _s_obre caducidade e prescrição dos direitos
relativos à previdência social.

ª

ARTIGO IX
Quando o trabalhador, mediante a totalização, não satisfizer, simultaneamente, as condições exigidas nas legislações dos dois Estados Contratantes, o seu direito sefá determinado nos termos_de cada legislação, à medida
em que se vão cumprindo essas condições.

ARTIGO X
ARTIGO VI
I. Os-beneficiários de aposentadorias, ou pensõeS devidas em-virtude
da aplicação das legislações de ~bos os Estados Contratantes, têm direito a
assistência médica para si e seus dependentes, por parte e por conta da instituição do Estado contratante no qual se encontrarem residindo, temporária
ou definitiVamente.
2. OS be.neficiârios de _apo.sentadoria ou pensão devida em virtudt:_ da
aplicação da legislação de apenas um dos Estados Contratantes, têm direito a
assistência médica para si e seus dependentes por parte da instituiÇão do Estado Contratante no qual se encontrem residindo, temporária ou defi.nitivamente, de acordo com a sua própria legislação. As despesa~ referentes a assistência mê~igt, de que trata este parágrafo,_ serão reembolsadas à instituição
do Estado que a· outorgou pela instituiÇão do outro Estado Contratante.
3.- As autoridades competentes poderão estabelecer, mediante ajuste
administrativo, a forma de outorgar a assistência médica aos trabalhadores e
seus dependentes, que residam, temporária ou definitvamente no território do
outro Estado Contratante quando as instituições deste Estado não estejam
obrigadas a outorgá-la.
4. As despesas referentes a assistência rriêdica outorgada pela instituição de um_dos Estados contratantes por conta da instituição do outro_ Estado, em virtude das disposições do presente AcordO ou dos ajustes administrativos que sejam firmados, serã,o reembolsadas segundo as formas e modalidades a serem estabelecidas pelas autoridades competentes.

ARTIGO VII
I. Os períodos de serviço cumpridos em épocas diferentes em ambos os
Estados Contratantes, poderão ser totalizados para concessã-o-das prestações
previstas rio Artigo I. O cômputo desses períodos se regerá pela legislação do
país onde tenham sido prestados os serviços respectivos.
2. Quando_ em ambos os países se tiverem cumprido simultaneamente
períodos de serviço computáveis, para efeito único de totalização, os tempos
de serviço simultâneos se considerarão cumpridos pela metade em cada um
dos Estados.
3. Quando, nos termos da legislação de ambos os Estados Contratantes, o direitO a tinia prestação depender dos períodos de seguro cumpridos em
uma profissão regulada por um regime especial de previdência social, somen-

O interessado poderá optar pelo reconhecimento dos seus direitos nos
termos do Artigo' VII, ou separadamente, em conformidade com a legislação
de um dos Estados Contratantes, iridependentemente dos períodos cumpridos no outro.

ARTIGO XI
1. Os períodos de serviço cumpridos antes do início da vigência do pre~
sênie Acordo Só Súãõ-cOnsldC-ia.doS qUãndO OS-iitte'rê"ssádos tenham períodqs
de serviço a pa"rtir ·dessa data.
..,
2. O disposto neste Artigo não prejudica a aplicação das normas sobre
pres-crição óu_ caducidade vigentes em cada Estado contratante.

ARTIGO XII
1. Se o valor da 'prestaçã_ó estabelecida em conformidade com a alínea
a) do Artigo VIII resultar inferior ao mínimo que corresponda de acordo
COm a legislação de cada Estado, cada entidade gestora aumentarão referido
valor até.alcançar esse mínimo, aplicando sobre o mesmo procedimento assinalado na alíriea b) do Artigo mencionado.
2. Toda yez que, posteriormente à concessão da prestação, se aumente
o valor mínimo correspondente de acordo com a legislação de cada Estado,
cada entidade gestora abonará a parte proporcional que resulte da aplicação
do procedimento estabelecido_ na alínea b) do Artigo VIII, com aplicação ao
novo valor mínimo.
ARTIGO Xlll
Se, para avaliar o grau de incapacidade em caso de acidente do trabalho
ou de doença profissional, a legislação de um dos dois Estados Contratantes
preceituar que sejam tomados em consideração_ os acidentes do trabalho e as
doenças p~ofissiot:tai_~-- *nteriormep._te ocorridaS, serão também considerados
os acidentes-dÕ trabalho e d-as-dÕenÇã.s profissionais anteriormente ocorridos
ao abrigo da legislação do outro Estado, como se tivessem ocorrido sob a legislação do primeiro Estado.

ARTIGO XIV
O pagamento das prestações efetuar-Sc>á pelas entidades geStoras de
cada Estado Contratante, segundo o que se estabeleça no ajuste administrativo. relativo aq presente Acordo.

Outubro de 1982

Quinta-feira 7 3919

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)

ARTIGO XV

ARTIGO XX

Os exames médico-periciaiS. S_olicitados pela entidade gestora de um Estado Contratante, relativamente a beneficiárioS que sé encontram no território
do outro Estado serão levados a efeito pela entidade gestora deste Estado e
por conta daquela.

Para aplicação do presente Acordo, as autoridades competentes e as entidades gestoras dos dois Estados prestarão assistência recíproca e se comunicarão diretamente entre si e com os segura~os ou seus representantes. A correspondência serâ redigida em .sua respectíva língua oficial.

ARTIGO XXI

ARTIGO XVI
As prestações pecuniãriâs concedidas de acordo com o regime de um ou
de ambos os Estados Contratantes, não- serão objeto_de redução, suspensão
ou extiilç-ão, exclusivamente pelo fato de o beneficiâi-io reSidir no outro Estado Co'ritratante.

Os reqtierirhentos~e documentOs apreseritadoS pelos ~têressados às auto-

ridades competentes ou às entidades gestoras de um dos dois Esta_dos Contratantes surtitã(fefeitri.'coffio se fossem -ap-resentãdos às autoridades ou entida~es gestoras-do ~u!~~Estado Contratante.

ARTIGO XXII
ARTIGO XVII
Quando as entidades gestoras dos Estados Contratantes tiverem de pagar prestações económicas em \'ittude do presente Acordo, fã-lo-ão em·conta
~o seu próprio país. As transferênCias i:Cstiltantes- dessa oõfigação efetuar-seão conforme os acordos de pagamentos vigentes entre ambos os Estados ou
os mecanismos que sejam fixados de comum acOrdo para esse fim.

. Os recu~os a interpor perante uma instituição Competente de um dos
. dois Estados 'Contratantes_ 5;erão tidos como interpostos erri tempo hábil, mesmo quando forem apresentados perante a 'instituiçãO correspondente do outro Estado. sempre qu"e sua aprêsentação for efetu3.da dentro do prazo estabelecido pela l~gislação do Estado ao qual competir apreciar os recursos.

ARTIGO XX!ll
ARTIGO XVIII
I. As isenções de direitoS de taxas e de impostos, estabelecidas em matéria de Previdência SoCial pela legislação de um dos Estados Contratantes
aplicar-se-ão também para efeitos do presente Acordo, aos nacionaís do ou-

As aUtoridades consulares doS dois Estados Contratantes poderão representar, sem mandato governamental especial. os nacionais-do seu próprio Es~ado perante as autoridades competentes, entidades gestoras e organismos de
ligação em matéria de· previdência Social do -outro Estado.

tro Estado.
2. Todos os a tos e documentos que, em virtude do presente Acordo, tiverem de ser apresentados, ficam isentos de tradução oficial, visto e legalização por parte das autoridades diplomãticas Ou consulare_s e de registro
público sempre que tenham tramitado por um dos órgãos de ligação ou entidades gestoras.

ARTIGO XIX
I. Para os fins previstos no"-presente ACordo? entende~se por autoridades competentes no Brasil, o Ministro de EStado da Previdência e Assistência
Social e na Argentina, õ Secretário de Estado de Seguridade Social.
2. Essas autoridades informar-se-ão reciprocainentC sobre as medidas
adotadas para a aplicação e O- desenvolvimento do presente Acordo.

ARTIGO XXIV
As autoridades competenteS dos Estados Contratantes resolverão de co~
mum acordo, as divergéncias o COntrOVéfSiaS que surgirem na aplicação do
presente Acordo.
3.- As __disposições do presente Acordo, em cãso de denúncia por um dos
Estados, continuarão ·aplicandcrse aos direitos adquiridos durante sua vigência.
Feito em Brasília, aos 20 dias do mês de agosto de 1980, em dois exemPi<l;res, nos idiomas português e espanhol. sendo ambos os textos igualmente
autêntiCos.. "
-- Pelo_Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da Repúbli_ca Argentina: Carlos W. Pastor.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 96, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.938, de 10 de maio de 1982, que ''concede isenção do imposto de importação
nos casos que especifica, e dá outras providências".
Artigo único.·!;: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.938, de 10 d.e maio de 1982, que concede isenção do imposto de
importação nos casos que especifica, e dâ outras providências".
Sellado Federal, 5 de outubro de 1982. -

Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I•Vice-Presidente do Senado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 97, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.937, de 27 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao artigo 1• do
Decreto-lei n• 1.866, de 9 de março de 1981, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em Município declarado de interesse da Segurança Nacional".
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.937, de 27 de abril de 1982, que "acrescenta parágrafos ao artigo
I• do Decreto-lei n• 1.866, de 9 de março de L98I, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em Município declarado de interesse
da Segurança Nacional".
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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SENADO FEDERAL
Faço saber ql;le o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição,

e eu, Passos Pôrto,

1'?-

Vice-Presídente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 77, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mara Rosa, Estado de Goiás, a elevar em CrS 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida

consolidada~

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Mara Rosa, Estado de Goiás, nos termos do art. 2' da Resolução n' 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 19.241.600,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil
e seiscentos cruzeiros) o _mont_an_t~__de_su_a dívida _co-nsQ]ida_da, a fim de que possa contratar empréstimOs no valor global acima
mencionado, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinados à construção de galerias pluviais, sarjetas, meíos-fios, I (uma) unidade sanitária, I (uma) unidade esco-

lar e I (um) centro esportivo no distrito de Alto Horizonte, bem como aquisição de equipamento para coleta de lixo, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2•.

~Esta

Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1°-Vice-Presídente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, I'Vice-Presidente, no exercíCio da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 78, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 41.695.800,00
(quarenta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. i' É a Prefeitura MuniCipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2' da Resolução n'
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 41.695.800,00 (quarenta e um milhões, seiscentos e
noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o montahte de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor,junto à Caixa~Ecof1ôritica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à constru;;ão de galerias pluviais e colocação de guias <:sarjetas na<ruele Município, obedecidas as con-

dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.

·~Senador

Passos Pôrto, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço-saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V, da Constituição, e eu, Passos Pôrto,

}9w

Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 79, DE 1982
Aprova as contas do Governo do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 1979.

Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito' Federal, relativas ao exercício financeiro de 1979, na
forma do Parecer Prévio aprovado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sessão de 6 de outubro de 1980.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, i'
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 80, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 22.192.000,00 (vinte e
dois milhões, cento e noventa e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Caçador, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.192.000,00 (vinte e dois milhões, cento e noventa e
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar uni emprêstimo de igual valor junto à
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Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.:_FAS, destinado à
construção e equipamento da Casa da Cultura, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 81, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maués, Estado do Amazonas, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros).
Art. 19

É a Prefeitura Municipal de Maués, Estado do Amazonas, nos termos do art. 29 da Resolução n9 92, de II de

outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 14.854.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e cinqüenta e quatro mil cruzeiros) junto à Caíxa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado à construção de 10 (dez) postos de saúde na zona rural do Município e aquisição de equipamentos necessários, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrtb, 1•-Vice-Presidente, no exercíCío da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 82, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, a elevar em CrS 8.183.700,00
(oito milhões, cento e oitenta e três mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. 1• 1': a Prefeitura Municipal de São Luís de Montes Belos, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução
n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.183.700,00 (oito milhões, cento e oitenta e três
mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de 7.560 m (sete mil, quinhentos e sessenta metros) de rede pluvial, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. - Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência,- promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 83, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no
valor de CrS 10.903.000,00 (dez milhões, novecentos e três mil cruzeiros).
Art. 1' 1': a Prefeitura Municipal de Rio Grande do Piauí, Estado do Piauí, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93,
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 10.903.000,00 (dez milhões, novecentos e três mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro -de 1982. -Senador Passos Pôrto, I•.Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercícío da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 84, DE 1982
Autoriza a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em Cr$ 30.092.600,00 (trinta milhões, noventa e dois mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1' É a Prefeitura da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 30.092.600,00 (trinta milhões, noventa e dois mil e seiscentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação do Projeto de Integração EscolajFamíliajComunidade, naquela Cidade, obedecidas as condjções admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. -Senador Passos Pôrto. 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIl, da Constitujção, e eu, Passos Pôrto, 1'
Vice-Presidente, no exercício da Presidêllcia, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃON•SS, DE 1982
Suspende a execução dos arts. 189 e 190 da Lei Municipal n• 646, de 16 de dezembro de 1977, do Município de
Bilac, do Estado de São Paulo.
Artigo único. É suspensa, por ineonstitúcionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 19 de agosto de 1981, nos autos do Recurso Extraordinário n• 94.395-1, do Estado de São Paulo, a execução dos
arts. 189 e 190 da Lei n• 646, de 16 de dezembro de 1977, do Município de Bilac, daquele Estado.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu, Passos Pôrto, 1•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 86, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, a elevar em Cr$ 4.952.500,00
(quatro milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I • É a Prefeitura Municípal de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, nos termos do art, 2• da Resolução n•
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.952.500,00 (quatro milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio~ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção de galerias pluviais e meios-fios, naquele Município, e aquisição de uma retro-escavadeira, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal_aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pass_os Pôrto, 19
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 87, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$
26.175.000,00 (vinte e seis milhões, cento e setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 26.175.000,00 (vinte e seis milhões, cento e
setenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à implantação da rede pluvial, naquele Municípío, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. - Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senad_o Fed~_ral aprovou, nos termos do art. 42, inciso -v, da Constit1:1ição, e eu, Passos Pôrto, 19 VicePresidente, no exercício da Presidência, promulgO a seguinte
-- - - -

RESOLUÇÃO N• 88, DE 1982
Aprova as Contas do Governo do Distrito Federal

referent~s

ao exercicio financeiro de 1980.

Artigo único. São aprovadas as Contas do Governo do Distrito Federal relativas ao exercício financeiro de 1980, em conformidade com o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado na sessão especial daquela Corte, realizada a 17 de julho de 1981.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, f• Vice-Presidente, no exercíCio da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 'I• VicePresidente, no exercício da Presidência, proinulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 89, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Venturosa, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 5.009.600,00 (cinco milhões, nove mil e seiscentos cruzeiros.)
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Venturosa, Estado de Pernambuco, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 5.009.600,00 (cinco milhões,
nove mil e seiscentos cruzeiros), junto .à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construção de uma biblioteca, ampliação de uma escola de I• grau e construção de galerias de águas pluviais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, I•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eU, Passos Pôrto,
Presidente, no exercíCio da Presidência, promUlgo a seguinte
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Vice-

RESOLUÇÃO N• 90, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões,
duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Arari, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.228.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à construção de
guias e meios-fios em diversas vias, naquele Município, obedecidas as condições admltidás pelo Banco Central do llrasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, ·1•-Vice Presidente, no exercício da Presidência.
· Faço· saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto,'l•Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 91, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Betiin, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar' uma operação de crédito de igual valor, juntoà Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao pagamento.de dívida decorrente da construção da Escola Municipal Barão do Rio Branco, localizada no Bairro Vianópolis, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central .do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. ~ Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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RESOLUÇÃO N• 92, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 23.000.000,00
(vinte e três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Art. I' h a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2• da Resolução
n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de Slla dívíd_a__consolidada em Cr$
23.000.000,00 (vinte e três milhões de cruzeiros), correspondentes a 38.023,44 UPCs, considerado.o valor_ nominal da UPC de
Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos) vigente em julho de 1980, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à execução do revestimento e canalização do Arroio ltaquarinchim, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1'
Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguínte

RESOLUÇÃO N• 93, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.102.000,00 (dois milhões, cento e dois mil cruzeiros).
Art. I• h a Prefeitura Municipal de Loreto, Estado do Maranhão, nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de I 1 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 2.102.000,00(dois milhões,
cento e dois mil cruzeiros), junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção de unidades escolares de 1' grau na zona rural daquele Município, obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VU, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 19Vice-Presidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 94, DE 1982
Suspende a execução de parte do art. 2• da Lei n' 3.482, de 9 de abril de 1974, do Estado de Mato Grosso.
Artigo único. h suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão defiiütiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida em 13 de maio de 198f, nos autõs do Recurso Extraordinário n• 93.912-1, do Estado de Mato Grosso, a execução de
parte do art. 29 da Lei n9 3.482, de 9 de abril de 1974, daquele Estado, no tocante às expressõe:s. usociedade de economia mista".
Senado Federal, 5 de outubro de 1982.- Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1'V ice-PreSidente, no exercício da Presidência, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 95, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 3.991.500,00 (três milhões, novencentos e noventa e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 1' h a Prefeitura Municipal de Iporã, Estado de Goiás, nos-termos do art. 2• da Resolução n' 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.991.500,00 (três milhões, novecentos e noventa e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado
à construção de galerias pluviais e meios-fios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. - Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

DIÁRIO DO CONGRESSO NA_CIONAL (Seção II)

Outubro de 1982

Quinta~feira

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iriciso VI, da Constituição, e eu, Passos Pôrto,
no exercício da Presidência, prõmulgo·a seguinte

7 3925

}9

Vice~Presidente,

RESOLUÇÃO N• 96, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, a elevar em CrS 31.034.984,58 (trinta
e um milhões, trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da Resolução n•93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 31.034.984,58
(trinta e um milhões, trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), correspondentes a
35.353 UPCs, considerado o valor nominal da UPC CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em abril de 1981, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à realização de obras de infraestrutura urbana prioritárias ao desenvolvimento daquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigõr na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de outubro de 1982. -Senador Passos Pôrto, 1•-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

SUMÁRIO
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I -ATA DA I52• SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE I982
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -

Requerimento

- _'N9 219/82, do Sr. Almir Pinto, requerendo que não seja realizada
sessão do Senado no dia I 1 do corrente, nem haja Expediente em sua Secretaria. Aprovado.
1.2.5 -

O ficios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

- Projeto de Lei da Câmara n• 122/82 (n' 6.356/82, na Casa de origem), que altera o valor de vencimentos dos cargos que especifica, e dã outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 123/82 (n' 6.491/82, na Casa de origem), que concede pensão especial a Giusepe Bressan e dâ outras provi~
dênciaS.
-Projeto de Lei da Câmara n•I24(82 (n' 6,492[82, na Casa de origem), que concede pensão especial a João Baptista Rêgo Mello e dá outras
providências.

Discursos do Expediente

SENADOR ALMlR PINTO- Avaliação do desempenho do Projeto PROMOVALE, no Ceará. Intenções do Governo para a economia brasileira em 83.
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Declarações do Ministro Camilo Penna, veiculadas no Jornal do Brasil. de 30 de setembro último, a
respeito da amortização da dívida externa brasileira.
1.3 - ORDEM DO DIA
- Trabalho das Comissões.
1.4 -DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA

1.2.2 - Expediente Recebido
- Lista n• 5, de 1982.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

1.2.3 -

DO

Comunicações da Presidência

- Prazo para apresentação de emendas aos Projetes de Lei da Câma~
ra n9s 122, 123 e 124/82, lidos na presente sessão.
- DesignaçãO do Sr. Gabriel Hermes para representar o Senado no
Congresso Internacional da Pequena e Média Empresa a realizar-se em
Madri - Espanha, sem ônus para a Casa.

..

SENADOR PASSOS PÔR TO- Criação da Justiça Rural.

2- ANEXO I AO ATO N• 40/82, DO PRESIDENTE DO SENA3 .~ATAS DE COMISSÕES
4 - MESA DIRETORA
5 -

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

6-

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ATA DA 152~ SESSÃO, EM 6 DE OUTUBRO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESJDJ;:NCIA DOS SRS. PASSOS PÓRTO E ALMIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS:
SENADORES:

José Fragelli- Affonso Camargo- Leite Chaves- Lenoir Vargas- Pedro Simon.

Eunice Michiles- Raimundo Parente -Alexandre Costa - Luiz Fernando Freire- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes --Almir Pinto -José Lins- Martins Filho- Cunha Lima- Lui~ C_a_valcante
- Passos Pôrto - Lomanto Júnior- João Calmon--:- Amaral PeixotoDulce Braga -Franco Montoro - Benedito Ferreira - Vicente Vuolo -

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - A lista de presença acusa o
comparecimento de 25 Sr-S. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessã_o~
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. -_-19-Secretârio procederá à leitura do Expediente.
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FI CIOS
Do Sr. III-Secretário da Câ-mãra dos Deputados, encaminhãi1êlo à reviSão
do Senado autógrafos dos seguintes projetes:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 122, DE 1982

(N• 6.356/82, na Casa do origem)

De iniciatil•a do Sr. Presidente da República

Outubro de 1982

Outras Ativ.idãd_es de Nível Médio, código: NM-1000, instituído nos termos
do Lei n'i' 6.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os proventos revistos com
base na referência inicial da cla.s.se. B da mesrn_a CB.te__goria funcional.
Art. 59 A alteração dos valores de vencimentos de que trata esta lei servirá de base pªxa revisão de proventos dos funcionários aposentados em car-=
gos nela especificados.
Art. 6'i' O _reautamento e a_seleção de servidores civis poderão ser realízadas pelos órgãos da Administração F~(feral direta, autarquia:;; federais e
FundaçãO Centro de Formação do Serviço Público - FUNCEP, mediante
delegação de competência oU CoilVê-riío com 6 Departamento Adminístrativo
do Serviço Público- DASP, que expedirá as normas complementares à execução do disposto neste artigo.
Art. ?v A despesa decorrente da execução desta lei será a.tendida à conta das dotações constantes_ do Orçamento da União.
-- Art.- 811- Esta lei ·entra
vígor no pritneiro dia do mês segUinte ão de
-sua publicação, inclusive quanto aos efeitos financeiros.
Art. 9v Revogam-se o Dec{eto-Lei nv 797, de 27 de agosto de 1969, e
- demais disposições em contrário.

Altera o valor do vencimento dos cargos que especifica, e dá outras pro,'idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O vencimento dos ocupantes efetivos dos cargos de Técnico em
Transporte Marítimo, Inspetor de Previdência, InSpetor de SegUro, Mestre
(Artes Gráficas), Executor de Textos e Gravador Artístico, Telegrafista, Técnico de Eletrônici, EldrotéCniéo,-Técnico de "1'elêcOinunicaÇêlés, Càrteiro e
Condutor de Malas, alcançados pelo arL 39 da Lei n'i' 6.184, de 11 de deMENSAGEI\l N-0 244, DE 1982
zembro de 1974, e dos quadros dos órgãos da Administração di reta e das auExcolerut<sslmos Senhores Mell\brós do Congresso Nacional;
tarquias federais, que ainda não foram incluídos no ·sistema de Classificação
Nos termos do a.rt. 51 da Constituição, renho ~ ha!ll'a de subde Cargos instituído pela Lei nv 5.645, de 10 de: dezembro de 1970, corresponmeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
derá, a partir da vigênCia desta lei, aos valOres -ã.tilbuídqs às_ ieferências na ___ de-Exposição de Motivos do Senhor I)l.J:etor-Qel:al do Departamento
forma abaixo especificadas, de conformidade corri tscãla-·de-vencTmentOS_e_ - ~4ministr~tivo _cto ~-~r-viço Eúhlico," o _anexo :Projeto de lei que "álSalários do ServiÇo Público Federal:
- - -tera o valor _do vencimento dos carg-as que especifica, e dá outras
p:r:,ovidências".
1- Técnico em Transporte Marítimo - NM~30;
Bra.sília, 15 de junho de 1982.- .Joãol'i!l1leiredo.
II- lnspetor de Previdência e Inspetor de Seguro (exceto os ocupantes
que tenham exercício na SuperintendênCia de SegurOs Pd\i":l9os) ._ NM-35;
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N:0 154, DE 8 DE JUNHO DE 1982, DO
III- Mestre (Artes Gráficas), Executor de Textos e Gravador Artístico
SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADM!N1S(exceto os aposentados no cargo de Gravador Artístico da Cãsa ·da Moed<i)
TRAT!VQ DO RERVIÇO PúBLICO ..
- NM-23;
Exeelentíssimo Senhor Presidente da Rej>úbllca
IV- Telegrafista, Técnico de Eletrônica_, Eletrotécnico_ e Técnico_de Te_ T~_nho a honra de submeter à eleva-da oonSideraç.ão de Vossa
lecomunicações - NM-22; e
Excelência o presente anteprojeto de lei, acompanhado de mensa~
V - Carteiro e Coridutor de Malas- NM-13.
ge;m, o q_ual altera o_ v:aJQr do_ vencim.ento dos cargos de Inspetor
§r v Os funcionários qúe, na data de sua iilclusão no Plano de Classifide Prevldê!)cia, Inspetor de Seguró, Mestre (Artes Gráficas), Telegrafista, Técniço de El-etrônica, Eletrotécnioo, Técnico de Telecocação de Cargos de que trata a Lei n'i' 5.645, de lO de dezembro de 1970, eram
municações,
Carteiro, condutor de Malas e .de Piloto Aviador e dá
ocupantes _de cargos enumerados neste artigo poderão optar, no prazo de 60
outrM providências.
(sessenta) dias, contados a partir da vigência desta lei, pelo reto:rtio à situação
2. Os funciOnários alcançados pelos arts. 1.0 e 2.o do anteanterior, fazendo jus ao novo vencimento, a partir da opção.
projeto de lei são titulares de cargos cujas atribuiç.ões não encon§ 2'i' Os funcionários alcançados pelo disposto neste artigo e na Lei n'i'
tram correspondência no _noyo Plano de Classificação de Cargos,
6.823, de 22 de dezembro de 1980, poderão ser cedidos às_entidades resultantornarido inYiávei se-u enquadramento()_ ou, quando. este se fez postes da transformação de que trata o art. I• da Lei n• 6. I 84, de I I de dezembro
s!vel, se verificou em categorias funMonal.s com atribuições diversas daquelas inerentes ao cargo então ocupado, !mpl!cando até
de 1974, bem como aos Estados, Distrito Federal, TerritórioS e Municípios.
mesmo, decesso de- posição ·funcional, não obstante· resulta; em
§]v A cessão efetivar-se-á por ato do dir-ígCnte dó óf8;ã0 àu entidade a
melhor retribuição que _a- percebida.
que os funcionários pertençam ou estejam Viilculados, seiri -p"erda dO vei-ici3. -Essa s!Jt,uação, por ser injusta, tem. gerado insatisfação doo
mento, salário e vantagens inerentes ao cargo efetivo, vedada quãlQuer vincufuncionáriOs que nela se enoo:iJ.tram, tendo este Departamento_ r{!!lação empregatícia e p"revidenciária na entidade Cm que· passa-reni a ter exercícebido Inúmeras reivindicações dos órgãos integrantes do Sistema
de Pessoal C!vll da Administra.Ção Federal;.no sentido de encontrarcio na condição de cedidos.
se solução. adequada e uniforme que atenda à realidade existente,
§ 4'i' Os funcionários a que se refere o § 211 deste artigo poderão concorrer à ascensão funciorial conjuntamente com os demais servidores do Quadro
4. Após o exame ·da m'atéria pelos órgãos técnicos deste Departamell!t.o, concluiu-se pela necessidade de f.ixarem-se valores de
Permanente do _órgão ou entidade a que pertençam ou estejam vinculados,
vencimentos,
na: forma abaixo especlf!cada:
nos termos das normas regulamentares pertinentes.
I'-- Inspetor de Previdência e Inspetor de Seguro - NM-35;
§ 59 A ascensão funcional a que se refere o parágrafo anteriOr serâ feita
mediante a transformaçã_o dos cargos ocupados pelos funcionãrios, respeitaII -.Mestre (Artes Gráfl"""_) - NM-23; .
da a ordem de classificilçãO, independentemente da existência de claro na loIU ~ Telegrafísta, Técnico de Eletrônlca, Eletrotécn!CO. e Técrtl-co de Telecomunicaç~- NM-22; e
tação, promovendo-se seu ajustamento, com observância dos percentuais fixados para progressão funcional.
IV- Carteiro e Condutor de Malru;- NM-13.
Art. 211 O vencimento do cargo de Piloto-Aviador, pertencente ao Siste§. ·cabe ressaltar que está sendo atribuldo aos ocupantes do
ma de Classificação de Cargos inSfituídô pela Lei n~> 3.780, de 12 de julho de
cargo de Plloto Aviador vencimento de Cr$ 81.277,00 (oht.enta e
um m!l, duzentos e setenta e sere cruzeiros), equivalente ao valor
1960, é fixado em valor equivalente ao da referência NS-8, contida no Anexo
da referência NS-8 (antiga 40), em vista da.s peeullaridades desses
III do Decreto-Lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
cargos
e do fatO -de oo proventos dos funcionários aposentados teParágrafo único. Aplicawse aos ocupantes d_o cargo de Piloto-Aviador o
rem sido revistos .-com base .na última referência mencion!,ida, de
disposto nos §§ [9 a 59 do art. )'i' desta lei.
acordo. eom a In-strução Normativa n.0 81/78, publicada no Diário
Oficial de 29 <'e mar~o de 1978.
Art. Jv Os funcionários que ocupavam o cargo de lnspetor de Polícia
Rodoviária, mas se aposentaram antes de 13 de maio de 1980, terão os pro6. Em coooeqüência do expoato, está sendo possibilitada opventos revistos com base na referência em que seriam posicionados, nos terção aos funcionár,ios já e_nqua-drados para que, se o desejarem, remos do parágrafo único do art. J'i' da Lei n9 6.779, de 12 de maio de 1980, se
tornem
.situação -anterior ao enquadramento, com o-- direito de
perceber Q r.,ovo v-encimento
estivessem em atividade.
Art. 4'i' Os funcionários aposentados na classe A, área de cozinha, da
7. A- fim de ser aproveitada a mão-de-ob-ra ociosa, está sendQ
possibilitada a cessã-o· desses funcionários e dos remanescente&
categoria funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos do Grupo-
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ocupe,nt-zos efetivos <.'Ie cargos de Fiel d-o Tesouro, Tesa:ureiro-Aux!lia.!." ~ Tesour-eiro, amparados pela Lei n.0 6.823, de 1980, à.S entida.d,e.s resultantes da transforma~ão de que traJta o art. 1. 0 , d~ Lei
n.0 _ 6~184, de 1974, aos Estado.s, Distrito ;rederal, Territóri~_e Municfpios, a exemplo do que já QOOrreu em relação aos servfdores
beneficiados pela ,Lei n.o 6. 781, de 1S80.

8. Outrossim, com: o objetlvo de não obstar que esses _fJ..Illcionários galguem melhores situações funcionais, está se:ndo possibilitado ciue-oonoor:ram à ascens.ão funcional no órgão ou entidade a
que pertençam ou estejam vinculados.
9. Também, elitá reclamado tratamento diferenciado do atual
a situação dos funcionários aposentados, no ca.rgo de Inspetor de
Policia Rodoviárl.a e na classe A, área de cozinha, \la categoria
funcional de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Os primeiros não foram alcançados pelv diepostO no parágrafo único do
art. 1.0., da Lei n.o 6 ..779, c!e 1980, que C:letenninou a transposição,
para a nova claose D da Categ<Jria Funcional de Patrul!Jelro Rodoviário Federal, de Inspetores de Policia Rodoviária em exerclcio
até 31 de de;reml>ro .de 1974, silenciando quanto aos f.uncionár!os
aposentados. Os últl.j'nos foram regularmente enquadrailos na classp A, por força do dl&posto no item VI do art. 5.6 do Decreto número
72.950, de 1S'"i3, sendo que, posteriormente, servidotes foram admi_tidos em virtude de habilitação em cOncurso p-úblico,· na classe B,
com base nas especificações de classes aprovados pela Portaria
n.o 179, de 3 ·de dezembro de 1973, da Dlreçao-Geral deste Departamento; publiCada no Diário Oficial de 21 subseqüénte, a qual, aliás,
não rela~ionou atribuições da área de cozinha, na classe A. Face
as admissões eStarem ~endo_ feitas na classe B, foram u:Lt.ilnados
estudos neste Orgão, a fim de ser efetivada" a reclassificação, na
classe B, dos servido:r:es inQluidoo n;l._ claase A, impondQ-se, ta~bém
a revisão. dos proventos dos. funcionários aposentados, nos m~ldes
em .que está sendo proposto.
10. Por outro l!l.di:>, . está sendo estendida aos funclonár!oo
aposentados a modificação de vencimento a que s~ refe;re o _anteprojeto.
.11. o objetivo. (jes,t.e Dep.artamento ao sugerir sejam delegados, aos .órgãos de Adm!nlstração Federal direta, autarquias rederais e à Fundação Centro ele Fol')llação do. Servidor Público, o
recrutamento ·e __a. seleção de servidores visa fundamentalmente a
agi~r estes procedimentos, bem c_omo minimizar os custos operacion~s.que ,em"<>lven:> a exeçução destas atlvidades.
12. ·J!: de se ressaltar, quanto à alteração do valor do vencimento dos cargos de TelegrafiSta, Técnico ·de Eletrônica, Eletrotécnic.o, Técnico de Telecomuni·caçõe.s, Carteiro e Condutor de Malas,
sob o ponto ele vista orçamentário, que não haverá Impedimento
à consecução da proposta, eis que, em última anãlise, se trata de
$e· dar, em complemento, execuçãô ao_ disposto _ll~ ~el n.o 6. 781,
de 19 de maio de 1980, para o que já houve.P<>r oem a SecJ:.etarl!!o
de Planejamento - SEPLAN liberar recurso.s 9rçamentárlos, em
termos globais.
13. A despeSa mensal decorrente cto proJ~to de lei, foi estimada
pelos órgãos com,petentes deste Departamento em Cr$ 17.744.492,00
(dezesset_e mllllões, setecentos e quarenta e_ quatro mil, quatrocentos e noventa e do.i.s cruzeiros) .
14. Nestas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que consubstancia as medidas
justificadas :ria presente. exposiçãO de motivos~
Aprovei to a opQrtunidad.e para renovar a Vossa ·Excelê~cla
protestos_ d..e elevado respeito. - José Ca.rJ,os soares Freire, Diretor-Geral.
MENSAGEM N.0 326, DE 1982
Excelentiooimos Senhores Membros do Congrêsso Naclona):
Tenho a honra de soometer à elévada deliberação de Vossas
Excelências, com. a_ presente Mensagem aditiva à de n.0 2i4, de
15 de junho de 1982, nova redação para o caput do art. 1.0 do
Projeto de Lei n.o 6.356, de 198íl; que "altera o valor do vencimento ·dos carg0s que especificá, e dá outras providências", de
conform!dacle com a Inclusa ExP!Jsição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do Departamento A,dmlnlstratlvo do Serviço Público.'
Brasilla, 9 de agosto de 1982. - J'oão Figueiredo.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o 195, DE 5 DE AGOSTO DE 1982,
DO SENHOR DIREI'OR-GERAL DO DEPARTAMENTO ADMlNlSTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO
Excelent!ssimo. Senhor Presidente da República
Pela ,Exposição de Motivos n.o 126, de 19 de maio de 198l, posteriormente atuallzada pela de n.0 154 de 8 de junho do corrente
ano, este Departamento teve a honra de submeter à consideração
de Vossa Excelência an teprojeto de lei, acompanhado de mensagem a ser encaminhada ao Congresso Nacional, visando a alterar
o valor do. 'Vencimento dos cargos de Insp.etor de Previdência,
I:nspetor de Seguros, Mestre <Artes Gráficas), Telegrafista, Técnico de Eletrôn!ca; Eletro~cn!oo, Técnico de Telecomunicações, Car-
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teiro, COnduj;or de Máquinas e de Piloto Aviador, a par de outras
providências de Interesse da Adm!nlstração.
2; Após tramitação pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o expediente em apreço voltou a este Departamento para juntada do cálcnio da repercussão orçamen:tãria
decorrente da aplicação dos novos proventos que resnitarlam da
medida cogitada.
3; Ao atende~· à diligência efetuad,a pela SEPLAN, este Departamento aproveitou o ensejo para propor a alteração do anteprojeto !n!cia!, a fim de acrescentar os cargos de Técnico em
Transj)orte Maritimo e de Executor de Textos e Gravador Artist!co, também earéntes de correção, conforme Aviso n.0 56, de 8 de
marçp de 1!!82, a Sua Excelêne!a o Senhor Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.
4. Pelo AviSo n.O 248-SUPAR, de 15 de junho de 1982, fo! o
projeto de lei em causa enviado ao Exmo. Sr. Prlme!ro-secretãr!o
da Câmara dos Deputados com a :Mensagem n.0 244, sem o acréscimo proposto no Aviso n.• 56, de 1982, supramencionado, apesar
de ter merecido a aprovação da SEPLAN.
·5. Em face do exposto, tenho a honra de propor a Vossa Excelência a apresentação ao Congresso Nacional de mensagem aditiva à de n.O 244, a fim de modificar o caput do art. I.• do projeta
que pissarla a ter a seguinte recJ.ação:
~<Art. 1.0 O vencimento dos ocupantes efetlvoo dos
carg<Js de Técnico em Transporte Maritimo, de Inspetor
de Previdência, Inspetor de Seguro Mestre (Artes Gráficas), Executor de 'l:extos e Gravador Artistico, Telegrafista, Técnico de Eletrônica, Eletrotécnlco, Técnico de Telecon:>unicações, · Carteiro e condutor de Malas, alcançados pelo art. s.o da Lei n.o 6.184, de 11 de dezembro de
1974, e dos quadros dos órgãos da Administração d!reta e
das autarquias federais, que, ainda, não foram lncluidos
no SiStema de Classificação de Cargos lnstltuido pela Lei
n.o 5.645, de 10 de de:oom.bro de 1970, corresponderá, a
partir da vigência desta lei, aos valores atr!bn!dos às referências na forma abaixo especificadas na conformidade
'<la Escala de Vencimentos e Salários do Serviço Público
Federal:
I - Técnico em Transporte Maritimo - NM-SO;
II - ·· rDspetor de Previdência e Inspetor de Seguro
(exceto o.s ocupantes qUe tenham exercicio na Superintendência de Seguros Privados) - NM-35;
·
m - Mestre (Artes Gráficas), Executor de Textos e
Gravador Artistico (exceto os aposentados no earg<J de
Gravador Artístico da Casa da Moeda) - NM-23;
IV - Telegrafista, Técnico .de Eletrõn!ca, Eletrotécn!co e Técnico de Telecomunicações - NM-22;
v - Carteiro e Condutor de. Mal.as - NM-13·."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado respel to. - José Carlos Soares Freire, Diretor-Geral.
LEGISLAÇJI.O CITADA
lJEI N.0 3 .71lQ, DE 12 DE JULHO DE 1960

Dispõe sobre Classificação de Cargos do Serviço Civil
do Poder Executivo, estabelece os _vencimentos correspon ..
dentes, e dá outras providências.
OAPIT\JLO I ..
Dos Cargos

Art. 1. 0 OS ca·rgos do serviço civil <lo Poder Exe<!utlvo obedecem à Classificação estabelecida, na presente lei.
· ,
Art. 2.0 Os cargos podem ser de provimento efe·tivo ou de
prov-imento em comissão.
Parágrafo único. EXcepcionalmente, quando ocorrer necessidade imperiosa de serviço, o cargo 'efetlvo poderá ser provido em
ea.rMer interino, pelo p~azo máx!mo· de um ano, enquanto não
houver candidato habilitado em CQ!lcu.rso.
·
Al't. 3.0 os ca,rgos de 'J)l'Ovimento efetJ,vo se dispõem em elas~
ses ou em séries de classes.
•PMágra!o únlco. .1\s classes e séries de classes integram gr:upos ocupacionals e serviços, na conformidade do Anexo I.
. ATt. 4. 0 Para os efeitof; desta lei:
I - carg0 é o conjunto de atribuÍções e responsa.billdades cometidas ~ um funcionário, mantidas as caracteristicas de criação
por lei, denominaç'áo própria, número certo e pag,runento pelos
cofres da União;
II - classe é o agrupamento de cargos da mesma denominaçãO e com 'Iguais atribuições e responsabi!ldades;
III - série de classes é o conJunto de classes da mesma natureza de trabalho, dispostas hierarquicamente, de acordo com o

3928

Quintawfeira 7

Outubro de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão II)

S'l'a)l de dificuldade das atribuições e niver de responsabilidades, e
.constituem a llnha natural de promoção do funcionário;
IV - grtipo oe_upacional compreende séries de classes ou classes que dizem respeito a atividades profissionais correlatas ou
afins, quanto a natureza dos respectivos trabalhos o)l ao ramo de
conhecimentos aJplicados no seu desempenho;
v - serviço é a justaposição de grupos ocupacionáis, tendo em
vista a identidade, a similaridade ou a conexidade das respectiva.s
atividades profissionais.
A.rt. 5.0 As classes dlatrib)lem-se pelos nive!s. de 1 (um) a 18
(dezoito), na forma do Anexo I, consideradas as atribuiÇões e responsabilidades dos cargos que. as compõem.
A.rt. 6.0 As atribuições, responsabilidades e demais earacte.rist!eas pertinentes a cada classe serão especltlcada.s em regTUiamento.
Parágrafo único. As especificações de classe c~enderão,
pa,ra cada. classe, além de outros, os seguintes elementos: denomi_nação, código, descrição sintética das atrlbulções e responsabilidades, exemplos tlplcos de tare·fas, caracteristlcas espec!als,. qualifica.ção exigidas, forma de recrutamento, linhas de promoção e
. de acesso;
Art. 7.0 OS c3.1l"gos de provimento em comissão, na. forma. do
Anexo II, eompreendem;
I - cargos de direção superior e Intermediária;
II - cargos de outra na ture~a.
§ 1.o os cargos de direção supetior e d!reção intermediária
são providos em comissão, mediante livre escolha do P_resldent.e
da Repúblioo, os primeiros dentre pessoas que sa,tlsfaç.am. os requisitos gerais para investidura ne> serviço público, bem como possuam experiência administrativa e ci>mpetêncla ne>tória e, os segundos, dentre funcionários que tenham dado provas d~ sua eficiência e capacidade.
f 2.0 Os cargos em~ _comiasão de outra natureza são providos
por livre escolha do Presidente_ da República, dentre péssoas qualificadas, que satisfaçam os requisitos ger:ais para. inve·Stidura. no
serviço públlco.
Art. 8.0 As atribuições e responsabllldades dos cargos em comissão serão definidas nas leis orgânl<las ou nos regimentos dss
repartições respectivas.
CAPiTULOU_

Das Funções Gratificadas

Alêm d<>s cargos de provimente> efetivo e de provimento em comissão, haverá no serviço civil do Poder Executivo,
funções graJtlficadas.
A.rt. 10. A função grat!ftca!da atenderá:
I a encargos de chefia, de a.sseosoramento e de secretariados; e
II - a outros determinados em Lei.
A.rt. 9..0

Art. 11. A função gratl!lcada não c<>nstitu! emprego, mas
vantagem acessória do vencimento, e não será criada pelo Poder
Executlve> sem que haja. recurso orçamentário próprio e tenha sido
prevista no regimento da repartição a que se destina.
A.rt. 12. O Poder Executivo regulamentará a classlftcação das
!uncões gratificadas com hase, entre outros, nos prlnclpios de hierarquia funcional, analogia das funções, importância, vulto e ce>mplexidade das respectivas atribuições.
Parágrafo único. Nesta regulamentação, deverá ser prevista
também a correlação fundamenta.! entre as atribuições d.o cargo
eletivo de funcionário e da função gratiflc·ada para que fe>r designado a exereer.
Art. 13. A gratifica;ção de função será calculada na base do.s
símbolos e valores constantes no item C, do Anexo .. III.
Parágrafo único. A lmp<>rtância da graJtlficação de função
será igual à diferença entre o valor ootal>elecido para o símbolo
r.espectivo e o vencimento do cargo eletlvo exercido pelo funcionário.
CAPiTULO Ill

Dos Vencimentos
Art. 14. O vencimento ae cada classe está determinado no
item A do Anexo Ill.
g 1.0 ~ estabelecido para cada classe um _ve,ncl!ne;p.to-Qase
!nlcial com aumentos periódicos ce>nsecutivos por triênio de efetlvo
exercicló ·n·a classe; como consigna a progressão· horizontal indicada no ltem A, do Anexo III.
§ 2.o o funciGnárlo, quando nomea;dC>, percebe o vencimente>base da classe.

~ ~ § 3.0 A progressãO horlzDnrtal é devida a partir <ilo d1a imediato àquele em que " funcionário completar " trlênJ.o.
§ 4,9 - 03 períOdos dé licenças, preVisbas nos itens V é- VI do
art. 88 do Estatute> dos Funcionários Públicos Civis da União, e o
de afastamento pa.ra setrvir e.in sociedade de eoonomia mista ou organismos internacionais não' serão considerados para efeito de
contagem de triênio.
§ ·5.o o di.oposto ':"' parágmfo anterior, na parte relatt-:a ao
afastamen<to para serv:rr em SOciedade de Economia IV!lsta;, ~ se
aplica ao Pesse>al cedido pela União à Rede Ferroviária Fédera!
S.A., na forma da letra "d", do § ~.o. do art. lli, da Lei n. 0 3.115,
de 16 de março de 1957.
§ 6. 0 O' funcionário. transferido não interrompe a contagem
do trlênio para habllltação à pre>gressão horizontal .
§
A "'puração de tern.Po de serviço, para ef·eito da progressão hórlrontal, regula-se pelo disposto no a<t. 79 da Lei n.O 1. 711,
de 28 de outubro de 1952.
A.rt. 15. o vénclmento dos cargos em comiasão obedece à .tabela de valores do ltem B, de> Anexo III.

7."

CAPiTULO IJT
Dos Quadros

Al1t. 16.

cada MJ.nistério ou ÓI'gão subordinado d!retamente

ao Presidente da Repúbllca possuirá seu próprio quadro de funcionários.

§ 1.0 os estabelecime;ntos industriais do Estla!do deverão ter
qUadros próprios e as repartições de atividades espeeificas poderão também possui-los.
§ 2.0 Os Mlnlstérlos e, bem assim, as 'repartições de âmbito
nacional poderão ter quadros desdobrados regionalmente ou discriminados por serviços.
§ 3.0 As classes ou séries de classes privativas de determinados órgãos qu regiões serão previstas e· iDJdlcadas com essas camcteristicas.

Ait. 17. O quadro de pessoal em ca,da IV!lnistêrio ou órgãos
subord!nadC>S dl.retamente ao Presidente da República, compreen'derá:
I -

parte permanente, integra.da pelos cargos eJ,etivos e pelos

e.m co~são;
n - parte suplementar,

- cargos

integrada pelos cargos extintos.

A Parte Permanente re\mirá os carge>s que, considerados
essenciais à aJdmirústração, se destinam à realização de trabalhos
continuados e indispensáveis ao desenvolvimento regular dos serviços J?Úbllcos.
§ 2.0 A Parte Suplementar, para efeito de assegurar a situação individual dos :respectivos ocupantes, agrupará cargos e funções, que serão suprimidos automaticamente, à medida que vagarem, quando isolados ou de classes singrilares, ou pelo de menor
vencimento, feitas as promogões e melhorias, quando integrarem
carreiras, séri·es funcionais, classes ou séries de cl$Sses.
Art. 18. A lotação numérica das repartições e serviços completaJrá as indicações de cada quadro e- permanecerá sempre atuallzada, quer nos órgãos centrais do pessoal quer oos órgãoo subordinados.
§ 1.0

QAPfTULO V

Do Enquadramento
·
Art. 19. Esta lei abrauge a situação dos atuais funcionários,
dos extranumerários amparados pelos arts. 18 e 23 . do Ato das
Di"J))slções constitucionais Transitórias ou pela Lei n.o 2. 2M, de 9
de agosto de 1954 (vetado) e pelo art. 264, da Lei n.0 1. 711, de 23
de outubro de 1952 (vetado), ou pessoal a eles equiparado, os quais,
COIIl, a:s ressalvas previstas na pre.oonte lei, pas.sam para to-dos· os
efeitos à categoria de funcionários.

Parágrafo único. Esta lei ta.mbém se aplica aos servidores
que, na forma da legislação vigente, Integram quadros e tabelas
SlJ!Pl='llntares extintas, na jurisdlção dos MJ.nistêrios.
Art. 20. Para reajustar os cargos e funções existentes ao sistema de classificação instltuido nesta lei, aplicam-se as seguintes
regras de equad;ramento:
Enquadtam.,nto diretQ.
A lista de enquadramente> (Anexo IV) precisa a classa na qual
será ajustad.n cada oargo ·ou função existente, com o seu ocupante.
-n ~- Enquadramento específiCo.
A llllta de enquadramento (Anexo IV) indica a éiasse ou as
classes nas quais serão ajustados oo cargos e funções existentes.
I -
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com seus ocupantes, e tra(la as regras específicas que de-;erãO presidir ac processo de ·enquadramento,
ill - Enquadramento gtenérico.
A lista de enquadràmento (AneX<> IV) indica, paxa as classes
e cada série de classes, quais, ~neii'i·camente, os cargos e funções
existentes que concorrem à classiflcaçã9.
§ 1.° Far-se-á o enquadramento. passando os ocupantes dos
c·a.rgos e __funções, considerados em conjunto, por orde·m decrescente de padrão e .referência, a ocupar, de cima para b.alxo, as classes
indicadas, .observando--se os seguinrtes l~mltes:
I - Il!aB séries constitu!das de duas classes, 50% do total dos
caTgoo da série constituirá!> a classe A, figurando oo ~estantes na
classe B;
II - nas séries de kês classes, a Inicial possuirá 45% do total
dos cargos da série, a classe intermediária, 3.5% e a final, 20%;
m ~ nas séries de quatro classes, a distribuição doS c~rg~
será de 40% par.a a classe Inicial; 30% para a c1asse Imediata, 20%
par;t a seguinte e 10% para a classe mais elevada.
§ 2.0 Em igualdade de condições . terão preferência, respectivamente, na seguinte ordem de p.re·cedênc~, o funcionãri:o, o extranumerá.rlo amparado pelos artigos 18 e 23 do Ato da<! Disposições Constttooionals Transitórias, pela Lei n.0 2 .284, de 9 de agosto
de 1954, pela Lei n.o 3 .433, de 8 de dezembro de 1958 e pelo art. 264,
da Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro de ·1952, e os demais ext;ranumerár!Ds, ou pessora,l a eles equl;pa,rado.
Art. 21. Efetuat>do o enquadramento, ocupará o servidor a
classe a que fizer jus.
~ 1.o Pa.ra locallz~'-lo no venclmento-ba.se ou referência adequada do xespectivo n!'vel, 1evar-se-á em conta:
a) o vencimento ou salário _,percebido. no eargo ou funç.éo,
acreschdo
abon.o de que trata a Lei n.• 3.531, de 19 de janeiro de
1959;
b) as diferenças de vencimento ou salário que o servidor estiver percebendo em v:Lrtude de lei.
§ 2. 0 o total resultante de~a a col<>Çação do funcionário
no vencim-ento-base ou na referência de valor igual ou superior
mais próximo.
§ 3. 0 Se"o total resuJ.tante f9l: suPerior ao -valor da referência
VI, o funci~nário será colocado nessa Teferência, ficando-lhe asse-gurada a diferença que houver.
Allot; 22. EJotinguem-se com esta lei as atua!s catlegorias de
ru<t;ranumerárloo, ou pessoal a eles equiparado, e desaparecem, de
igual modo, os ·cargos e carreiras dia OTgan!zação vigente, na me·dlda em que se prooesse a implantação do ilWVO sistema de classificação.
iParágrn.fo ilnico. Os extranum.,-ários-'<x!!ntra:tados (vetado),
serão inciufdos entre o pessoal especlallsta a que se refere o art. 26
desta lei, podendo a administração manter os contratos vigentes
pelo respectivo prazo de validade ou, se ná9 convier, rescindi-los.
CAPíTULO VI
Do -Pessoal Temporárif,) e de Obras
Art. 23. o serviço civl! do Poder Executivo sexá <>tendido;
I - quando se trate de atividade ![J·ennanente d1t administração, por funcionários;
.
II -quando se trate de ativldade transitória ou eve>ltual:
a) por pessoal temporário admitido à conta de dotação global,
recurso próprio do serviço ou fundo especial criado em lei;
b) rpor pessoal de obl1as admitido para reaUw.ção de obras públicas, durante sua execução.
Art. 24. o pessoal temporário e o pessoal de obras ficarão
sujeitos ao regime de empr<go previsto na_ Consolidação das Leis
do Trabalho a na legislação vigente peculiar_ àquele regime .de
emprego.
I 1.0 O salário do pessoal temporário e do p"-SSoal de obras
deverá enquadrar-se dentro das condições regionais do mercado
de trabalho e, na sua fixação, serão considerados -os ·encargos e
obrigações a desempznhar.
§ 2.0 O chefe de repartição que destinar parcela de dotar:ão
global, de recurso próprio do soerviÇQ ou de fu11do especial, a pagamento de pessoal, dev·erã submeter, anualmente,_ ao Ministro de
Estado ou dirigente de órgão subordinado ao Presidente da República, o programa de aplicação d"' tais recursos, com os salários
discriminados por categoria, não podendo êles exceder o vencim~nto-ba.se do nível correspondente à classe de encargos e obrigações semelhantes ou equivalentes.
§ 3.o Aprovado o programa, a escala ~e ·sàlário, com a despesa prevista, será publicada no Diário Oficial e _encaminhada,
por cópia, ao Tribunal da_ COntas, ou .sua.s Delegações, para eXama
e registro a posterior! da desp·esa que dele decm;rer.
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Art. 25. O-Chefe da repartição deverá submater à aprovação
do Ministro de Estado, ou do dirigente de órgão_ suOOrdinado ao
·Presidente da República, a tabela de salário do pessoal,
Art. 26. Para ~o desempenho de atividadZc tCcnico-especielizada, para cuja execução não disponha o .s.arviço de funcionário
habilitado, poderá ser admitido especialista temporário, por prazo
não excedente ao de um exercício financeiro, mediante Portaria
do Ministro de Esta~o ou de dirigente de órgão subordinado ao
Presidente dª República.
Parágrafo único. O ato de admissão, além de sujeito às exigências regulamentares, ficará condicionado- à apresentação de
tjtulos comprobatórios._ de habilitação técnica ou especializada de
candidato no Departamento Administrativo do Serviço Público e
no registro prévio no Tribunal de Contas.
Art. 27. Ao pessoal de que tratam os arts,23, Item II, e 26, se
contará para efeito da aposentadoria, se nomeado funcionário, o
tempo de serviço anteriormente prestado naquela qualidade.
-àrt. 28. o pessoal de que tratam o item rr'do art. 23 e o art.
26, não poderá ser'dcsviado para .serviços diferentes daquele para
que foi admitido, sob pena de ser o responsável por tal Irregularidade demitido ou destituído do cargo ou enc~rgo de direção ou
chefia que esteja exercendo.
-CAPíTULO VII
Da· promoção
Art. 29. Promoção é a elevação do funcionário, pelos critérios
de merecimeiJ.to e antigüidade de_ classe, à classe superior dentro
da mesm-a série d-e classes e será feita â razão de um terço por antigitidade e' dois terços por merecimento.
Art. so. Merecimento é a demonstragão positiva pelo funCiOnârio, dürante- sua permanência na class_e, de pontualidade e
~siduidade, de_ c_apacidade e eficiência, espírito de C()laporaQão,
ética profissional e ·compreensão dos deveres e, bem a.ssim, de
qualificação paro ·o desempenho das atribuições de classe superior.
,Pa.rágrafo único. A promoçã_o Obedecerá sempre à ordem de
~lassifi~aç!Lo do funcionário na lista de merecimento.
Art. 31. Será de 3 (três) anos de efetivo exercfclo na cla.sse
t>"illterstfcio para Concorrer à promoção, reduzindo-se para 2 (dois)
quando não haja funcionário que conte aquele tempo.
p-a:r·ágró.fo único. Para efeito f!oote "'!"tigo, computltr-S";-á o
afastamento considerado de efetivo exerClcio pelo Estatuto dos
Funcionários PúbUccs Civis da União.
Art. 32. o !uncionário promovido passará, na classe superior,
para a referência correspondente a em que se encontra na classe
inferior, não se Interrompendo, todavia, a contagem de tempo
para a progressão horizontal. atê atingir a referêncía-Umlte (referência VIl.
Art. 33. As promoções serão processadas consoante as regras
constantes da Lei n.o 1. 711,- de 28 de outubro de 1952, e da legislação vigente no que não col!direm com as disposições desta lei.
CAPíTULO VIII
Do acesso
Art. 34. o fu_nclonárlo pode ter acesso, como indica o Anexo I,
&classe de n!vel mais .~evado, pertencente à série de classes afim,
nas estritas Unhas dê correlação aU traçadas.
§ 1.o Os casos de acesso concorrente serão definidos e Previstos no regulamento:
§ 2.0 A nomeação por acesso recairã em funcionário que pertença à classe da mesma form_ação profissional, mas de escalão
inferior, mediante reserva da metade das vagas, ficando ,a outra
metade para ser provida por concurso púbUcc.
§ 3. 0 O funcionário nomeado por acesso perceberá, na nova
C:l.asse, o vencim-ento imediatamente superior ao da referência em
que se encontrava; sem interr-omper a contagem de tempo de
s_erviço pa,ra perfazer o triênio.
§ 4.0 Será de três anos de ef-etivo exercício na classe o interstício para concorrer à nomeação por acesso, reduzindo-se para
-dois, quando não haja funcionário que possua aquele tempo.
§ S.o ·A nomeB.ç_ã_o
aceSso, além das exigências legais e
das qualificações que couberem em cada caso obedecerá a provas
práticas que compreendam tarefas típicas relativas ao exercício do_
novo cargO e, quando couber,-~ o_rdem de classificação em concuroo
da títulos que aprecie a experiência funcional, .. , . , (vetado) .....
. § 6. 0 .As conlisSões de. c.qnçurS(j serãç. integr~das por funcionários com mais de dez anos de serviço público federal, pertencentes
às classes mais ele.vadas do grupo ocupacional respectivo.
Art. 35. Qs_ órgãos centrais da pessoal manterão as devidas
ariotaçi}es e confrontos sobre OS. atO.$ de nome~ção, promoção e
pr.eenchlmen to de vagas ocorridas.

por
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CAPíTULo IX

-CAPíTULO X
Da readaPtação

Dos órgãos de classificação de cargos
Art;. 36. Fica insf'Jtu:ída; junto_ !'\O Departamento Admln.istrátlvo do serviço Público, a Comissão de Cla.ssificação de Cargo.s.
Art. 37. compete à coml.ssão da Cla.s.s!flcaçíÍ.o de. Cargos:
I - Velar pela observância e ·pela aplicação dos preceitos
e$tatuídos nes~ !e! e .na sua regulamentação;
II -:-·Estudar e coordenar, em- ca"ráter perman~ante, os meios
de dar !!e!. execuçãó ao .sistema e propugnar pelo seu aperfeiçoa·mentõ;
~ - Examin'ar as reclamaçô&s e recu:r;sos que se .suscitarem;
l:v -Promover a colaboração que for. solicltada pdos órgãos
Públicos nas .a:ssuntos relaçlonados com as suas atribuições; e
V ·- COlaborar com o Ministério Público e ·com os órgãos de
.d~fesa da, União nas questões suscitadas perante a Justiça relatlvamenta à aplicação desta lei.

·Art. 3,8. A . Coml.ssão de Classificação de cargos compõe-se
dé Cinco membros, d·eslgnados pelo Presidente da República, dentre
funcionário.s civis da União, com mais de dez anos de serviço
·.púollco federal , e reconhécida experiência em assuntos adminl.skàtivos ou jurldlcos.
; 1:o Os atos de designação !nillcarão o presidente e o vlcepresidente.
§ 2.0 o ntretor da Dlvl.são de que trata o art..39 desta lei será
um cios membros dà Comissão.
~ 3.0 O regimento será elaborado pela Coml.ssão e aprovado
pelo Presidente da Repúbl!ca.
.§ 4.0 Ressalvado o dlsp·osto no parágrafo 2.0, os inembros da.
Comissão serão designados· para servir durante quatro anos, podendo- ser reconduzidos.
§ .s.o As primeiras designações fàr-se-ão para paríodo de um,
dols 1 três e quatro anos.
§ 6.0 A ComissãO apresentará, nO -cOilieÇo de cada ano, ao
~residente da Repúbl!ca, o relatório de seus traballl.os e dele
envl,ará .cópias às Comissõas de: Ser;i.ço Público das duas Casas
do C~ngresso Naclonal.
§ 7.o Os membros da COmissão perceberão a gratificação de
•epresentação que for arbitrada pelo Presidente da República.

Art. 39. Fica criada, no Departa'!'ento Administrativo do Serviço Público, a Divl.são d~ Classlflcaçao da Cargos.
Art. 40. Compete à Dlvl.são de Classificação. de Cargos~
I - OrlentaT e revera organização dos novos quadtos do !uncioiÍalliJmo e as relâções nqminai3 de enquadr:a:mep:to-;
II '- Reallzar pesquisas sobre atribuições e responsabil!dades
dos cargos e funções do serviço públlco fj>deral, a fim de classificá-los ou reclassificá-los dentro do sJ.slema ela lei;
m ·;_c Realizar estudos sobre padrões de NI~clmentos e gratificações dos cargos e funções do serv!çp públ!co federa~ mantendo-os atual!zados, tendo em vista as flutuações do custo de vida;
1V - LeV'ar a efeito pesquisas e ,Investigações neceS.sárlas à
lns.trução e esclueclmento de processos submetidos à del!beração da Comissão de Classl!lcação de cargos;
v - Realizar análl.se e estudos nos Mínistérlos e órgãos su"
bordinados ao P·vcsldente .da República indispensáveis aos esclarecJmentos dos pedidos de criação, alteração, extinção, supressão
o;u transferência de eargos ou funções;
VI - Preparar as especifi-cações de ·classes, mantendo-as atuallzadas, e demais instruções e a tos rieeessãrios à perfeita e~ecução
da presente lei;

VII - Colaborar na elaboração e estudos . cj.a proposta orçamentária com relação às despesas com o custeio do pessoal clvll
do Poder Executivo;
VIII - Fornecer aos órgãos competent:es dados estat~ticos relacionados com a classificação de cargos .e vencimentos corresponrdehtes· ao serviço civil do Poder Executiv9;
IX - Estudar a lotação e rdotação das repartições, propondo,
quando necessário, a redistribuição de pessoal.
Art. 41. Haverá em
Presidente da República,
órgão de classificação de
feita articulação técnica
desta !e!.

éada. Mínl.stério e órgão subordinado ao
nos .serviços de pessoal respectivos, um
cargos que func;onará enr mútua e percom a Divisão de. que trata a art. 39

Art. 42. Fica transformada em Divisão do Regime Juridlco
do Pessoal a atual Divisão de Pessoal do Departamento Administrativo do serviço Públlco.

Art! 43. J3erá readaptado o--fimclohãrlo'_que· venha exercendd,
Ininterruptamente, e por prazo superior a 2 (dois) anos, atribuições div_ersoas 'das pertinentes à classe em que for enqUadrado, ou
haja exercido estas atribuições, até 21 de agosto de' 1959, por mal.s
de 5 (cinco) anos lnlnterruptos,
·
Parágrafo. único. Ao funcionário fica assegnr'!Xio o direito
de optar pela ·situação de.corrente do enquadramento, dentro do
prazo de 180 dias.
·
·
"""· 44. Caberá a readaptação quando !lcar expressamente
comprovadó que:
·
·
I - o desvio de função adveio e subsl.ste por necessidade
absbluta do serviço;
II - dura, pelo menos, há dois anos, sem Interrupção;
m - a ativ!d.,de foi ou está sendo eJ<erclda de modo permanente;
1V - as atribuições do cargo ocupado são perfeitamente d!V'ersa.B1 e não, ape-nas, comparáveis ou afiJls, v&-riando somente de
xesp~nsabllidade- e_ ae grau; V·- o' funcionário possui as necessárias .aptidões e habll!taç_õe.s para o desempenho regular do novo cargo em que deva ser
classificado.
Art. 45. A readaptação será feita por decreto <io ·Presidente
da Reptíbl!ca, mediante transformação do cargo do· funcionário,
após pronunciamento da Comissão de Classificação de Cargos.
Parágrafo único. .A ieadaptação não aCarretarã. redução de
venclmentos.
.
Art. 46. A readaptação produzirá efeitos a contar da data da
publicação do decreto no Diário Oficial e não interromperá a con14gem de tempo para perfazer o· triênio.
Art. 47. Após
implantação do novo sistema de classificação, respeitadas as exceções previstas nes);a lei, será resporisablllzado o Chefe d_e Serviço~ sob pena de demissão, ou destituição da
função, que conferir a qualquer se-rvidor atribuição diversa da pertinente à classe. a. qu<! pertence. Em caso algum poderá tal fato
acarretar a reclassificaç~o do funcionário ou sua readap~ação;
determinará apenas a correção da !rregnlar;idade, mediante retorno
do funcionário às atr.ibulções do S'eu cargo.
Art. 48. É facultado aos servidores ptíblicos reclamar à COmissão de Classificação de Cargos, no. prazo de cento e vinte (1110)
dias, -contra sua classificação ou enqurudramento,. feitos em contrário. ao determinado nesta Jet
Parágrafo único. riu decisões da COml.ssão de Classificação
de Cargos, caberá recurso para o Presidente da República, no prazo
d!!_ 90 (nove!lta) dias .contad.os da publicação das conc!tisões ao
Diário Oficial.

a

CAPíTULO XI
Do tempo integral

Art. 49. O funcioná,rlo que exercer atlv!dades técnico-clentlflcas, de magistério ou pasqu!sa, satisfeitas as exigência.'! regulamentares, poderá optar pelo' regime de tempo Integral.
§ 1.0 O regime de trabalho de que trata este artigo é lncompatíwl com o exercício cumulativo de cargos, empregos ou funções,
bem como de. qualquer outra atlvidade públ!ca ou privada.
§ 2. 0 Não se incluem na Incompatibilidade prevista no parágrafo anterior as atividades que, sem caráter de emprego, ~ destinem a q_ifu.são e aplicação d.a idéias e conhecimentos; a prestação
de a.ssistenci~ a. outros serviços visando a aplicação de conhecime_ntos c!entiflcos, quando solicltadas através da dlreção da repartlçao a que pertence o servidor.
§ 3.0 O servidor que optar pelo regime da tempo integral
assinará termo de compromisso, em que declare vincular-se ao
regime e cumprir as condições inerentes ao mesmo, fa7lando jus
aos. benefícios do regime enquanto nele permanecer, ress-alvada a
hlpotese de aposentadoria.

Art. 50. O servidor em regime de tempo integral perceberá
uma. gratificação sob forma de acréscimo proporcional ao nlvel .de
venc1mento do seu cargo, calculada de aoordo com o tempo de
efetivo exercício nesse regime, na forma da seguinte tabela:
Até 10 anos . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . .
Mal.s de 10 ..••.. (vetado) ...... anos . .
. . .. . . (vetado) .. ~ .•
.

75%
100%

Art. 51. O servidor que, para optar pelo regime de tempo
a desacumular, terá, como gratificação, importância nao inferior à do vencimento do cargo desac_umulado.

mte~al, for~ obrigado
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Art. 52. A gratificação de te,mpo ln tegral, para efeito de
cálculo de proventos, incorpora-8e ao vencimento após 5 (cinco)
anos de efetivo exercício nesse regime, encontrando-se o· $-ervidor,
no ato da aposantadoria, a ele vinculado:
·
CAPITULO XII

Disposições gerais
Art. 53. Serão preenchidos por concursos de provas e títulos:
a) as vagas da classe Iniciai ou singular, para cujo provimento
não se tenha estabelecido o regime de nomeação mediante aoo.sso;
b) metade das vagas de classes compreendidas no regime de
acrasso.
:!U't. 54. Independe ·de posse o provimento de cargo por promoçao ou acesso.
·
Art. 55. Os Ministérios, órgãos dlretamente subordinados ao
Presidente da RepúbUca, autarquias, entidades paraestatais, Instituto, Brasileiro de Geogra.fia e Estatisti.·ca1 • Instituto Brasileiro do
Café, bem como Serviços Portuários e Marig,mos administrados pela União, sob forma autárquica, sempre. que necessário e havendu
vaga Inicial a preencher, solicitarão do Departamento Administrativo do Serviço Público indicação de candidatos habilltados em
concurso, obedecida, rigorosam,ente, a ordem de classificação.
Art. 56. O Quadro do. Pessoal das autarquias, entidades paraestata!s, .. .. .. (vetado) .. .. .. .. .. . (vetado) ........... bem
como das ferrovias, serviços portuários e marítimos, administrados pela .União, sob forma autárquica, será aprovado por decreto
do Presidente da República, observadas as normas e o sistema de
classificação de cargos constantes da presente lei, e ressalvadas as
lfõ.",;'d~ri~~3:s da administração de pessoal de cada uma das en§ 1. 0 Os níveis de vencimentos e _salários não ultrapassarão
os valores correspondentes no Serviço Civil dQ Poder ]!:~eçutivo,
confrontados os cargos e categorias de atribuições semelhantes ou
idênticos.
§ 2.o (vetado).
Art. 57. O provimento de cargos de magistério continuo. regulado pela legislação especifica.
Art. 58. Os quadros e tabelas anexos fazem parte integrante desta lei.
Art. 59. Os cursos de Administração Instituídos pelo Decretolei n.o 2 .804, de 21 de novembro de 1940, ficam incorporados à
Escola de Serviço Público do Departamento Administrativo do
Serviço Público.
Art. 60. Os funcionários que, por força da Lei n.O 1.-"741, de
22 de novembro de ·1952, tiverem assegurados vencimentos de cargos em comissãq, ficarão enquadrados nos novos símbolos correspondentes a denominação desses cargos e agregados aos respectivos quadros, considerando-se vagos automaticamente, para efeito
de 'provimento, os cargos efetivos de que são titulares.
Art. 61. O sistema de classificação· previsto nesta lei não. se
aplica· à carreira de Diplomata, aos cargos de Cônsul Privativo e
de Ministro para Assuntos Econôfuicos e aos .servidores, do Poder
Executivo, de que tratam as Leis n.O 3. 414, exceto o item II do art.
14, de 20 de junho de 1958, .. .. .. .. .. . . (vetado) .. .. .. . .. .. . os
quais continuarão regidos· pela respectiva legislação especifica c
Art. 62. Os ocupantes de cargos classificados no nível 1 (um)
menores de doooito anOs perceberão a -metade do correspondente
vencimento-base.
Art. 63. As vantagens financeiras constantes desta Lei são
extensivas aos servidores !nativos, de acordo com a Lei n.O 2.622,
de 18 de outubro de 1955.
·
~
·

CAPITULO XIII

Disposições Especiais
Art. 64. Fica incorlforado aos valores dos atua!s padroos refe·rêncifls e sí:nbolos de vencimento, salário e função gratificada dos
servidores civis do Poder Executivo da União e dos Territórios, o
abono de .que trata a Lei n.O 3.531, de 19 de janeiro de 1959.
Art. 65. Nenhum servidor civil, inclusive pessoal pago à conta de dotações globaiS, poderá perceber vencimei)tos, remunerações, salário de retribuição de qualquer natureza inferior ao salário mínimo previsto para a região em que estiver lotado.
Parãgr9.fo único. -Na hipótese de ser o salá:rio mínimo da região .superior aos .níveis de retribuição deste pessoal, proceder-se-à
ao ajustamento dos níveis, nas regiões em que se verifica_r dife.rença, mediante gratificação a ser ~egulada pelo Poder Executivo.
Art. 66. Os ocupantes de cargos de dlreção abrangidos pelo
art. 7.o da Lei n.o 2.188, de 3 de março de 1954, que ainda se encontrem em atividade na ~data da presente lei, terão os vencimentos fixados para os cargos em comissão que lhes forem correspondentes.
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Art. 67. (vetado) .
Parágrafo único. (vetado.
Art. 68. (vetado) .
Parágrafo único. (vetado.
Att. 69. (vetado).
Art. 70. '(vetado).
Art. 71. (vetado).
Art. 72. (vetado) .
Art. 73. (vetado) .~
Art. 74.. . Os funcionários do nivel unlversitárlo ocupantes de
cargos para cujo Ingresso ou desempenho seja exigido diploma de
curso superior, perceberão uma gratificação especial sobre os respectivos vencimentos, nas seguintes bases:

aJ os de curso universitário de duração igual ou superibr a 5
(cinco) anos = 25%;
b) os de curso unlversitãrio de duração de 4 (quatro) anos

-

20%;

c) os de curso uuiversitário de dur.ação de 3 (três) anos -

15%;

(vetado).
(vetado).
(vetado).
·Art. 75. Os vencimentos dos professores catedráticos de Escolas ou Faculdades de ep.sino superior e os dos delegados de policia M,o fixados, respectivamente, em Cr$ 40.000,00 (quarenta mil
cruzeiros) e Cr$ 36.001),00 (trinta e seis mil cruzeiros) mensais.
d)

1.0
§ 2.0

§

CAPiTULO XIV
Das Disposições Transitórias

Art. 76 . Os Servidores da União, cedidos à Rede Ferroviária
Federal S. A., pela Lei n. 0 3 .115, de 1/ de março de 1957, serão classificados na forma dos Anexos VII e VII! desta Lei os que exercerem ocupações tipicament.e ferroviárias, e na forina da classificação geral, os demais.
·
Art. 77. Os servidores horistas do Colégio Pedro II, que tenham sido admitidos como "Auxiliar' por exigência do ensino até
21 de agosto de 1959 serão absorvidos nos quadros do funcionalismo constantes desta lei, de conformidade com as respectivas atriouições.
~
Art. 78. . As condições de pagamento das gratificações de que
tratam os ttens V, VI, VII e IX do art.l~5 da Lei n.o 1. 711, de 28
de outubro de 1952, serão fb!;adas em lei.
Parágrafo úuico. Dentro em seis meses, contados da publ!-.
cação desta lei, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional
projeto de lei regulando a concessão das gratificações de que trata este artigo . . . (vetado) .
Art. 79. As despesas com possoal continuarão a ser atendidas
pelas atuais dotações, até_ que o novo sistema se traduza na dt:;crimlnação orçamentária.~
Al't. 80. -Não se fará nomeação por- -aces-so a que se refere o
art. 34, parãgrafo 2.0 desta lei, enquanto houver candidatos habilitados em concurso ou prova de habilitação com prazo .de vigência não prescrito e considerado válidos para ingresso ne. cla.:::se ou série de classes corr-espondente.
Parágrafo único. Este dispositivo só é apl!cável às classes e
séries de classes para as quais se está insti tulndo nesta !e!, pela
primeira vez, o sistema de provimento mediante acesso.
M. 81. Os cargos e funçoos do Serviço· Civil do Poder Executivo, que não constem dos diversos Anexos desta lei, são considerados, para fins de enquadramento, cOmo relacionados no Ane1

~

,

~

xo v.

Art. '82. Até que sejam ajustadas ao sistema previsto nesta
lei, ficam mantidas as atua!s funções gratificadas.
Art. 83. O Poder Executivo dentro de 120 (cento e vinte)
dias a contar da vigência desta !e!, baixará os atas regulamentares necessários à sua execução:
·
Art. 64. A Divisão e a Comissão de Classificação de Cargos
serão Instaladas até 30 (trinta) dias, a contar da publicação 'desta lei.
Art. 85 .~ o órgão de pessoal competente apostilará os titulas
dos servidores atingidos por esta lei.
Art. 86. ·Na promoção ou nomeação_ por acesso conU!:r-se-á,
para ef•elto de interstício, o tempo de efetivo exerclcio na função ou· cargo enquadrado, ainda que se trate de enquadramento
futuro.
Att. 8'1. Q- Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional,
dentro em dois anos, contados da vigência desta lei, a orga.niza-
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ção deflnltiva dos .quadros do funcionalismo de que trata o· Capitulo IV desta lei.
Parágrafo único. (vetado).
Art. 88. A implantaÇão deffnitiva .. do sistema de classificação, estabelecido no Capítulo I, e a execução das medidas nos Capítulos TI, m, IV, V, VI, VII, VITI, X, XI e XII desta lei, entrarão
em vigor em 1.0 de jUlho de 1960.
Art. 89. Ficam extintas as Comlssões de que trata o parágrafo a.o do art. 2.0 da Lei n.o 2 .284, de 9 de agosto de 195<1, passando as respectivas atribuições a ser desempenhadas pela Divisão de Classificação de Cargos, criada pela art. 39 desta Jel.
Art. 90. O extranumerário-mensallsta denominado "Trabalhador" que tenha sido admitido anteriprmente para exercer a função de Servente será enquadrado na classe de Servente.
Art. 91. É fixado em Cr$ 500,0() (quinhentos cruzeiros) o salário-família de que trata a Lei n.O 1. 711, de 2a de outubro de 1952.
Art. 92. É incorporado aós vencimentos des Servidores civis,
em geral, o abono concedido pela Lei-n.0 3.531, de 19 de janeiro
de 1959.
Art. 93. É incorporado ao vencimento dos Magistrados o
abono de que trata a Lei n. 0 3.531, de 19 de janeiro de 1958, e cone
cedido aos mesmas um abono de 20% (vinte por cento) até que lei
especial fixe os seus vencimentos.
Parágrafo único. o disposto neste artigo estende-se aos
ocupantes da carreira de Diplomata, de cargos Isolados de Cônsul Privativo e de Ministro para Assuntos Ecanômicos.
Art. 94. (vetado).
Art. 95. (vetado).
Parágrafo único. (vetado).
Art. 96. Os quadros .do pessoal dos Territórios serão aprovados par decretos do Presidente da República, observadas as normas e o sistema de classificação de cargos desta lei.
c_ ,. ·- , · .
Art. 97. O disposto no art. 74 des~a lei .... : .. .....,... (veta0
da) .................... vigorarão a pâl'tlr de 1, de janeiro de
•·
.,
,.
.
1961.
.
Art. 98. Esta Lei entrará em vigor na data de su~ publicação, revogadas as disposições em contrãrio.
LEGISLAÇlf.O CITADA

DECRETO-LEI N.o 797, DE 27 DE AGOSTO DE 1969

DispÕe sobre a. forma de recruta~ento e seleção do
pessoal civil par~ a Administração Direta e para as autarquJas~ e dá outras providências.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe
confere o § 1. 0 do art. 2.o do Ato Institucional n.0 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Art. 1.0 O recrutamento e a seleção de pessoal civil, em todas as suas fases, passam a ser eXecutados pelo.s órgãos de p_essaal dos Ministérios e das autarquias de maior parte. a juiza do
Poder Executivo, observado o disposto neste Decr_eto-lei.
Art. 2.0 Antes de iniciar qualquer processo seletivo, o órgão
de Pessoal interessado devexá solicitar auto1·1zação ao D_epartamento Administrativo do Pessoal Civil (DAPCJ, instruindo o pedidO com informações sobre a quantidade de cargos ou empregos
vagos, suas denominações e o nome da repartição e lugar onde o
provimEnto se faz necessário.
.·
_
·
§ 1.0 A autorização serâ concedida Se n~o _e~tire_tn 1 ilo.s registras do DASP, candidatos habilitados em cancurSó ainda válido para os cargos ou empregos indicàdos, em número suficiente.
§ 2.0 o candidato habl11tado em concurso sob jurisdição do
DASP poderá ser, com a anuência do interessado, indistintamente
indicado para admissão na Administração Dlreta ou em autarquia, caso não haja remanescente de concurso especifico para determinado órgão ou entidade.
! 3.0 Quando se tratar de recrutar e seleclonai pessoal para
prover cargos ou preencher funções ou empregos exlsten tes no
seu próprio quadro ou tabela, a DAPC poderá atuar como órgão
operacional~ deSincumblndo-se dlretamente do processo selctivo.
Art. 3. 0 Os concorrentes a processo sele1J,vo somente poderão
apresentar um pedido de revisão, fundamentado, relativamente
ao resultado de cada uma das provas do concurso, consoante estabelecerem as respectivas Instruções, não cabendo outros recnrso.s na órbita administrativa.
· Art. 4.o Prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que
for publlcada a homologação do resultado final, o direito de recurso ao Poder Judiciário contra a legalidade de qualsqu.er atos relativos a concurso para provimento de cargos ou empregos na Administração Direta ou nas autarquias.

_.. Art. 5.o . De:corrtdo o pra~o ile 3 (três) anos, a contar da data
de publicação do ato homologatório da resultado final, e não havendo recurso sub judice, poderão ser incinerados as provas e o
material lnservível de cada coocurso.
Art. 6.° Compete ao DA.PC zelar pela Integral observância
das leis, regulamentos e normas que dispõem sobre recrutamento
" seleção de pessoal para a ·administração direta. e para as autarquias) sendo-lhe assegurada a faculdade de intervir em qualquer
fase do próeesso seletivo.
Art. 7.0 A inobservância das disposições legais, regulamentares e normativas sobre a matéria de que trata este Decreto-lei
incompatibiliza o dirigente ou titular de chefia mediata ou im<l"c
diata para o exercício do cargo em comissão, função gratificada
ou_ emprego de confiança que ocupar, devendo ser imediatamente
exonerada ou dispensado.
Art. s.o .Ficam revogadas a Lei n.0 5.0S1, de 30 de agosto de
19.66, e demais c!lsposlções em contrário.
Brasilla, 27 de agosto de 1969; 148.0 da Independência e 81. 0 da
Repúbllca.
LEI N.O 5~645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
EstabeleCe diretrizes pa;ra a classificação de cargos do
Seniço Civil da União e das autal'quias federais, e dá outras provid€ncias.
o !'residente da República
___ _F~çõ sab~r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1.0 À cla~slfleação de cargos <la Serviço Civil da União e
das autarqW.a.s -reaerãls obedecerá às dlretrizes estabelecidas na
presente lei.
Art. 2.o ~ cargos serão claSsificados como de provimento
em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Grupos:

De

~OVii:Deti~-

e;n -comúlsãO

I --'- Direção e Assesiroramento Superiore.;.

De Provimento Efetlvo
TI -'- Pesquisa Cientifica e Tecnológica
m - Diplomacia
Magistério
Policia Federal
VI - Trlbuta~ão, Arrecadação e Fiscalização
VII - Artesanato
VIII --' · SerVIços Auxiliares
IX - Outras atlvldades de nível superior
X --' Outras atlvidades de nível médio.
IV -

v-

Art. 3.0 Segundo a correlação e a!lnldade, a natureza dos
trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo,
abrangendo vârias atfvidades, compreenderá:
I - Direção
.AsseSsoiainento SUperiores: os cargos de direçáo e assessoramertto s~perfores _da administração cujo provimento
deva ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
_Ir-- Pesquisa Cientifica e Tecnológica: os cargos· com atribui-Çõlãs1 exclusivas ou comprovadamente principais, de pesquisa cient!f!ca, pura ou apllcada, para cuja provimento se exija diploma de
curso superior de ensino ou habl11tação legal "'l,uivalente e não
estejam abrangidas pela legislação do Magistério Superior.
m - Diplomacia: os cargos que se destinam a representação
diplomática.
IV - Magistério: os cargo,. com atlvldades de magistério de
todos os uiveis de ensino ..

e

V - Policia Federal: os cargos com atribuições de natureza
pollcla!.
VI - Tributação, Arrecall!tção e Fiscalização: os cargos com
atlvldades de trl.butação, arrecadação e fiscalização de tributos
fede1a!s.
VII - Artesanato: os cargo.s de atlvldades de natureza permanente, principais ou auxiliares, relacionadas com os serviços de
artlflce em suas várias modalidades.
Vil! = Serviços Auxiliares: os cargos de atlvldades admlnlstratlvas em gera~ quando não de nível superior.
IX - Outras ·ativldades de nivel superior: os demais cargos
para cujo provimento se exija íliploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente.
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X - Outras atividades de nivel médio: os demais cargos para
cujo provll)lento se exija diploma ou. certificado de conclusão de
curso de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo único. As atlvldades relacionadas com transporte,
conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras
assemelhadas serão, de preferência, objeto de e""cução indireta,
mediante contrato, de acordo com o art. 10, § 7.0 , do Decreto-lei
n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 4.0 Outros Grupos, com características próprias, diferenciados dos relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados ·daqueles, se o justificarem as necessidades
da Administração, mediante ato do Poder Executivo.
Art. 5.0 Cada Grupo terá sua própria escala de níV.el a. ser
aprovada pelo POder Executivo, atendendo, primOrdialinente aos
seguintes fatores:
I - Importância da ativldade para o desenvolvimento nacional;

n - complexidade e responsabilidade das atribuições exerci-

das; e

m-

qualificações requeridas para o desempenho das atribui-

ções.

Parágrafo único. Não haverá correspondência entre os nlveís
dos diversos Grupos, para nenhum efeito.
Art. 6.0 A ascensão e a. progressão funcionais obedecerão a
critériOs seletivos, a serem estabelMido'.s pelo Poder Executivo, asoociados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a
1!-SS"gurar a permanente atualização e elêvação do nível de eficiência do funcionalismo.
Art. 7. 0 O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano
de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei.
Art. a.o A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
I - a Implantação prévia da reforma administrativa. com
base no Decreto-lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967;
n - o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos -órgãos,
tendo em vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
m - a existência de recursos orçamentáilos para fazer face
às respectivas despesas.

A trarisposição ou transformação- dos cargos, em decorrência da sistemática pievista nesta lei, processar-.se-á gradatlvamente considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando ocupados, segundo critérios seletlvos a serem estabelecidos para os cargos integrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 9.0

Art. 10. o órgão central do Sistema de Pessoal expedirá as
normas e instruções necessárias e coordenará a execução do ~ovo
Plano. a ser proposta pelos Ministérios, ·órgãos Integrantes da Presldênéla da República e autarquias, dentro das respectivas Jurisdições, para aprovação mediante decreto.
§ 1.0 O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as
medidas necessárias para que o plano seja mantido permanentemente atuallzado.

Para a corte ta -e uniforme implantação do- -piano, o
órgão central do Sistema de Pessoal promoverá gradatlva e obrigatoriamente o .treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo programas a s·erem estabelecidos com esse
objetlvo.
§ 2.0

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de orientação dos
trabalhos de elaboração e execução do Plano de Classificação de
Cargos, haverá, em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, uma Equipe Técnica de alto
nivel, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com a incumbência de:
I - determinar quals.os Grupos ou respeétivos cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o art. s.o
desta lei;

II--..:. orientar e supervisionar os levantamentos, bem coma realizar os estudos _e análises indispens_á veis à inclusão dos cargos no
novo Plano; e

m - manter com· o órgão· central do Sistema de Pessoal os
oontatos necessários para correta elaboração e Implantação do
Plano.
·
- --
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Parágrafo único. Os membros das EqUipes de que trata este
artigo serão designados pelo• Ministros de Estado, dlrlgentes de
órgãos Integrantes da Presidência ·da República ou de autarquia;
devendo a escolha recair. em servidores que, :pela sua autoridade
administrativa e capacidade técnica, estejam em condições de exprimir os objetivos do Ministério. do órgão Integrante da Presidência da República ou da autarquia.
Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos a .ser instituído em aberto de acordo com as dlretrlzes expressas nesta lei,
estabeleeerá, para cada Minístérto, órgão integrante da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos Inferior, em
relação a cada grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A não obseivãncia da norma contida neste
artigo somente será permitida:
a.) mediante redução eqnivalente em outro grupo, de modo a
não haver aumento de despesas; ou

b) em casos excepcionais, ou devidamente justificados perante
o órgão central do Sistema de Pessoal, se Inviável a providência
indicada na alínea anterior.

Art. 13. Observado o disposto na Seção vm da ConstitUição
e em particv.lar, no seu art. 97, as formas de provimento de cargos,
no Plano de Classificacão decorrente desta lei, serão estabelecidas
e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não
se lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 1~. O a tua! Plano de Classificação de Cargos do Serviço
Civil. do Poder Executivo, a que se refere a Lei n.o 3. 780, de 12
de julho de 196G e legislação posterior, é considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. A medida que for sendo Implantado o novo
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados con-forme õ sistema de que trata este artigo, passarão a integrar Quadros Suplementares e, s·em prejnizo da-s- promoções e acesso que
couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
_Art. 15. Para efeito do disposto no art. 108, ! 1.0, da Constltuiçao, as dlretrizes estabelecidas nesta lei, inclusive o disposto no
art. 14 e S·eu parágrafo únjco, se aplicarão à clasSifica·ção dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos Tribunais de
Contas da União e do Distrito Federal, bem como à classificação
dos cargos dos Territórios e do- Distrito Federal.
Art. 16. Esta Lei_entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiçoes em contrário.

Brasília, lO de dezembro de 1970; 14D.0 da Independência e 82.o
da República.
DECREI'O N. 0 72.950, DE 17 DE OUTUBRO !;)E 1973
Dispõe sobre o Grupo-Outras Ativida.des de Nível Mé-

dio, a que se refere o art. 2.0 da Lei n.0 5.645, de 10 de
_ dezembro de 1970, e dá outras provid~ncias.
CAPiTULO II
Da Composição das Categorias Funcionais

_ Art. 5. 0 Poderão integrar as Cate~orias Funcionais a que se
refere este decreto, m-ediante transposiçao, os .cargos vagos e ocupa-_
dos cujas atividades se identifiquem com as indicadas no art. 1.0,
observadru: as respectivas especialidades. de acordo com o seguinte
critério:
VI - Na Categoria Funcional de .Auxiilar Operacional de Serviços Diversos, os cargos de Operador de Caldeira e Caldeireiro,
nas classes D e C; ()s de Atendent:e e E_arte1ra não compreendidos
no lteril I, bem a~slm os de cozinheiro de Restaurante, na classe C;
e nas cla.s.ses A e B. os. de Auxiliar de Necropsia, Preparador de
Peças Anatômicas,_ Hga.dos a necrC'psia), Servente de Necropsia,
Ajudante de Ambulância, Fiscal de Refeitório, Cozinheiro, Padeiro,
Confeiteiro, Garção, Ajudante de Restaurante, Copeiro e Serviçal;

LEI N.0 6.184, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre a. Integração de ·funcionários púbHcos
nos quadros de sociedad-es de economia. mista, empresas
públicas e fundações resultantes de transformação de órgãos da Aàministração Federal Dlreta e antarqutas; revoga, a Lei n. 0 5.927, de 11 de ontubro de 1973, e dá outras
providênelas.

·
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Art. 1.0 Os funcionários públicos de órgãos da Administração
Federal D!reta e autarquias que se transformaram ou venham
a transformar-se em socledades de economia mista, empresas públicas ou fundações poderão ser Integrados, mediante opção, nos
quadros de pessoal dessas entidades.
Art. 3.0 Os funcionários que permanecerem no regime estatutário poderão concorrer à inclusão no Plano de Classificação de
Cargos de que trata a Lei n.0 5.645, de 10 de dezemàro de 1970,
para o preenchimento de claros na lotação dos Ministérios, órgãos
integrantes da Presidência da República e Autarquias federais, na
conformidade das normas legaiS e regulamentares pertinentes.
LEI N.O 6.779, DE 12 DE MAIO DE 1980
Altera a deiwminação da Categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, integrante do Grupo-Outras
Atlvidades de Nível Médio, e dá outras providências.
Art. 1.• A categoria Funcional de Agente de Patrulha Rodoviária, código NM-1031 ou LT-NM-1031, do Grupo-Outras Atlvidades de Nlvel Médio, de que trata a allnea e do Anexo IV
do Decreto-lei n. 0 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, passa a denamlnar-.'le Patrulheiro ROdoviário Federal, com as referências de
vencimento ou de salário por classe especificadas na forma do
Anexo à presente Lei.

LEI N.O 6.78~, DE 19 DE MAIO DE 1980
Dispõe sobre o enquadramento dos servidores remanescentes da implantação do Piano de Classificação de
Cargos instituído pela Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.
O Presidente da Repúbllca, faço saber que o Co;ngre.sso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Os atuais servidores pertencentes a quadros ou tabelas suplementares dos órgãos da Administração Federal cllreta e
de suas autarquias serão enquadrados, mediante transposição ou
transformação dos cargos ou empregos que ocupavam em 31 de
outubro de 1974, observadas as exigências de habilitação proflssiolial, nas mesmas condições em que fpram posicionados os servidores de Igual situação funcional, nos quadros ou tabelas permanentes dos respectivos órgãos e autarquias.
§ 1.0 No enquadramento a que se refere este artigo, serão
apllcados os mesmos critérios c!asslflcatórios observados na oportunidade de Inclusão dos demais servidores.
§. 2.0 O enquadramento lndependerá de habilitação em processo seletivo e da existência de claro na lotação.
§ 3.0 No enquadramento o servidor será colocado em referência a ser determinada mecllante a apl!cação do disposto no
art. 5.0 do Decreto-lei n.O 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, com
a modificação do posicionamento de uma. referência para cada
promoção obtida entre 31 de outubro de 1974 e a data de vigência.
desta Lei, consideradas ainda as alterações estrutura.Ls .ocorridas
durante o mesmo período, na categoria funcional a que passart\
a pertencer.
§ 4.0 O funcionário será enquadrado com o cargo que ocupe
em decorrência de nomeação por acesso cm readaptação verificada
no perl<>do compreendido entre 31 de outubro de 1974 e a data
da publicação desta .Lei.
§ 5.0 Após o enquadramento dos servidores, a lotação dos
órgãos ficará automaticamente ajustada, com observância dos percentuais fixados para progressão funcional

Art. 2.0 Os cargos e- empregos ocupados pelos sertidores- al-cançados pelo art. 3.0 da Lei n.O 6.184, de 11 de de:oembro de
1974, e ainda não reclls&rlbuidos, serão !ncluidos, mediante transposição ou transformação, em quadros a serem_ constituídos nos
termos da Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, nos órgãos a
que estão vinculadas as entidades resultantes da transformação
de que trata o art. 1.0 da mesma Lei n.O a.184, de 1974.
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a lmplan tação do Plano de Classificação de Cargos, previsto na
Lei n.O 5.645, de 1970.
§ 4. 0 Os quadros serão corisidera.dos em extinção, sem PTejuizo do ajustamento da lotação com observância dos percentuais
fiXados para a progressão funcional, assegurada, também, a ascensão funcional, suprbnindo-.'le os cargos, a partir da classe Inicial, quando vagarem.

Art.. 3.0 Na hipótese de as atribuições inerentes ao cargo ou
emprego não guardarem correlação com as das categorias funcionais integrantes dos Grupos criados ·na conformidade da Lei
n.O 5.645, de 1970, cons!derar-se-á, para efeito de indicação dessas
categorias, o ClU'M-compatlvel com as atlv!dades, o nivel de responsal>ll!dade e de complexidade e com o grau de escolaridade
exigidos para seu desetnpenho.

Art. 4.0 Os serviqores enquadrados na forma prevista nos
arts·. 2.0 e 7.0 desta Lei poderão ser ceclldos às entidades resultantes da transformação de que trata o art. 1.0 da Lei n.O 6.184,
de 1974, bem como aos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Múnlclplos, ou recllstrlbuidos para órgãos da Administração Federal dlreta ou autárquica.
§ 1.0 A cessão dos servidores etetlvar-se-á por ato do cllrigente do órgão ou entidade a cujo quadro ou tabela pertençam,
sem perda do vencimento, salário e vantagens inerentes ac cargo
efetlvo ou emprego permanente, vedada qualquer vinculação empregaticia e prev!denc!ár!a na entidade em que passarem a ter
exercicio na condição de cedidos.
§ 2.0 A recllstribulção poderá ser feita Independentemente da
e.ldstência de claro na lotação, promovendo-se seu ajustainento,
com observância dos percentuais fixados para progressão fUncional.
Art. 5.0 Os a.tuals servidores recllstribuidos, de quadros ou tabelas suplementares, como excedentes de lotação, ou na forma do
art. 3.0 da Lei n.O 6.184, de 1974, terão os cargos ou empregos
com que toram enql!adrados, como cllentela ol::lg!nária, no alstema
de classificação da Lei n. 0 5.645, d.e 1970, localizados na classe
em que seriam incluídos se houvessem concorrido ao enquadramento, no órgão ou autarquia para.onde foram redistribuídos, juntamente com os demais servidores classificados na qualidade de
cllen tela orig!náJ::la.
§ 1.0 Para efeito da localização, será considerada a situação
funcional que o servidor detinha na data da recllstribulção, independentemente de novo processo seletivo e da existência de claro
na lotaç.ão.
§ 2.0 Após a localização a que se refere este artigo, a lotação
dos órgãos deverá ser reajustada com observância dos percentuais
fixados com vistas à progressão funcional
Art. 6.0 A localização de que trata o artigo anterior se aplica
aos servidores de quadro ou tabela suplementares providos em
cargos ou empregos pe·tmanentes, vagos ou criados, remanescentes
da implantação do Plano de Classificação de Cargos, da Lei n.O 5.645,
de 1970.
Art. 7.0 Os funcionários colocados em cllsponibllldade remunerada, em virtude da extinção ou declaração da desn.eeessidade
do cargo, serão posicionados na categoria funcional do sistema
de classificação de cargos, Instituído pela Lei n.O 5.645, de 1970,
correlata com as atribuições Inerentes ao cargo em razão do qual
passaram à inatlvidade.
l} 1.0 O posicionamento ocorrerá em quadro a ser constituído
nos termos do art. 2.0 desta Lei.
§ 2.0 Os funcionários de que trata este artigo passarão a
ocupar cargos automaticamente criados com o posicionamento,
obServando-se, no q:ue couber, as normas constantes dos §§ 1.0 a
4.0 do art. 2.0
-

Art. 8.0 Para efeito do cllsposto nesta Lei, não será permitido
aos servidores concorrerem, mediante opção, à categoria funcional
diversa daquela em que, originariamente, seriam Incluídos seus
cargoa ou empregos.
- -

§ 2.0 O enquadramento lndependerá- da aplicação de processo
seietlvo, observadas as exigências de habilitação profissional e 0
cllsposto nos §§ 3.0 e 4. 0 de> art. 1.0 desta Lei.

.M1;. 9.0 Os ,serv!l.dores alcançados pela Lei Complementar
n.o 36, de 31 de outubro de 1979, e ainda em atlvldade ou em
cllsponibllldade, poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) diaa,
pelo enquadramento de que trata esta Lei.
Parágrafo único. caso não e>ptem na forma deste artigo e
não se aposentem no prazo fixado na Lei Complementar n.o 36,
de 1979, os servidores serão enquadrados, mas com e!eltos a partir de 1. 0 de dezembro de 1980, e submetendO-.'le a processo classifica tório independente do que tenha originado o enquadramento
dos demais servidores.
Art. 10. o disposto nesta Lei não se apl!ca aos servidores
alcançados pelo art. 5.0 da Lei n.o 5.921, de 19 de setembro de 1973.

- § 3. 0 As categorias funcionais, em relação a cada quadro,
serao estruturadas com observância dos percentuais fixados para

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente
Lei serão atenclldas à conta de dotações orçamentárias próprias.

§ 1.0 Os servidores serão enquadrados com observância dos
critérios de classificação relativos aos dos órgãoe da Administração Federal direta ou autárquica !ncluldos no Piano de Classificação de Cargos, lnstltuldo pela Lei n.O 5.645, de 1970, na qualidade de clientela originária.
·
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Outubro de 1982

Occre-t..C>'"lcl

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Inclusive quanto ao.s efeitos flnanceiro.s, revogadas as disposições em contrário.
Bra.sllla, 19 de maio de 1980; 159.0 da Independência e 92.0
da República.
LEI N.O 6.823, DE 22 DE. SEI'EMBRO DE 1980

Altera o valor do vencimento mensal dos cargos que
especifica, previstos no art. 5.0 da. Lei n.O 5.921, de 1973,
e dá outras providências.

Quinta-feira 7 3935

Rcõ\jur.t.J. <.'S

V<tlnt"e~ ~c Vo:'r.cirentc.-:;,su~Zrios_,
c;lv.;..!'
?t>der

o provt·n.U.>:> c!os

r

l:;<l'~·,ttiv~,,

('Ul;rit!l

11)81.1

;-~9 1'.90~ ,do- 22 &! t!c1.u-~ro de

s~::vl..!o;;-c-s

r~.., ..::0~0 (':;

~.l!>

~0

pc:--.s3 .... s

c

ê:;

l,l!'O::V!<.:.~t'Cli\9.,,

·---- ·--------·-- -- _____
''"'',~ ~;~ ~rf:~~l'í~i'tt}r::,,:_;,;,
__.

··---~-----·------~-------~.-;

11~ ~!

Jlt:

,.

Llo1~p~ln:P1.

Jh1 l9~J.I

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Na-

cional decreta e eu sanciono, a seguinte Lei:
Art. 1.0 O valor do venclmen to mensal fixado pelo art. 5.0
da Lei n.o 5.921, de 19 de setembro de 1973, alterado pelo § 1.0
do art. 8.0 do Decreto-lei n.0 1.313, de 28 de fevereiro de 1974,
para os remanescentes ocupantes efetivos de cargos de Fiel do
Tesouro, Tesoureiro-AuxEiàr e Tesoureiro, dos quadros dos Mlnlsto:clos, órgãos integrantes· da Presidência da República e Autarquias, que .não foram lncluldos no sistema de classificação de
cargos de :que trata a Lei n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
corresponderá, a partir da vigência desta Lei, ao valor atrlbuido
à Referência 46 da Escala de Ve'nclmentos e Salários do Serviço
Púl>lico Federal.
Parágrafo úulco. Os funcionários que, antes de serem incluidos no Plano de Classificação de Cargos, eram ocupantes de cargos
referidos neste artigo, sem prejuízo de sua lotação1 poderão optar,
no prazo de· 60 (sessenta) dias, pelo retorno à situação anterior,
com aplicação do novo valor de vencimento, a partir da opção.
Art. 2.0 A alteração do valor de vencimento mensal de que
trata ef.ita Lei servirá de _base para revisão de proventos dos
aposentados, nas condições referidas.
Art. 3.0 Esta Lei eneltrará em vigor na. data de sua publicação,
inclusive quanto aos ef tos financeiros.
-
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Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
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Brasi'ia, 22 de setembro de 1980; 159.0 da Independência. e 92.0
da República.
DECRETO· LEI N: U20. DE ll DE DEZEHBRO D.E 1930
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PROJETO OE LEI OA CÁMARA N• 123, DE 1982
(W 6.491/82, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

l~SOJ

Concede pensão especial a Giusepe Bressan, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I' Ê concedida a Giusepe Bressan, filho de Francisco B_ressan e
Maria Serzin Bressan, considerado inválido em conseqüência de acidente
ocorrido em 28 de abril de 1979, em área onde foram realizados exercícios militares, pensão especial, mensal, equivalente a duas vezes o maior salário
mínimo do País.
ArL2"' O benefício- inStituído por esta lei é intransferível e inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciária, ressalvado o direito de opção, e extinguir-se-á com a morte do beneficiário.
Art. 3<? A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Gerais
da União- Recursos sob a_supervisão do Ministério da Fazenda.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N• 316, DE 1982, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Exceléncias, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, o-·anexo projeto de lei
que "concede pensão especial a Giusepe Bressan, e dã outras providências".
Brasília, 26 de julho de 1982. -João Figueiredo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 33, DE 6 DE ABRIL DE 1982, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO EXERCITO.
Excclcntissímo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o Anteprojeto de Lei em anexo, pelo qual a União concede amparo a Giusepe
Bressan, residente no município de Uruguaiana - RS, -vítima de explosão
acidental de uma granada para canhão 37mm, encontrada em área onde foram realizados exercícios de tiro por Unidades do Exército.
O lamentãvel acidente foi objeto de Sindicância, ítistaurada pelo Comandante da 2• Brigada de Cavalaria Mecanízada, na qual ficaram patentes os
indíccios de culpabilidade da União, uma vez que o engenho bélico, que teve
falhada sua explosão, foi deixado no local onde ocorreu o treinamento de tiro, por tropa desta força, sem que fosse efetivada a sua destruição.
A vítima, em decorrência do infausto acontecimento, sofreu amputação
da mão esquerda, perda de motricidade da mão direita, além de ferimentos
generalizados nos membros inferiores, tendo sido julgadã., após exame ortopédico, inCapãz, definitivamente, para o exercíciO de suas furiÇões.
Com profundo respeito. - Walter Pires.
(À Comissão de Finançtis}
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 124, DE 19P?
(N• 6.492(82, na Casa de origem).
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede pensão-especial a João Baptista Rêgo Mello, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• 10 concedida a João Baptista Rêgo Mello, filho de João do Rêgo
Mello e de Dulce Castello Branco Rêgo Mello, considerado invãlido em 25 de
janeiro -de 1942, após acidente sofrido_ em instrução militar, pensão especial,
mensal, equivalente a duas vezes o maior salârio mínimo do País.
Art. 29 O benefício instituído por esta lei, devido a partir do mês de
abril de 1979, é instransferível e inacumulâvel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, inclusive pensão previdenciái'iã, ressalvado o direito de opção, e extiiiguír-se-â cOm a morte do beneficiário.
Art. 39 A despesa decorrente desta lei correrâ à conta de Encargos Gerais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio.
MENSAGEM No 317, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Exército, o anexo Projeto de
Lei que .. concede pensão especial a João Baptista Rêgo Mello e dá outras
providências".
Brasília, 26 de julho de 1982. -João Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 43, DE 29 DE ABRIL DE 1982, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO EXERCITO.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência
o Anteprojeto de Lei em anexo, pelo qual a União Federal concede amparo a
João Baptista Rêgo Mello, residente em Niterói- RJ, vítima de um acidente
em treinamento na Escola de Instrução Militar n~~' 186, em 25 de janeiro de
1942.
O lamentável acidente foi objeto de apuração, na qual ficaram patentes
os indícios de culpabilidade da União, pois ocorreu durante um exercício de
adestramento militar em cumprimento de ordens emanadas para execução da
aludida instrução.
A vítima, em decorrência· do infausto acontecimento, sofreu fratura da
coluna vertebral nas quarta e quinta vértebras lombares, com lesões medulares e conseqüente paralisia dos membros inferiores, bem como comprometimento das funções genito-urinâria e inte"Sifnais, em carâter permanente, o que
o incapacita definitivamente para todo e qualquer tipo de serviço.
Com profundo respeito. - Walter Pires.
(À Comissão de Finanças;)
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EXPEDIENTE RECEBIDO
USTA N• 5, DE 1982
EM 6 PE OUTUBRO DE 1982
Comunicações de Eleições e Posse:
-do Doutor Rolfvan Cacho Ribeiro - Manaus - AM;
-da Associação Nacional dos _Magistrados do Trabalho- BrasfliaDF;
-da Ordem Ka-Huna do Poder Mental - Taguatinga - DF;
-da Prefeitura Municipal de Anápolis - GO;
-da Câmara- Municipal de Chapadi11ha - MA;
-do Juçara Clube de Imperatriz - MA;
- dà Câmara MuniCiPal -de fnocêncio - MG;
-do Partido Democrático Social- PDS, Diretório Municipal do PDS
- Itabira - MG;
-do Partido Democrático Social -PDS, Diretório Municipal de São
Sebastião do Maranhão - MG;
-da Associação Brasileira dos Exportadores e Produtores de Pimentado-Reino de Belém- PA;
-do Presidente José Borges de Medeiros- Campina Grande- PB;
- da Associação das Senhoras dos Rotarianos de Londrina - PR;
-do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina - PR;
-da Assembléia Legislativa do Recife - PE;
-da Organização das Cooperativas do Estado de Pernambuco - PE;
-da AssociaçãO Bras-ileira de Engenheiros Rodovíârios do Rio de Janeíio ---RJ;
-da Companhia Siderúrgica Nacional - Rio de Janeiro - RJ;
-da Associação dos Guardas Portuãríos do Rio Grande do Sul- RS;
-do Centro Integrado de Ensino Superior de Ijuí - RS;
-da Câmara de Vereadores de Corupâ - SC;
-da Confederação Nacional de Municípios - Chapecó -, SC.
Manifestações contrárias ao Decreto-Lei nv 1.910/82 (Previdência Social):
-do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários da
Bahia- BA;
-da Frente Intersindical de Brasflia - DF;
-do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de
Goiânia - GO;
-da Câmara Municipal de Oliveíra - MG;
-da Câmara Municipal de Poços de Caldas - MG;
-da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro - RJ;
- do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancârios do
Município do Rio de Janeiro- RJ;
-da Associação dos Aposentados da Região Sul-Fluminense --~alta
Redonda - RJ;
- da Câmara de Vereadores de Crissiumal - RS;
-da Câmara- Municipal de Passo Fi.tndo - RS;
-da Fiação' e Tecelagem de Brusque - SC;
-da Câmara de Vereadores de Joinvile - SC;
-do Si!ldicato de Alimentação de BarretQs - SP;
-da Câmara MuniCip-al de Jundiaí - SP;
-da Câmara Municip~l de Laranjal Paulista - SP;
- dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Limeira - SP;
-do Senhor Arthur Henrique Frederico Beck de Limeira - SP;
-da Câmara Municipal de Mauâ - SP;
-do Presidente da Câmara Municipal de Mauâ - SP;
-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - SP;
-da Câmara Municipal de Pompéia - SP;
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP;
- da Câmara Municipal de Santa Isabel - SP;
- da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo - SP;
- do Sindicato dos Trabalhadores do ABC, da Associação dos Aposentados do ABC e do Conselho das Entidades do Estado de São Paulo- São
Caetano do Sul - SP;
-da Associação dos Trabalhado.res Metalúrgicos Aposentados de Santos --sP;
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- do Sindicato dos Empregados de Editoras de Livros - São Paulo SP;
-dos Desenhistas e Engenheiros de São Paulo - SP;
-da Câmara Municipal de Suzano . . ;;;:; SP;
-do Presidente da Câmara Municipal de Suzano - SP.
Manifestações contrárias ao PLN 04/82 (Fiscalização do exercido profis·
sional):

-do Conselho Regional de Farmãcia de Manaus - AM;
-do Conselho Regional de Farmãcia de Maceió - AL;
-do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Fort~leza - CE;
-do Conselho Regional de Medicina Veterinãria de Vit6ria - ES;
-do Conselho Regional de Psicologia 59" Região Rio de Janeiro- RJ;
-do Presidente do CRMV-5•- Rio de Janeiro- RJ;
-da Federação das Associações Comerciais de Porto Alegre - RS;
-do Conselho Regional de Farmãcia no Estado dQ Parã e T~rritQrio
Federal do Amapã - AP;
-do Conselho Regional de Medicina Veterinãrüi de João Pessoa- PB;
-do Conselho Regional de Psicologia do Recife - PE;
-da Associação dos Médicos Veterinãrios e Zootei::nistaS de Roraima
-RR
- do ConSelho de Fan .. Jcia de Florianópolis - SC;
-da Associação Paulis1a de Farmacêutic'os de São Paulo - SP.
Manifestações contrárias ao PLC 54/82 (Biologia e Biomedlcina):
-de Maria de Fátima Cardoso D'Assumpção - Niterói - RJ;
-de Cornêlia Oith - Niterói - RJ;
-de Antônio de Oliveira Filgueiras - Nova lguaçu - RJ;
- Laerets P. Bastos - Nova lguaçu - RJ;
-de Antônio Olinto Ávila da Silva- Rio de Janeiro - RJ;
-de Augusto Sêrgio de Oliveira - Rio de Janeiro - RJ;
-de Cláud_ia A. Santos - Rio de Janeiro - ~J;
-de Carlos Alberto Flores - RiO de Janeiro - RJ;
-de Eliane Maciel - Rio de Janeiro - RJ;
-de Karen Helene Asch - Rio de Janeiro - RJ;
-de Leodegârio Baptista Cordeiro - Rio -de Janeiro-- RJ;
-de Lígia Queiroz Matia~ - Rio de Janeiro - RJ;
-de Lúcia lnez M. de Souza- _Rio ele Janeiro- RJ;
-de Maria Aparecida L. Loilrdes Rio de Janeiro ~RJ;
-de Márcia Botelho R. Silva --Rio de Janeiro - RJ;
-de Maria de Lima e Silva - Rio de Janeiro - RJ;
-de Marta Rocha Marques da Silva --Rio de J~neiro- RJ;
-de Tânia Gozdbach ~Rio de Janeiro -·RJ;
-de Teresa Cristiria S. de Ávila Pires- Rio de Janeiro- RJ;
-de Vânía Ferreira - Rio de Janeiro - RJ;
-de Wilson AraújO Pontes - Rio de Janeiro - RJ;
-de Rauza Cabral Harab - São Gonçalo ~. RJ;
-de Heloísa de Andrade - Porto Alegre - RS;
-de Heloísa Junqueira - Porto Alegre- RS;
-de Jorge Luiz B. Albuquerque - Porto Alegre - RS;
-de Ednaldo Oliveira - Porto Alegre - RS;
-de Luiz Carlos Fontoura Güglieri - Porto Alegre - RS;
-de Maria Vitória Y Muller - Porto Alegre - RS;
-de Roselis Silveira Martins da Silva - Porto Alegre - RS;
- de Sérgio A!ex Azevedo - Porto Alegre - RS.

~da Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados ~RJ, ao
PL 193/79;
-do Gabinente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul- RS, ao PLS
34/82;
-do Clube dos Di retores Lojistas de Porto Alegre - RS, ao PL
3.798/80;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, ao PL 822/79 (regulamenta profissão de fotógrafos;
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PL 5.480(81
(alterando o artigo 100 da Lei 5.869, de II de janeiro de 1973 Código de Processo Civil);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PL 4.49!/81
(alterando o Código Civil referente ao casamento);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP; ao PL 4.344/81
(modificando o art. 492 da Consolidação das Leis do Trabalho;
-da Associação~ dos Advogados de São Paulo- SP, ao PL 4.738/81
(obrigatoriedade do Estado indeniZar a parte nas ações nas quais não seja
prolatada sentença de ('i' Instância no prazo de 5 (cinco) anos de seu ajuizamento);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PLC57 /81 (alterando a Lei n'i' 5.869, de II de janeiro de 1973, Código de Processamento Ci"
vil, referente procedimento sumariíssimo);
-da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, ao J'L 4.296/81
(modifica o § 1' do art. I' da Lei n' 5.842, de 6 de dezembro de 1972);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PL 4.314/81
(indenização às vítimas de danos corporais resultantes de infração penal);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PLC 28/81 (altera redação dos artigos 379 e 180 da Consolidação das Leis do Trabalho);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, do PLS 41/81 (revoga dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, ao PL 337 (79 (acrescenta um parágrafo ao art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho);
-da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - SP, ao
PLC 33/82;
-da Federação das Indústrias de São Paulo e Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo- SP, ao PLS 109(82 (altera a redação do art. 66 da Lei
n' 4.728, de 14 de julho de 1965);
-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo- SP, ao PLS
202/81, (dá nova redação ao" Parágrafo primeiro, do art. 487 da Consolidação
das Leis do Trabalho);
-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - SP, ao PLS
32(81 (acrescenta§ 4' ao art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho);
-do Instituto dos Advogados de São Paulo - SP, ao PL 1.916/80;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- SP, ao PL 4.971/81 (modifica
o art. 85, inciso V e VI, da Lei 4,2!5, de 27 de abril de 1963);
-da Ordem dos Advogados do Brasil- SP, ao PL 5.466/81 (revoga e
altera dispositivo da Lei 4.215, de 27 de abril de 1963);
-do -SiOdicato da Indústria de Bebidas em Geral no Estado de São Paulo - SP, ao PL 68/79.

Manifestações favoráveis ao PLC 51/82:

-do Sindicato dos Trabalhadores de Alegrete - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Anta Gorda - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arvorezinha - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento Gonçalves - RS;
-do Diretório Municipal do PDS _de Arroio Tigre - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bossoroca - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caçapava do Sul - RS;
- do Sindicato dos__ _Ttabalhadores Rurais de Carazinho - RS;
- dC? Síndicato dos Trabalhadores Rurais de Catuípe - RS;
- do Sindicato dos Tra"balhadores Rurais de Cerro .Largo - RS;
-"do Sind'ic3to doS Ti-âbafhadores Rurais de Ciriaco - RS;
- qa _Prefeitura_ Municip~l de Chapada - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores -Rurais de Chiapeta - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camaquã - RS;
-do Síndicato dos Trabalhadores Rurais de Crissiumal - RS;
-_da Câmara Municipal de Crissiumal - RS;
__:._do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Encruzilhada do Sul -

Manifestações contrárias a projetos:

-da Associação de Nutricionistã.s - DF, ao PL n9 5.980/82;
-da Confederação Nacional do Comércio - _DFl ao PLS n9_ 13/79;
-da Confederação Nacional da Indústria ,.-- DF, ao PLC 21/82;
-do Con~elho Federal de Biblioteconomia ~cDF; AO PLC 22j80;
-da Federação Nacional das Profissões Liberais -- DF, ao PLS
2.140/79;
-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Ger~s- MG, ao
PLS 136/81;
-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gçrais, ao PL
506/82;
-do Conselho Federal de Economia - RJ; ao PL 3.437/80;
-da Federação Nacional do Comêrcio - RJ, ao PEC 28/82;
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-da Câmara de Vereadores de Faxinai do Soturno - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen RS;

-do
-do
-do
- do
-do
-da
-do
-do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Girua - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiraiaras - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Vermelha - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de No~a Palma - RS;
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Petrópolis- RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmeira das Missões -

RS;
-da Prefeitura Municipal de Pejuçara - RS;
-da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Porto Alegre RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Redentora - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Pardo - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rolantes - RS;
-do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Roque Gonzales - RS;
-da Prefeitura Municipal de Sanandura - RS;
-da Câmara de Vereadores de Sant.a Maria - __ RS~
-Do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa oª da Boa VistaRS;
-do
-do
- do
-do
-do
- do
-do
-do
-do
-do
-da

Sindicato Rural de Santa Cruz- RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria__-:-__RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sã:nto Angelo ~-RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Norte- RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais _de Sapiranga --RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sarandi - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Ru_rais de Tucunduva - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tup·arendi - RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais_d~ Viam_ão--:-- RS;
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Victor Graeff- RS;
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Piauí

-PI;

-da Federação da Agricultura de São Paulo -

SP;

Manifesta~ões

favoráveis ao PLC 60/82 (regulamentação da profissão de
Técnico de Enfermagem):

-da
-de
-da
-da
-da
-de
-da
- da

Associação Brasileira de Enfermagem - Nite_rói_- RJ;
Dulcinéia Menezes Lima - Niterói - RJ;
Chefia de En_fei'ffiagem do Hospital Barata Ribeiro - RJ;
Chefia de Enfermagem dõ-HõSpitã.l de Jacarepaguá- RJ;
Díretoria e Docentes da Escola de Enfermagem Ana Nery- ~J;
Lia e Equipe de Enfermagem - RJ;
Câmara Municipal do RiO Grande do Sul -:- RS;
Associação Brasileira de Enfermagem, SecçãO Santa Catarina -

SC;
-de Luciene Martins - Ipolis - SC;
- de Rogêrio da Silva - florianópolis -

SC;

Manifestações favoráveis a Projetos:

- do. Governador Theobaldo Barbosa - AL, aprovação do PRS
157/81;
-da Associação Brasileira dos Detetivos Profissionais, Supervisores,
lnspetores e Agentes de Segurança- DF, aprovação do PLS 198/79;
-da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio - DF,
aprovação do PLC 62/82;
~
~
·~
·
-do Deputado Erasmo Dias- DF, Aprovação do PLC 34/81;
-da Associação dos Aprovados no Concurso Fiscal de Tributos Federais- MG, aprovação do PLC 93/82;
-da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, aprovação
~ ~
dos Projetas, PLS 17 e 252/81;
-de Lucínio Costa Siquaro-- CeseC- Banco do Brasil--MO, aprovação do_PLC 93/82;
- da Associação Profissional de Detetives Particulares - PB,- apro~~~ vação do PLS 198}79;
-da Câmara Municipal de Prata- -PJÇ:iprovaÇã()~ do PEC 28 e 30/81;
-do Procurador Autárquico da SUDENE- PE, aprovação do Projeto que estrutura a classe do serviço Jurídico;
-da Câmara Municipal de Olinda- PE, aprovação do PL 5.804/81;

Outubro de 1982

-de José de Assis Maranha Carvalho- Duque de Caxias- RJ, a pro~
vação do PLC 66/81;
-da Diretora: do Grupo Escolar Monteiro Lobato-Duque de CaxiasRJ, aprovação do PLC 66/Sl;~
~
~
-da Câmara de Vereadores de Duque de Caxias- RJ; aprovação do
PLC 66/81;
-da Associação Nacional dos Produtores de Brita- RJ, aprovação do
PLS 272/81;
--da CÓnfederação Nacional do Coniér_cio - RJ, aprovação do PLS
06/82 (altera os artigos 660 a 667, da Consolidação do Trabalho);
-da Confederação Nacional do Com~!cio - RJ, aprovação do PLS
64/82 (modifica-a redação de artigos da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452, de I• de maio de !943);
- ~-~ Coilfederação Nacional do Comércio - RJ, aprovação do PLS
94/77 (altera a redação dos artigos 791, 839 e 840 da Consolidação das Leis
do Trabalho);
-da ConfederaçãO Nacional do Comércio -- RJ, aprovação do PLS
304/79 (propondo alterações na comercialização dos produtos derivados do
petróleo);
-da Confederação Nacional do Comércio - RJ, aprovação do PLS
2-35/81 (alteração no art. 29, do Decreto-Lei, n'i' 1.861, de 25 de fevereiro de
1981);
-do Conselho Federal de Economia- RJ, aprovação do PL4.451/82;
-do Doi.ttor Paulo Cesar dos Reis Sales- RJ, solicitand_o ao Ministério da Educação e Cultura _registro dos diplomas em vários cursos superiores;
-de Gilberto Luiz da Silva, Presidente da AMUVAR- RJ, favorável
a regulamentação da Profissão Aeronauta;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- R,J, aprovação dos arts 589 e
59 da Consolidação das Leis do Trabalho, no PL 4.848/81;
-da Ordem das Advogados do Brasil- RJ, aprovação do PL 5.061/81
(altera dispositivos da Corisolfdação-_d"as leis do Trabalho);
-da Câmara Municipal de Mossor6 ~R.N, aprovação~do PL 127 /79;
~ de José Carlos da Cost_a -:-_Barra do Ribeiro - RS, aprovação do
PLS 198/79;
-da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas- RS, aprovação dos
empréstirri.os desses Estado;
- da Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente - RS, aprovação dos
PRS n•s 60 e 159/81;
-do Governador do Estado do Rio 9rande do Sul- RS, aprovação
do~ Proj_etos desse Estado~
-do Sindicato dos Contabilistas de Bauru - SP, aprovação do PL
4.076/81;
-da Câmara Municipal de Cubatão- SP, aprovação do PLC 31/80;
-:-da Câmara MuniCipal de Carapecuíba -~-SP, aprovação do PLC
131/81;
-da Câmara Municipal de Marília --SP, aprovação dos Projetas 1.372
e 1.978/82;
-da ~IT)ªr)l Muºicípal de Mauâ -~P, aprovação do PLS 13/80;
-da Cârriara Municipal de Mogi das Cruzes- SP, aprovação dos PLS
251/80;
-da Câmara Municipal de Mogí-Mirim - SP, aprovação do PL
5.905/82;
-da Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu --SP, aprovação do PLS
70/80;
-da Câmara Municipal de Murutínga do Sul- SP, aprovação do PLC
131/81;
-da Câmara Municipal de Penâpolis- SP, aprov"ação do PL 1.372 e
1978/79;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, aprovação do PL
3.076/80;
-da Câmara Municipal de São João da Boa Vista- SP, aprovação do
PL 3.193/80;
-da Câmara Municipal de São Carlos~ SP, aprovação do PLS 62/81;
--~da Prefeitura Municipal de São José dos Campos- SP; aprovação
dos empréstimos desse Município;
--da Câmara Municipal de São José dos Campos- SP, aprovação do
PLC 15/81;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, aprovação do PL
881/79 (profissão de Guia Turístico);
-da Assemblêia Legislativa de São Paulo - SP; aprovação do PL
3.939/82 (igualdade da Previdência Social rural e urbana);
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-da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, aprovação PLS
63/81 (modifica a redação do parágrafo 2• do artigo 20 da Lei 5.869, de II de
janeiro de 1973);
-da Associação dos Advogados de São PaulÕ- SP, aprovação do PL
5.204/81 (introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, permitindo a Sindicalização dos servidores públicos sob o regime trabalhista);
-da Associação .dos Advogados de São Paulo- SP, aprovação do PL
474/79 (altera a redação do art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho);
- da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, aprovação do PL
5. 749/81 (altera o vigente Código de Processo Civil Lei 5.869, de I I de janeiro
~lm~

.

-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, aprovação do PL
4.131/80 (acrescenta§ 3• do art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, aprovação do PL
1.566/79 (modifica a redação do artigo II da Consolidação das Leis do Trabalho);
-da Associação dos Advogados de São Paulo- SP, aprovação do PL
2.479 f79 (sobre o Seguro de acidentes do trabalho a cargo do Simpas e dâ outras providências);
- da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, aprovação do PL
3.767/80 (introduz parágrafo úni"co ao ar~. 218 do Código Com_f:rcial e altera
a redação do item V do art. 39 da Lei da Economia Popular);
- da Associação dos Advogados de São Paulo - SP, aprovação do PL
4.880/81 (alterando a Lei sobre desapropriações por utilidade pública);
-dos Comandates Gilson e Senondes- Aeroporto de CongonhasSP, aprovação do PL 5.213/81;
-do Comandante Mario Wamer- Varig- Aeroporto de Congonhas
- SP, aprovação do PL 5.213/81;
-do Instituto Adventista de Ensino- SP, aprovação do PLS 299/79;
-da Ordem dos Advogados do. Brasil -- SP, aprovação do PL
6.072/82;
-do Presidente Regional do PDS - Valinhos - SP, aprovação do
PRS 153/81;
-da Câmara Municipal de Suzano - SP, aprovação do Projeto
1.372/79 (que regulamenta profissão e concede aposentadoria aos 25 anos de
serviço dos cabeleireiros, barbeiros, manicures e pedicures);
-da Câmara Municipal de Votorantim --SP, aprovação dos PRS
211/81.
Manifestações favoráveis a Projetos de Emendas à Constituição:
- PEC 62/81 (reajuste semestral ao funcionário público):
-da Câmara Municipal de Uberaba- MG.
- PEC 63/81 (proventos de aposentadoria):
-da Câmara Municipal de Batatais - SP;
-da Câmara Municipal de Jacareí- SP;
-da Câmara MuniciPal de Mogi-Mirim - SP;
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP;
-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto - SP.
- PEC 69/81 (reeleição de Prefeito e Vice-Prefeito):
-da Câmara Municipal de Lorena - SP;
-da Prefeitura Municipal de Pirajuí - SP.
- PEC 75/81 (13• ao funcionalismo público federal):
-da Assembléia Legislativa do Estado do Pará - PA.
- PEC 83/81 (restabelece autonomia política):
-do Deputado Maurício Fruet --Brasília - DF;
-da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS;
-da Câmara Municipal do Carpina - PE;
-do Presidente da União Municipalista - PE;
-da Assembléia Legislativa de Curitiba - PR;
-da Câmara Municipal de Foz do lguaçu - PR;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP;
-do Presidente da Câmara Municipal de Americana - SP;
-da Câmara Municipal de Cubatão - SP;
-da Câmara Municipal de Guarujâ --SP;
-do Presidente da Câmara Municipal de Santos - SP;
- do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - SP;
-da Câmara Municipal de São Paulo - SP;
-da Câmara Municipal de Suzano - SP;
- PEC 25/82 (oficializando os cartórios):
-da Associação dos Oficiais Substitutos do Brasil- Brasília- DF;
- da Associação dos Oficiais Substitutos e Responsãveis pelo Expediente do Estado do Rio de Janeiro - RJ.
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- Anteprojeto (proventos dos funcionários públicos civis aposentados
em todo território nacional):
- da Associação dos Funcionários FiScaiS do Estado do Rio de Janeiro.
Diversos:
-da Assembléiã Legislativa de Maceió - AL, solicitando corteÇão no
enc[uadramento dos funcionários dos Correios e Telégrafos;
-da Câmara Municipal de Borba- AM, comunicando reabertura dos
trabalhos dessa Câmara;
-da Universidade Federal d:1 Bahia. Departamento de Letras Vernãculas encaminhando Resolução n'i' l /82;
-do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodovíãrios no Estado de Goiás, solicitando projeto que majore oS valores das multas;
-da Assembléia Legislativa de Belém- PA, solícitando junto ao Conselho Nacional do Petróleo controle nó aumento do preço do gâs de cozinha;
-da Assembléia Legislativa de Belém- PA, parabenizando o Poder legislativo pelo projeto que cria o Código Rural;
-da Câmara Municipal de Santana do Araguaia- PA, comunicando
encerramento dos trabalhos legislativos;
-da Câmara Municipal de Recife- PE, solicitando lLei especial impedindo a extinção dos jumentos;
-do Sindicato Rural de Santa Inês- MA, comuniCando sua fundação;
-da Câmara Municipal de Campo Grande - MS, solicitando mudança na lei das ver_t:ms arrecadadas pe_la Loteria Esportiva;
-da Câmara Municipal de Bagé- RS, solicitando apoio ao aproveitamento do livro didáticos nas escolas;
-da Câmara Municipal de Crissiumal - RS, solicitando verba para
esse município;
-da Câmara Munkipal do Rio Grande do Sul, solicitando aposentadoria à esposa de agricultor;
-da Câmara de Vereadores -de Itajaí- SC, solicitando o desarquivamento do projeto referente à aposentadoria dos bancãrios aos 25 anos de serviço;
-da White Martins- SC, coniunicaildo Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho;
-da Câmara Municipal de Andradina- SP, solicitando emenda constitucional, concedendo imunidade parlamentar ao Vereador;
- --da Câmara Mun-idiútf de- Araçatlib3- SP, apresentando voto de pesar pelo falecimento do Senador Áureo dC Moura Andrade;
- da Câmara Municipal de Bebedouro- SP, solicitando maior controle no aumento dos aluguéis;
_;_,-di Câmara Mimicipil da Estância de Bragança Paulista- SP, solicítando criação de um projeto que aumente o índice de participação dos municípios nas arrecadações do ICM;
-da Câmara Municipal de CampinaS- SP, solicitando providências
em relação ao aumento dos aluguéis;
-da Câma~a Municipal de Campos do Jordão- SP, solicitando o fechamento das fábricas de fogos de artifícios;
-da Câmara Municipal de Cãmpos do Jordão- SP, solicitando providências junto ao Tribunal de Contas do Estado à Lei Complementar n'i'
38/79;
-da Câmara Municipal de Catanduva- SP, solicitando estudos sobre
a Reforma Tributária;
-da Câmara Municipal de Cubatão - SP, solicitando autonomia
político-administrativa; -da Câmara Municipal de Guarujá- SP, solicitando emenda constitucional possibilitando o direito de voto aos militares;
-da Câmara Municipal de lndaiatuba- SP, solicitando benefícios ao
homem do campo;
-da Câmara Municipal de Itápolis- SP, solicitando providências junto ao setor de citricultura;
-da Câmara Municipal de Marília- SP, solicitando mOdificações nos
aluguéis de imóveis;
-da Câmara Municipal de Marília- SP, solicitando providências nas
remarcações semanais nos gêneros alimentícioS;
-da Câmara Municipal de Mauã- SP, solicitando poder político ao
ver~ador;

~da_ Câmara Municipal de Mauá- SP, solicitando -providências para
que seJa hberado o PIS-PASEP aos servidores desempregados;
-da Câmara Municipal de Mococa- SP, solicitando estudos junto ao
Tribunal de Contas de São Paulo ao Parecer TC n• 1.260/80;
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-da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes- SP, solicitando a liberação do PIS e do PASEP aos servidores deSeffipregados;
-da Câmara Municipal de Mogi-Mirini- SP, manifestando apoio ao
projeto do Deputado Roberto Dahas de Carvalho;
-da Câmara Municipal de Pacaembu- SP, solicitando a inclusão dos
vereadores à reeleição nas convenções partidárias;
-da Câmara Municipal de Praia Grande- SP, solicitando ao vereador
direito de escolher candidatos aos cargm legislativos;
-da Câmara Municipal de Poâ - SP, solicitando projeto referente a
transferência de bens imóveis e solicitando aposentadoria aos 25 anos de serviço aos barbeiros, maniCures e cabeleireiros;
-da Câmara Municipal de Presidente Prudente - SP, solicitando a
criação de um Código Agrário, Justiça Agrária e Cadeíra de Direito Agrário,
nas faculdades de Direito;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, policitando fiscalização aos órgãos de defesa do consumidor;
-da Câmara Municipal de Santa Isabel- SP, solicitando fechamento
das fábricas de fogos de artifícios;
-da Câmara Municipal de Santa Isabel - SP, solicitando projeto
sobre transferência de bens imóveis;
-da Câmara Municipal de Santo André-SP, solicitando estudos para
que a automação não seja implantada;
-da Câmara Municipal de São Caetario dO Sul- SP, apresentando sugestão para modelo da cédula eleitoral;
-da Câmara Municipal de São Cãrlos- SP, manifestando-se contra a
expulsão do País do_ presidente da UNE;
-da Assembléia Legislativa de SãQ Paulo - SP, solicitando uma lei
para que não haja limite de idade para ingresso no serviÇo público;
- da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP, solicitando proposta
de emenda à ConstitUição assegurandO estabilidade aos-servidores extranumerârios;
- da Assembléia Legislativa de São Paulo- SP, solicitando seja permitido estágio de menores de 18 anos em escolas de }9 grau;
-da Câmara Municipal de São Paulo- SP, solicitando medidas para
aumentar o números de cadeiras nas Câmaras Municipais;
-da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, solicitando tramitação conjunta dos PLS nos T31j79 e~6/81;
-da Frente Nacional do Trabalho- SP, solicitando providências para
sanar irregularidades no Sindicato dos Bancários;
-da Ordem dos Advogados do Brasil- SP~- solícitalldo (}ue seja inseri.:
do no Código de Processo Civil dispositiVo ravo-recend() o Poá6r JUdiciário e
propondo emenda constitucional que obrigue à aplicaçãO de 20, 30 ou 50% da
arrecadação judicial;
-da Câmara Municipal de Suzano- SP, solicítarido projeto regulamentando profissão de vendedor;
-da Câmã.ra Municipal de Taubaté- SP, comunicando voto de congratulações à Sr• Dulce Salles Cunha Braga;
-da Câritaiã Municipal de Tupi Paulista - SP, comunicando voto
contrário à legalização do jogo de bicho-;
-da Cârilaia Municipal de Tupi Paulista- SP, contrária à cédula eleitoral do Governo;
-da Câmara Municipal de Aracaju ---SE, apresentando congratulações pela posse da I' mulher no· Senado da República;
-da Câmara Municipal de Batatais - SP, solicitando projeto que regu~
lamente a profissão de comprador;
'
-da Câmara Municipal de Itariri - SP, Tdem;
-da Câmara~ Municipal de Mar!lia - SP, idçm;
-da Câmara Municipal de Mococa -- SP,- idem;
-da Câmara Municipal de Mauá- SP, solicitando providências às autoridades para que o Plano Nacional de Habitação se estenda às áreas rurais;
-da Câmara Municip"ál de Penápolis - SP, idem;
-da Câmara Municipal de Santa Bárbara-Oeste- SP, idem;
-da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, idem;
- da Câmara Municipal de Barretos - SP, solicitando projeto que faculte a prática de Educacão Física em curso diurno, aos alunos que trabalhem diariamente;
- da Câmara Municipal de Mauá - SP, ideiil;
-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, idem;
-da Câmara Municipal de Divinópolis- MG, solicitandO modificação
na vinculacão de votos;
· -da Câmara Muriicipál de Araras-- SP, idem;
-da Câmara Municipal de Campos do Joidão - SP, idem;
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--da Câmara Municipal de Diadema - SP, idem;
-da Câmara Municipal de Mococa - SP, idem.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os Projetos de Lei da Câmara
n9s 122, 123 e 124, de 1982, lidos no Expediente, receberão emendas perante a
primeira-Corriíssão ã. que foram· disiribúídos, pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141, II, letra b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência comunica ao Ple~
nário que o Senador Gabriel Hermes representará o Senado no Congresso Ínternacional da Pequena e Média Empresa, a realizar-se em Madrid, Espanha,
no período de 25 a 28 de outubro, sem ônus para a Casa.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. !~-Secretário.

P lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 219, DE 1982
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro-que não seja realizada Sessão do Seitado no dia II do corrente, nem haja Expediente em sua Secretaria.
Sala das Sessões, 6 de outubro de 1982.- Almir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Aprovado o requerimento, o
Senado não realizará sessão na próxima segunda-feira.
Há oradores inscritoS-.
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.:
Se é verdade que demorou a ser compreendida para ser executada, sentese que a "Irrigação", passou 3 desfrutar nesta década, da atenção, que os órgãos do Governo de hã muito deveriani. ter dispensado.
Hoje, procura-se ativar o aprovi:itamento dOs vales e das várzeas, hã séculos improdutivas, numa região onde predomina a carência alimentar, fato
este, que dia a dia se agudiza diante do castigo climático a que estã submetida
neste quatriênio de escassas precipitações pluviométricas.
Como é cetfo .. que a dor é que ensina a gemer" ... Os "ais" do Nordeste
têm sensíbílíi-ado o Presidente da Repiíblfca, que Vem, na medida do possível,
liberando recursos para a execução de programas e projetes que favoreçam a
agricultura do semi--ãrido.
- Três projetes estão a merecer cuidados especiais: PROMOVALE, PROVÁRZEAS e PROF! R, pelos resultados que poderão oferecer, em termos de
áreas cultivadas e a cultivar.
Ainda, recentemente, realizou-se no sertão central do Ceará, no M unicípio de Morada Nova, uma avaliação do PROMOVALE, de fundamental imporfâncía, não só para a regiãO jaguaribana, mas para todos os vales irrigados do Estado.
Compareceram ao I Certame de estudos sobre o comportamento do Projeto, representantes dos Governos federal e estadual.
P_elo Ministério da Agricultura, se fez presente o Sr. Ernst Lamster, coordenador do PROVÃRZEAS qUe, em últim-a análise, não é mais do_que uma
extensão do PROMOV ALE.
O delegado representante do Ministro- Am8.ury Stâbile, forneceu dados
importantes sobre âreas irrigáveis pefO projeto que coordena, entre os quais o
de que apenas l milhão de hectares são atendidos atualmente, representando
isto menos de 2% da área cultivada no Brasil, cujo total é de 30 milhões de
hectares.
Enquanto -iSto~ -no- MéXico~ 25% da área cultivada é irrigada.
As previsões ministeriais são as de que o PROV ÁRZEAS e PROF! R,
dentro das disponibiiidades de âreas e de área devÚão atingir- aié 1985- 2
milhões de hectares irrigados, isto a nível nacional.
~~ relação ao Nordeste •. o D!. Ernst, anunciou que este ano o P.ROVÃRZEAS financiou a produção· de ~185 mil hectares, com a previsão de 25_0
mil hectares em 1983.
E acrescentou: "A área média iricorporada no caso do PROMOVALE
atendida pelo PROVÁRZEAS ê de 3,7 hectares.
A partir deste ano - explicitou o técnico, dO MA - .. o governo estadual é quem deverá coordenar a prioridade em termos de cultura.
Após o pronunciamento do representante do MA.- fez-se ouvir o Engenheiro Manfredo Cassio de Aguiar Borges, do DNOCSJMINTER- que ao
se referir aos recursos hídricos do Ceará 1 apresentou os seguintes dados ..podemos acumular cerca de 15 bilhões de m) d'água, sendo disponíveis 20% deste total atualmente, ou seja 3 bilhões de m 3 • AdmitindoNse um consumo médio por hectares da ordem de 18 mil m 3, conclui-se ser de, aproximadamente.
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180 mil hectares a área possível de ser irrigada com os recursos hídricos do
Estado".
Interessante,~ tít_ulo ilustrati~o, _os dados comparativos, forne~idos_pelo
Dr. Cassio sobre a disponlbilidade hídrica de todõ o Estado do Ceará, que é
da ordem de 95 rn~/segundo, inferior como ve~emos a 59? da disponibilidade
do rio São Francisco na Barragem de Sobradinho--(2.IOÕ m 3/segundo) e equivalente a 12% comparada a do rio Parnaíba.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Por um dever de justiça a imprensa cearense reconhece que o PROMOVALE no território cearense justifiCa plenamente os investilneritos re<Uizados
pelos Governadores Virgílio Távora e Manoel de Castr-o, ciu"e vêem cofio
principal escopo modernizar a exploração agropecuâria numa importante faixa do Estado contando com uma população de 450 mil pessoas.
Evidentemente, para isto ser conseguido, mister se fez aperenização de
rios, o que permitiu a irrigação· a nível de- p"roPriééí3de: o que veio asseSurara
permanência do homem no seu verdadeiro habitat.
A irrigação forçou a eletrificação, o qlle proporciOnoU ã. tÍJ.elhoria dos
serviços agrícolas.
Nada se perde em insistir, persistir e não desistir, Quando reivindicamos
maior assistência às glebas nordestinaS.
O beneficio se fará sentir na ecOnomia da própi-ia nàciO:Oalidade.
Aí está a URSS interessáda no PR.OVÃRiEAs·;
b~sCa da tro.~a de
grãos pelo apoio financeiro ao desenvolvimento do projeto, sendo o primeiro
país do Leste europeu a procurar-nos, face à viabilidade- do programa.

·em

As dificuldades económicas que· teremOs de -enfrentar, são imensas.
E P?r e~ as nã? cul~emos _o (Jo~~r~~· _ _ __ _ __. _- __.- .. -.. _ Sofremos a odiosa disciími.riaça_O, d•is g_rapdes _POiê~ci~~--_que,_ déS~jaJ?l
crescer mais e mais, ent detrimento das nações em deSenvolV-imento.Temos· iriatériaw_t:irima: para expo·rtar, mas rlão querem CO"inprar p~ió"iusto preço, causando assim embargo ~~ JlOSsas export!i"çÕes.
O Governo brasileiro jã- decidiu não importar sem eXportar.
A troca serâ na base de salutar c_m:npénsação,
Esta política dever_ã ~e!_ ~dotada pelas_ naçõe:s ·ein -~eserivolviJ!lento.
Troquem os seus prodUtos entre si, até que as Naçõespod~rosas se veja_m
deles necessitados e os importe pagando bom preço,
Ninguém ê auto-suficiente·;As reservas acumuladas, mais cedo ou mais tarde se esgotarão e chegará,
então, a vez de serem as nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento,
chamadas a vender por preço justo o que produzirem, retomando com isto. a
marcha desenvolvimentista.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Este pronunciamento -qUe deveria ter sido feito na sessão de ontem· do
Senado, e que encerra o meu pensamento - como leigo no assuntO - de
como o Brasil reagir ao boicote das nossas exportações, omitindo-se d"e importar sem exportar, foi a:sstintó-abordado pelo Ministro Ernane (JalvêaS, em
entrevista concedida à imprensa, que interpretou a fala dO titUIR-r da Fazenda,
como um primeiro e competente aceno à comunidade firianceira lnterlt-.icional, sobre as intenções de controle interno da economi':l para 1983, apresentando um primeiro rascunho das providênciaS destin3das a reduzir drasticamente o endividamento atual e as futuras necessidades de crédito. Assim se
expressou o articulista do DF- Repórter; ao batiZar d.é-.. RepeCtóriO econômico para 83", a entrevista inhiist'eriaL
o-

O que escrevi e li minutos antes, pareCe ser OConsensO gerãi_, e o "fiz a minha maneira - digamos:...... um tanto realista de ver as coisas, sem querer colocar nas minhas .. bestunticies", concepçôei que, para uns favorecem e para
outros desfavorecem o comporta_mentO de nossa economia, tal o entrechoque
de idéias havido -entre os .. experts'' em assuntos econômicos.
No meu entender, a trilogia: Produção, Exportação e Importação, é a
que preside o bem ou mau-estar econômico das Nações.
Naturalmente, o que é saudável, ê produzir e exportar ao máximo -e importar o menos possível.
Esta afirmativa, tem ·a sabor acaciano, mas que

ê saudável

... é! ...

O Ministro Ernane Galvêas ao falar à imprensa referiu-se ao ..superavit"
proposto de 5 a 6 bilhões de dólares na balança comercial, - relação entre
exportação e importação,- e mais, redução para 8 ou 8~ ~)bilhõC:S de dÓia-res do .. déficit" transações em conta corrente, que segundo dados conhecidos
este ano, atinge a 12 bilhões de dólares, considerado que fof pouco favorável,
mas, nem por isso deixou de ser computada como uma "'declaração de intenção", a qualquer custo! ...

a
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Acontece, no entanto, que hã quem pense, não seja possível, a Nação as-sumir de maneira repentina o ônus de um reajustamento interno de tamanha
magnitude, conforme o intento do Ministro Galvêas.
Acreditam os discordantes da idéia ministerial, "que se pretende impor
na presente conjuntura ecõnôrriica "lnternB.donal, uma atitude surgída com
niUliO-iitritso, quando, se, adotada há tempos atrás, teria maiores possibilidades de êxito.
Mas, não faz m·al uma dose de ãudácia, no tablado do jogo econômicO.
O risco que corre o pau, corre o machado, ... velho adágio que nunca perdeu
o realismo da sua concepção.
.t: válido _o desejo de lutar, visando melhorar o quadro econômico que se
nos apresenta adverso.
Não é possível aceitar-se a presente situação como fato consumado, pas~
sande assim, o recibo da nossa incapacidade 9-e reação diante dos óbices a
vencer.
Portanto, nada mais compreensível do que os ..experimentos" econômicos que poderão definir o fumo a ser dado à economia do Pafs.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
· Presidente, Srs. Senadores:
Ausente desta Capital, desde alguns dias, somente agora tenho o ensejo
de tecer considerações a respeito de declaração do ilustre Ministro Camilo
_J?enna constante no Jornal de Bras{/ia de 30 de setembro. O título da notícia é:
"Camilo afirma que o ·Brasil não conseguirá pagar sua dívida".
E_ assim começ~-- õ- teXo:
"O Brasil, mesmo adotando medidas austeras, não conseguirá pagar sua
dívida de cerca de 80 bilhões, c!-isse qnterp. o Minis.tro d~ Indústria e do CoÍttêrciO, Camilo Perifia,- ào-abiir a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvi_mento Industrial, na sede da Junta Comercial,_num pronunciamento reCebido pelo empresà.ríado como um dos mais corajosos. Camilo Penna disse
claramente que hoje o País tfabalha tão-somente para pagar o débito do ba~
lanço de pagamentos e os jy:ros."

O Sr. Almir Pinto -V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.)Sei que V. Ex• está no começo do seu discurso, mas de fato eu li alguma coisa
sobre isso. E Ii até uma censura ao Ministro, em doiS pontos, quando ele disse
que o Brasil não consegUirá pagar a sua -dívida extefna! E o que nós costumamos dizer: nem todas as verdades devem ser ditas mesmo porque, como o Ministro Armando Falcão disse: "O fU.tuiO à Deus pertencer" Ademais, S. Ex•
depois fez outra afirmativa sobre a SIDERBRÃS e, segundo os experts da
Companhia, não foi UJlla_ fe_fizdeclaraç~-o, porqu_e atrib_uia dificuldades à empresa em conseguir eitlpréstimos no e~terior. Foi-am es_tas duas coisas que o
MiniStro Camilo Periitã revelou e que parece nãÕ houve uma aceitação por
parte dos experts em questões econômicas.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado, eminente Senador Almir Pinto. A respeito da declaração de V Ex•, do seu entender de que nem
toda a verdade de ser dita, o meu julgamento é que fora do campo pessoal,
onde de fato nem todas as verdades devem ser ditas, como do campo doméstico, do campo das amizades nem toda a verdade deve ser dita, acho que no
campo público se pode apficar o que disse um pensador. ''A verdade só tem
vergonha de estar escondida." Não vejo nada demais que o Ministro Camilo
Penna tenha declarado aquilo que pensa. Aliâs, para gâudio e orgulho meu,
coincide exatamente com o que eu disse aqui em discurso que fiz no dia 21 de
setembro, nesta passagem que mostra a i_c!~ntídade com as declarações do MiniStro -Camilo Penna:
.. Já temos tido tempo bastante para nos rendermos à evidência
de que não estamos resolvendo o grave prõblema do equilíbrio das
contas nacionais, mas simplesmente adiando-o como que à espera
de um milagre."

O Sr. Almir Pinto - V. Ex' permite um aparte'! (Assentimento do orador.) - Apenas acho que a declaração do Ministro Cainilo Penna não foi
muilo salutar, no meu modo de ep.tender1 pri_ncWafmente quando se trata de
um Ministro da área económica, o qual sabe do esforço que o País está fazendo para resgatar os seus comprom"isSoS. Dito Isso por urit Ministro dâ a en·
tender que somos incapazes de conseguir vencer uma situação difícil por que
passa a economia nacional. Acredito que todos nós reconhecemos que a situação ec_onômica do País ê difícil, a dívida ê- muito elástica, mas não deverá
ser saldada imediatamente, e sim mediatamente, para o futuro, para dez ou
quinze anos! De modo que daqui para diante isso tudo poderá se transfor-
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mar. As áreas cultiváveis do País, os minérios que aí estão, Carajás, o carvão
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são coisas que poderão gerar recursos para a Nação; e o País irá amortizar rilais- cedo ou mais tarde a sua dívida.
Haveremos de encontrar mercados para colocar os nossos produtos. Daí eu
ter achado que foram um tanto precipitadas essas afirmações. Porque o trabalho é no sentido de pagar; o Brasil não quer passar como um País caloteiro.
Temos muitos anos pela frente para o ressarcimento de nossa dívida externa.
Uma declaração dessa ordem dá a_entender que somos incapazes e não estamos trabalhado para chegar a esse desiderato: o pagamento da dívida nacional.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Não tão longamente como diz V. Ex•,
nobre Senador Almir Pinto, porque 75% da dívida brasileira devem ser pagos
em três anos ou quatro anos. Deus permita que V. Ex" lenha razão e que eu e
o Ministro Camilo Penna estejamos enganados.
A meu ver, a causa fulcro da crise econômico-financeira está em que os
fatos vêm desmentindo sistematicamente quase todas as previsões dos responsáveis na condução da nossa economia, daí resultando um fatal descrédito da opinião pública em tais responsáveis.
A propósito, vou ler algufficis deSs.ls declarações antigas e_ ieceni"es dos
responsáveis por nossa economia. Comecemos pelo condutor maior da economia nacional, o Ministro Delfim Netto: enl 15 de agOStO de -1979, pouco
depois de assumir as funções de Ministro do Planejamento, S. Ex• declarou,
segundo a Folha de S. Paulo- notícia eXtraída no dia 2 de fevereiro-de 1981
- em I 5 de agosto de 1979:
O Brasil, é claro, é um País que precisa de crescimento, mas ele
precisa de crescimento sem inflação -e ·sem próblemas dO balanço de
pagamentos_.''
Naquele ano de 1979, a inflação foi de 77,2%. No ano seguinte, a despeito das declarações do Sr. Ministro- Delfim Netto, a inflação bateu o recorde,
indo a 110,2%. Em -1981, foi de 95,2%. E, eSte anO, esiam-os numa terrível eXpectativa: se a inflação ficarâ contida nos dois dígitos, ou se ela irâ novamente
aos três dígitos, indo ao patamar dos cem por cento.
Ainda, no mesmo dia 15 de agosto de 1979, disse o Sr. Ministro Delfim
Netto:
"Nós vamos crescer aceleradamente, ao mesmo tempo em que
conseguiremos o equilíbrio no nosso balanço de pagamentos e taxas
de inflação decrescentes.''
Quanto à taxa de inflação, já a vimos. Na verdade, estamos todos mar~
rendo de saudades da inflação de 1979, ano em que o Sr. Ministro fez essa declaração, quando a inflação ficou apenas em 77%.
~ quanto ao balanço de pagamentos, os Ministros da área econômica
estão todos, agora, numa permanente via crucis, nos centros financeiros Internacionais, para ver se conseguem dinheiro emprestado para fechar o balanço
de pagamentos do corrente ano.
No dia 22 de agosto de 79, afirmou o Sr. Ministro Delfim Netto:
.. Agora temos uma tarefa de curto prazo que é reduzir a taxa
de inflação e pôr este País para é\ndar rapidamente."
Sem comentários! Já vimos que a inflação foi a I 10% no ano desta declaração. E mais adiante, no dia 25 de setembro de 1979, palavras do Ministro:
.. Se tudo funcionar, teremos; rio ano que Vem; opo-rtunidade
de brigar com uma inflação de cerca de 40%. Em 1980.
Na verdade, em 1980 tiVemos que brigar com a inflação de 110%! E nova
declaração do Ministro Delfim Netto, em 18 de outubro de 1979:
HA dívida estâ toda ela arrumada: não hâ esse problema e nem
esse problema inquieta ninguérri. Esse problema inquieta as pessoas
que não têm nenhum conhecimento do mercado internacional. Não
tem nenhum banqueiro inquieto com "isso-."
Sabemos mais uma vez que os fatos contrariaram o Sr. Ministro, porque
na verdade agora os banqueiros internacionais fCcharam os bolsos e estão
barganhando o mais possível, tentando tirar o maiór proveito dos emprêsti~
mos de que precisamos. E quem o diz mais uma vez é o ilustre Ministro Canii-lo Penna, pelo Jornal do Brasil de 28 de fevereiro deste ano, quando declarou
o seguinte:
"Para emprestar uma parte dos dólares de que necessitamos
para amortizar nossa dívida externa, os credores do Brasil estão fazendo exigências insuportáveis: obrigam-nos a comprar 1 para nos
emprestarem 2" ...

Outubro de 1982

Então, de cada 2 dólares obtidos, I nós temos que comprar mercadorias
desnecessárias.
E, mais adiante, no dia 16 de janeiro de 1980, nova declaração do Sr. Ministro Delfim Netto:
.. Não é concebível que a taxa de inflação não caia. Não adianta chorar. Pode demorar ainda dois, três meses, mas ê o que vai
acontecer."
"Pode demorar, ainda, dois a três meses, mas é o que vai acontercer."
Na verdade, não aconteceu em dois e nem em três meses, nem mesmo aconteceu nos dois anos já decorridos, nem, decerto, acontecerá nos três anos que
estão prestes a expirar.
E, por fim, uma derradeira previsão do Sr. MinistrO Delfim Netto, no
dia 28 de abril de 1980:
"Temos muita chance de chegar ao final do ano com a inflação
em torno de 50%."
Naquele finaldo_~no_ d_e 1980, o Sr. Ministro previu a inflação de 5?%.
Na verdade, a inflação-foi de 110,2%- o erro do Sr. Ministro foí simplesmente de 120%.
Sr. Ministro Emane Galvêas tamb~m tem escor~egado nas suas própritl:S
previsões- o nosso Ministro da Fazenda. Assim é que, no dia I 6 de janeiro
de 1980, disse S. Ex•:
"EstamoS-_ convencidos -de qlJe o Brasil não pode suportar, em
1980, os vníveís de inflação experimentados em 1979."
É tão grave que vale a pena repetir: "Estamos convencidos de que oBrasil não pode suportar, em 1980, os níveis de inflação experimentados em 79".
Ora, já vimos que em 79 a inflação foi de 77%, e em 1980 o Brasil, querendo ou- não, ex.-perirnentou urna inflação de 110%.
Depois, n-o dia 9 de setembro de 1980- e a notícia está no Jornal de
Brasma do dia- 10 de setembro de 80 -disse o Sr. Ministro, literalmente:''
"A inflação já chegou ao seu_limite, a partir de agora a tendência é de declínio'', frizou ontem o Ministro da Fazenda, Emane Galvêas, destacando que o índice de 6,9% em agosto, que declinou dos
8,4% de_julh_o, _corresponde à primeira resposta positiva às medidas
adotadas pelo goVerno."
O Ministro regozijoli-se-pOrqtie Iió mêS de julho a inflação foi de 8,4%, e
no mês de agosto baixou para 6,9%.
Então, disse ele que aquilo era o íníci() do declínio da inflação. Na verdade, declinou_ naquele mês, e declinou no mês seguinte também, em setembro, que foi a 5,3%;masjá efu Oi.üUhfO e ein :Oovelrióro a inflação támciU o
seu rumo ascensional e disparou novamente, em cada lún daqueles meses,
para 7,6%, emplacando o ano de 1980 com I 10,2%.
NO -seu diScUrso de hoje, o emii:J.enfe Senador Almir Pinto aludiu ao recente prognóstico do Ministro da Fazenda, de que em 1983 o superávit áa balança comercial pode chegar a 6 bilhões de dólares, e que o déficit entre as
transaÇões correntes sel:ã bastante diminuído, para pouco mais de 8 bilhões
de dólares. Aqui, na verdade, o Sr. Ministro-exagerou no otimismo, mas exagerou de muito_, pois este ano, em que foi previsto um superávit de 3 bilhõeS
de dólares, nós estamos correndo o risco de chegarmos ao fim do ano e não
termos superávit nem de 500 milhões de dólares. Não é possível, portanto,
~gorª que todos os p;!Í_~e~_ estão retraírido as suas compras, agora em que os
países só compram àqueles países que vend_em, não é possível - e eu rasgo
aqui o meu diploma de charlatão de economia- não é possível que em 1983
cheguemos a um superávit de 6 bilhões de dólares. Mas já é um milagre, miJa~
gre não do Ministro, mais é um milagre divino, de Deus, dos santos, se ficar
pela metade, em 3 bilhões.
São esses prognósticos disparatados da nossas autoridades económicas
que levaram o corajoso Ministro Camilo Penna a fazer a declaração mais co. rajosa já feita :Por um MiriistrO do atual Govern-o. Diz o O Estado de S. Paulo
sobre a reunião com empresários na Confederação Nacional do ComérCio,
do Rio de Janeiro, em 12 de fevereiro de 1981:
.. Penna surpreendeu os empresários ao admitir que a política
ecónôiriica -oficial perdeu a "confiabilidade".
__ Então, vej_a, eminente Presidente Passos Pôrto, eminente Senador Almir
PintO, é o Ministro que joga, pai"ece-me, a sua posição de Ministro, ao declarar que a política oficíal perdera a confiabilidade. Esta declaração foi comentada por vários edítorialistas, e foi comentada por mim, também, aqui e por
outros Senadores, e nunca foi desmentida. Ela não teve quaisquer conseqüências; nem foi dado o bilhete azyl ao responsãvel maior pela condução da poli-
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tica iConômica, nem foi dado o bilhete azul ao Ministro CamilQPenna, fato
este que, ao meu ver, representa um reconhecimento oficial de que o Ministro
não disse nenhuma inverdade.
E agora, está nos jornais de ontem, e eu me valho do Jornal de Bras(/ia,
na primeira página:
"GALVBAS ALERTA PARA NOVOS SACRIFICIOS
Um programa que deverá "impor sacrifícios importantes à sociedade brasileira" vai ser "adotado pelo governo até o final deste
ano, segundo anunciou ontem o miniStrO da Fazenda, Emane Galvêas."
Então, o Ministro ãnuncia importantes sacrifícios que serão imPústos ao
povo. Aqui, a gente tem que repetir aquele personagen:t d~ televisão: "tadinho
do povo".
Esta declaração e estas outras que acabei de ler, este cortejo de otimismos desmentidos pelos fatos levou o jornalista Humberto Quadros- por sinal, não tenho a honra de conhecê-lo- a escrever um lúcido artigo, também
no Jornal de Brasília de ontem, onde diz:
"E aí é que o governo precisa realmente convencer-se de que
não poderá obter do povo a necessária dose de compreensão - e
mais do que isso, de colaboração- para enfrentar o pior sem que
haja uma política de franqueza e lealdade da administração central
na definição da estratêgia de salvação nacional."
E, mais adiante, diz o jornalista:
''Ao Governo cabe dirigir a Nação umã palavra muito clara e
firme, acOmpanhada de atos concretos que a ninguém deixe dúvidas
quanto à gravidade da situação de todos os brasileiros."
E este outro trecho:
~·A ação política, Como forma de integnir todas as camadas sociais num esquema abrangente de participação; nesse gigáritesco esforço ·de tirar o País da beira do abismo."

É o que prega o jornalismo, repitamos:

.. Ação política Cóirió forina de integrar todas as camadas sociais num esquema abrangente de participação do povo no esforço
do governo."
Para mim, só sCrá possível a integração Povo-Governo, se este trocar os
homens em que a opinião pública perdeu a confiança. Isto é também a con'trapartida do Governo para que ·o pOVo -~ü::eite ·os novOs saCrifíc_ios anunciados.
EntãO, p:ira mim, a ação política indispensável como forma de integrar a
sociedade num gigantesco esforçO reclamado pelo jornalista,_é barrar, quer
dizer, mandar para fora de campo alguns jogadores do atual time ministerial.
É um lugar comum de futebol dizer-se qu~ .. nào se troca time que está ganhando", mas quando o time estã perdendo, troca-se até o roupeiro, Sr. Presidente e Sr. Senador Almir Pihto. Só asSim, pondo-se em recessão aqueles
que perderam a confiabilidade da Nação, é que se poderá conseguir que asociedade aceite os novos pesados sacrifícios coni que acena o Ministro Ernane
Galvêas. Do contrário, o divórcio entre a Nação e o Estado farâ malograr
quaisquer medidas de salvação nacional.
Tem-se dito que o Ministério é do Presidente, e que, portanto, ele nomeia ou mantém os ininístros que bem quiser. No meu entender, não é- assim,
não! No meu entender, o MiníStérío não é- do Presidente, o Mirlistério é da
Nação. Assim, aqueles Ministros que i Nação rejeita, devem ser também rejetldados pelo Presidente. E como o Presidente sempre pede soluções àqueles
que têm pontos de vista diferentes dos se_us, eu vou dar uma sugestão de nomes ministerãvei.S, para substituir o atual comandante da política econômica
do Governo. Vou dar o meu palpite também. Em primeiro lugar, como padrão ideal, aponto Sr. Otávio Gouvêa de Bulhões. Pode-se dizer que ele já está muito adentrado nos anos, mas Otávio Gouvêã de Bulhões é como o vinho, quanto mais velho melhor.
Em segundo, uma solução que absolutamente não contunde o Governo,
é o Sr. Hélio Beltrão, que é Ministro da Previdência e da Desburocratização,
que já foi Ministro do Planejamento no Governo Çast~llo Branco.
O Sr. Almir PintO-- E volta com mais força e com o coração novo.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- E com coração novo. A Nação exultaria, a Nação confia em Hélio Beltrão.
Outra sugestão. O Sr. Afonso Celso Pastori, esse lúcido Secretário da
Fazenda de São Paulo, que foi o primeiro homem nacional a descrer daquele
pacote que o Presidente lançou à Nação, estrondosamente, no dia 7 de dez:embro de 1979, pacote de salvação nacional, de redenção da economia.
Afonso Celso Pastori, dias depois, foi o primeiro a dizer que o pacote não daria certo. E não deu mesmo. Foi um verdadeiro desastre.
Sugiro também o nome do Sr. Márcio Garcia Vilela, que atê há pouco
tempo foi Secretário do Governo de Minas Gerais, na Administração do nosso eminente anl.igo e ex-colega Governador Francelina Pereira.
Sugiro também o nome de Antônio Ermírfo de Moraes, que é uma espécie de Flamengo na área empresarial, acabando de ser reeleito, parece pela
quinta vez consecutiva, o empresário do ano. É um homem dinâmíOO, da
maior probidade e de vasta experiência rio campo da eco-námfa sob qualquer
aspecto. Serii:l"un1 extraordinário Ministro.
Sugiro também o Sr. Marcílio Moreira Marques, banqueiro dos mais lúcidos, dos mais capazes, homem de muita experiência.
Sugiro também o nome do Sr. José Eduardo de Oliveira Penna, tambêm
um grande nome das Minas Gerais.
Sugiro o nome dos economistas da Fundação Getúlio Vargas, Julien
Chacel e Antônio Carlos Lamgruber, e também o deste grande economista
daqui da cidade, professor da Universidade de Brasília, o economista Dércio
Garcia Munhoz.
Por fim, a prata da Casa, do Congresso Nacional. Em primeiro lugar,
Herbert Levy, homem de uma vasta experiência empresarial, banqueiro também, um deputadO que tem criticado acerbamente, como eu tenhO feito, a
política econômica. Seria verdadeiro desafio que o Governo fazia,
entregando-lhe a condução da política econômica. Antes de dizer outro nome
do Congresso NaciOnal, acorre-me apontar o de Olavo SetúOal, que foi um
extraordinário governador da Cidade- de São Paulo, sempre apontado como
ffiinisteriâvel. Se o Presidente acolhesse esta sugestão, nomeando Olavo Setúbal, não seria um simples estender de mão·, mas um verdadeiro abraço de envolvimento enl vilstos setores da Oposição. Coisa muito mais significativa
que um simples abraço.
E, por fim, este nosso polivalente, esta fulgura~ te inteligência desta Cas~
que _é Jarbas Passarinho, j<l Ministro p_Or duas vezes. Não ê ele econOmTsta;mas a sua inteligência é tamanha, é tãO singular, que todos nós podemos avalisar: Jarbas Passarinho pode jogar em qualquer posição de qualquer time m-inisterial.
O Sr... Almir Pinto -

É o homem- dos onze instrumentos.

. ü SR,LUIZ CAVALCANTE ::-:.Muito_ obrigado.

O Sr. Almir Pinto - Estou acomp~nhando com muita atenção, comO
sempre a merece V. Ex~~. seu pronundã.rnento, pofs V. Ex~ aponta nomes, na
verdade, de cardeais da economia brasileira. Notei a sua preferência por um.
Acredito que V. Ex.', quando Governador de Alagoas, teve a sua visão voltada para os problemas económicos e, cOm o seu olho clínico, escolheu aquele
Secretário de Fazenda que melhor lhe pareceu. Vemos uma seqüência de ilustres professores de Economia. É o caso de se dizer: é escolher um para MiniStro e não custaria nada se se fizesse u_m Conselho Econômico, aprov-eitando
outros elementos de invulgar qualidade, da capacitação, que V. Ex•. reconhece, e todos também, nós uma espécie de Conselho Econômico, para a discussão dos problemas nacionais. O Ministro, então, executaria. É um problema
tão sêrio -V. Ex~ o reconhece, e todos nós reconhecemos- que talvez precisass_erri o MiniStro do Planejamento e Ministro da Fazenda de vários conselheiros com que se .aconselhassem e discutissem o problema. Seria em nível
mais elevado do que uma assessoria - o Conselho Económico da Nação.
Esta é idéia que me surgiu diante dos nomes ilustres de economistas de renome que V. Ex• aponta dentro do nosso País.

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado, nobre Senador Almir
Pinto.
Nossas opiniões são igualmente valiosas. As minhas não têm nenhuma
superioridade sobre as de V. Ex~., mas, para mim, conselho ê a maneira de se
delongar a solução dos problemas. Conselho, temos já existente. É o Conselho Monetário Nacional. No entanto, é tão diluída a autoridade de um
membro de um Conselho que --:-- está na imprensa destes poucos dias - seus
votos estão sendo obtidos por telefone. Então, veja como os Conselhos se
abastardam.

3944

QuintaRfeira 7

Outubro de 1982

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Disse recentemente o Presidente Figueiredo;, "Meus Ministros fazem o
que eu determino e não o que eles querem~•. PerdoeM me o Presidente, não teM
nho nenhum propósito de machucá-lo ou ofendêlo, pois é um ilustre camarada de farda, homem digno sob todos os títulos, mas, esta frase~ uMeus MinisM
tros fazem o que eu determino e não o que eles querem", é uma simples frase,
porque nenhum presidente, nenhum soberano tem onisciência, ou jã teve erri
qualquer tempo, para dirigir todas as Pastas de um governo. Não tem sentido
isto. O Presidente quis ser generoso e tomar os ônus dos erros dos Ministros.
É verdade que o Presidente Figueiredo tem notável capacidade de trabalho, mas Sua Excelência não é nenhum Atlas para suster sozinho o edifício
governamental. Além do que, como bem disse o Poeta João Cabral de Melo
Neto: Um galo sozinho não tece uma manhã. E_le precisará sempre de outros
galos". E para tecer a tão ansiada manhã da alvorada econômico-financeira
do Brasil, urge que venham outros galos, pois ·os que aí estão, se muito cantam nada entoam.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, Sr. Senador Almir Pinto. (Muito bem.' Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PÓRTO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A crise do Direito é a expressão pela qual se pretende traduzir um amplo
espectro de inadequações do Direito às necessidades e aspirações da sociedade brasileira. Embora se manifeste em escala intf:rn-adonal, facilmente se
constata que essa crise vem entre nós alcançando proporções mais graves e,
conseqüentemente, impondo custos sociais, põlfticos e económicos mais &amâ.ticos.
Entre as inadequações do Direito às necessidades e aspirações da sociedade brasileira está -a falta de uma Justiça especíalizada para disciplinar ou regular as relações específicas da atividade rural.
A Justiça, em nosso País, é um fenômeno e-inínentêmC::nte urbano, embOra prevaleça no campo um sem-número de questões que necessitam ser resol--vidas pelo J udiciârio.
Enquanto ísto, o Senhor Presidente da República cria o Ministérío EX~
traordinário para Assuntos FundiáriOs, o que coloca o problema agráriO no
âmbito da segurança l).acional, com todo o seu elenco de_ soluções repressivas
e unilaterais.
Há no País um Direito AgráriO autónOmo, já co'nsagrado na Emenda
Constitucional n9 10, de novembro de 1964, e nas Constituições- de 1967 e
1969. É o reconhecimento por parte do poder público da necessidade de se
disciplinarem, em normas específicas, -os problemas emergentes da atividade
rural. Há uma situação de vulnerabilidade no País à inquietação rural. Têmse avultado os conflitos- refereri.fes a·-questões de terra, que se tornam mais
ameaçadores na medida em que avança a fronteira agrícola com a criação de
novas frentes de expansão do setor primário da economia nacional.
Há uma necessidade urgente do órgão judicante que concilie os interesses da função social da propriedade fundiária, favoreceridO o 5em-estar dos
proprietários e dos trabalhadores que nela labutam; assegurando níveis satisM
fatórios de produtividade; protegendo a conservação dos recursos naturais e
observando a ampla legislação que regula as justas relações de trabalho e o
acesso à terra.
O Brasil é signatório da .. Declaração Universal dos Direitos do Homem''. Lá, está inscrito no artigo VIII:
"Todo homem tem direito a receber dos Tribunais competentes remédio efetivo para os atas que Viõlem ás direitos fundamentais
que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei."
Na Carta de Punta del Este, o Governo Brasileiro assumiu o compromisso, com as demais repúblicas americanas, de:
"lmpuisionar, respeitando as partícularidades de cada Pais,
programas de reforma agrária iritegfãl, encaminhada à efetiva transformação onde for necessária a modificação das estruturas dos injustos sistemas de posse e uso da terra, a fim -de substituir o regime

de latifúndios e minifúndio por: um sistema justo de propriedad_e, de
maneira que, complementada por crédito oportuno e adequado, assistência técnica, comercialização e distribuição dos seus produtos,
a terra se constitua, para o homem que a trabalha, em base da sua
estabilidade econômíca. fllridamental ao seu crescente bem-estar e
garantia de sua liberdade e dignidade."
O Brasil fez o... Estatuto da Terra". Com ele editaram-se cerca de três mil
normas legais e administrativas. Somem-se a essa legislação os Códigos, a
CLT, decretos-leis, decretos, resoluções e portarias, ao longo da nossa história procesSuai. e há d_ese aferi! da necessidade de especialistas para compor
um quadro especial de Justiça Agrária.
Creio que, em face de toda essa complexa legislação, está implícita a urgente necessidade de criação de um órgão judicial autônomo, para garantirlhe o efetivo cumprimento, e assegurar a terra, como bem de produção, os
seus objetivos primordiais de pi'Odutividade e justiça social.
CreiO que ürrl dos graves focos da inquietação brasileira estâ na falta de
modernização do Poder Judiciário e no seu desaparelhamento. Sigo o pensamento de Max Weber, centrando as minhas reflexões sob o relevante aspecto
da aplicação do Direito. A questão básica a ser dirimida versa sobre a eficiênM
cia da administração da justiça, sensivelmente comprometida com a patologia da burocracia que tanto aflige a -~ociedade.
Reivindico, na reforma do Judiciário a ser complementada, a criação da
Justiça Rural. Que ela seja criada nos moldes da Justiça do Trabalho, com
Tribunal Superior, Tribunais Regionais e· Juntas de Conciliação e Julgamen-

to.
Que tenha como competência conciliar e julgar as questões oriundas das
relações reguladas pela legislação agrãría, inclusive conflitos de terras públicas ou particulares, terras devolutas, dissídios indiv~duais ou coletivos de na~
tureza rural, desapropriação para Reforma Agrária, aplicação e incidência do
Imposto Territorial Rural, contratos agrícolas, acidentes de trabalho rural,
contratos de arrendamento, parceira e empreitada rural; questões relativas à
assistência e proteçà6 a natureza e a economia rural, crédito, usucapião e difeitos de vizinhança, de tapumes, etc. Enfim, toda a interpretação e julgamento de leis agrárias ou matéria juridicoMrural quando versarem interesses deferidos em lei.
Tenho-me preocupado, ao longo de todos estes anos de militância política, com a questão da terra no quadro geral de desenvolvimento brasileiro.
Tenho-me espantado com o__ crescente êxodo da população rural e a entrada
do capital multinaci0it3J no campo. Em paralelo, o uso do solo e da água, a
aplicação de fertilizantes, a conservação dos recursos naturais e a tecnologia
aplicada a lavoura. Teriho refletido sobre a expansão de fronteira agrícola e a
preServaçãO dos nossós recursos florestaiS e dO equilíbrio biótico.Temos de refletir com muita seriedade sobre estes temas, que têm de passar pelo exame de uma justiça especializada, cumpridora das diretrizes e bases
dO deSerwolviinento harmônico, peculiar ~justo da economia e da s_ociedade
brasileiras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Esgotada a lista de oradores.
A Presidência designa para Ordem do Dia da sessão de amanhã
Trabalho das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais havendo que tratar,
declaro encerrada a sessão.

( Levantil-Se a sessão às 15 horas e 40 minutos.)

ANEXO I AO ATO N' 40/1982
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
CONCEITO 1 (MERECIMENTO)
!-GRUPO -cATIVIDADES DE APOIO LEGISLATIVO
3- Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Legislativa
Onde se lê:
B- Classe "Única"

Da ReíerênciaNS-15 para NS-16
6.

Jorge Antônio Soares
Leia-se:

8- Classe "Única''

Da Referência NS-15 para NS-16
6.

Jorge Antônio Gonçalves
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Leia-se;

CONCEITO Z (ANTIGUIDADE)

1-GRUPO-ATIVIDADES DEAPO!O LEGlSLATlVO
2- Categoria Funcional de lnspetor de Segurança Legislativa
Onde se lê:
B- Classe "Única"
Da Referência NS-14 para NS-15
1. Guanair Gomes Vial
2. Eleotério Rodrigues
3. José Leão Ferreira
4. Márcío José Alves Romani
5. Luiz Lira Leal
6. Abdon Vicente Martins

Da Referência NS-14 para NS-15
1.
2.
3-~

4.
.5.

Guanair Gomes Vial
Eleotério Rodrigues
José Leão Ferreira
Márcio José Alves Romani
Luiz Lira Leal

Republica-se por haver saído com incorreções no DCN-II 1982.

de 29-9-

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DlrcltELAÇOES EXTERIORES
11• REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 1982
Às onze horas, do dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e
dois, na Sala de reuniões da Comissao, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a
Presidência do Senhor Senador Paulo Brossard, J9 Vice-Presidente no exercíciO- da presidência, reúne.:s.e a Comissão de Relações Exteriores, com a presença da Senhora Senadora Dulce Braga e dos Senhores Senadores Saldanha
Derzi, Moacyr Dalla, João Calmon, Bernardino Viana, Josê Sarney e Lomanto Júnior.
Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores
Luiz Viana, Tarso Dutra, Amaral Peixoto, Aloysio Chaves, Lourival Baptista, Evelásio Vieírã., José Richa, Mauro Benevides, Marcos Freire, Tancredo
Neves e Leite Chaves.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é- dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Presidente esclarece à Comissão, que a reunião
terá por finalidade a apreciação das matérias constinites da pauta, previamente distribuída, e ainda, ouvir as exposições que farão os Senhores Luiz Paulo
Lindenberg Sette e João Tabajara de Oliveira, indicados para exercerem as
funções de Embaix!;ldores do Brasil em Tóquio e jiiiifó à República da Bolívia, respectivamente, sobre as missões que desempenharão. Salientando, que
para tal finalídade, a reunião deverã ser em caráter secreto. D~sa forma, a~
tes de conceder a palavra ao primeiro expositor, o Senhor Prestdente determina que a reunião se torne secreta, para ouvir os referidos Diplomatas, bem
como, para deliberar sobre as seguintes matérias: Mensagem n9 193, de 1982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor João Tabajara de Oliveira, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Bolívia. Relator: Senador Saldanha Derzi. Mensagem n9 194, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do S60ado Federal, a escolha do Senmhor Luiz Paulo Lindenberg
Sette, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de D_iplomata, para exercer a
função de Embaixador _do Brasil em Tóquio. Relator: Senador Paulo Brossard. E, Mensagem n9 195, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do Senhor Raymundo
Nonato Loyola de Castro._Mínisti:'o de Primeira C!asse, da Carreira de Diplomata, para exercer a funÇão de Embaixador do Brasil junto ao Estado do Coveite~ Relator: Senador Moacyr Dalla.
Reaberta a reunião, em cúáter público, o Senhor Presidente agradece a
presença de todos e declara cumprida a finalidade da mesma.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e
aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
12• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
Às onze horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e dois, na Sã.l~ de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho,
sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, reúne-~e a Comissão de RelaçÕC$ Ext~riores, com a presença da Senhora Senadora Dulce
Braga e dos Senhores Senadores Aloysio Çhaves, Jt;>~O Calmon, Berna.rdino
Viana, Martins Filho, Saldanha Derzi, Paulo Brossard, Amaral Petxoto,
Lourival Baptista e Lomanto Júnior.

Deixam de comparecer por motivo justifiCado, os Senhores Senadores
Tars_o Outra, José Sarney, Eveláslo Vieira, José Richa, Mauro Benevides,
Marcos Freire, Tancredo Neves e Leite Chaves.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da reunfão ·anterior; que é dada por aprovada. Prosse_guinâo, õ Senhor Presidente comunica que a reunião terá por finalidade, apreciação das matérias constantes da pauta, bem como, ouvir a exposição que farã o Senhor Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, indicado
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa
do Marfim; acerca da missão que desempenharA. Dessa forma, encontrandose presente o referido Diplomata, o Senhor Presidente antes de conceder-lhe a
palavra, determina que a reunião torne-se secreta, para oU.vi:..Io, e ainda, para
delib_erar sobre a Mensagem n9 209, de 1982, do Senhor Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do. Se11~o~
Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador junto à República
da Costa do Marfim. Relator: Senador Lourival Baptista.
Reaberta a reunião em caráter público, o Senhor Presidente, conforme
deliberação da Comissão, determina o adiamento na apreciação das Mensagens Presidenciais n9s 207 e 208, de 1982, através das quais, são submetidos à
aprovação do Senado Federal as escolhas dos Senhores David Silveira da
Mota Júnior e Affonso Arinos de Mello Franco, para exercerem as funções
de Embaixadores do Brasil junto ao Reino_ da Bélgica e República ,da Venezuela, respectivamente; a fim de que sejam antes ouvidos pela Comissão,
sobre as missões que desempenharão. A seguir, concede a palavra ao Senhor
Senador Lomanto Júnior, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo n<? 17, de 1982, que "aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República Federatíva do Brasil e o Governo da República Popular de Moçambique, concluído em Brasília, a 15 de setembro de
1981 ... Apresentado o parecer, e não havendo quem queira fazer uso da palavra para discutir, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Assinando sem voto, o Senhor Senador Martins Filho.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo
Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata que lida
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
4• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
As dezesseis horas -d~-dia ~inte e nov~ de setembro de mil novecentos e
oitenta e dois, na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Leite Chaves - Presidente, Martins Filho, José Richa, Benedito Canellas, Benedito Ferreira e Jo_ão Lúcio, reúne-se a Comissão de Agricultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores.
João Calmon e Mendes Canale.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias constantes da Pauta, são relatados os seguintes Projetas:
Pelo Senhor Senador José Richa:
Parecer favorável nos termos da emenda n9 1-CA ao Proj_eto de Lei da
Câmara n<1 U45, de -1982, que "autoriza o Poder Executivo a conceder direito
real de uso sobre as ãieas de terras que riJ.argeiam as rodovias".
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Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovadO.
Pelo Senhor Senador Benedito Ferreira:
Parecer favoráVel ao Projeto de Lei da Câmara ri'f79, de 1982, que ..autoriza a doação- ao Estado de Goiás, do imóve"l que -mencion-a no mu-nicíPio
de Pedro Afonso, naquele Estado.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu,
Sergio da Fonseca Braga, Assistente da Comissão, lavrei a pliSente Ata que,
lida e aprovada serâ assinada pelo Senhor Presidente.
<;<>MISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
9• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1982
As dez horas do dia trinta de setembro de mil novecentos e oitenta e dois,
na Sala de Reuniões da Comissão, presentes os Senhores Senadores Aderbal
Jurema, João Calmon, Eunice Michiles, Laélia de Alcântara, João Lúcio e
Gabriel Hermes, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de -comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores
Tarso Outra, José Sarney, Franco Montoro, Pedro Simon e Gastão MUller.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos com a dispensa da
leitura da Ata da Reunião anterior, que ê dada como aprovada.
Passando-se à apreciação das matérias coristantes da pauta, são relatados os seguintes Projetas:_
Pelo _Senhor Senador João Calmon:
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n9 86, de 1982, que .. autoriza a Universidade Federàl do Rio Grande do Sul a transferir, para o Patrimônio da Universidade Federal de Santa Maria, bens imóveiS localizados
em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Pela Senhora Senadora Laélia de Alcântara:
Parecer favorável ao Projeto de Decreto -LegiSlativo ri~,- II~ d~ 198 I, que
.. aprova o texto do Acordo de Cooperação no Campo dos UsOs PacífiCos da
Energia Nuclear, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República do Peru, em"L.iirli, -a 26 de junho de 1981".

Outubro de 1982

- CoTOclldo em discussão e vot?ção, é o parecer aprovado.
Nada mais. havetl~O .a tratar,_e~cerra-s~ a r.eunião e, para constar, eu,
Sergio da Fons~c~ _Bra'ga, ÀssiSiÇ~t~ da Co~is;ão: favrei a presente Ata que,
lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
5• REUNIÃO (EXTRAORDINÂRIA), REALIZADA
EM 29 DE SETEMBRO DE 1982
Às onze horas do dia vinte e nove de setembro de mil no'{'ecentos e oitenta e dois, na Sala ·ae Reuniões da COinissãO; Ali Ãlexandre Cos-ta, Presentes
os Senhores Senadores, Lourival Baptista, Presidente, Bernardino Viana,
Marfins Filho, Saldanha Derzi, Murilo Badaró e Almir Pinto, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Beneditq ~errei_ra, Lãzaro _Barbo~a, _Mauro_ Benevides, Henrique Santillo,
Dirceu Cai"doSo·e MÇ"Acyr .Qa_lla.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos, e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como
aprovada.
Prosseguindo,- o Seiiliõr PresídeD.te con~ede a palavra ao Senhor Senador
Bernardino Viana, que emite parecer favorâvel ao Projeto de Lei do Senado
n9 182, de 1982, que "autoriza o GOverne;> do Distrito Federal a contrair empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do Programa de Aglomerados Urbanos". Posto em di~cu~são_e,_ em sC?guida, em votação, o parecer, é o
mesmo aprovado por unanimidade!. Co-ntinuando com a palavra o Senhor Senador Bernardino Viana, qu~ emite parecer favorável aO Projeto de Lei do
Senado n~'" 183, de 1982, que .. autori~a q Governo do Distrito Federal a contratar empréstimo para aparelhamento do Hospital Regional da Asa Norte".
~osto em. discussão e, em segU_ida, em v_otação, o parecer, é o mesmo aprovado por unariiniidade.
N·ada mais havendo a_ trâtar encerra-sç a reunião, lavrando eu, Kleber
Alcoforado Lacerda, Assistente da Çqmissão, a presente Ata que lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 153• SESSÃO, EM 7 DE Ot!TIJBRO DE

1982

1.! -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•S 213 a 218/82 (n•s 407 a 412/82, na origem), restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados.
1.2.2- Ofícios do Sr. J9-8ecretário da Câmara dos Deputados

N9 322/8)., encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9
17(80 (n• 250/79, na Casa de origem), que altera o art. 88 da Lei n• 5.108,
de 21-9-66- Código Nacional de Trânsito~ (Projeto que se transformou
na Lei n• 7.031, de 20-9-82).
N9 326/82, .comunicando a aprovação do substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara n• 93/82 (n• 6.246/81,- na Casa de origem), que
prorroga, por 2 anos, a validade do Concurso de Fiscais de Tributos Federais. (PrOjeto -ellv-iadÕ à SanÇão- em 6~10-8-2}.- - -

1.2.3 - Pareceres
- Referentes às seguintes matérias:
"Projetes de Lei da Câmara n•s 63(81 e 28/82; Emenda n• 1, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n9 80/79; e Projetas de Lei do_Senado
n•s 277(80 e 366/79.
1.2.4- Djscurso do Expediente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Considerações sobre o balanço de pagamento do País, correspondente ao exercício de 1982.
1.3- ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- MESA DIRETORA
:F- LIDERES E V1CE-LIDERES DE PARTIDOS

· 4 ~ co!Vtl'osiçÃ.o DAS

C:ol\11S'sôE:s PERMANENTES

ATA DA 153• SESSÃO, EM 7 DE OUTUBRO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDf:NCIA DO SR. ALMIR PINTO

E_ lido o seguinte

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Raimundo Parente- Alexandre Costa- Almir Pinto- Martins Filho
- Cunha Lima - Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Lomanto Júnior João Calmon- Amaral Peixoto- Benedito Ferreira_- Gastão MUllerJosé Fragelli -'Leite Chaves- Lenoir Vargas.

o SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de presença acusa o com,
parecimento de IS Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l9MSecretârio procedCrâ à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
N• 213/82 (n• 407/82, na origem), de 5 do corrente, referente a<> Projeto
de Lei do Senado n• 187, de 1979 (n• 2.834/80, na Câmara dos Deputados),
de auto'ria do Senador Aloysio Chaves, que revoga o § 39 do art. 899, o art.
902 e seus parágrafOs, e modifica a redação da alíneafdo inciso I do art. 702,
alínea b do art. 894, 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.
(Projeto que se transfonnou na Lei n• 7.033, de 5 de outubro de 1982.)

da
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N• 214/82 (n• 408/82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei do Senado n~ 138, de 1982-DF, que estende, aos Conselheiros, Auditores e Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o_ disposto
na Lei nv 6.554, de 21 de agosto de 1978, e dâ outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n• 7.034, de 5 de outubro 1e 1982.)
N• 215/82 (n• 409/82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 94, de 1982 (n' 6.016/82, na Casa de origem), que altera
o valor da retribuição dos cargos que especifica, constantes do Anexo I do
Decreto-lei n• 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
(Projeto que se transformou na Lei nv 7.035, de 5 de outubro de 1982.)
N• 216/82 (n• 410/82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei do Senado n'>' 183, de 1982-DF, que autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo para aparelhamento do Hospital Regional da
Asa Norte.
(Projeto que se transformou na Lei n• 7.036, de 5 de outubro de 1982.)
N• 217/82 (n9411 /82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 80, de 1982 (n• 5.!24/81, na Casa de origem), que dã
nova redação ao art. 100 da Lei nv 4.024, de 20 de dezembro de 1961, relativo
~ transferência de alunos, de qualquer nível, de uma para outra instituição de
ensino.
(Projeto que se transformou na Lei n• 7.037, de 5 de outubro de 1982.)
N• 218/82 (n• 412/82, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 118, de 1982 (n• 6.489/82, na Casa de origem), que altera
a estrutura da categoria funcional de Têcfiico~-em Comunicação Social do
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, e dâ outras providências.
(Projeto que se fransformou na Lei n• 7.038, de 5 de dezembro de 1982.)

OFlCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
Nv 322/82, de 5 de outubro do corrente ano, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n• 17 de 1980 (n• 250/79, na Casa de origem),
que altera o art. 88 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito. (Projeto que se transformou na Lei n'>' 7.031, de 20 de setembro de 1982.)
N7 326/82, de 6 de outubro do corrente ano, comunicando a aprovação
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 93, de 1982 (n•
6246/81, na Casa de origem), que prorroga, por 2 (dois) anos, a validade do
Concurso de Fiscais de Tributos Federais. (Projeto enviado à sanção em 6~1082.)

PARECERES
PARECER N• 877, DE 1982
Da Comissão de Constituitão e Justiça, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n9 63, de 1981 (n9 2.087-C, de 1979, na Casa de origem),
que "modifica a redação do§ 2'>' do artigo 20 da Lei n'? 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil".

Relator: Senador Leite Chaves
O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, altera a redação do§ 2• do artigo 20 do Código de Processo Civil~ Lei n• 5.869, de II
de janeiro de 1973 - , para estabelecer, na forma de Emenda Substitutiva da
douta Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa, que as despesas judiciaiS "abrangem não só as custas dos afos do processo, como também a inde..
nização de viagem, diãrias de testemunhas e a remuneração do perito e do as~
sistente técnico".
Cumpre-nos observar; na apreciaÇão desse Substitutivo, que ele objetiva
- na expressão do próprio Deputado Nilson Gibson, seu autor-. permitir
que '""o legislador esclareça, de uma vez por todas, que a sucumbência inclui
as despesas com os peritos e assistentes".
Verifica-se, pois, que o Substitutivo apenas melhorou o texto original,
tornando-o explícito.
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PARECER N• 878, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n'? 28, de 1982 (n'? 1.096-B, de 1979, na Casa de origem),
que "permite a impetração de mandado de segurança contra atos de
autoridade do ensino particular, de qualquer grau".

Relator: Senador Franco Montoro
O projeto sob exame, originário da Câmara dos Deputados, altera a redação do§ I• doart. !•da Lei n• 1.~33, de31 de dezembro de 1951-qu~ "altera disposições do Código de Processo Civil, relativas ao mandado de segurança"-, com o objetivo de, desdobrando-o em alíneas, introduzir no elenco
das pessoas que a lei considera autoridade, para efeito da concessão daquela
medida jurídica~ "'os administradores ou representantes de entidades de ensi~
no particular, de qualquer grau".
A matêria foi aprovada na outra Casa legislativa, na forma da Emenda
oferecida na Comissão de Constituição e Justiça pelo saudoso Deputado
Djalma Marinho, e que lhe deu a forma atual, sucinta e objetiva.
Diante do exposto e inexistindo óbices quanto ao aspecto jurídicoconstitucional, nosso parecer é peta sua aprovação, nos termos da emenda
adotada pela Câmara.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves, Presidente- Franco Montoro, Relator -Raimundo Parente- Aderba/ Jurema-

Martins Filho- Bernardino Viana- José Fragel/i- Dulce Braga- Lenoir
Vargas - Benedito Canelas - João Calmon - Murilo Badaró.
PARECER N• 879, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda n'? 1, de
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado nv 80, de 1979, que "estabelece
que as emi_ssoras de televisão e rádio promoverão programas de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municipais, destinados à
educatão política da população".

Relator: Senador Murilo Badaró
O presente projeto jâ foi debatido nesta Comissão, que concluiu, contra
o voto do Senador Nelson Carneiro, pela sua inconstitucionalidade, injuridicidade e inoportunidade.
Cabe..nos apreciar, agora, a Emenda de Plenário n'>' I, de autoria do
nobre Senador Franco Montoro- também o autor do projeto-, o qual, na
sua nova Justificação, admite que a finalidade da Emenda foi apenas possibilitar o reexame da proposição neste órgão técnico.
Não encontramos qualquer motivação, de natureza jurídica ou poHtica,
para alterar o Parecer anterior.
Ao contrário, fatos novos confirmam nossas impressões anteriores: primeiro, o de que, nesse interregno de tempo, ampliam-se, de maneira evidente,
as condições progressivamente oferecidas pelo Senhor Presidente da República para a efetivação da meta governamental de consolidar, em nosso País,
uma autêntica democracia; segundo, a Emenda formulada ao Projeto cria novos encargos, de difícil execução, para a empresa privada concessionãria dos
serviços de rádio _e televisão.
São do conhecimento público_ os_estudos que, na área governamental, se
agilizam a fim de que, com a revogação da chamada Lei Falcão, se implante,
em nosso País, um sistema de comunicação mais autêntico entre os partidos
políticos e a opinião pública nacionaL Tais eStudos naturalmente levam em
conta princípios adotados pela nossa filosofia política, quais sejam, entre outrOS; o da não int~:<r'\l'enção nas atividades econômicas das empresas, a não ser
nos casos excepcionais definidos na Constituição.
Aprofunda-se, pois, a inoportunidade de um projetO que busca soluções
que não se harmonizam com o nosso regime de livre empresa.

Isto posto, e como inexistem óbices quantO . ao aspecto jurídicoconstitucional, nosso Parecer é pela aprovação do presep.te projeto.

Isto posto, e reportando-nos às razões aduzidas no Parecer anterior, opinamos pela rejeição da Emenda n'? 1 de Plenário, por inconstitucional, injurídica e inOportuna.

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982.- Aloysio Chaves. Presidente -Leite Chaves, Relator - Raimundo Parente- Aderbal Jurema -

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1982. - Aloysio Chaves, Presi-: _
dente- Murilo Badaró, Relator- Raimundo Parente- Aderbal Jurema-

Dulce Braga - Murilo Badaró- Lenoir Vargas - Benedito Canelas- João
Calmon - Bernardino Viana.

Dulce Braga- Benedito Canelas -João Calmon- Martins Filho- Bernardino Viana.
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PARECERES NoS 880 E 881, DE 1982

Sobre o Projeto de Lei do Senado no 277, de 1980, que obriga as
empresas à remessa de uma via da relação de todos os seus empregados ao sindicato representativo da respectiva categoria profissional.
PARECER No 880, DE 1982

Da Comissão de ConstituiÇão -e Justiça
Relator: Senador Amaral Furlan
O projeto sob apreciaÇão, subscrito pelo eminente Senador Nelson Carneiro, visa a tornar obrigatório, por parte das empresas, a remessa da relação
de seus empregados ao sindicato representativo da r~spectiva categoria profissionaL
Com efeito, o artigo 360 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que toda empresa compreendida na enumeração do artigo 352, § l'~' daquela Lei, qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar
anualmente às repartições competentes do Ministêdo do TrabalhO; de 2 de
maio a 30 de junho, uma relação, em três vias, de todos os seus empregados,
segundo o modelo que for expedido.
O projeto intenta, pois, com a inserção de um parágrafo 49, que igualmente seja remetido, pelas empresas, uma via da felação de todos os_seus empregados ao sindicato da respectiva categoria profissional.
A idéia projetada nos parece salutar, em face da importância que a CLT
confere aos sindicatos, haja vista as numerosas prerrogativas arroladas no artigo 513 do diploma trabalhista.
Parece-nos oportuno, para o funcionamento da instituição sindical, a
adoção desta providência, na medida em que os sindicatos ficarão em condições de exercer fiscalização ao lado daquela que ê efetuada pelo Ministério
do Trabalho, no que diz respeito à observância da proporção dos dois terços
de empregados brasileiros nas empresas competentes.
Nessa conformidade, reconhecendo a juridicíd3.Cie e constitucionalidade
da matéria, na esfera de competência regimental desta Comissão, opinamos,
igualmente quanto ao mérito. pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1982.- Aloysio Chaves, Presidente- Amaral Furlan, Relator- Bernardino Viana- Aderbal JuremaJosé Fragelli- Humberto Lucena- Martins FilhO- Nelson CarneiroRaimundo Pa'rente.
PARECER No 881, DE 1982

Da Comissão de Legislação Social
Relatora: Senadora Eunice Michelis
O projeto sob exame, d~ autoria do eminente s·enador Nelson Carneiro,
objetiva estender às empresas a obrigatoriedade de que trata o artigo 360 da
Con3olidação das Leis do Trabalho, qual seja a de remeterem, igualmel)te, a
relação de seus empregados ao sindicato represenlativo da respectiva categoria profissionaL
Com efeito, a medida nos parece oportuna, proporcionando aos sindicatos a relação de empregados, para observância da chamada "lei dos dois
terços".
Seria desnecessário enfatizar a destacada missão dos sindicatos, cujas
prerrogativas, previstas no artigo 513 da CLT, dão uma mostra de sUa i?Jportância na defesa dos direitos do trabalhador.
A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça analisou e ~provou o
projeto, igualmente quanto ao mérito.
No âmbito de competência regimental desta Comissão, não poderíamos
deixar de enaltecer a oportunidade do projeto, razão pela qual opinamos pela
sua aprovação.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982.- Raimundo Parente, Presidente-- EuniCe Michiles, Relator- Lenoir Vargas- Almir Pinto- Aloysio Chaves - José Frage/li- Moacyr Da/la.
PARECERES NoS 882 E 883, DE 1982

Sobre o Projeto de Lei do Senado no 366/79, que dispõe sobre o
término dos contratos de trabalho por tempo indeterminado e dá outras providências.
PARECER No 882, DE 1982
Da Comissão de Constituição e Justica

Relator: Senador Aloysio Chaves
O Projeto de Lei do Senado n• 366/79, proposto pelo eminente Senador
Nelson Carneiro, resulta de um trabalho elaborado pelo Dr. Calheiros Bon-

fim, encaminhado através do Instituto dos Advogados Brasileiros ao apresentador do Projeto.
Embora a ementa enuncie que o projeto pretende dispor s-obre o término
dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, em realidade o seu conteúdo denuncia intuito Inais ambicioso, pois-, no fundo, procura compatibilizar o instituto jurídico da esiabil!dade relativa ou imprópria com o regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ao mesmo tempo que ensaia flexibilizar o uso do dinheiro desse mesmo Fundo pelo trabalhador.
De infcio o Projeto contém um inconveniente que, entretanto, nos parece
superável: é que, se c-onvertido em Lei, virã aumentar a legislação complementar à Consolidação das Leis do Trabalho ao invés de modificá-la no próprio texto. Esse defeito, no entanto, poderia ser contornado se se tentasse encaixar as normas do Projeto no sistema da CLT.
Para que isso fosse possível, conviria subordinar os propósitos do projeto à linha inovadora que a CLT assumiu a respeito do assunto, a partir da
promulgação da Lei nº 6.514, de 22-12-?7, que deu nova redação ao capítulo
consolidado da Segurança e da Medicina dO Trabalho. h que aquele capftulo,
ao tratar dos órgãos encarregados desses assuntos nas empresas, versando a
_.1e5peito da constituição obrigatória da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), adotou, em seu art. 165, a teoria da nulidade da despedida
arbitrãria. Agora, segundo essa disposição legal, os titulares da representação
dos empregados nas CIPA(s) não poderão ser despedidos arbitrariamente,
definindo a lei como despedida arbitrária, aquela que não se f~ndar em movi~
to disciplinar, técnico, econômico ou financeirO. Se a despedida for colltestada pelo empreg<;!do> caberá à Justiça do Trabalho, uma vez provocada, averiguar se se verificaram quaisquer dos motivos previstos em lei, sob pena de ser
obrigado o empregador a reintegrar o empregado. Para melhor compreensão
do assunto, eis como se encontra redigido,_atualmente, o a_rt. 165 da CLT;
..Art. f65. -Üs titulares da representação dos empregados nas
CIPA(s) não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se
como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro".
Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a
existência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob
pena de ser condenado a reintegrar o empregado."
Pois bem, o projeto em apreciação, prelendendo manter linha parecida,
não chega, no entanto, à precisão da norma que se encontra vigente, pois resuine as hipóteses de despedida à prática da falta grave e à ocorrência de
.. motivo socialmente justificável". Se o conceito de falta grave jâ se encontra
sedimentado na lei, na doutrina e na jurisprudência, o mesmo não acontece
com a expressão extremamente vaga consubstanciada nas palavras "motivo
socialmente justificáVel".
É bem verdade que o projeto tenta expÚcitar que a dispensa serã socialmente justificável quando tiver c3usa relacionada com a pessoa do empregado e com circunstâncias objetivas derivadas' de comprovada necessidade de
funcionamento do estabelecimento em que aquele prestar serviços. Explicita,
outrossim, que quando o empregado puder ser aproveitado na mesma
função, ou em outra com ela compatível, na mesma empresa ou em outra integrante do mesmo grupo económico, a despedida serã socialmente injustificável. De qualquer maneira, nos parece que a expressão usada- umotivo so-cialmente justificáveP' - ê muito mais imprecisa do que a redação contida na
lei, que alia ao motivo de ordem disciplinar (justa causa ou falta grave), motivos de ordem técnica, econômica ou financeira, que, convenhamos, são termos muito mais adequados e claros do que- os utilizados no projeto.

A aplicação da teoria da nulidade da despedida arbitrária a outros dispositivos legais, parece-nos muitos mais apropriadO do que o modelo concebido
pelo projeto. Embora o conceito tradicional .de estabilidade contido na CLT
ainda continue a conviver paralelamente com o regime do FGTS, não mais
atende aos fins a que se destinava, pois este asfixiou o primeiro e provocou
uma desenfreada rotatividade de mão-de-obra ao invés de assegurar a permanência do trabalhador no emprego.
Não hâ dúvida, porém, que a compatibilidade da estabilidade com o
FGTS é possível, desde que eSte -voltC- a ser o que foi na origem: apenas um
fundo de indenizações trabalhistas e não um sistema alternativo com o da estabilidade no emprego. Enquanto a lei não terminar expressamente com a
possibilidade da opção entre os dois regimes, os problemas que surgiram com
o=-a dventq do FGTS persistirão. Eis a razão pela qual não acreditamos na eficâcía do mecanismo proposto, pois nos parece inteiramente desligado da realidade trabalhista atualmeflte existente no Pafs.
7
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O projeto, em que-pese a sua boa intenção, não consegue propor uma solução que atenda à problemãtica nacional do emprego. Por um lado, é excessivamente tímido; por outro, carece dos mecanismos necessários para abranger toda a realidade que pretende abarcar,
Se o propósito consiste em conter a desenfreada avalanche de despedidas
arbitrárias (individuais e coletivas), que geram o desemprego e o subemprego,
a solução estã c-ontida nas seguintes diretrizes:
a) eliminar a opção pelo FGTS, eliminação que, no entender de José
Martins Catharino, seria benéfica tanto à segurança do empregado como,
também, ao próprio BNH. Explica o renomado juslaboralista:
..As duas contas principais do FGTS seriam transformadas em
uma só, a das empresas, reduzindo-se custos administrativos, e
como a conta única será menos movimentada do que a dos atuais
optantes, as disponibilidades financeiras do BNH aumentariam.
Concomitantemente, aumentar-se-ia a ·aplicação em habitações populares, inclusive na infra-estrutura habitacional, e reduzir-se-iam
as construções de "espigões'' urbanos, muitos de luxo, fatores de especulação e inchação urbanas. Sem prejudicar a Situação de emprego na área" (Sistemas de Garantia de Emprego, in Estabilidade e
Fundo de Garantia, Simpósio prorriovido pelo Instituto de Direito
Social, Edições LTr, São Paulo, 1979, pãg. 36).
b) coordenar o desenvolvimento econômico com o sOcial, criando·se
quanto à estabilidade relativa ou imprópria, a peitas quatro motiVos autorizadores para a despedida: de ordem disciplinar, técnica, econômica ou financeira. Fora dessas quatro hipóteses, a despedida seria considerada arbitrãria, garantido ao trabalhador o seu emprego a partir de seis meses, como quer o
projeto, ou a partir de transcurso de tempo um pouco maior - talvez doze
meses - como sugerem alguns autores.
De qualquer maneira, pelos motivos apontados, a proposição feita atra·
vês do eminente Senador Nelson Carneiro necessitaria de uma reformulação
de tal monta, que melhor seria abandonâ~la para adotar um texto que melhor
se ajustasse à concepção moderna da nulidade da despedida arbitrária.
Nos termos em que estâ redigido, meu voto é pela constitucionalidade e
juridicidade da proposição, mas contra sua aprovação, no mérito.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1980.- Henrique de La Rocque, Presidente- Aloysio Chaves. Relator- Nelson Carneiro, sem voto- Tancredo
Neves- Lázaro Barboza- Moacyr Da/la- Aderbal Jurema- Bernardino
Viana - Hugo Ramos.

PARECER N• 883, DE 1982
Da Comissão de Legislação Social

Relator: Senador Lenoir Vargas.
Com base em estudo realizado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros,
em colaboração com. o ilustre jurista Calheiros Bonfim, o eminente Senador
Nelson Carneiro submete à apreciação do Congresso Nacional o presente
projeto que visa a disciplinar a rescisão dos contratos de trabalho, por tempo
·indeterminado, por iniciativa do empregador.
A matéria foi cuidadosamente examinada pelo eminente Senador Aloysio Chaves que, emproficuo e erudito parecer, oferecido pe"i'ante-ã: Comissão
de Constituição e Justiça desta Casa, concluiu por desaconselhar a aprovação
do projeto quanto ao seu mérito, embora, na forma n::gimental, conclua pela
sua juridicidade e constitucionalidadade.
Participando, também, o Senador Aloysio Chaves dos trabalhos desta
Comissão e, considerando que o seu parecer esgota sobre todos os ângulos a
anãlise da proposição, iriclusive quanto aos seus reflexos no campo do Direito Social do Trabalho, entendemos que seria uma demasia reapreciarmos a
proposição apenas sob uma forma ou estilo diverso, pois que, como dissemos, nada a mais, no fundo ou no mérito, haveria que acrescentar.
Nesse sentido, conviria, apenas, transcrever alguns trechos do mencionado parecer, embora o perfilhemos em sua íntegra. Diz S. Ex':

.. n. o projeto tenta explicitar que a díspensa será socialmente
justificável quando tiver causa relacionada com a pessoa do empregado e com circunstâncias objetivas derivadas de comprovada necessidade de funcionamento do estabelecimento em que aquele prestar serviços. Explicita, outrossim, que quando o empregado puder
ser aproveitado na mesma função,--ou em ourracom ela compatível,
na mesma empresa ou em outra integrante do mesmo grupo económico, a despedida será sociahnente injustificável. De qualquer maneira, nos parece que a expressão usada- umotivo socialmente justificável" - é muito mais imprecisa do que a redação contida na lei,
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que alia ao motivo de ordem disciplinar Gusta causa ou falta grave),
motivos de ordem técnica, econômica ou financeira, que, convenhaM
mos, são termos muito mais adequados e claros do que os utilizados
no projeto.
A aplicação da teoria da nulidade da despedida arbitrária a ou~
tros dispositivos legais, parece-nos muito mais apropriado do que o
modelo concebido pelo projeto.Embora o conceito tradicional de
estabilidade contido na CLT ainda continue a conviver paralelamente com o regime do FGTS, não mais atende aos fins a que se
destinava, pois este asfixiou ri primeiro e provocou uma desenfreada
rotatividade de mão-de-obra ao invés de assegurar a permanência
do trabalhador no emprego.
Não hâ dúvida, porém, que a compatibilidade da estabilidade
com o FGTS é possível, desde que este volte a ser o que foi na orígem: apenas um fundo de indenizações trabalhistas e não um sistema alternativo com o da estabilidade no emprego. Enquanto a lei
não terminar expressamente com a possibilidade da opção entre os
dois regimes, os problemas que surgiram com o advento do FGTS
persistirão. Eis a razão pela qual não acreditamos na eficácia do mecanismo proposto, pois nos parece inteiramente desligado da realidade trabalhista atualmente existente no País.
O projeto, em que pese a sua boa intenção, não consegue propor uma solução que atenda à problemática nacional do emprego.
Por um lado, é excessivamente t!mido; por outro lado, carece dos
mecanismos necessâria'S para abranger toda a realidade que preten'!_,__....
de abarcar."
Corroborando, portanto, o parecer aprovado pela douta Comissão de
Constituição e Justiça, manifestamo-nos, também, pela rejeição do Projeto.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1982. - Raimundo Parente, Pre~
sidente - Lenoir Vargas, Relator - Almir Pinto -José Fragelli- Aloysir
Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente lido vai à publicação.
Há orador inscrito.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores;
Desejo focalizar tão-somente as agruras do fechamento do nosso balanço de pagamentos este ano. E, para enfatizar o pro_blema, começo por ler
declarações do Ministro Delfim Netto, em O Globo, de 1.,.. de abril do ano passado, sob o título: Delfim: Dias difíceis passaram. País agora deverá superar
crise."
E começa a notícia desta maneira:
H

BRASIL! A (O GLOBO}- O Ministro do Planejamento, Delfim Netto, disse ontem em entrevista ao O Globo, que os momentos
mais .difícíes- da execução da política econômica do Governo jâ pãssaram e que, finalmente, o País conta com as condições necessãrias
para que os problemas do balanço de pagamentos, inflação e adaptação a crise de energia começou a regredir.
Isto esperava o Sr. Ministrá Delfim Netto há pouco mais de um ano,
precisamente em abril de 1981, isto é, que os problemas do balanço de pagamentos e da inflação começassem a regredir. Em vez de regressão houve re~
crudescimento, pois os problemas aceleraram~se. E hoje o fechamento do balanço de pagamento é um espantalho, um verdadeiro expectro, o ponto mais
crucial dos nossos problemas financeíros. Não que haja perigo de não fechar~
mos o balanço, visto que temos ainda 6 bilhões e tantos de reservas internacinaís, mas se lançarmos mão de toda esta dinheima sem reservas e ninguém
vence guerra sem reservas, principalmente as guerras econômicas.
Vemos, Sr. Presidente, que os Mínístros da área económica andam ago~
ra, de ceca e meca, tentando obter empréstimos junto aos banqueiros internacionais. Estes, porêm, estão com as barb~s de n1olho desde a concordata do
México e 1 portanto, estão se fazendo de rogados e impondo mais rigorosas
condições- Condições de.segU.ran.Ça-e~condiçõeS de lucro- para a concessão
dos seus empréstimos.
Já, ontem, aludi ao que disse o Ministro Camilo Penna e vou repetir,
porque acho as declarações de S. Ex.' muito eloqddentes, além do que foram
exaradas por um homem da maior responsabilidade. A 27 de fevereiro deste
ano, o Ministro declarou aos jornais:
Brasí1ia - '~Para emprestar uma parte dos dólares de que necessitamos para amortizãr nóssa dívida externa, os credores doBra-
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sil estão fazendo exigências insuportáveis; ohrigam-nos a compr3.r I
para nos emprestar 2"
Então, só obtemos dois dólares emprestados se assumirmos o compromisso ou se, previamente, comprarmos um dólar em mercadorias estrangeiras.
R a propósito dessa exigência, ainda anteontem O Estado de S. Paulo revelava o desapontamento de ilustre empresário paulista neste tópico que
transcrevo:
"Agora só podemos lamentar", afirmou ontem Luís Biagi, direter do grupo Zanini, ao saber que o ministro do Planejamento,
Delfim Netto, acabara de assinar contrato entre a ELETROBRÃS e
o Banco Mitsubishi, em Tóquio, no valor deUS$ 13 milhões para
financiamento à aquisição de equipamentos e mais US$ 62 milhões
de crêdito financeiro, destinados às duas unidades de 25 mil quilowatts da termelétrica de Balbina, perto de Manaus ... Tínhamos esperança de que o ministro, conhecedor das dificuldades da indüstria
nacional, da falta de serviços no País e da capacitação do parque
instalado, não fosse adquirir equipamentos no Jãpão"~ disse.
Acontece que o Ministro não tinha outra safda: nós precisamos dos dóla-

res e temos de nos curvar às exigências de quem os têm.
Mas, Sr. Presidente, a meu ver, hâ uma solução, embora parcial, que foi
desdenhada, incompreensivelmente desdenhada. E, neste desdém, nós temos
a responsabilidade maior. E: que estão nesta Casa, desde algum tempo, vários
pedidos de empréstimos de Estados da Federação a estabelecimentos estran~
geiros, 13 dos quais vêm rolando, vegetando, desde 1981. Ao todo tramitam
21 pedidos de empréstimos, que, no total, ascendem a 980 milhões de dólares.
Então, praticamente um bilhão de dólares. Ora, a quantia exata de que b Brasil necessita para fechar o balanço de pagamentos não é de todo conhecid~
que a coisa é um tanto nebulosa: os Ministros dizem que são p-ois e amanhã
revelam que são 4 bilhões de dólares. Agora estão dizendo que as necessidades são de 4 bilhões - confesso que acho pouco, eu até dobraria. Mas, de
qualquer modo 4, 5, 6 ou 8 bilhões, se o Senado tivesse dado a sua contribuição, aprovando esses emprêstimos- de quase um bilhão de dólares- jâ
seria uma extraordinária achega para a solução do problema, porque os dólares, como sabe V. Ex•, não vão para os Estados. Em todos os empréstimos
obtidos no estrangeiro, sejam em dólares, marcos ou yens, é o Governo que
fica com a moeda conversível e dã aos tomadores a correspondência em cruzeiros.
Seria, Portanto, uma boa injeção de óleo alcanforado que o Senado teria
dado para a solução desse crucial problema do balanço de pagamentos. Tanto mais, Sr. Presidente, que esses empréstimos são concedidos nas melhores

condições. São empréstimos feitos por estabelecimentos oficiais ligados a Governos estrangeiros, e, porconsegiiinte, bem mais amenos, sem aquelas exigências da c-ontrapartida de aquisição de mercadoria, com períodos de carência mais favoráveis, e até de prazos de amortização mais longos. E emprésti·
mos já entabulados.
É uma pena que o nosso Partido, o grande suporte do Governo nesta Ca·
sa, não tenha se apercebido da contribuição que nós do PDS poderíamos ter
dado para amenizar, este ano, o problema do balanço de pagamentos, sem
maiores torturas. Isto é tanto mais estranhável veZ que o nosso Partido é sempre muito presto, muito diligente, quando se trata de modificações da legislação eleitoral. Mas quanto à ajuda que os empréstimos dariam ao Governo,
o Partido não se apercebeu ou fez ouvidos de mercador. Também o Planalto,
que sempre exerce uma indisfarçada- eu ía dizer Hdisfarçada .. , mas prefiro
dizer a verdade- tutela sobre o Congresso Nacional, o Planalto desta vez resolveu dar uma de "independência e harmonia dos poderes", em toda a plenitude, e não ligou para a tramitação dos empréstimos nesta Casa.
Sr. Presidente, embora atrasados que estamos na contribuição que poderíamos dar, me parece que ainda é tempo de remediar, mediante a aprovação de todos os empréstimos ainda este ano, depois das eleições, e, se necessário fosse, afê prorrogando a presente sessão legislativa, ou mesmo fazendo
uma convocação extraordinária. E aí, para que ninguêm dissesse que nós estávamos prontos a aprovar os projetes somente porque se trata de uma sessão
extraordinária, para auferirmos ajuda de custo, nós abriríamos mão dela. E
não só para nos livrarmos da maledicência, mas também como eloqUente demonstração -de que o Senado estã disposto a compartilhar dos mesmos sacrifícios que o Governo anuncia vai exigir de toda a sociedade brasileira.
Daríamos nós o primeiro exemplo
austeridade, um magnífico exemplo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Pai~
mas.)

de

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Passa-se â

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 15 minutos.)
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ANO XXXVII- N• 142

BRASILIA- DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Passos Pôrto, 1•ViceMPresidente, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 98, DE 1982
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.939, de 20 de maio de 1982, que "altera a classificação da Receita e dá outras
providências''.'
Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.939, de 20 de maio de 1982, que "altera a classificação da Receita e dá outras providências".
Senado Federal, 6 de outubro de 1982.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO

.

-Recebimento do Ofício n• S-26/82 (n• GP-488/82, na origem), do
I - ATA DA 154• SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1982
l . l - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofícios do Sr.

IO?~Secretârio

da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revísão- do Senado aut_ógr-ãJos dos seguintes proje-

tes:
-Projeto de Lei da

C~mara

n• 125/82 (n•6.368j82, na Casa de ori-

gem), que dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica e dá outraS providências.

-Projeto de Lei da Câmara n' 126/82 (n' 1.226/79, na Casa de origem). que dá nova redação ao art. 39 e revoga o art. 59 e seu parágrafo único do Decreto-lei n• 1.075, de 22 de janeiro de 1970.

Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao
Senado o relatório e o parecer prévio daquela Corte sobre as contas do
Governo do Distrito Federal relativ_a_s ao exercício de 1981.
1.2.3- Leitura de projeto

Projeto de Resolução n9 159, de 1982, de autoria do Sr. Senador Passos Pôrto, que transforma a Categoria Fui1Ciomil de Motorista Oficial em
Categoria Funcional de Ágente dê Transporte Legislativo e dá outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
Trabalho- das Comissões

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO.ENCERRAJdENTO
2- MESA DIRETORA

1.2.2 --Comunicações da Presidência

- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n9 125/82-, lido na presente sessã_o.

3- LIDERES E V!CE-LIDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES

ATA DA 154' SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESID!e:NCIA DO SR. PASSOS PÔRTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O.S SRS.
SENADORES.
-Alexandre Costa- Almir Pinto- Luiz Cavalcante- Loutiv~lBap
tista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- Dulce Braga~ Vicente VuoloJosé Fragelli - Leite Chaves - Lenoir Vargas.

O SR. PRESIDENTE _(Passos Põrto) - A 'lista de presença. acusa o
comparecimento de ll Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l'-'~Secretário procederá a leit1,1ra do expediente.
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E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF(CIOS
Do Sr. !~'-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•

1~5,

DE 1982

(N• 6.368/82, na Casa de origem)
De íniciativa do Sr. Presidente da República

Dispõe sobre pensão especial para os deficientes físicos que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1I' Fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial,'
mensal, vitalícia e intransferível, aos portadores da deficiência física conhecida como ''Síndrome da Talidomida" que a requererem, devida a partir da entrada do pedido de pagamento no Instituto Nacional de Previdência Social-_
INPS.
§ 1I' O valor da pensão especial, reajustável a cada ano posterior ~ data
da concessão segundo o índice d_e variação das OQdgações Reajüstáveis do
Tesouro Nacional- ORTN, será calculado em função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física, à
razão, cada um, de metade do maior salário mínimo ·vigente no Pais.
§ 29 Quanto à natureza, a dependência compreenderá a incapacidade
para o trabalho, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a própria
alimentação, atribuindo-se a cada uma I (um) ou 2 (dois) pontos, respectivamente, conforme seja o seu grau parcial ou total.
Art. 2~' A percepção do benefício de que trata esta lef dependerá unicamente da apresentação de atestado médico comprobatório das condições
constantes do artigo anterior, paSsado por junta médica oficial para esse fim
constituída pelo Instituto Nacional de Previdência SoCial, sem qualquer ônus
para os interessados.
Art. 3~' A pensão especial de que trata esta lei, ressalvado o direito de
opção, não é acumulável com rendimento_.ou indenização que, a qualquer
título, venha a ser paga pela União a seus beneficiários.
Art. 49 A pensão especial será mantida e paga pelo Instituto Nacioilal
de Previdência Social, por conta do Tesouro Nacional.
Parágrafo úniCo. O Tesouro Nacional porá à disposição da Previdência Social, à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento da
União, os recursos necessários ao pagamento da pensão especial, em cotas
trimestraiS, de acordo com a programação financeira da União.
Art. 51' Esta lei entra em vigor" na data de sua publicaçã_o.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contráriO.
MENSAGEM N• 257, DE I982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposíção de Motivos dos Senhores Ministros de Estado da Saúde e da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei que Hdispõe sobre pensão especial para os
defiCit!ntes- físicos que especifica, e dá outras providências".
_
Brasília, 28 de junho de 1982. - João Figuetredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• IS/BSB, DE4 DE MAIO DE I982,
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINO, E DA PREVIDBNCIA E ASSISTBNCIA SOCIAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Temos a honra de encaminhar à superior consideração de Vossa Excelência, com a pioposta de seu envio ao Congresso Nacional, o incluso projeto
de lei, com que se pretende amparar as pessoas portadoras de .. Síndrome da
Talidomida".
2. Como se sabe, no início da década de 60, o mundo estarrecia-se
diante de uma verdadeira tragédia médica, ao serem conhecidos os estudos
que responsabilizavam a ingestão, durante os dois primeiros meses de gravidez, de derivados da "Talidomida", pela má-formação fetal que, em números
crescentes, apresentavam crianças nascidas naquele período.
3._ Todos os países que comercializavam produtos à base daquele fármaco tomaram providências imediatas no sentido de retirâ~lo do mercado,
inclusive o Brasil, atento aos resultados do mecanismo internacional de vigi-

lância farmacológica a que são submetidos todos os medicamentos.

4. A despeito desses cuidados, pouco mais de uma centena de crianças
brasileiras, segundo se estima, nasceram com deformações que sugeriam o
quadro clássico da "Síndrome da Talidomhia", acarretadora, não há negar,
de dependência não só para prover os próprios meios como também para os
inais elementareS CuidadOs relaciõfiados com- a manutenção da saúde e apreservação da vida.
5. Essas pessoas começam, agora, a ingressar na maioridade e a correr
o risco de ficar abandonadas pelo desaparecimento natural de seus pais que,
até aqui, de alguma forma conseguiiain prestar-lhes a assistência de que careciam para cotitihuar Viverido.
6. __Bem, por isso, sensíveis à incerteza do futuro, a que de outra sorte
estariam condenadas, vimos propor a Vossa Excelência meios para que tenham minorados os seus sofrimentos, como outras que obtiveram socorro do
Estado, quando atingidas por catástrofes que não podiam ser previstas ou
evitadaS.
7. Entre as diversas alternativas para atender a esse propósito, optamos
pela concessão de uma pensão especial, mensal e vitalícia, em valores variáveis, confOrme o grau e a natureza da dependência' de cada um, entre o mínimo de meio e o máxímo de quatro salários mínirrios.
8. Esses valores serão fixados, individualmente, em função do exame
médico a que se submeterá cada beneficiário, perante junta médica do Ministério da Previdência e Assistência Social, considerando-se, para isso, a dependência -para o trabalhq, para a deambulação, para a higiene pessoal e para a
própria alimentação.
- -- 9. Vale ressaltar que, em média; espera-se um dispêndio de dois sa- lários mínimos pOi beneficiáriO; cOnSideradas as variáveis da dependência, o
que dá uma idéia da despesa resultante para os cofres públicos. O máximo de
quatro salários mínirriós seria atribuído aos casos mais severos de dependência, que podem exigir atê mesino a·c-otrftâtã.ção de pessoa para prestar todos
os cuidados a esses deficientes.
I O. As d.Cmais disposiÇÕes di:)' projeto seguem a técnica de leis jã Sancionadas de idêntico sentido e dizem respeito a princípios observados na Administração Pública aplicáveis geneiic3mente ·a todos os casos da espécie.
Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência a expressão do
nosso mais profundo respeito.- MoZart e de Abreu e Lima, Ministro da Saúde- Interino- Jair de Oliveira Soares, Ministro da Previdência e AssiStência Social.
(Às Comissões de Saúde e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 126, DE 1982
(N• 1.226/79, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 31' e revoga o art. 51' e seu parágrafo único do Decreto-lei n9 1.075, de 22 de janeiro de 1970.
O Congresso Nacional dec_r_et.a:
Art. 19 O art. 39_ do Decreto-le:i n'i' 1.075, de 22 de janeiro de 1970, passa
a vigorar cQlb a__seguinte redação:
"Art. 39 Quando o valor a.rbitrado for superior à oferta, o
juiz só autorizará a imissão provisória na posse do imóvel, se o expropria:nte cÕinpiementar o dtpósito, para que este atinja o valor arbitrado."
Art. 29

Fi~m

revosado_s o ari.

5~'

e seu parágrafo único do Decreto-lei

n~' 1.075, .de 22 de janefrÕ de 1970, e demais disposições em contrário.

Art. 31'

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETQ,LEI N• !.075, DE 22 DE JANEIRO DE I970
Regula a imissão de posse, initio li tis em imóveis residenciais urbanos.

Art. 19 Na desapropriação por utilidade pública de prédio urbano residencial, o expropriante, alegando urgência, poderá imitir-se provisoriamente
na posse do _bem, mediante o depósito do preço oferecido, se este não for impugnado pelo expropriado em cinco dias da intimação da oferta.
Art. 29 Impugnada a oferta pelo expropriado, o juiz, servindo-se, caso
necessário, de perito avaliador, fixará em quarenta e oito horas o valor provisório do imóvel.
Parâgrafo único. O perito, quando designado, deverá apresentar o laudo no prazo máximo de cinco dias.
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Por tudo isso, julgamos justa e oportuna a Proposição que ora submetemos à apreciação do Senado FederaL
Sala das Sessões, 8 de outubro de 1982. -

Passos Pôrto.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- O projeto lido, nos termos do
art. 442, § l~', do _Regimento Interno, após publicado e distribuído em avulsos,
ficará sobre a mesa, pelo prazo de três (3) sessões, a fim de receber emendas,
após o que será encaminhado às comissões corripetentes.

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Não bá_oradores inscritos.
Passa~se à

Outubro de 1982

Ordem do dia
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) --Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar os trabalhos da presente sessão, designando para a ordinária do
dia 13 próximo a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalho das comissões
O SR. PRESIDENTE CP.ass9s .Pôrto) - Está encerrada a sessão.
.
-( L~vanta~se a sessão .às 14 horas e 40 fninutos.)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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BRASILIA- DF

QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 1982

ANO XXXVII- N• 143

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 155• SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1982

1.2.4 - Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR ALMIR PINTO- Encontro do clã Saraiva Leão realizado na cidade de Serra do Estevão, no município de Quixadá - CE.

1.1 --ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
N•s 219 e 220/82 (n•s 423 e 424/82, na origem), restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados.

SENADORA EUNICE MICH/LES- Importância da agricultura
brasileira e a necessidade da criação de uma linha de crédito específico
para a cultura do guaranâ.

1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOKLOURIVAL BAPTISTA :=;Teor de caria do Arcebispo
Metropolitano de Aracaju, dirigida ao Senador Jarbas Passarinho, de repúdio a campanha movida contra S. Ex• em órgãOs da Iinprensa, procurando incompatibilizar S. Ex• coin a Igreja Católica e os eStudantes.
SENADOR ADERBAL JUREM A -Homenagem de pesar pelo falecimento do ex-Senador Apolônío Salles.
1.2.3-- Requerimento
N9 220/82, de autoria do Si". Aderbal Jurem a e outros Srs. Senadores,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Apolônio Salles. Aprovado, tendo o Sr. Presídente se associado em nome da Mesa.

1.3-0RDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Leite Chaves, pronunciado na sessão de 30-9--82.
3 - MESA DIRETORA

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 155~ SESSÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 1982
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura
PRESIDitNCIA DO SR. CUNHA LIMA

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE.PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alexandre Costa- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Mauro_Benevides
-Cunha Lima --Milton Cabral - Aderbal Jurerna- Luiz CayalcanteLourival Baptista- Passos Pôrto - Lomanto Jún"ior- João Calrnon Amaral Peixoto -Dulce Braga- Vicente Vuolo- José Fragelli- Mendes
Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noSSOs trabalhos.
O Sr. 19-Secretárió procederá à leitura do Expediente.

E lido o seguin.te

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N• 219/82 (n•423/82, na·origem), 'de li do corrente, referente ao Projeto
de Lei do Senado 1ili 182, de--l982~DF, que autoriza o Governo do Distrito Fe~
dera! a contrair empréstimo interno destinado ao desenvolvimento do Pro~
grama de Aglomerados UrbanosL (Projeto que se transformou na Lei n9
7.039, de 11 de outubro de 1982.)
N• 220/82 (n' 424/82, na origem), de li do corrente, referente ao Projeto
d~ Lei n_9 21., de 1982-CN, que extingue o cargo de AuditOr-Corregedor; trans~
f_or_ma a atual Auditoria de Correição em Corregedoria~Geral da Justiça Mili-
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tar, atribuindo as funções de Corregedor ao Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Militar, com a denominação cumulativa de Ministro
Corregedor-Geral, e dá outras providênciaS. (Projeto que se transformou na
Lei n'i' 7 .040, de 1 I de outubro de 1982.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - b Expediente lido vai à publi·
cação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- 8r.
Presidente, Si:s: Senadores:
- - Desejo comunicar ao Senado o teor de uma carta que o Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom Luciano Jose·caorarDuarte, acaba de dirigir
ao eminente Presidente desta Casa, o Senador Jarbas Passarinho.
Permito-me, nesta oportunídade, recóidar aos _que me ouvem que Dom
Luciano Cabral Duarte é uma das mais destacadas figuras do Episcopado
Brasileiro. Doutor em Filosofia pela Sorbonne, sempre ficou fiel a Sergipe,
meu Estado, a terra onde nasceu, e lá Víveu-Seus anos de Sacerdócio e de Episcopado. Sua personalidade de homem culto e de ardente apóstolo da lgreja
Católica o projetou ·naCiOnalmente e internacionalmente.. Para citar apenas
um fato recente, nos primeiros dias de julho passado foi chamado pelo Serra
Clube Infernacionai para abrir sua COnvenção Iriternacional em Detroit, nos
Estados Unidos, onde pronunciou também, perante uma assembléia de mil e
quinhentos participantes, uma conferência sobre a situação das vocações sacerdotais no Brasil e na América Latina. Dom Luciano Duarte ê o l9~Vice
Presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, Conselho
que envolve todos os Epíic-opados dos vinte e dois países da América Latina.
Dom Luciano Duarte foi, de 1971 a 1977, presidente Nacional do Movimento de Educação de Base da CNBB, o MEB, eleito pelos Bispos do Brasil,
através de seus organismos competentes, para tão honroso quanto difícil encargo. Naquela ocasião, como o MEB sempre trabalhou, desde seu começo
em 1961, em convênio com o Ministério da Educação e Cultura, Dom Luciano Duarte teve a oportunidade de, nos anos de 1971 a 1974, conhecer de perto
o então Ministro da Educação e Cultura, e hoje Senador Jarbas Passarinho, e
da colaboração surgida entre ambos resultou a ampliação vigorosa do M EB,
que, em 1970, era um Movimento em recesso e em franca decadência. Convém regisfrar que Membro do Conselho -Fedfb"ral de Educação, Dom Luciano
Duarte presta àquele Colegiada a sua brilhante colaboração.
Sergipe reconhece a sua "3:lmiÇã6- nO cOncernente à criação da Universidade Federal de Sergipe, pela qual trabalhou incansavelmente, e cuja instalação
ocorreu quando fui Governador do Estado.
-O -sr. Aderbal Jurema - V._ Ex' me permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Com muito prazer, eminente Sena·
dor Aderbal Jurema.
O Sr. Aderbal Jurema- Quero asSocüu-me às manifestações que V. Ex•
faz à figura de Dom Luciano Duarte, figura ímpar no apostolado brasileiro.
Por isso,. em nome do meu Estado, o Estado de Pernambuco, transmito a V.
Ex• a nossa solidariedade.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA --Muito grato a V. Ex•, nobre Senador
Aderbal Jurema, pelo seu depoimento, pelo apoio que dá a respeito do Arcebispo Metropolitano de Aracaju, Dom Luciano José Cabral Duarte. Na verdade este é um apóstolo, este é um pastor de Cristo, este é um homem que semeia o bem, não semeia a discórdia e a desunião. Muito obrigado a·v. Ex•
Diante da campanha soez e injusta,- inOVida pOr elementos do chamado
clero progressista contra o eminente Presídente desta Casa,' Doin Luciano
Duarte dirigiu ao Senador Jarbas Passarinho a carta que tenho agora a satisfação de ler:
ARQUIDIOCESE DE ARACAJU
Praça OiímpiO Campos, 228 Aracaju - Sergipe
Aracaju, 22 de agosto de 1982.
Ao Exm9 Sr.
Senador Jarbas Passarinho
MD. Presidente do
Senado Federal
70.000 - Brasília-DF
Eminente e caro amigo,
Paz em Cristo!
Venho acompanhando, pela imprensa, a maldosa campanha de
difamação, promovida de modo crescente, noS ultimas meses, contra
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a pessoa de Vossa Excelência. A injustiça sempre provoca em mim
um sentiment_o de repulsa e___de protesto. Ninguém tem o direito de
difundir aleivosias ou de filsear a verdade.
Como tenho a honra de conhecer, de perto, Vossa Excelência,
há treze anos, brotou em mim o sentimento espontâneo que me faz
enviar-lhe este depoimento.
Vejo que o acusam, sobretudo, de duas inverdades: de ser inimigo da Igreja Católica e de ser inimigo dos estudantes.
Quanto aO primeiro ponto, poderia referir-me ao substrato básico de sua formaç_ão católica. Entretanto, quero, aqui, reportar-me
a fatOs q-Ue poucos- conhecem e de que sou pessoalmente testemunha. Refiro-me ao apoio decisivo e generoso que Vossa Excelência
deu ao Movimento de Educação de Base(MEB), da CNBB, quando
fOi Ministro da Educação e Cultura, entre 1970 e 1974. Em agosto
de 1971, o Episcopado do Brasil, através da Comissão Representativa da CNBB, elegeu~me para a difícil missão de Presidente Nacional
dO M E:B. O Movimento de Educação de Base (M EB) se encontrava,
então, numa situação aflitíva, de evidente decadência, caminhando
para a agonia. Com o apoio incondicional de Vossa Exceléncia,
conseguimos revitalizar o Movimento, elevando o número de Sis.tem3.S (ou seja: Núcleos) do MEB de dezoit-o pÚa vinte e nove! Reviveram, endio, numerosos Sistemas já existentes, na Amazônia e no
Nordeste, que eram as áreas de atuação do MEB. Para citar alguns
exemplos: foram redinamizados os Sistemas do MEB de Santarém,
de Bragança (Diocese de Guamá) .e Marabâ, ainda hoje funcionando, enquanto sei, todos no Estado do Parâ.
Devo testemunhar o quanto Vossa Excelência lutou, de maneira eficaz e decidida, para que o Movimento de Educação de Base
(MEB) da CNBB, se revitalizasse. E assim pudesse andar pelo seu
caminho certo de promoção humana integrai, dentro dos princípios
cristãos, ajudando centenas de milhares de brasileiros pobres. Como
ter-se a audácia de chamá-lO de "inífnigo da Igreja"? Minha voz se
levanta para protestar.
Quanto aos que o acoimam-de--'.inimigo dos estudantes", como
a memória dos homens é curta, quero recordar que Vossa Excelência, ao assumir o Ministério da Educação, rios meses finais de 1969,
encontrou 300.000 universitários em todo o Brasil. Ao afastar-se da
pasta da Educação, em março de 1974, deixava ao Brasil um milhão
de universitários matriculados nas Escolas- PUblicas e privadas de
nivel superior do País. Posso atestá-lo como testemunha direta, pois
-eu era membro do Conselho Federal de Educação (e ainda tenho a
honra de fazer parte deste nobre Colegiada) quando Vossa Excelência chegou ao Ministério da Educação em 1969, e quando o deixou
em 1974. Sou testemunha também da ponderação e do alto senso de
justiça com que Vossa Excelência condu;z:iu os assuntos estudantis,
naqueles anos difíceíS.
Era o que ünha necessidade de dizer a Vossa Excelência, e aos
que se interessarem pelos temas de que trata este depoimento.
O nobre amigo fará destas linhas o uso que lhe aprouver.
Com a estima e o respeito de seinpre,
em Jesus Cristo. - Dom Luciano José Cabral Duarte, Arcebispo
Metropolitano de Aracaju, Membro do Conselho Federal de Educação, ex-Presidente Nacional do Movimento de Educação de Base
da CNBB (entre 1971 e 1977).
Era o que iillh-a a dizer, Sr. PresÚ:iente. (Muito bem! Palmas. O orador e
cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre SenadOr Ãderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho a esta Tribuna hoje para prantear o desaparecimento de um grande brasileiro, o pernambucano de Altinho, Apolónio Salles, que foi Secretário de Agricultura em Pernambuco, Ministro da Agricultura por duas vezes, ambas quando governava este País o eminente brasileiro Dr. Getúlio
Vargas.
Apolônio Salles foi o primeiro Presidente da CHESF, no Governo do
eminente Presidente Marechal Eurico Outra. Nesta Casa, Sr. Presidente, por
duas vezes Apolónio Salles ilustrou este recinto com a sua contribuição de
grande técnico da agricultura nacional.
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Os jornais de hoje, tanto os da Capital Federal como O Globo e o Diário
de Pernambuco, órgão mais centenário do Recife, assinalam o desaparecimento de Apolônio Salles ontem, à tarde, no Rio de Janeiro. Diz O Globo que
Apolônio Salles foi "O modernizado r da agricultura brasileira". Deixou filhos, como o Publicitário Mauro Salles e mais seis: Apolônio Salles Filho,
Luís, Isabel, Regina, Fátima e -Cláudio.
O Sr. Lourival Baptista

~

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não, nobre Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Associo-me ao pesar que V. Ex•, e podemos
dizer desta Casa, manifesto-pelo falecimento de Apolônio Salles. Como bem
disse V. Ex~, Apolônio Salles exerceu o cargo de Secretário da Agricultura no
seu Estado; foi Minislr6 da Agricultura duas vezes; foi Presidente da CHESF;
foi Senador da República e Vice-Presidente desta Casa. Apolônio Salles era
um homem puro, era um homem de bem, era um homem de fino trato, um
homem que atendia a todos com solicitude. Refiio-me especialmente, nesta
hora, à CHESF, que idealizou e dirigui com probidade, fazendo com que essa
Companhia se projetasse em todo o Nordeste. Quanto Governador do Estado, tive a satisfação de várias vezes procurar Apolônio Salles na Companhia
Hidrelétrica do São FranciscO e lá ser atendido por ele da melhor forma e da
melhor maneira, sempre levando em conta as nossas reivindicações. Nesta
hora não ê só Pernambuco ·que perde um grande vulto. E: o Brasil. Apolônio
s~.lles foi modelo, foi um homem que viveu para trabalhar pela sua terra, pela
sua gente, pelo País. Sua gestão à frente do MinistériO da Agricultura também foi extraordinária, muito trabalhou, muito fez e impulsionou, naquela
oportuntdade, a agricultura. Quanto ao excepcional desempenho de Apolônio Salles como Senador, que prestou ao Nordeste e ao Brasil os mais assinalados Serviços, os arquivos das Comissões Técnicas e-os Anais do Senado Federal perpetuam as suas intervenções, Os seus pi"onurtdãinentos e os.-lnúmeros
projetas que o caracterizam como técnico de invulgar competência e profundo conhecedor dos problemas brasileiros.
Neste momento, asseguro a V. Ex• que Sergipe também sente, lastima e
chora o desaparecimento de Apolônio Salles. Este sentimento é- externado
também à família de Apolônio Salles, aos seus filhos, que dignificam o seu
nome. V. Ex• faz muito bem em externar seus sentimentos. Associo-me de
pleno coração à homenagem sincera qUe V. Ex• presta a esse brasileiro insigne que conheci e muito admirava; Apolônio Salles.
O SR. ADERBAL JUREMA- Senador Lourival Baptista, em nome
do meu Estado, agradeço as suas palavras solidáriãs,' quando noticio -com pesar, desta Tribuna, o falecimento do ex-Senador, do ex-Ministro Apolônío
Salles.
O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA - Pois não,- nobre Senador Saldanha
Derzi.

O Sr. Saldanha Derzi- Em nome das Oposições, solidarizamo-nos com
V. Ex•, nesta hora em que comunica à Casa o falecimento desse grande brasileiro que foi Apolônio Salles, que conhecemos quando na Câmara dos Deputados, e ele no Senado Federal._ Realmente era um homem raro, um homem
habilidoso, um homem de alto espírito público, um técnico, e um político
também, com grandes serviços prestados à Nação. Pela sua inteligência, dedicação, amor às causas brasileiras, Apolônio Salles realmente deixa uma admiração em todos nós. Sentimos o desaparecimento do cenâr_io nacional dessa
grande figura, a queni o Brasil deve prestar esta homenagem, porque fOi um
técnico e um- grande político, sobretudo um grande brasileiro, com largos serviços prestados à Nação.

O SR. ADERBAL JUREMA- Nobre Senador Saldanha Derzi, aspalavras de V. Ex• vêm confortar o meu Estado, porquanto V. Ex•, como Líder
do PMDB, se associa às manifestações de pesar que nesta hora encaminhamos à Mesa, pela morte do grande homem público brasileiro Apolônío
Salles.
Tinha razão o Senador Louriva_l_Baptista quando assinalava a atuação
de Apolônio Salles à frente da CHESF. Ainda hoje o Correio Braziliense, noticiando o desaparecimento desse grande vulto brasileiro, chamavawo de
.. Criador da CHESF" - Companhia Hidre:Jétrica do São Francisco. Não
apenas criador da CHESF, como também renoV.ador da agricultura brasileira, pois Apolônio Salles, de grande sensibilidade política- diga-se de passagem, nunca deixou que seus conhecimentos técnicos, realizados na Escola de
Agronomia de São Bento e depois aperfeiçoados nos Estados Unidos da
América, -OTuscassem a sua arguta sensibilidade política.
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Por isso que Apolônio Salles deixa uma biografia onde aqueles que oconheceram pessoalmente não poderão traçar os limites entre a sua bondosa
personalidade, a sua postura humilde de homem público, com a sua competência técnica. Era um homem assim, naquela simplicidade quase que diria
franciscana. Apolônio Salles podia sair do Ministério da Agricultura numa
crise como aquela que levou o Presidente Getúlio Vargas ao suicídio, e
canditar-se novamente Senador por Pernambuco, e ser eleito para esta Casa.
Por aí, Srs. Senadores, podemos ter uma pálida, uma rãpida idéia do perfil dessa figura admirável de pernambucano de Altinho que foi Apolônio
Salles, esse homem que Pernambuco e o Brasil inteiro hoje choram o seu desaparecimento. Daqui, desta tribuna, na Liderança do Partido Democrático
Social, com a solidariedade do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Sr. presidente, encaminho à Mesa, para que conste de ata um voto de profundo pesar pelo desaparecimento da figura admirável de técnico e de homem
público que foi Apolônio Salles.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1~'-Secretãrio.
E lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N' 220, DE 1982
Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Senador Apolônio Salles:
a) inSerção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família e ao Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 1982.- Aderbal Jurema- Lourival
Baptista - Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Ao anunciar o cumprimento da
deliberação da Casa, a Mesa, neste instante ocupada por um nordestino, vem
se solidarizar com ãs palavras do nobre Senador Aderbal Jurema e dos Srs.
Senadores Lourival Baptista e S3.ldanha Derzi, que o apartearam
incorporando-se à homenagem de pesar pelo falecimento do inolvidável nordestino Apolónio Salles. Faço-o~ também, com a alma nordestina, reconhecendo naquele homem, naquela figura de administrador e de homem público,
um dos grandes benfeitores do Nordeste, não só nas duas oportunidades em
que ocupou o Ministério da Agricultura, quando pôde desenvolver a agriculw
tura, não só no Nordeste, corno em todo o Brasil, e, de certa forma, fortalecendo o cooperativismo, e também, pelo -grande marco da sua vida pública
que foi a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, obra que nós
consideramos a maior em termos estruturais e que trouxe maiores benefícios
ao Nordeste e conseqUentemente à Nação.
Por isso, a Mesa se associa, e eu, particularmente, em nome da Paraíba,
um dos beneficiários do seu espirita público e da sua capacidade administrativa, prestamos também a nossa insofismável solidariedade, cumprindo, assim,
a justa determinação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Tem a palavra o nobre Senador
Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão-do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Prenunciam-se grandiosas as festividades que o clã Saraiva Leão levará a
efeito quando do encontro que se realizará. neste fim de semana, na majestosa
Serra do Estevão, no próspero municípfo de Quixadâ, Sertão Central do meu
Cearâ.
Será uma semana, por siTiai, a sêtima em que a numerosa família Saraiva
Leão se reunirá em Convenção Anual, visando o maior conhecimento e entre~
laçamento entre os descendentes do primeiro Saraiva Leão que apartou às
plagas cearenses, vindo de Portugal no século XVIII.
O saudoso homem de letras que tanto ilustrou a cultura alencarina, que
foi Hugo Victor Magalhães, no seu esboço histórico ao escrever o livro .. Deputados Provinciais e Estaduais do Cearâ", faz menção à pâgina 169, aç
nome de Antonio Elias Sraiva Leão -Padre e Bacharel em Direito, ordenado pelo Seminârío-de Olinda, em 1836 e diplomado pela Academia da mesma
cidade em 1845 - e não como querem alguns historiadores- em 1842, exclusive Alberto Amaral- Júlio Abreu e Leonardo Mota, e, sobretudo Clóvis
Beviláqua". O saudoso Hugo Victor, para maiores esclarecimentos sobre a
personalidade de Antonio Elias Saraiva Leão, concedeu a palavra ao Barão
de Studart, que ofereceu dados importantes sobre a vida deste importante
membro da família Saraiva Leão. Diz o Ba.rão de Studart:
.. Ele veio habitar com a avó D. Ana Batista da Costa Coelho
nà fazenda Saco, a 3 léguas de Morada Nova, que ainda não era povoação. D. Ana foi quem concorreu com as despesas de sua orde-
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nação. Fez-se capelão da barra do Sitiá, ceica de 20 anos, vivendo
modestamente. O Bispo D. Luiz Antônio dos Santos procurou
atraí-lo, pela notícia de sua ilustração e virtudes, para exercer um
cargo em Fortaleza, constando que lhe destinava o Vigariato Geral,
mas foram vãos todos os esforços do eminente Prelado. Nunca quis
ser pâroco e só por obediêncíi ocupou a vigararia de Quixeramobim, durante cerca de três ano_s. Era um homem de sentimentos
nobre e filantrópicos. No período da grande calamidade de 1877 a
1879 se salientou por atos de piedade e caridade. Em seu sítio na fazenda Saco deixou a distração de que usava - o jogo de espadilha
entre os amigos - por lhe ter chegado aos ouvidos que alguém
achava pouco edificante aquele passatempo. Não cultivava seu talento como merecia, pretextando mâ saúde, entretanto possuía bons
livros de ciência, direito civil e eclesiãstico. Jã um pouco idoso começou a advogar em Quixeramobim, ínas tendo obtido para um seu
cliente uma sentença, que lhe pareceu injusta e ilegal, indignou-se e
lavrou um protesto de não mais advogar, o que cumpriu. Fundou
uma fazenda de criar- Monte Alverne- à margem esquerda do
Banabuiú, onde celebrava em Oratório os ofícios divinos. Faleceu
em 1896, já privado do uso da vista e da razão, havia 3 ou 4 anos, na
fazenda - Soledade- pertencente a António Elias Saraiva de Brito."
Foi vigãrió de QuiXeramobim d~ 19 de ~etembro de 1872 a 23
de dezembro-de 1875.
.. Nasceu· a 8 de dezembro de 1808, sendo seus pais o fazendeiro
Luiz de Brito Lira Filho de Cosme Leitão de Souza e D. Laura de
Távora, naturais de Pernambuco, e cujos progenitores foram, se diz,
vítimas do despotismo brutal do Marquez de Pombal-, e D. Júlia
de Santa Ana Maria da Encarnação, filha do tenente-coronel de
milícias- Antônio Saraiva Leão, f<izêndeiro opulento."
Parece-me interessante ressaltar que os Saraiva Leão, são pioneiros na
realização de encontros anuais, cada vez numa cidade diferente do Nordeste,
visando com isto aprofundar as informações sobre a ãrvore genealógica e homenagear algum antepassado ilustre.
Mencione~se, por oportuno me parecer, que à família Saraiva Leão é
atribuída duas peculiaridades: em cada geração existe um historiador queregistra no papel os fatos importantes ocorridos, entre os seus membros; e curioso ê o fato, decorrido hã duzentos anos, só se casarem dentro da família,
sempre primo com prima.
Sabe-se que os Saraiva Leão estão entrelaçados com outras familias cearenses: os Bezerra de Menezes, os Furtad.o de Mendonça e os Castelo Branco.
E natural que haja na família um líder encarregado de realizar as convençõe-s anuais.
O nome em destaque, não é outro senão, o -do histociildor Fernando Saraiva Câmara, membro do Instituto Histórico do Cearã.
Para que se tenha uma idéia exata do que representa em número a descendência do Cel. Saraiva Leão, basta que se diga que somam mais de 10 mil
pessoas.
Se fosse possível reuní-los em uma cidade do interior, sua popUlação teria que ser evacuàda para que os Saraiva Leão pudessem nela instalar~se! ...
Quero Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este singelo registro, prestar a
minha homenagem à tradicional família que tem raízes profuõ.âas no Cearâ e
da qual fazem parte personalidades ilustres que me honram com a sua amizade.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) -Tem a palavra a nobre Senadora Eunice Michiles.
A SR• EUNICE MICHILES (Pronuncia-o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É com imensa satisfação que abordO, neste momento, um dos assuntos
que venho debatendo a longo tempo, pela importância que essa atividade representa para a economia do Brasil, que é a agricultura.
Analisando a atual crise pela qual vem atravessando o Pais, agravada
pela conjuntura internacional, temos o dever de destacar a participa-ção da
agricultura como instrumento decisivo para conter a inflação e de reequilibrio da economia nacional.
Essa afirmação pode ser comprovada na desaceleração do crescimento
do item .. alimentação", dentro do indice de Custo _à e Vida, bem como pelo
equilíbrio na balança comercial, através das exportações de produtos agropecuários, industrializados e in natura, onde destacamos o crescimento das receitas com soja, açúcar, suco de laranja, carnes -em geral, cacau e café.
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Deve-se ressaltar que, muito embora o preço no mercado internacional
de produtos como a soja e o açúcar estej~ em baixã, não tira a importância da
grande contribuição que cada um desses produtos representa na pauta de exportações. É preciso atentar ainda para o grande avanço no desenvolvimento
das fontes alternativas de energia, a partir da biomassa, como a utilização de
bi"odigesto.res e de" óleos vegetais, e madçira, para- o aquecimento industrial e
movimentação de maquin:ário agrícola~ bem como a excelente contribuição
que vem dando o PROÁLCOOL.
Necessârio se faz pàrêm qüe as autoridades responsáveis pela agricultura
brasi.Jeira, e de forma especial o dinâmico Ministro da Agricultura Ângelo
Amaury Stâbile, orient.e o crescimento do setor agropecuãrio para operar em
regime de economia de mercado, onde os mais eficientes tenham condições de
obter maiores lucros, e dessa forma oferecer aos consumidores a oportunidade de adquirirem alimentos a preços mais baixos. Entendo que isso só ocorre-rã com o aumentO da produ_çB.o e da produtividade, a partir do uso racional
do trabalho sobre o solo. Fica aqui_ a ilossa sugestão.
Outro ponto importante a ser corisiderado, é o ligado aos subsídios destinados à atividade agrícola. Estamos plenamente de acordo com as posições
que vem sendo adotadas pelo Ministro Stãbile, em defesa da manutenção desses subsídfcis, pelo meno"s"até que O País saia da crise pela qual atravessa. Te-mos o dever de ap-oiar, da melhor forma possível, os nossos agrícultores, especialmente os mini e peqUenos produtores, visto que são os responsáveis por
Cerca de 70% dos alimentos produzidos no País.
Aqui é necessário fazer uma pequena pausa para· elogiar a preocupação e
a prioridade que o Presidente João Figueiredo vem dando a nossa agricultura, que, de forma simples e objetiva; vem cOnseguindo" superar Uma série de
obstâculos, e quebrando, pela terceira vez consecutivamente, o recorde nacional de produção de grãos. Os indicad_ores demonstram que, terminada a atual
safra agrícola, teremos atingido os 56 milhões de toneladas de grãos. Devo registrar, merecida~ente, os meus aplauSos aos agricultores brasileiros e às auw
_ toridades responsáveis- pela área, por esse grande feito.
Essa disposição de plantar, demonstrada pelos agricultores brasileiros,
estâ fundamentada na confiança depositada na política do atual governo,
orientada para a agricultura e execUtada muito bem pelo Ministro Stãbile.
Tal política estã apoiada em três instrumentos bãsicos para estimular e promover as atividades do produtor, que são:
a) conta sem limite para- financiar o plantio
b) preços mínimos de garantia
c) seguro do Proagio.
De forma sucinia, podemos dizer que o tripé anteriormente mencionado,
montado pelo Governo do Presidente Figueiredo para dar sustentação à prioridade dada à agricultura, pode ser descrito da seguinte fOrma: o_ GoVerno garante crédito para o plantio, assegura a compra de todo o excedente de produção não absorvida pelo mt:rcádo, a p.reços mínimos, e caso ocorrã. frus~
tração de safra por problemas climâticos, oferece a segurança da cobertu_ra
do Proagio (Programa de Garantia da Atividade Agropecuãria). Estou certa
de que essa ê a política correta para a nossa agricultura, pelos resultados que
estamos alcançando e que a mesma só deve ser corrigida para se ajustar às novas variáveis qUe venham a sUrgir" no dia~a-dia, tanto internamente como no
exterior.
Com essa breve anãlise sobre a importância da agricultura para a econo~
mia do Brasil, passarei a fazer uma ab_ordagem sobre a situaçãO da agricultura na Região Amazónica.
Temos defendido um tratamento diferenciado para aquela imensa área,
considerando as suas características e pC:Ci.Iliaridades, e estamos plenamente
de acordo com as posições de alguns estudiosos daquela Região, entre eles
podemos citar o Dr. Eliseu AlveS, Presideii.te da EMBRAPA, o Dr. José Matias Pereira, do IPEA, que defendem a utilização das terras firmes da Amazônia com culturas de grande intensidade como o dendê, a seringueira, o cacau
e o guaraná, e, nas várzeas; a produção de cultura de ciclo curto, de forma especiâl as voltadas para a produção de bens de primeira necessidade, como o
arroz, feijão, milho e mandioca. Isto porque ainda conhecemos muito pouco
sobre o ecossistema existente naquela Região, especialmente no que tange ao
clima e a conservação dos solos existentes naquela área.
Essa preocUpação vem sendo também manifestada pelo Ministro da
Agricultura e traduzida na orientação e nas-aÇões que vêm sendo desenvolvidas pelo Ministério da Agricultura na Região Amazônica, de fOrma especial
pela EMBRAPA·, na ârea da pesquisa, e pela EMBRATER, através das
EMATERs, dos Estados, na área da assistência e extensão rural. Os resultados obtidos até então, ·os quais p6demos definir como promissores, vêm de-monstran~o a n~~idade_de um l'D:-aior apoiamento pelo Governo Federal,
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para a agricultura na Região, especialmente no que tange à criaç~:o de novas
alternativas, essas baseadas em atividades agrícolas adequadas ao sistema
ecológico da Região; nos moldes do que jã vem ocorrendo com a implantação dos Programas de Borracha- PROBO R I, II e em fase de implantação o III,
onde além da pesquisa, assistência técnica e extensão rural, existe uma linha
de crédito específica para a citada cultura, a juros subsidiados.
E respaldada nos lucros e resultados que esses PROBORs. vêm conseguindo no sentido de melhorar a renda e a qualidade de vida de nossos agricultores da Amazônia, é que temos defendido com riluita conviCção a necessi:.
dade de o Governo Federal criar um programa semelhante ao existente para a
Borracha, para·a cultura do guaranâ. Devemos alertar que o País, caso o Governo Federal não adote medidas d_e apoio a essa importante cultura, estâ
correndo sério risco-de perder a oportunidade e a primazia no setor do guaraná. Como brasileiros, devemos evitar que ocorra com o guaranã o que ocorreu com a seringueira, no início desse século.
Os dados existentes demonstram a viabilidade econômica do produto
guaranâ, que possui uma demanda não atendida internamente pela produção
atual, bem como pela demanda do mercado externo, especialmente o Japão e
os Estados Unidos da América. Podemos traduzir_ esses dados_ d_a seguinte
forma: com uma produção atuat de 931 torieladasjano, para uma demanda
interna de 2.050 toneladasjano. De acordo com a projeção da demanda de
guaranã para 1985, será necessârio uiria ·produção de 5.900 toneladas/ano
para atender à necessidade interna e externa do produto guaraná.
Esses números reforçam a mínha posição em favor da necessidade da
criação de um programa raciori8J, onde deve estar incluída uma linha de crédito específica para apoiar a cultura do guaraná.
É com muita saiisfaçãõ qUe reCebi, recentemente, a manifestação de
apoio do Ministro Amàury Stãbile, no sentido de criar uma ãrea dentro do
Mínístério da Agricultura, voltada para o assunto guaranã, e segundo informações daquela Pasta, o Ministro Stãbilejâ teria aprovado no âmbito do seu
Ministério um ••Programa Nacional de Estímulo ao Desenvolvimento da
Cultura do Guaranã", onde estaria prevista a implantação de 16.000 hectares
de guaranã, no períádo de 1983/1985, nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e, excepcionalmente, a Bahia, que além dos cinco
Estados mencionados, também possui tradição no trato da cultura do guaraná.
Fica aqui o meu apelo ao Presidente João Figueiredo, para que olhe com
carinho-o-ptcito- -que-ora- formutamos,-pois -representa--uma-velha-e-g-r-a-nd-e- aspiração de nossos agricultores da Região Arri.aiônica. Este apelo também se
estende aos Ministros Ernâne Galvêas e Delfim Netto, da Fazenda e de Planejamento, no senrido de que apoiem a pretensão do Ministério da Agricultura, com vistas à criação do citado programa do guaraná, pois o mesmo irâ beneficiar milhares de famílias de pequenos agricultores daquela sofrida região,
criando, dessa forma, uma nova alternativa econômica, com profundos reflexos no social, que é o desenvolvimento da cultura do guaraná. Era o que tiriha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para Ordem do Dia da próxima.
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às I 5 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE CHAVES
NA SESSÃO DE 30·9-82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
O SR. LEITE CHAVES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cessada a greve dos professores secund_aristas, no Paraná, continua o
Governo a responsabilizar os professores líderes de associação, com base na
Lei de Segurança Nacional.
Isso tem causado_espanto no Estado, porque o atual Governador, Dr.
Hosken de Novaes, jurista reconhecido, de Londrina, homem libçral,_ passou
a assumir um comportamento diametralmente oposto àquele que, ao longo
da vida, exercera.
Os professores estaduais entraram em greve, Sr. Presidente, porque o ~s
tado não cumprira um acordo bilateral firmado no ano passado. Jamais o Estado poderia invocar condições de autonomia ou mesmo de Sob.erania nacio-
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nal ou lntocabilídade nacional para a Lei de Segurança, porque quando assinara um acordo ele passou a ser parte ao nível das outras partes.
Recentemente, em viagem pelo interior do Estado, constatei que diversos
professores estão sendo interrogados e, após haver a denúncia, a ação se torna indisponível e um professor terá que responder longamente a um inquérito
vexatório sem causa alguma. Tomei a.-i!llciáfiva de apelar para a Ordem d_os
Advogados do Brasil, Secção do Paraná, no sentido de que interviesse e pudesse ser uma conciliadora entre as partes, jã que nós, da Oposição, não temos condiçÕes -para: isso e a: próprià Igreja, que foi medianeira no passado, está sob efiítO de suspeita.
Renovo daqui o apelo que fiz ao Presidente da Ordem dos Advogados
do Paraná no sentido de que manifeste a sua boa vontade para que evite que
dezenas de professores venham a responder imerecidamente por processo de
Lei áe segurança Nacional, quando Se-houveram eles, apenas, no exercício-do
cumprimento de um ô_nus que era da orientação da classe em razão de decisões de assembléia.
-Outro ponto que me traz à tribuna, ê o longo -telex da OCEPA R, da Or~
ganização das Cooperativas do Estado do Paraná, assinado pelo Sr. Van
Kaick, cjuando reclama da falta de financütmento a todos os níveis pafa a
agricultura do Paraná. O telex é longo, mas muito claro, e peço ·a V. Ex• que o
considere como parte integrante do meu discurso.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.LEITECHAVES
EM SEU DiSCURSO:
De: Organização das Cooperativas do Estado do Paraná ~ OCEPAR
CuritibajPR TLX 2578/82

Excelentíssimo Senhor
Francisco Leite Chaves
Senado Federal
Brasília- DF
Para conhecimento e apoio de Vossa Excelência, retransmitimos teor telex enviado ao Presidente da República, Ministros da Fazenda, Agricultura,
Planejamento, Gabinete Civil do Palácio do Planalto e outros órgãos ligados
à área económica. Quote
A Organização das Cooperativas do Estado do Paraná- OCEPAR, entirlarle de renresentacão da classe coonerativada. ex vi, do disposto na Lei n9
5-.764~ I-6~I-2--7i, r~p;esentando mai; de 130.00Ó associados, ~em â presença
de Võssa Excelência, traduzir a grande íntranqiiilidade, manifestada pelas
principais lideranças reunidas em Curitiba no dia 21-9-82, quando decidiram
que-suas preocupações fossem levadas ao conhecimento das autoridades governamentais.

d;

Votaram, outrossim, pelo estado de mobílização permanente da classe,
julgado necessário ao diálogo com as autoridades governamentais, até que
seja alcançado o satisfatório atendimento das necessídades_ financeiras dos
agricultores, mormente os mini, pequenos e médios produtores.
Assim, considerando:
- que o limite de expansão de 70% no crédito rural, imposto ao Banco
do Brasil S.A., reduziu em mais de 20% o poder de atendimento de crédito rural à crescente clientela _de agricultores mutuários do Banco, medida agravada
ainda com a incorporação de novos- mUtuários pelos postos avançados,
;ecém-inaugurãdos no Estado;
- que esta restrição imposta ao Banco do Brasil S.A.~ não estâ sendo
corri pensada; proporcionillmente, pela rede bancária privada, quer no que diz
respeito aos recursos obrigatórios de custeio, quer nos recursos complementares (sujeitos- à correção na base da ORTN + 12%) presenciando~se, muito
pelo contrário, o lnâeferimento de pedidos de financiamento de custeio às
cooperativas para posterior repasse aos associados, bem como, a devolução
de cédulas já assinadas pelos produtores, alegando indisponibilidade de recursos;
....... que os agricultores em sua maioría estão com suas terras preparadas,
sendo que no Paraná, jã encontram-se plantadas 50% das áreas estimadas de
plantio de feijão (760.000 ha), 10% de milho (2.300.000 ha), 5% de algodão
(400.000 h a), (apenas para citar algumas das principais culturas), com os agricultores em franca fase de plantio, supridos substancialmente, em s,uas neces·
sidades de insumos e combustíveis pelas cooperativas, com o que estas, jâ
comprometeram a totalidade de seu capital de girO e estoQue de insumos;
- que a recente decisão do Banco Central do Brasil em vedar a satisfação da exjgíbiiidade de ~tendirnento dos pedidos de custeio de insumos das
-cooperativas para posterior repasse aos associados dentro da obrigatoriedade
de aplicação dos 70% dos recursos. obrigatórios, transferindo esta satisfação
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para os restantes 30% desses recursos, em sua totalidade jâ comprometidos
p~los bancos em operação de descontos de_ títulos ou investimentos, tirou da
cooperativa sua principal função de defesa dos interesses econômlcOs ao agricultor (principalmente do mini, pequeno e médio), pelo exercício do poder de
barganha, quando da compra dos insumos junto aos oligopólios controladores (fertilizantes, defensivos, mãquinas, equipamentos, sementes, etc.).
Concluem:
l - Que a falta endémica de recursos, não só do Banco do Brasil S.A.
como também da rede privada está levando um grande pânico aos produtores
e suas cooperativas que não vêem como evitar plantios fora da melhor época,
redução das ãreas de cultivo e, principalmente, perda de produtividade.
2 __ Que o ciclo biológico das principais Culturas econômicas não permite sua vinculação ao orçamento monetário, administrado rigidamente e de
forma intralimite orçamentário pelo Banco do Brasil S.A., o que fatalmente
levará a prejuízos irreparáveis aos agricultores, pela liberação de recursos
fora da época adequada.
3- Que as cooperativas, cumprindo sua função econômico-social, estão
atendendo amplamente os associados com insumos e assistência técnica,
comprometendo, todavia, seu capital de giro e estoques, o que fata]mente virá
afetar sua saúde econômica futura, podend_ó_ m_uitas delas, princijJalmente as
de menor resistência financeira, tornarem-se ínadimplentes perante seus credores, com graves prejuízos para a sociedade.
E finalmente reivindicam:
a) A alocação de recursos suplementares ao Banco do Brasil
S.A. da ordem de 7 bilhões de cruzeiros no mês de setembro e lO bi-
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Ihões de cruz.eiros no mês de outubro, para atender a demanda reprimida dos custeios.
b) A suplementação da rede privada em JO bilhões de cruzeiros
em igual período, para o atendimento dos médios e grandes produtores, uma vez que os meses de setembro e outubro são decisivos na
implantação das culturas de verão.
c) A revogação da vedação da satisfação da exigibilidade de
que trata o MCR 18-2-12-"A" combinad_o com o MCR 12-3 (concessão de créditos às cooperativas para aquisição de bens para posterior fornecimento aos assochidos), devolvendo ao associado a garantia de atendimento através da cooperativa, bem como a garantia
do exercício de seu poder de barganha por melhor qualidade e
preços.
d) A ampliação do limite dos créditos de repasse de custeio do
Banco do Brasil S.A. -pdas cooperativas aos associados, no mesmo
percentual da expansão do limite de 70% autorizado pelas autoridades monetãria-s ao Banco do Brasil S.A., para plena utilização das
estruturas de apoio manli:das e custeadas pelas cooperativas e desafogo das agências do Banco do Brasil S.A., objetivando um racional
e adequado atendimento do produtor.

Dado a gravidade da situação aqui apontada, as lideranças agrícolas do
estado permanecem alertas e na expectativa de uma rãpida solução de seus
pleitos.
Saudações cooperativistas.~ Guntolf Van Kaick, Presidente OCEPAR.
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1- ATA DA 156• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1982
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal

N• S/27 /82 (no 115/82-PjMC, na origem), eneaminhando ao Senado
cópias das notas taquigrãficas e do acórdão_ proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n!i' 96.908-0; do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 212 do
Código Tributário do Município de Flórida Paulista (Lei n• 950, de 20-1277), daquele Estado.
1.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA Figueiredo ao Estado de Segipe.

SENADOR SALDANHA DERZI como Líder- Rejeição pela Comissão Mista de Orçamento de emendas apresentadas por S. Ex' em favor do sistema rodoviário do Estado de Mato Grosso. Restrições à política desenvolvida pelo Ministério dos Tráfi.S}Joi"fé:fém relação às necessida~
des daquele Estado.
1.3 -ORDEM DO DIA

Trabalho das Comissões
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
Z-l\TA DA COMISSÃO
3-MESA DlRETORA

Visita do Presidente João

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 156• SESSÃO, EM 14 DE OUTUBRO DE 1982
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. CUNHA LIMA

E lido o seguinte

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS SRS.
SENADORES:
Alexandre Costa - Luiz Fefniuido Freire-- Afberto Silva - Helvídio
Nunes - Almir Pinto- Martins Filho- Cunha Lima- Aderbal Jurema
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Lom3nto Júnior- João Calmon
- Dulce Braga - Orestes Quércia- Benedito Ferreira- Vicerite VuOio José Fragelli - Saldanha Derzi - Leite Chaves - LenoirVargas.
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção _de Deus iniciamos Dossos trabalhos.
O Sr. }9-Secretãrio procederâ à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE
OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/27/82 (n' 115/82-P/MC, na origem), de 6 do corrente,
encaminhando ao Senado Federal cópias das noias taquigráficas e
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
Recurso Extraordinário no 96.908'-0, do Estado de São Paulo, o qual
declarou a inconstitucionalidade do artigo 212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista (Lei n• 950, de 20.-12-77), daquele Estado.
(À Comissão de Constituição 'e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- O Expediente -lido vai à publi-

caçã():-
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Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Cumpro o dever de assinalar, para o registro que se faz necessãrio, a vfagem do Presidente João Baptista Figüeire-do a Aracaju, ocorrida no dia 6 de
outubro último, em virtude dos seus múltiplos aspectos, dentre os quais se
destaca, mais do que as repercussões de natureza política, o solene compromisso do Chefe da Nação, assegurando que o "'Governo Federal prosseguirã
apoiando o desenvolvimento de Sergip~"' e quç, "os recursos do FINSOCIAL
vão intensificar a política-sOcial no Estado, nos setores de habitação, de alimentação, merenda escolar, de educação e de saúde.
O Presidente desembarcou no Aeroporto de Aracaju às 10:50 h, sendo
recebido pelo Governador Djenal Tavares de Queiroz, e cumprimentado pelas autoridades que o aguardavam, entre as quais o ex-Governador Augusto
Franco, o candidato ao Governo do Estado, Engenheiro João Alves Filho, o
candidato ao Senado Albano Franco, o Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil (BNB), Camilo Calazans, o Superintendente da SUDENE, Valfrido
Salrnito e coniaO.dantes militares.
TíVe a satisfação de participar, conjuntamente COm o Senador José Sarney, da comitiva presidencial, constituída pelos MiriiStros Rubem Ludwig,
Octãvio Medeiros, Ibrahim Abi-Ackel, Cloraldino Severo, César Cais, Professor Heitor de Aquino Ferreira, Secretário Particular do Presidente da República e Shigeaki Ueki, Presidente da PETROBRÂS.
Acontecimento de fundamental importância como poderoso estímulo ao
desenvolvimento econômico do Estado foi a jnauguração, às 11 :30 h, da NITROFtRTlL, Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe, localizada
no Município de Laranjeiras a 25 quilômetros de Aracaju, ocupando uma
área de 360 mil metros quadrados, e destínada à produção de amônia e urêia
- matéria-prima básica na produção de fertilizantes, na fabricação de melanina, resinas sintêticas, plásticos diversos, impertrieabilizantes, e nas indústrias alimentícias e de tecidos.
A NlTROFtRTlL produzirá 907 toneladas/dia de amónia, das quais
638 serão utilizadas na produção de 1.100 toneladas/dia de uréia, produção
cujo volume se ampliará gradualmente, assegurando a auto-suficiência do
País, e gerando diVisas corii a exportaÇão dos produtos derivados.
A implantação da NITROFtRTlL significa, desde logo, a criação de
2A50 empregos diretos, passando a constituir-u-ma- das unidades fundamentais do vasto complexo industrial que está emergindo em Sergipe, e sobre o
qual jã tive a oportunidade de ocupar a tribuna do Senado, em diversas vezes,
principalmente quando examinei as persp-ectivas decorrentes do Projeto Potássio, da exploração do enxofre e dos variados recursos minerais do Estado.
O Presidente Joã_Q Baptista Figueiredo, Sua: Comitiva, o Governador e
demais autoridades foram recebidos pelo Presidente da empresa, Paulo Vieira
Belotti e pelo Prefeito de Laranjeiras, Edvaldo Xavier de Almeida.
Na oportunidade, o Ministro das Minas e Energia, César Cais ressaltou
a importância do empreendimento inaugurado~ que proporcionará ao Brasil
uma considerável redução dos recursos gastos na importação de amônia, ureia e produtos derivados.

Encerrada a inauguração da NITROFtRTIL, reuniu-se o Presidente
João Baptista Figüeiredo, no Palácio Olimpio CampoS, corri os candidatos do
PDS e as lideranças políticas do Estado, participando, em seguida, do almoço
oferecido pelo Governador Djenal Tavares de_ QueifOz.
Após o almoço andou a pê pela Rua João Pessoa, seguindo depois para
o late Clube de Aracaju, a fim de presidir a concentração política de todos os
candidatos do PDS a cargos eletivos.
Antes da reunião, o Presidente João Baptista Figueiredo assinou os seguintes atos que itãõ beneficiar o Estado:
J9) Aprovação de urna exposição de motivos da Secretaria de Pl_anejamento da Presidência da Reç-ública (SEPLAN), autorizando o Governo Federal a liberar 340 milhões de cruzeiros solicitados pelo Governador Djenal
Tavares de Queiroz para prosseguimento da rodovia de acesso ao Terminal
Portuário de Sergipe.
29) A liberação de 60 milhões de cruzeiros para construção da ponte
sobre o Rio Sergipe, na rodovia SE-306~ ligando Nossa Senhora das Dores a
Ribeirópolis, recursos também reivindicados pelo Governador Djenal Tavares de Queiroz.
-39) Airida no Iate Clube, o Presidente da República deu cOmo simbolicamente inauguradas vãrias obras, avaliadas em 2 bilhões, 532 milhões e 300
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mil cruzeiros beneficiando a mais de 7 mil pessoas em conjun-tOs habitacio-

nais em diferentes localidades.
Seria demasiado longo enumerar outros sugestivos aspectos da visita
presidencial a Aracaju COO).O, por exemplo, a homenagem dos estudantes no
salão do Aeroporto e o emocionante reencontro do Presidente cOm um doS
seus antigos companheiros no Colêgio Militar, em 1928, o Sr. Eduardo Carvalho, depois de mais de 40 anos, o qual forConvidado a acompanhá-lo, conjuntamente com o Governador Djeilal Tavares, tambêm colega do Presidente
àquela época, à inauguração da NlTROFtRTIL.
Sergipe se con~ratula, reconhecido ao Presidente João Baptista Figueiredo pelo seu decisivo apoio à concretização daquela fábrica, ao ex-Presidente,
Ernesto Geisel, em cujo Governo teve início, a realização do empreendimento, assim c_orno ao Ministro Cêsar Cats, das Minas e Energia, o Dr. Paulo
Vieira Belotti, Presidente da NlTROFtRTlL, o Presidente da PE·
TROBRÃS, Shigeaki Ueki, igualmente a todos quantos colaboraram direta e
indiretamente para o aUspicioso adVento da Fãbrica recém-inaugurada.
Finalizando, solicito a incorporação ao texto deSta breve comunicação,
do discurso pronunciado pelo candidato do PDS ao Governo do Estado,
João Alves Filho, ao saudar o Presidente João Baptista Figueiredo, e do pronunciamento do Chefe da Nação, quando se dirigiu às lideranças políticas do
Estado, garantindo o permanente apoio do Governo federal ao desenvolvimento de Sergipe, anundando a mobilização de recursos do FINSOCIAL
para intensificar a política social do Estado.
São documentos que caracterizam e definem a importância especial da
via~em do Presidente João Baptista Figueiredo a Aracaju, suas repercussões
políticas e resultados concretos a curto prazo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas! O orador é
czunprimentado.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUR!VAL
BAPTISTA, EM SEU DISCURSO:
JORNAL DA CIDADE
Aracaju, 7-10--82 -
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Eis na íntegra o discurso do Sr. João Alves Filho:
A consciência histórica, alicercando a memória nacional, nos tem permitido admirar inúmeros estadistas brasileiros, quer pela coerência de idéias,
programas de trabalho ou firmeza de atitudes em defesa dos interesses nacio;;.
nais.
A determinação de Vossa Excelência em acorrer aos anseios maiores dõ
povo brasileiro, agilizando o processo de redemocratização, reaproximando
segmentos políticos no propósito coinum da reconstrução -nacional, tem Sido
o estandarte, a flama e a bandeira do infatigável trabalho da grande cruzada
que Vossa Excelência, Senhor Presidente, conduz como o mais autêntico estadista brasileiro de que se tem notícia nos tempos modernos.
Conscientes que, cre_~os, como Vossa Excelência, que a consolidação
dos postulados teóricos da democracia sedimenta-se na equidade de direitos e
oportunidades, preservadores da pessoa humana, em suas dignidades inalienáveis, permita-nos falar-lhe cómo sergi-pan:o, integrado à sofrida região das
secas.
pe urna região que, apesar de todo o esforço empreendido nas últimas
décadas, ainda sofre de uma grave crise económico-social, a ponto de constatarmos que milhões de seus filhos vêem-se obrigados a emigrar em busca de
oportunidades de sobrevivência em outras Regiões mais ricas.
Mas confiamos no estadista João Figueiredo que, em brilhante discurso
ao abrir a 37• Assembléia Geral da ONU, frisou enfaticamente os desequilíbrios entre países ricos e pobres, entre economias desenvolvidas e economias em desenvolvimento. A clarividência, a coragem e oportunidade da
análise, aplaudida em todo o mun-do, fez extrapolar a inconteste liderança
que Vossa Excelência desempenha junto ao povo brasileiro, para a de autêntico líder do Terceiro Mundo.
Nosso Estado, Senhor Presidente, se integra em um grande esforço para
uma demarragem econômica e social.
Fruto da injeção de recursos autorizados prioritariamente pelo Governo
de Vossa Excelência, aí estamos com o Projeto :Potãssio, com o Terminal
Marítimo de Sergipe, ernpreendim~_nto da maior significação para u escoamento da nossa produção química industrial, na qual se inclui a Unidade de
Amônia e Uréia, _inaugurada hoje. A~ _próximas etapas a serem perseguidas,
neste mornen~o hts':_órico, qua_~do Sergipe dá início à exploração das riquezas
do seu subsolo, serão concernentes ao aproveitamento do enxofre, alêm de
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outros minérioS- de que somos possuidores e o surgimento de um sólido parque industrial, que é a nossll meta final, para que SeJãrn Transformados em
fertilizantes e vários Outros produtos, criandO-UinlmenSo campo de empregos
para nossos operãrios.
O povo sergipano está certo de que contará com a sua ajuda, pOis é testemunha do gigantesco empenho de Vossa Excelênci;ipelo desenvolvivimento
económico e soCial dos brasileiros, além da sua sensibilidade, tantas vezes
manifestada no que se refere a soluções para o Nordeste, essa região-sabidamente pobre mas intransigentemente leal ao seu Governo, às su~ posições.
Esta sensibilidade mais uma vez demonstrada, aqui e agora, pelos vários
atas assinados por Vossa Excelência, que bene:ficiám o nosso Estado em
vários campos.
Por isso de uma _coisa esteja certo Vossa Exce_l~ncia: v~mos ganhar as
eleições em Sergipe: O PDS,- o nosso partido, acelera a sua arrancada na reta
final da campanha eleitoral, que se desfecherá no históriCo pleito de 15 de novembro, eleições diretas graças à sensibilidade e firriieZa dC: atitudes do Senhor Presidente, o João da estabilidade democr:_âtica, em seu espírito de palavra da democracia.
Vamos ganhar as eleições, porque o povo sergipano acredita no -Presi~
dente estadista, no artífice do processo democrático, anseiO maior da Nação
brasileira: no João da mão estendida, a pregar a liberdade para todos os brasileiros.
Vamos ganhar as eleições, Senhor Presidente, porque os homens que fazem nosso partido, o PDS, têm serviços concretoS realizados em favor do_s interesses maiores do nosso Estado. Teem um passado de realizações definitivas. a alicerçarem seUs compromissos futuros assuinido.S_-~lnte-ó nosso pOvó. E
assumimos compromissos ante os sergipanos, de fazer um Governo voltado
inteiramente às necessidades mais angustiantes de nossa comunidade. Asseguramos a Vossa ~xcelência que tais compl"àmiSsõ:STõiarii-â-ssú~~ó_S após
exaustivos estudos _sobre os problemas sergipanos, sem a preocupação de planos faraónicos, mas dentro da realidade de nosso Estado, levando sempre em
conta as prioridades nacionais e posicionando-os--diãnfe __da crise económica
em que vivemos, da grave crise que atravessa o mundo atual.
Assim estabelecemos nosso plano, consentâneo com duas prioridades
que afligem a Nação Brasileira. Para ser maiS abrangente, todo o mi.uldo modemo: a necessidade de criação de empregos e a produção de_ alimentos básicos.
Concebemos um elenco de proposições, as quais temos discutido_ amplamente com a comunidade sergipana, de quem temos colhido importantes
subsídios, idéias e sugestões, visail.do dotar o nosso homem do camPo de
meios definitivo para resiStir às secas, encarãndo-as como fenôffi6no natUral e
previsível, já que sua periodicídade é inevitável.
Sem ter a pretensão de apresentar uma pan3céia, mas, no-s adaptando às
peculiaridades das vârias regiões, daremos continuação às_ adutoras, começando outras tantas; a uma ampla construção de poços artesianos, em
áreas com potencial hídrico no subsolo devidamente mensurado; à tentativa
de perenização de rios; ã irrigação, etc., desenvolvendo paralelamente a colonização e o cóoperã.tivisrrio, solução esta com ampla experiência pO-sitiva erri
nosso Estado. Tudo isto dentro de uma concepção de desenvolvimento rural
integrado, visando a assistência ao- nosso homem do campo, no- cultivo, na
comercialização e, quando possível, na industrialização, através o incentivO
às agroindústrias.
Com a consecução de tais projetas, estaríamos atíngiildci-váfíos objetivos
simultaneamente: a produção abundante de alimentos; a criação de milhares
de empregos; a diminuiçãO do êxodo rural, miniinízindo as causas da inchação incontrolável de Aracaju e diminuindo a maciça emigração de" Sergipanos para outras regiões do País, sustando o processo que dá a Sergipe o recorde proporcional, no Nordeste, do maior percentual emigratório para outros Estados e, enfirri~ estaremos propiciando as condições para o nOsso homem, aqui mesmo, em suas glebas viabilizadas, em Seus pedaços de chão.
Convidamo-lo, portanto, Senhor Presidente, a ajudar-nos a fazer do nosso Estado, pelas suas condições propícias de ser o menor Estado da União, e,
portanto, aquele que exige íiivestimentos menores;· um ímenso laboratório
para que sejam encontradas aqui as soluções definítivas que prOpiciem aó
nordestino encarar as sêcas como um fenômeno natural. E, certamente, será
um investimento auto-financiãvel, que poderá ser feito- Pelo próp-rio Miriistério do Interior, que através de vários dos seus órgãos, já a tua de forma eficiente em nosso_ Estado e que, certamente, agilizará mais a participação airida
ténue do DNOCS, órgão que, pela sua conceituação, seria talvez aquele que
melhor nos pudesse ajudar na abrangência dos nossos planos.
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Isto feito, extirparemos do nosso Estado a necessidade das deprimentes e
improdutivas frentes de trabalho que, embora sua repetida execução, não
promovem os meiOs para fortalecer o nosso sertanejos para as intempéries futuras. Eni suma, se -limitam, justificadas pelo seu caráter -emergencial, a darem o peixe, quarido o essencial ê ensinar a pescar.
Tudo issÕ~ -somado à exploração dos nossos minérios, sua industrialização e a construção do porto, esta conquista incomensurável, cuja construção_ terá o seu começo no próximo a"no,-·graças ao clarividente e firme
apoio de Vossa Excelência, fará n-cisso Estado alcançar plenamente o de.senvolvimento económico e um clima de bem estar e justiça social para nosso po-vo-.
Temos consciência plena das nossas dificuldades, mas vamos atacar os
problemas no nascedouro, de maneira racional e objetiva e estamOs certOs
que contaremos com a sua ajuda, poh sabemos da visão que tem Vossa Excelência, não apenas dÕ económico mas do social, não obstante sabemos das dificuldades económicas do" momen_to mu.Qdial doS nossos dias, com tanta preciSão -analiSadas na ONU n_o _seu pronunciamento, que se transformou, pelo
seu brilhantismo, num_verdadeiro_j: lúcido libelo do Terceiio Mundo contra a
iiljusla-e inseriSata -relãção de trocas entre o pequeno clube dos pa-íses desenvolvidos e aqueles tantos, ciue se propÕem, como n6s, a romper as amarras do
subdesenvolvimento.

o· nossõ plail.O, pOfém, apres-enta uma alternativa lógica dentro do Estado, para enfrentar a crise, criando empregos e produzindo alimentos e minÚios, sem esquecer o homem no seu-todo, vOltado também para a educação,
saúde e habitação.
Muito jâ foi feito, Senhor Pr_esidente.~S_ergipe tem sido muito feliz com
seus Governadores.
· Os mais recentes, Lourival Baptista, João de Andrade Garcez, Paulo
Barreto de Menezes-, José Rollemberg Leite, Augusto Franco e o a,tual, do
Governador Djenal Tavares de Qudróz, velho e estimado companheiro de
Vossa Excelência, realizaram um exaustivo e bem planejado trabalho de estruturação que hoje se descortina" com a implantação das primeiras adutoras,
do Projeto Potássio, do Porto de Sergipe, da construção de milhares de casas
populares, todos eles favorecendo um pano de fundo valioso e o respaldo administi_ativO Sob o qual-se assenta a posição eleitoral do partido_ governista
em nosso Estado.
rao·maior, em conseqUência de tão notáveis administradores, homens
públicos do melhor quilate, o desafio e a responsabilidade que assumimos
diante de todos os sergipanos.
Sergipe, Se0hor Presidente, confia- e aplau~e Vossa Excelência e tem
consciência plena da extrema sensibilidade sócio-polítíCa de que seu entusiasmo pelo trabalho de Vossa Excelência e sua fé em nossa mensagem, eivada de
firmes propósitos desenvolvimentistas daqueles que fazem o PDS ein nosso
Estado, coino seu voio m.iiciço nas urnas_-d_~ 15--de novembro, dando ao nosso
partido uma das maiores vitórias proporcionais do País.

f uma honra saudar Vossa Excelência, em nome da classe política do
PDS sergipanõ. Esteja _certo de que todos nós, seja Albano Franco candidato
ao Senado, jovem líder admirado por todos os sergipanos; seja o exGovernador Augusto Franco que vem de concluir uma brilhante atuação à
fierite do GOVerno de- Sergipe; seja o atual Governador, Djenal Tavares de
_Queiras--cujos méritos de.homem público irretorquível Vossa Excelência, conhece de perto, na qualiade de seu amigo pessoal, e que, mais do que ninguém, estã preparado para dirigir o nosso Estado, sobretudo no momento
importante que preside as eleições c_om o Comportamento solidário aos seus
conipanheirOs, com fiftrieZa que se eXige de-um mandatário, neste momento, mas tendo acirria de tudO o senso de justiça e equidade, qualidades que
mesmo seus adversários maís- ferrenhos não lhe negam; seja toda nossa bancada federai, vereadores, prefeitos municipais e chefes políticos sergípanos,
todos iridisçutivelniente unidos para a grande vitória do PDS que se nos a fi~
giii'a claramente e que dará a vitória à uma plêiade de homens, todos eles" engajados com o compromisso de apoiá-lo de toda as maneiras e conduzir este
País à democracia e ã Justiça Social, que são apanágios de Vossa Excelência.
- Queremos que Vossa Excelência saia daqui, com a perene certeza de que o
PDS sergipano está Unido e indiscutivelmente fiel ao seu comando.
Saudá-lo, Senhor Presidente, é reverenciar o estadista e entusiasmar-se
com a sua personalidade marcante, humana, simples e popular.
Sergipe recebe Vossa Excelência com o calor de sua maior hospitalidade,
por respeitá-lo como dignatârío primeiro da Nação, e adrriirá-lo por suas atitudes de defensor da liberdade e da democracia.

a
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Jornal da Cidade
Aracaju, 7-10-82 -

Quinta-feira

A seguir, publicamos na íntegra o pronunciamento do Presidente João
Figueiredo:
Meus caros amigos,
Com grande satisfação vejo aqui reuhidos os mais destacados líderes
políticos e empresariais de Sergipe.
Acabamos de abrir, por meio de convênios, novas frentes de colaboração
entre o Governo da União e o Estado de Sergipe, uma colaboração que se
apóia noS mesmos ideais e n.á mesma visão política. Hoje pela manhã, tive
oportunidade de presidir à inauguração da NITROFJ;RTIL, um notâvel empreendimento, que muito irâ contribuir para o progresso do Estado.
Tem seu paralelo no Projeto Potâss1o Taquari-Vassouras, que a PETROMISA deverâ concluir ainda no meu Governo, em 1984. Pude, tambêm,
apreciar o crescimento desta bela cidade e de sua indústria, testemunhos da
iniciativa:, do trabalho, da competência dos sergipanos; prova clara de que estas qualidades, devidamente apoiadas, estão fazendo um_ novo Nordeste,
próspero e dinâmicO.
O Governo Federal prosseguirá apoiando o desenvolvimento de Sergipe.
Os recursos do FINSOCIAL vão intensi_fi_c_ar a politica social no Estado,
nos setores de habitação, de alimentação, mere-nda escolar, de educação e de
saúde.
Os resultados colhidos pela nossa política são os mais positivos. Mais representam eles, ainda, se pensarmos que foram colhidos em meio às dificuldades da crise iriternacional.
O Governo, que tem conduzido com habilidade e mão firme a barca do
Estado, pode dar garantia à Nação que atravessaremos serenamente tais dificuldades. As pessoas isentas podem, a cada dia, apreciar o mérito de nossa
política, quando lêem, no noticiário inte;rnacíánal, sobre os sêrios prOblemas
que aretam outros países.
A comparação mostra o equilíbrio com que o Govern_o soube condu~ir o
País, a despeito de nossa escassez de petróleo e das circunstâncias adversas do
mercado exterior.
Tem o Governo uma postura de inabalável adesão à causa democrática.
Todos os nossos atas visam ao fortalecimento das instituições e a uma democracia sólida e duradoura.
Esta a plataforma que o Governo e o Partido Democrático Social oferecem ao eleitorado. Honesta nos propósitos e tlos resultados, ela deve levarnos à vitória nas eleições de novembro. É preciso que nos unamos, com ânimo e decisão, em torno das idéias e dos objetivos do Partido, e que, coesos,
busquemos o seu triunfo, num voto que forlãlC-Ça a unidade partidária e prepare o PDS para as grandes tarefas que lhe cabem neste período ·decisivo de
nossa vida política. Partido da democracia social, ele deve ser o grande instrumento de ação daqueles que querem fazer de nossa Pátria uma democracia estável, baseada no respeito às liberdades individuais, à lei e às instituições, com
uma economia próspera, fundada na livre iniCiativa.
Canelam o todos- e ao dirigir-me aos líOei"es aqui presentes, falo a todo
o Estado de Sergipe -, conclamo todos a unirem suas forças em torno dos
candidatos de nosso Partido e levá-los à vitória 15 de novembro.
João Alves Filho para Governador, Antônio Carlos Valadares, para
Vice-Governador, Albano Franco para Senador, candidatos a suplentes de
Senador, deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores.
É hora de agirmos unidos porque a luta pela prosperidade, pela Justiça e
pela democracia exige Coesão e não admite iridecisões.
Conto com vosso apoio para a grande cruzada que, com o PDS, empreendemos para construir a democracia brasileira, que é a aspifação de- todos nós.

ª

O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Concedo a palavra ao nobre Senador Aderbal Jurema. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi, como Líder do
PMDB.
O SR. SALDANHA DERZI (Como Líder. Pronuncia o segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ontem, tive oportunidade de fazer um protesto, na Comissão Mista de
Orçamento, qua-ntO à discriminaçãO que o Ministério dos Transportes faz ao
meu Estado, Mato Grosso do Sul.
É bom que se diga, Sr. Presidente, que não há uma obra do Governo federal naquele Estado, muito menos do Ministério dos TranSportes. Há uma
estrada de vital importância, que é a BR-262, Vitóría-Corumbâ, que este ano,
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praticamente, não teve verbas para continuar a sua implantação e asfaltamenta e essa estrada é das. mais importantes, das mais prioritárias Ço Estado,
pois atinge Corumbã, atravessando todo o Pantanal Mato-grossense, cidade
que, na época das grandes enchentes, fica totalmente isolada do resto do Brasil, a ponto de os alimentos serem transportados por aviões da F AB e das linhas comerciaiS que- seivem ãqllela Cidade.
Apresentei três emendas. duas destacando verbas do global, para a continuação e asfaltamento daquela estrada e uma outra, importantíssima para o
Estado de Mato Grosso, para a desobstrução, para a dragagem do rio Paraguai, o que vai permitir a saída para a exportação, dos minerais, do ferro e do
manganês de Corumbâ para o Cone Sul, para o Plata e para a Europa, atra~
vés de Porto Palmira, no Uruguai. Essa dragagem do rio Paraguai é até um
caso de segurança nacional, que o Brasil precisa para a passagem dos seus navios e atendimento nãquela fronteira. Ess3 verba também foi rejeitada pela
Comissão de Orçamento, e os o_utros dois destaques, para a pavimentação da
BR-262, no trecho de Miranda a Corumbã, também foram rejeitados.
Sr. Presidente, hoje o Governo manda um orçamento em que nós não te~
mos a menor idéia do que se estâ fazendo no Brasil. Não há uma discriminação, não hã programas, as verbas sãO todas globais, não tendo õs senhores
Parlameniares meios de saber onde serão empregadas essas dotações do orça~
menta. Acho que nós devíamos reagir, nós os Parlamentares, Senadores e Deputados, e não aprovarmos orçamento nenhum se nós não temos o menor conhecimento em que serão empregadas essas verbas.
O MinistrO Eliseu Resende, praticamente, é um dos maiores inimigos
que Mato Grosso do Sul jã teve, por não atender ao plano rodoviário no meu
Estado. S. Ex", que desejava ser candidato a Governador de Minas Gerais, jogou os recursos todos, ou grande parte dos recursos, do Ministério dos Transportes para a construção de estradas em Minas Gerais. Dois Estados são os
privilegiados neste País, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Lembro-me, ainda ao tempo do Ministro Mário Andreazza, quando fiz um discurso, na Câmara dos- be{:m-tid-os, revoltado com a disCriminação em relação ao Estado
de Mato Grosso, pois, enqUanto o_ Rio Grande do Sul absorvia 27% das ver·
bas do Plano _Rodoviário Nacional, a Mato Grosso cabia apenas 0,9%, Estado em que não havia estrada pavimentada. Sendo um Estado de produção
agropecuâria, Sr. PreSidente, Mato GrOss"o pi:'ecisa de estradas para o transPorte dos produtos daqUeles pobres agricultores que ainda plantam para sustentar esta Nação.
Então, foi negada essa verba e o Sr. Ministro Eliseu Resende não providenciou dotação para o Estado do Mato Grosso, onde não hã uma estrada
em construção, nem no Plano Rodoviário Nacional, muito menos no Plano
Ferroviário do Estado, onde hâ um projeto de retificação da Estrada de Ferro
de Três Lagoas para Campo Grande, pelo qual em 400 quilômetros irão economizar 105 quilômetros; nem para essa retificação há verbas. Todas as verbas do Plano Ferroviário Nacional estão sendo jogadas lã na famosa Ferrovia do Aço que, até hoje, não sabemos quanto custou porque não havia projeto nem orçamento.
Este País vai mal, Sr. Presidente. Nós não sabemos onde iremos terminar
'desta maneira. Mesmo agora em que o Sr. Eliseu Resende não é mais Ministro, o Ministério dos Transportes ainda está desviando todo o dinheiro desse
Minisiério para ateilder à menina dos olhos do Senhor Presidente da República, candidato do PDS_ a Governador de Minas Gerais. Queira Deus que
não se cometa esse desacerto, essa infelicidade para o povo de Minas Gerais
que seria a eleição do Sr. Eliseu Resende. S. Ex" realmente não se mostrou um
administrador consciente, criterioso, capaz de dar atendimento igual a todos
o.s Estados brasileiros, e_ não privilegiar um ou dois Estados desta Nação.
Sr. Presidente, é com tristeza que venho a esta tribuna. V. Ex• sabe, os
caros colegas também, que raramente. venho aqui para criticar, para denunciar desacertos do Governo. Procuro, com ha\>_ilidade, os homens que podem
dar soluções para esses problemas, mas, agora~ jâ perdemos a paciência. Não
é mais possível aceitarmos esses desacertos que vão especialmente contra o
meu Es~ado, tão necessitado de estradas para o transporte da sua produção.
Lá no Estado de Mato Grosso cum_o _GOvernador, então, nem se fala,
Sr. Presidente, aquilo é um desastre total. É um homem que está construindo
uma estrada, asfaltando uma estrada de Camapuã a Paraíso, duas localidades
no meu Estado, passando pelas piores terras que lã existem, de areia branca,
totalmente improdutivas, onde não se tem meios para implantar a agricultura
e não há habitantes. Hã interesse escusas do Sr. Governador do Estado de
Mato Grosso em asfaltar essa estrada. É o maior desastrel Não se pode compreender por que este Governador está fazendo isso. Agora, ele está asfaltando também uma estrada de Miranda a Campão que é o novo município de
Bodoqueira, onde ele tem uma de suas fazendas; trata-se de uma estrada onde
não passam nem dez veículos por dia, quer dizer, ele está asfaltando de Mi~
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randa até a sua fazenda. Sr. Presidente, essa é uma corruptela das menores
que hã no Estado de Mato Grosso. Ele ainda estã asfaltando o campo de pouso deste município da Bodoqueira, onde por semana talvez haja apenas só o
avião dele, e mesmo assim o estão asfaltando, gastando o dinheiro do Estado
de Mato Grosso, para ele ir de avião à sua fazenda. f: um desplante, é um descaramento, é um cinismo de tal ordem que nós nãó compreendemos como o
Presidente da República, tendo as inforinações do SNI, ainda mantém este
Governador, comentendo essas estrepolias lã no Estado de Mato Grosso.
Sr. Presidente, poderia ficar uma hora a relatar os desacertos no Estado
de Mato Grosso. Enquanto asfaltam essas estradas, as verdadeiras estradas
da produção, na região do grande Dourados, de Ponta Porã a Mambaí, de
Ponta Porã à Bela Vista, à fronteira, essas são as estradas da produção - o
Município de Ponta Porã, hoje, é um dos maiores muniCípios agrícolas, isoladamente, do Estado _de Mato Grosso- ao invés de asfaltar esta porque oretorno seria mais rãpido, não! Ele vai asfaltar uma estrada do Município de
Miranda onde está sua fazenda e no Município de Bodoqueira.
São esses desacertos, parece-me, cujo exemplo· vem do Ministro Eliseu
Resende, exemplo do Governo, o qual estâ causando esses desmandos, esses
desacertos no Estado de Mato Grosso.
Sr. Presidente, não é possível este País ficar como estâ! Realmente tem
que mudar. E a esperança é que, pelo menos, se elejam Governadores da
Oposição, os_ quais cobrem do -Governo aciuelas obras que realniente venham
a atender à população dos Estados e dos seus Municípios.
Fica aqui o meu protesto contra o Ministério dOs Transportes em não
atender o meu Estado, em não lhe dar verbas no plano ferroviário, no plano
fluvial, nem no plano rodoviário.

É preciso que os Srs. parlamentares se debrucem no Orçamento, para ver
que por este não temos a menor idéia do que se estâ fazendo neste País com
aquelas verbas astronómicas em programas dos quais não temos conhecimento e nem do Orçamento constam. São verbas globais, cujo emprego fica ao
bel-prazer dos Srs. Ministros.

Fica aqui o meu proteSto, o meu apeiO; para.os Srs. Parlamentares, para
que examinemos o assunto com maior profundidade, e iremos reagir! Porque,
não é possível estarmos ·àqui para tratar dos Interesses do nosso País, do nosso Estado e das regiões que representamos sem nada solicitar!
Era o que tinha _a dizer, _Sr. ~t:esi_de_nte. (_Mui!O be~! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Não hã mais oradores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima)- Nada mais havendo a tratar,
vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte
- -

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Cunha Lima) - Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a- sessão às 14 horas e 56 minutõs.)

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
34• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALiZADA EM
29 DE SETEMBRO DE 1982
Às nove horas e trinta minutos do dia Vinte e nove de setembro de mil
novecentos e oitenta e dois, na sala de reuniões da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa,, no Anexo das Comissões, sob a presidência- do Senhor Senador Aloysio Chaves, Presidente, reúne-se a Comissão de C01Jstitúíçã0 e
Justiça, com a presença dos Senhores SenadoreS Bernardiiio Viana, Martins
Filho, Josê Lins, Lenoir Vargas, Raimundo Parente, Aderbal Jurema, Almir
Pinto, Murilo Badaró, Dulce Braga, Joãu Calmon, Benedito Canellas e Josê
~
-~Fragelli.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores
Moacyr Dalla, Dirceu Cardoso, Franco Montoro, Mendes Canale, Leite
Chaves, Orestes Quércia e TanCredo Neves.
Havendo número regimental o Senhor Presidente declara ab~rtos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como aprovada.
Não há expediente a ser lido. Em seguida, o Senhor Presiâente passa -à
apreciação das matérias conStantes da pauta e são relatadas as seguintes proposições: Item 1) Projeto de Resolução dã Comissão de Êconomia sObre a
Mensagem n9 97, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federai, proposta do Senhor MinistrO -da Fai:end3,
para que seja autorizado o Governo do Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta
e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e o parecer é aprovado, por unanimidade. Item 2) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n' 84, de 1982, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Fed~ral, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, pai-a que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São
Miguel do Araguaia (GO) a contratar Operação· de crêdito no valor de
CrS 33.150.000,00 (trinta e três milhõeS, cento e cinqilentà mil cruzeiros). Relator: Senadora Dulce Braga. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não hã debates e o parecer é aprovado, por ufianlinidade. Item 3) Projeto
de Resolução_da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 86, de 1982,
do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o

Governo dO Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 1.702.223.000,00 (um bífhão, setecentos e dois milhões, duzentos e vinte e
três_ mil cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico-. Não hã debates e o parecer é aprovado, por
unanimidade. Item 4) Projeto de Resolução da ComisSão de Economia sobre
a Mensagem n9 93, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não há debates e a Comissão aprova, por unanimidade,
o parecer do Relator: Item 5) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 96, de 1982, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 73.169.900,00 (se·
tenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não- há debates e o parecer do Relator é aprovado, por unanimidade.
Item 6) Projeto de ReSolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem
n9 99~ de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro d~ Fazenda, para que seja
autofiZãdo o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ _3_4.279.000",00 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e nove ~ii cruzeiros). Relator: Senador Aderhal Jurema. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico·. Estando o projeto com vista ao
Senhor Se.nã.dor Martins Filho, a presidência concede-lhe a palavra para que
Sua Excelência apresente o seu voto- em sepaf8.do sobre a matéria, que conclui
por um pedido de informações ao Governo daquele Estado. Com a palavra o
Senhor Senador faz um relato dos fatos que se desenrolam naquela unidade
federativa, em_que figuram, de um lado, a pes:soa de Sua Excelência; e, do outro, o Senhor Governador do Estado que, segundo afirma, vem procurando
atingí-lo na sua integridade física e moral. APesar das divergências, ao pedir
vista do processo, de interesse da Secretaria de Segurança Pública do Estado,
próctiróu obter melhores esclarecimentos sobre o empréstimo pretendido e
não teve o êxito esperado, socorrendo-se, inclusive, da intervenção do Senhor
Senador Dínarte Mariz, para que, juntos, ele, o Senhor Senador Martins Filho e o Senhor Governador do EStado discutissem os pontos nevrâlgicos da
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questão, a fim de que chegassem a um entendimento e, infelizmente, nenhum
dos esforços empreendidos obteve sucesso. Por essas razões, conclui o Senhor
Senadoi-Mãrtins Filho, é que resolveu se valer da faculdade que o Regimento
Interno da Casa lhe permite de baixar o processo em diligência, a fim de obter
as informações de que necessita, para emitir o seu voto definitivo sobre a matéria. Em aparte, Solidarizam-se com o Senhor Senador Martins Filho, pelos
fatos narrados, os Senhores Senadores Murilo Badaró e Aderbal Jurema, ambos _fayoráveis à diligência requerida, a fim de melhor instruir o estudo da
matéria. Encerrada a discussão, a Comissão aprova Q Voto em Separã.do do
Senhor Senador Martins Filho, que conclui por audiência do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Item 7) Projeto de Resolução da Comissão de
Economia sobre a Mensagem n9 92, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bagé (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 877.101.343,05 (oitocentos e setenta e sete milhões, cento e um mil, trezentos e quarenta e três cruzeiros e cinco centavos). Relator: Senador Lenoíi Vargas. Parec_er: favorável,
por constitucioilal e jurídic::o. ~ão h4 debate~ e_ o parecer é aProvado, por
unanimidade. Itens 8, 9 e 10 Projetes de Resolução Ga ComissãO de Economia sobre as seguintes Mensagens: n9 147, de 1982, do Senhor Presidente 9a
República, submetendo à aprovação do S.enadJ:> Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeítura Municipal de
Leopoldo Bulhões (GO) a contratai- operação de crédito n~ valor de
Cr$ 32.953.558,47 (trinta -e âois milhões, novecentos e cinqüenta e três rriíl,
quinhentos e cinqíienta e oito cruzeiros·e cji.Iai'eiltã e-sete centavOs); rio? 154, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro -da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Bela Vista de GoiâSlGD) a contratar operação
de crédito no valor de Cr$ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa e
cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cincí.Uentil. ·e seis ceritavos); e, ri9-l57; de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do_ Senado Federal, proposta do _Senhor Ministro da__ F_azendJl, para que seja autoriZada a Prefeitura Municipãl de Salvador (BA) a contratar operaçãO de crédito
no valor de_ Cr$ 48.356,100,00 {quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta_ e
cinco ri:J.il, e cem cruzeiros). Relator: Senador Moacyr Dalla. Pareceres: favo~
ráveis, por constitucionais e jurfdicos. Ausente o Relator, o Senhor Presiden-

ª

te, tendo em vista decisão--anWf'ior da-Comissão, que determina..sejª matéria
votada, quando figurar na pauta por mais de duas reuniões, submete os pareceres do Relator à discussãO e, em seguida, à votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Itens 11, 12, 13 e 14) Projetas de Resolução da Co-missão de Economia sobre as Mensagens n9s 138, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o governo d_o Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 2.510.36_0.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros); 139, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a contratar opoeraçã_o de crédito no valor de Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e
noventa e três milhões de cruzeiros); 142, de 1982, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Campinas (SP) a contratar operação_ de crédito no valor de
Cr$ 1.819.424.520,00 (um bilhão, oitocentos e dezenove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte cruzeiros); e, 156, de 1982, do Senhor PresLdente da República, submetendo à aprovação do _Senado Federal,
proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefei~
tura Municipal de Paulo de Faria (SP) a contratar operação de crédito nova~
lorde Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros). Relator: Senadora Dulce Braga. Pareceres;
favOráVeis, por const1tticioiiais ejurídicos. Não hã debates e a Comissãó, por
unanimidade dos seus membros presentes, aprova os pareceres da Relatara.
Itens 15 e 16) Projetas de Resolução da Comissão de Economia sobre as
Mensagens n•s 151, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Luiz (MA) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e.
cinco milhões, quarenta e três mil, cento e cinqUenta cruzeiros); e, &5, de
1982, do S_enhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da FaZenda, para que seja autoriza-
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do o Governo -do Estado _da B.ahia, a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil
cruzeiros)._ Relator: Senador Bernardino Viana. Pareceres; favoráveis, por
constitucionais e; jurídicos. Não há debates e a Comissão aprova, por unanimidade, os pareceres do Relator. Item 17) Projeto de Resolução _da Comissão
de Finanças sobre o Oficio "S" n• 8, de 1982, do Senhor Governado_r do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do S~nado Federal, para
contratar operação de empréstimo externo no valor de DM 10.900.000,00
(dez milhões e novecentos mil marcos alemães). Relator: Senador Bernardino
Viana_. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Aprovado, por unao,irnidade.Item 18) Projeto de Lei do Senado n• 143, de 1982, qu~ "denomina
"Jornalista Carlos Riosn o trecho da rodovia BR-424, entre as cidades de Arcoverde e Garanhuns, no Estado de Pernambuco. Relator: Senadora Dulce
Braga. Parecer: favorável, por constitucional e juridico. Não há debates e o
parecet-ê: aprovado, por Unanimidade. Item 19) Projeto de Lei do Senado n~'
3_01~ de f981- complem-entar, qu~ ''introduz alteração na Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1981, visando reduzir a idade limite exigida para
obtenção da aposentadoria por velhice, possibilitar a concessão do benefício
à mulh_er do trabalhador rural e indicar a fonte de custeio para tanto". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdico. A pedido do Relator, Senhor senador Bernardino Viana, a matéria é retirada da pauta para reexame do parecer: Itens 20 e 21) Projeto de Lei ~a Câmara n• 07, de 1982, que "dá nova redação ao§ 2• do artigo 7• da Lei n• 6.907,
de 21 de maio de 1981"; e, Projeto de Lei do Senado n• 178, de 1981, que "isenta o cacau de qualquer taxa ou cota de contribuição". Relator: Senador
Raimundo Parente. Pareceres: fav.oráveis por constitucionais e jurídicos. Não
-há debatC$ e QS pareceres são aprovados, por unanimidade. Itens 22 e 23) Projeto de Lei do Senado n9 187, de 1980, qu~. uacrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho"; c, Projeto de Lei da Senado n9 46, de 1981, que
~~acrescenta dispositivo à Lei n9 5.540, de 28 de novembro de 1968, que... fixa
normas de organização e funcionamento do ensino superior". Relator: Sena--dor Aderbal Jurema. Pareceres: favoráveis a ambos os projetas, por constitucionais e jurídicos. Os pã.receres são aprovados, por urianimidade. Itens 24 e
25) Substitutivo da Comissão de Economia ao Projeto de Decreto Legislativo
n'~' 01, de 1981, que...homologa· o ato do Conselho Nacional que autorizou a
emissão de papel-moeda, no ano de 1979, no valor de Cr$ 50.000.000.000,00
(c_ibqii~rtta_ b_i_lhõ~s d_~ ç.ruz~irp~),_n_a,_Jºtill<! çlo__ qJI~ ~U~_Q_~_ qjnçjsç_J Q9_ ~rHg_Q
4• da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964"; e, Projeto de Lei do Senado n•
36, de 1982, que "dispõe· sobre a apresentação de relatório ao Congresso Nacional após as realização de visita a País estrangeiro -pelo Ministro das Relações Exteriores'' Relator: Senador Murilo Badaró. Pareceres: favoráveis,
por constitucionais e jUrídicos. A Comissão- aprova, por-unanimidade, os pareceres do Re1ator.Itens 26 e 27) Projeto de Lei da Câmara n• 29, de 1981,
que "dispõe sobre os requisitos para a Venda de espingarda de ar comprimido"; e, Projeto de Lei da Câmara n9 63, de 1981, que. "modifica a redação do§
2• do artigo 20 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil". Relator: Senador Leite Chaves. Pareceres: favoráveis aos projetas, por
constitucionais e jlli'ídicos, com a Emenda n9 1-CCJ que oferece ao PLC it'1
29/81. Ausente o- Relator, o Senhor Presidente, tendo em vista decisão anterior da Comissão que determina sejam as matérias incluídas em pauta por
mais dedu_~ reuniões votadas_. submete à discussão e à votação os pareceres
do Relator, sendo os mesmos aprovados, por unanimídade. Itens 28 e 29) Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1982, que_ "permite a impetração de man ..
dado de segurança contra atos de autoridade e o ensino particular, de qualquer grau"; e, Projeto de Lei do Sena4o n9 105, de 1981, quç. "'torna obrigatória a Construção de módulos esportivos, n-os conjuntos residenciais edificados pelo Banco Nacional da Habitação --: BNH". Relator: Senador Franco
Montoro. Pareceres: fãvóráveis aos projetas, por constítucionais e jurídicos.
Ausente o Relator, o Senhor Presidente, com base em decisão anterior da Comissão, que determina sejam votadas as matérias incluídas na pauta e nela figilf~hQo_ por mais de duas reuniões, submete os pareceres do Relator à discussão e, em seguida_,~ v:otação, sendo os mesmos aprovados, por unanimidade.
Item 30) Projeto d~ Lei do Senado n9 3~, de 1982, ql:ll! "acrescenta dispositivo-à vigente Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de estabelecer a
obrigatoriedade de fixação de honorârios em favor do advogado do
trabalhador~reclamante". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. A matéria é retirada da pauta, a pedido do Relator, o_ Senhor Senador José Fragelli, para um reexame do seu parecer. Item
31) ProjetO de Lei do Senadó il9 21, de 1982, qUe_ "inclui na administração das
Centra'IS de Abastecimento S/ A~ CEASAS, um representante dos produtoL
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res de cada Estado". Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favor_ãvel por
constitucional e jurídico. Não hã debates e o parecer do Relator é aprovado,
por unanimidade. Itens 32 e 33) Projetes de Lei do Senado ;n"'s 89, de 1981,
que;:_ .. introduz modificação nO Decreto-lei n9 73, de 21 de novembro de 1966,
que· diSpõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, para o fim devedar o exercício da atividade de corretor de seguros e gerentes e outros funcionârios de bancos"; e, n9152, de 1981, qui=: ~~dispõe sobre a legitimação processual de órgãos, entidades ou associações de classe, nos casos e condições que
despecifica". Relator: Senador Tancredo Neves. Pareceres: favoráveis a ambos os projetes, por constitucionais e jurídicos, com as Emendas n9s 1 e 2CCJ que oferece ao PLS n• 89(81. Ausente o Relator, o Senhor Presidente,
com base em decisão anterior da Comissão, que determina sejam as matérias
incluídas na pauta por mais de duas reuniões votadas, submete os pareceres à
discussão e, em seguida, à votação, sendo os mesmos aprovados, por unanimidade. Itens 34 e 35) Projetos de Lei do Senado n•s 7, de 1979, que "estabelece, pelo prazo que especifica, o exercício da faCuldade prevista no Decretolei n• 194, de 24 de fevereiro de 1967" e, 159, de 1980, que. "destina ârea do
Parque Rogério Pithon de Farias à construção de Barracas para a Festa dos
Estados". Relator: Senador Lázaro Barbo2;a. Pareceres: favoráveis, por constitucionais e jurídicos, com a Emenda n9 1-CCJ que oferece ao PLS n9 7j79.
Ausente o Relator, o Senhor Presidente se vale de decisão anterior da Comissão, que determina sejam as matérias incluídas na pauta por mais de duas
reuniões votada_s e coloca, portanto, em discussão os pareceres. Usa da palavra, para discutir o parecer s-obre o PLS n9 159/80 o Senhor Senador Murilo
Badaró e declara que a matéria nlo pOde ser objeto de lei, uma vez que o parque foi feito segundo planos urbanísticos, para propicíir lazer e não se pode
destinar, através do GDF, uma ârea para festa beneficente "qUe se realiza de
vez em quando. Pelas razões arguídas, o Senhor Senador Murilo Badaró vota
contrariamente ao parecer do Relator. Em seguida, o Senhor Senador Aderbal Jurema solicita a palavra e pede vista do projeto, que é deferido pela presidência. Encerrada a discussão, a Comissão aprova o parecer sobre o PLS n9
7/79 e a presidência concede vista do PLS~n' 159(80 ao Senhor Senador
Aderbal Jurema.ltem 36) Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1979 qu~ "revoga dispositivo da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, os Decretos-leis n9s 672
e 1.273, respectivamente, de 3 de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, e dá outras providências". Relator: Senador Moacyr Dalla. Parecer: contrário, por
inconstitucional. Embora ausente o Relator, o Senhor Presidente deixa de
submeter o parecer à discussão e votação por ser o mesmo contrário ao projeto, e determina o seu adiamento. Item 37) Emenda n9 1, de Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1979, que. "'estabelece que as emissoras de televisão e rádio promoverão programas de debates sobre problemas nacionais, estaduais ou municfpaiS, destinados à educação política da população". Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: contrário, por injurídica. Não há debates e o parecer é aprovado, por unanimidade. Item 38) Projeto de Lei do Senado n9 81, de 1981, qu~... define e pune o crime ecológico", de autoria do Senhor Senador Amaral Furlan. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: pela
prejudidalidade. A presidência, tendo em vista a ausência do Relator e a conclusão do seu parecer, determina o adiamento da sua apreciação, em atendimento a uma praxe adotada pela Comissão, uma vez que o autor do projeto é
seu membro e não se acha presente. Item 39) Projeto de Lei do Senado n9 88,
de 1981, que ••altera o§ 2• do artigo 60, da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de,
1966", de autoria do Senhor Senador Hugo Ramos. Relator: Senador Orestes
Quércia. Parecer: contrário, por inconstitucional. Embora ausente o Relator
e sendo contrário o parecer, a presidência, tendo em vista decisão- anterior da
Comissão já anunciada nesta reunião, em relaçãq a outras matérias, e, considerando que o autor do projeto não ê seu membro, submete o parecer à discussão, e, em seguida, à votação, sendo o mesmo aprovado, por unanimidade. Item 40) Ofício n• 171, de 1981-CN, do Presidente do Senado Federal,
submetendo à consideração da CCJ questão de ordem levantada pelo Senador Itamar Franco~ envolvendo interpretação do"§ 59 do artigo 51 da Constituição Federal. Relator: Senador Murilo Badaró. Favorável ao uso do decurso de prazo a que se refere o§ 29 do artigo 51 da Constituição e demais prazos
previstos no §59 do mesmo artigo. Não hã debates e o parecer ê aprovado,
por unanimidade. !tem 41) Ofício SM 517, de 1980, consulta do Presidente do
Senado Federal à CCJ sobre dúVidas suscitadas pelo Senador Paulo Brossard
a respeito do arquivamento por ter recebido pareceres contrários, quanto ao
mérito, das comissões a que foi distribuído, o Ptojeto de Lei do Senado n9
133, de 1980, que '•regulamenta o artigo 80 da Constituição Federal". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável aos pareceres contrários da-
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dos pela Comissão; contrários aos votos singulares apresentados em Plenário.
Aus_ente o Relator, e estando a matéria- C_õm- vista ao Senhor Senador Murilo
Badaró, o Senhor Presidente concede-lhe a palavra para que apresente o seu
voto em separado. Justificando as razões do seu voto, _o Senhor Senador Murilo Badaró lembra que o episódio no qual deu origem àquela consulta da
Presidência do Senado surgiu durante uma daqu_elas obstruções sempre em
momentos_ de maior tensão, quand.o suscitou-se a dúvida se o parecer de
membro da Comissão, equivale à opinião tomada de todos os membros da
Comissão, quando é voto oral dado em Plenário. Para melhor esclarecer o assunto e dirimir a questão, oferece em seu voto em separado, um Projeto de
Resolução para que se esclareça de vez por todas, as dúvidas suscitadas,
adaptando o assunto ao Regimento Interno do Senado Federal. Em aditamento aos esclarecimentos prestados pelo Senhor Senador Murilo Badaró, o
Senhor Presidente declara que a solução sugerida por Sua Excelência é consentânea com o interesse de todos os partidos. Submetido a votos, é aprovado
o Voto çm separado do Senador Murilo Badaró e a presidência o designa
para elabora~ o texto do Projeto de Resolução, rejeitado, portanto, o parecer
do Senador Tan~edo Neves, que acornp_?nha o processo com voto em separado. Item 42) Emenda Substitutiva de Plenário ao Projeto de Lei do Senado
n9 363, de 1981, que. Haltera o parágrafo único do artigo 59 e o anexo III da
Lei n• 6.908, de 21 de maio de 1981 e dá outras providências". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: contrário à Emenda, por inconstitucional. A
matéria é declarada prejudicada, por ter sido aprovada, em Plenário, na Sessão Extraordinária do dia 28-9-82. Item 43) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9170, de 1982, do Senhor Presidente da
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor
Mfnistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Campina Grailde (PB), a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 1.009~884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocc~ntos e oitenta e quatro
mil cruzeiros). Relator: Senador Aderbal Jurerna. Parecer: favorável, por
constitucional e jurjdico. Não há debates e o parecer é aprovado, por unanimidade. Item 44) Projeto de Resolução da Comissão de Economia sobre a
Mensagem n• 169, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo
.à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Aloândia (GO) a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 13.128,492,00 (treze milhões, cento e
vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros). Relator: Senador
Moacyr Dalla. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Ausente o
Relator, e na forma da deciSão da Comissão, já anunciada nesta reunião, em
outros casos análogos, o Senhor Presidente submete o parecer à discussão e,
em seguida, à votação, é o mesmo aprovado, por unanimidade. Item 45) ProjetO de Resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 160, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o GovernO do Estado de Alago3s a Contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta
e seis mil, novecentos e trinta cruzeiros). Relator: Senador Bernardino Viana.
Parecer: favorável, por constitucional e juddico. Não há debates e o parecer é
aprovado, por unanimidade. Itens 46 e 47) Projetas de Resolução da Comissão de Economia sobre as Mensagens n'?S 144, de 1982, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Itapiranga (SC) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 8,993.017,00 e, 176, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Sombrio (SC) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 4.281.025,24 (qu-atro milhões,
duzentos e oitenta e um mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro centavos).
Relator: Senador Lenoir Vargas. Pareceres: favoráveis, por constitucionais e
jurídi~os. Não há debates e os pareceres são aprovados, por unanimidade.
Item 48) Projeto de Lei do Senado n9 182, de 1982-DF, que "autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair emprêstimo interno destinado ao desenvolvimento do Programa de Aglomerados Urbanos". Relator: Senador José
Uns. Parecer: favorável, por constitudonal e jurídico, com a Emenda n9 1CCJ que oferece. Não há debates e o parecer é aprovado, por unanimidade.
Item 49) Projeto de Lei do Senado n9 183, de 1982-DF, que Hautoriza o Governo do Distrito Federal a contrair empréstimo para aparelhamento do
Hospital Regional da Asa N arte". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: favorável, por constitucional e jurfdico. Não hã debates e o parecer do Relator
é aprovado, por unanimidade. Extra pauta, o Senhor Presidente determina a
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inclusão, no item 50, do Projeto de Resolução da Comissão de Economia
sobre a Mensagem n'i' 87, de 1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, a
elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilfiões, novecentos e noventa e
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro
cruzeiros e vinte centavos), o montarite de sua dívida consolidada. Relator:
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Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não
hã debates e o parecer ê aprovado, por unanimidade.
Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradece a presença dos Senhores Senadores e declara encerrada a reunião,
lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que lida e aprovada, será assinada por Suas Excelência.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção 11
ANO XXXVII - N' 145

SÁBADO, 16 DE OUTUBRO DE 1982

BRASIL! A- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 157• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1982

1.3- ORDEM DO DIA

1.1- ABERTURA

Trabalho das Comissões.

1.2 -EXPEDIENTE

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

1.2.1 - Comunicação
Do Sr. Senador Teotônio Vilela, que se ausentará do País.

2- DISCURSO PROFERIDO EM SESS.~O ANTERIOR

1.2.2- Discursos do Expediente

Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de 30-9-82.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Convênio firmado entre a
LBA e a Fundação Hospitalar do Distríto Federal, destínado à prestãção
de as~istência médico-social integra.da à população carente de Brasília.
SENADOR A!JERBAL JUREMA -Dia do Professor.

3 - MESA DIRETORA

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÚES PERMANENTES

ATA DA 157~ SESSÃO, EM 15 DE OUTÍJBRO DE 1982
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura
PRESIDI!:NCIA DO SR. ALJ\IIR PINTO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
alta estima e distinta consideração. - Teotónio Vilela.

Alexandre Costa- Almir Pinto -Cunha Lima- Aderbal JuremaLuiz Cavalcante- Lourival Baptista- Lomanto Júnior- João CalmonHugo Ramos- Dulce Braga- Benedito Ferreira- Vicente Vuolo-:- José
Fragelli - Saldanha Derzi - Leite Chaves -- Lenoír Vargas.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) -A comunicação lida vai à publi·
cação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A lista de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havéndo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteçào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-secretário.
É lida a seguinte

Of. n' 129/82

Brasília, 15 de outubro de 1982.

Senhor Presidente:
De conformidade com o Regimento do Senado Federal, _comunico_ a
Vossa Excelência que me ausentarei do País no período de 16 de outubro a lO
de novembro do corrente ano, em viagem aos Estados Uriúlos_ da América,
em caráter particular.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores:
Com a fmalidade precípua de renovar o convênio firmado em 1980 entre
a Legião Brasileira de Assistência (LBA) e a Fundação Hospitalar do Gover~
no do Distrito Federal (GDF), realizou-se, no dia 5 de outubro último, no
Palácio Buriti, a solenidade de as.sinatura de novo Convênio, destinado a dar
prosseguimento aos programas de prestação de assiStência médico~sociaf in~
tegrada à população carente de Brasília e cidades-satélite.
Os discursos proferidos na ocasião pelo Governador do Distrito Federal,
José Ornellas e pela Presidente da LBA, Senhora Léa Leal, esclarecem c justificam as razões pelas quais tornou-se imperativo dar seqüência ao II' Convênio, firmado em 16 de janeiro de 1980, na gestão do então Governador Aimé
Lamaison, cujo apoio permanente da LBA muito contribuiu para obtenção
dos melhores resultados. Basta assinalar que, com os recursos financeiros
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ros à Secretaria de Saúde. E esta se incumbiu, por dois anos, do atendimento
médico preventivo à população mais carente do Distrito Federal, justamente
aquela que é cliente dos programs socia:ís da Legião.
105 mil beneficiários cadastrados da LBA, durante os últimos dois ano-s, com
serviços de medicina preventiva e completa assistência ·ambulatorial e hospiA LBA, portanto, apostou na Fundação Hospitalar da Secretaria de
Saúde. Apostou na eficiência e eficácia de sua rede de _serviços. E apostou,
talar.
_também, no din~mismo e na capacidade administrativa do Secretário Jofran
O segu.ndo Convênio agora celebrado, IJ.O valor de 16 milhões e duze_ntos
Frejat, médico competente e pessoa extrordinâria. Por essas iriegãveis qualie cinqUenta mil cruzeiros, obterá , certamente, os êxitos anteriormente consedades-, foi ele, para alegria nossa, convidado a permanecer no cargo, com a
guidos, porquanto se encontram associadas, num esforço conjunto de intetotal confiança e o indispensável apoio ao Senhor Governador José Ornellas,
gração, as mesmas instituições, fiéis às diretrizes do Presidente João Baptista
Figueiredo no concernente à execução de uma política de desenvolvimento_
cjue tão bem soube avaliar o deseinpenho de seu auxiliar.
Ganhamos a aposta. Todos a ganharam: a LBA, o Governo do Distrito
humano e social, orientada no sentido de melhorar a qualidade de vida dos
Federal e principalmente a população beneficiada por este convênio.
segmentos mais carentes e desassistidos da população brasileira.
Os resUltados af estão, exemplares e inumeráveis. 105 mil pessoas, deviUtilizando a estrutura física e os recursos humanos da Secretaria_ de Saúdamente credenciadas pela LBA, recebem assistência médica e odontológica,
de do GDF, aLBA promoverá, ainda, a distribuição de-alimentos às mães e
crianças mais necessifadas, além do atendimento médíco-social prioritaria- -~no Plano Piloto e Cidades-S3.~lites.
Assistêi1Cfa-pediãtríca permanente a todas as crianças de nossas creches~
mente voltado para a clientela materno-infa:iltil.
Convidado que fui pelo Governador José Ornellas e pela Presidente da
casulo.
Implantação de postos de distriuição de nosso Programa de CompleLegião Brasileira de Assitênda, Léa Leal, compareci a solenidade.
mentação Alimentar (PCA), nos Centros de Saúde da Secretaria, os· quais,
Finalizando, solicito a incorporação ao texto d_este breve pronunciamenpor sua vez, incorporaram os serviços da Equipe Médica da LBA.
to dos discursos a que me referi,--e do Convêníó de Cooperação Técnica
Criação dos Centros de Atenção aos Desnutridos (CADs}, para atendiLBA/GDF, como documehtos indispensáveis ao conhecimento e à avaliação
mento emergen_cial às crianças em precárias condições de alimentação.
dos objetiVOs e resultados colimados.
Instalação de um Centro de Saúde, no próprio Centro Socíal da LBA, no
Ao mesmo tempo, afigUra-se-me sei' plenamente justificado congratularParanoá, possibilitando ássistência médica imediata à clientela daquela come com o Governador José Ornellas e a Presidente Léa Le?l pelos seus esmunidade.
forços de integração de recursos, associando a capacidade empreendedora e
Construção e aparelhamento, na Ceilândia, de um moderno Laboratório
as energias necessáriaS: aó-pleno êxito da política de desenvolvimento humano
de Análises- Clínicas, já em pleno funcionamento.
e social que o Presidente João Baptista F-igueiredo elevou à categoria de meta
Enfim, um completo e bastante amplo atendimento ambulatorial e hosprimordial de seu Governo (Muito bem!)
pitalar, a milhares de pessoas carentes que- não tenho nenhuma dúvidaDOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
sem este convênio, ficariam totalmente desamparadas de cuidados médicos e
BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
imunológicos.
E tudo isso vem sendo feito da forma mais harmoniosa e integrada possíDISCURSO PRONUNCIADO PELA PRESIDENTE DA LBA, LEA
ve!.
LEAL EM 5-10-82
Bem sabemos que integração é o objetívo das instituições. Mas nem semO encontro de hoje, entre a LBA e o Governo do D_istrito Federal, é na
pre é_ alcançada pelõs homens. Muitas vezes, a integração não consegue ir
verdade um bem sucedido reencontro.
além dos anseios e da retórica dos dirigentes, deixando-se superar, na prática,
Reencontro de renovação. confirmação e reafirmação.
por vaidades, rp.elindres e incompreensões cartoriais.
Renovação de um Convênio ·que, pelos resultados obtidos, jã justificou
Aqui, entretanto, não houve nada disso. A integraç ao LBA e Fundação
suficientemente sua importância e oportunidade.
Hospitalar fÇti e é real, concreta e construtiva. É efetivamente urna soma;
Confirmação de comprorniss_os e propósifos sociais; de ações sadiamente
soma de esforços, de r_esponsabilidades e, como não poderia deixar de ser, de
integradas.
resultados.
Reafirmação de nossa fé e confiança nos ideais e priiiCípíos da política de
Por isso, não hesitamos em _reoovar hoje nosso convênio.
valorização integrãl do homem brasileiro, proposta pelo nosso Presidente
Por mais 1 (um) ano, 105 mil pessoas, encaminhadas pela LBA, contiJoão Figueiredo.
Ouatãó a recebei' a exC"êlente cobertura da rede de serviços médicos do GDF,
Há mais de dois anos atrás, a LBA e a Secretaria de Saúde do GDF,
tal qual já vem acontecendo, desde abril do corrente ano, quando se iniciou a
através da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, iniciavam uma expeprorrogação.
riência instituCional pioneira: a assistência médica e social integrada à popuA cooperação financeira da LHA, para esta renovação anual, será da orlação carente de Brasflia e Cidades-Satélites.
dem de 32 milhões e 500 mil crUzeiros, em duas parcelas de 16 milhões e.250
E essa experiência, hoje tão rica e proveitosa, teve sua história e suas rno~
mil.
tivações.
Têinos cei'teZa de que esses recurso"S estãO tendo a mais útil e promissora
Com a criação do SINPAS, que unificOu, por força de Lei~ "o atendimendestinação: a melhoria das condições de saúde e, conseqüentemente. de vida dos
to médico oficial no então criado INAMPS, a LBA ficou impOssibilitada de
habitantes do Distrito Federal.
continuar executando seu tradicional serviço de saúde voltado para a clientePara nós, da LBA, constitui motivo da maior satisfação continuar colala materno-infantil. Apenas pôde ser mantida, nos Centros Sociais, urna asborando Coin o Governo do Distrito Federal, especialmente com o Governasistência: residual de apoio a nossos programas de alimentação e nutrição.
dor José Ornellas, que vem dando o melhor de si a esta Cidade que, há 22
Ainda em conseqüência, a LBA foi obrigada a ceder ao INAMPS todas
anos, tornou-se a bela Capital do Brasil.
as Unidades Hospitalares que possuía no Pais, entre elas o Hospital Infantil
O que fazemos hoje, em Brasília, é um exemplo bem representativo do
Darcy Vargas, com 400 leitos, no Morumbi, em São Paulo, assim corno as
investimento soCial que aLBA e~etua em todo o País; aplicando seus recursos
Maternidades Leonor Mendes de Barros, também em São Paulo, e Odete
e desenvolvendo sua programação em beneficio do homem brasileiro e na
Valladares, em Minas Gerais.
busca do equilíbrio e da justiça social.
Desse modo, diante da nova situação e reconhecendo as constantes difiQue o nosso Ministro Interino da Previdência e Assistência Social, Douculdades do INAMPS para atender plenamente os segurados da previdência,
tor Guilherme Duque Estrada, mais uma vez prestigiando com sua presença
nossa preocupação maior concentrou-se em evitar a interrupção no atendias realizações da LBA, veja neste ato a prova de que estamos seguindo as dimento médico à clientela totalmente carente, não previdenciária -sobretudo
retrizes simplificadoras e os postulados modernizadores do Ministro Hélio
à mãe e à criança que, fatalmente, ficariam 6dâs de uma asSistência até então
Beltrão. Este convênio mostra que atribuímos grande relevo ao trabalho inteprestada pela LBA.
grado, à ação conjunta com entidades de base regional, procurando agnizar
Eis quando deu-se o primeiro e feliz encontro _entre a LBA e a Fundação
nosso desempenho e ampliar a proteção social a todos os brãsiieiros.
Hospitalar do GDF. Isto porque, em 1980, foi assinado pelo Secretãrio de
O Ministro Duque Estrada e o ilustre Titular da Pasta, Ministro Hélio
Saúde, Dr. Jofram Frejat, e por mim um Convênio de cooperação técnicoBeltrão, conhecem bem nossa Instituíção, e muito têm ajudado aLBA em sua
financeira, pelo qual rep~ssamos recursos da ordem de 65 milhões de cruzei-

transferidos pela LBA, da ordem de 65 milhões de cruzeiros, a Fundação
Hospitalar construiu e equipou o laboratório de Ceilândia, alêm de apoiar
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árdua trincheira social. Ambos nunca nos faltanim- Com a solidarÍedade e
com o estímulo de decisões concretas. E Deus sabe corriO precisamos- dessa
solidariedade e desse estímulo, para contínuar a valorizar e a represeri.tar dig~
namente aquele e Assistência Social que existe no nome e na sigla de nosso
Ministério e áo qual, lamentavelmente, _alguns ainda teimam em não dar a
importância devida.
Felizmente, este não é o- caso dos que estão hOje aqui conosco, testemunhando este ato de trabalho social.
Por tudo isso-, aLBA e sua Presidente agradecem, prometendo que continuarão a apostar nas Instituições e na Comunidade Brasileira.
Muito Obrigada.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL, JOSf: ORNELLAS EM 5-10-82
Consütilípãra rilíin m-otívo de grande satisfação toda vez que tenho a fi r·
mar documento que traga em seu bojo garantia de assistênclàTs TaixàS triais
carentes de nossa população.
O convênio o-ra aSsinado, celebrado entre a Legião Brasileira d-=-e Assistência e a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, tem por finalidade básica
a prestação de atendimento médico aos beneficiáríós_- dos programas de assistência e prólnoÇão sOcial desenvolvidos pela Legião Brasileira de Assistência.
Cogita-se, com sua assinatura dar seqüência ao convênio anterior, firniado em 16 de janeiro de 19801 cujos resultados obtidos foram de fal forma satisfatórios que acoilsélharam a sua renovação, de sorte a que esse atendimento médico-hospitalar não sofresse SoluçãO de cont1imidade.
o instrumento em questão foi extremamente PrOVeitoso para as pa"rtes
convenentes. Com os recutsbs financeirOs transferido_s pela Legião Brasileira
de Assistência, da ordem de sessenta e cinco milhões de cruzeiros, a fundação
hospitalar construiu e equipoU o labonitório de Ci::ilândía-, que tantoS e tão
bons serviços vem prestando aos habitantes_ daquele cidade satélite, além de
apoiar, cento e cinco mil beneficiáriOs cãdastrados da LBA, durante dois
anos consecutivos, sem limite individual de atendimento, com ser-víços de me·
dicina preventiva e completa asssitênCia ambulatorial e hospitalar.
O êxito do primeiro convênio -deveu-se, em grJ.nde parte, à irrestrita colaboração emprestada pelos técnícos e demais sep)i"dores da LBA, que tiveram a seu cargo a seleção da clientela, bem como o acompanhamento e avaliação do projeto a ele vinculado. Acrescentc·se que houve uma perfeita integração, em busca_ dos objetivos comuns, entre servidores da _fundação hospitalar e da Legião Brasileira de Assistência, motivados, todos, pelo idealismo
de D. Léa Leal e contagiados por seu entuSiasmo e sua luta pela causa dos
mais necessitados.
Este segundo convênio agora celebrado- que-esperamos não seja o último - elaborado nas mesmas bases do anterior, com a duração de seis meses
e prorrogável por igual espaço de tempo, no valor, nesta primeira etapa, de
dezesseis milhões e duzentos e cinqüenta mil cruzeiros, permitirá a continui·
dade do mencionado atendiment0 médico-ho~pitalar-ambulatorial à clientela
selecionada pela Legião Brasileira de Assistência.
Por força dos aludidos instrumentos contratuais incumbe à Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, em coptrapartida, a prestação de serviços médicos. Cabe-lhe ainda promover a distribuição de alimentos doados pela outra parte convenente, e bem assim apoiar, com estrutura física e recursos humanos, os programas de assiStência e promOção sOCial desenvolvidos pela Legião Brasileira de Assistência.
Senhora Lêa Leal
Temos idênticos propósitOs e perseguimos os memsos objetivos: Somando esforços, a Legião Brasileira de Assistência e o Governo do Distrito_ Federal, fiéis às diretrizes do eminente Presidente .João Figueiredo, estarão contribuindo, decisivamente, para a realização de sua meta social de promover,
prioritariamente, a melhoria da qualidade de vida do_ povo brasileiro.
CONVENIO DE COOPERAÇÂQ_TECNICA E( OU
FINANCEIRA CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO
LEGIÃO BRAYILElRA DE ASSISTENCIA E A
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL.
Convênio de Cooperação Técnica ejoujinanceira celebrado entre
a Fundação Legião Brasíliira de Assistência e Q FundaçãO Hospitalar
do Distrito Federal.

A Fundação Legião Brasileira de Assistêncía, instituída pelo Governo
Federal. "ex vi" do Decreto-Lei n~' 593, de 27 de maio de 1969, vinculado ao
Ministério da Previdência e Assistência Social (Decreto n~' 74.000, de 19 de
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maio de 1974), integrante do Sistema Nacional de Previdência e Assfstência-

Social- SIMPAS (Lei n' 6.439, de I• de setembro de 1977), doravante denominada simplesmente LBA, neste ato representada por sua Presidente, Senhora Leoncie Lêa Correia Leal, em termos de integração de programas e
deütio de sua programação para o corrente ano, e de outro-lado, a Fundação
Hospitalar do Distrito Federal, com sede a SHLS- Edifício Pioneiras Sociais -8, Brasília- DF, inscrita no CGC~MF sob o n' 000.540.150.001-32,
neste ato representada por Jofran Frejat, brasileiro, casado, médico, residente
e domiciliado na cidade de Brasília, DiStrito Federal, que assina "ad referendum''d9 Conselho Deliberativo da funQação, doravante denominada simplesmente Fundação, resolvem, na presença do Excelentíssimo Senhor GOv-ernador do D-istritO Fed.úal,--Coronef JOSé-Orn-ellas de Souza Filho, celebrar
o preSente Convênio
rQT-~a ~as cfâU-s:uraS-e condições seguintes:

na-

PRIMEIRA
_o objetivo do presente ConvêniO--é a pre"StãÇão de atendimento médico
preventivo à população carente do Distrito Federal, beneficiária dos programas de assistência e promoção social desenvolvidos pela LBA.
SEGUNDA
A LBA se compromete a:
~) destinar-ª" CÇ>operação f1rtanc~ira me!!_~i:mada na Cláusula Quarta,
- b) d!stríbuir o_s _105.000 (c~ntÇ~ e_dn_co" fuil) cartões d~ credenciamento
aos Postos de Saúde e_ Rede Hospita18;r do Distrito Federal, recebidos da
Fundação, após triagem e seleção da cli~ntela de sua programação;
~c) acompanhar a execução do projeto, através de supervisão di reta e in·
direta por técnicos da Superintendência do Distrito Federal e da Diretoria
Nacional;
d) participar junto com a Fundação, de avaliação de todas as atividades
previstas no projeto.

TERCEIRA
A Fundação Hospitalar do Distrito Federal se compromete a:
a) prestar serviços médicos preventivos a 105.000 (cento e cinco mil) beneficiârios da LBA, por um período de 6 (seis) meses, prorrogáveis por mais 6
(seis) meses, sem limite indiyídual_ de '!-tendimento, conf~)fme discriminação
abaixo:
-atendimentO médico: primário (Pediatria, Ginecologia, Clínica

Geral):
- assistência laboratorial;
- imunização;
- atendimento de enfermagem;
- partos hospitalares;
- assistência odontológica;
-distribuição de alimentos doados pela LBA.
b) entregar à LBA, na data prevista para início da execução do Projeto
(Cláusula Sexta), 105.000 (cento e cinco mil) cartões de credenciameilto junto
aos Postos de Saúde da Rede Hospitalar, para distribuição à_clientela triada e
selecionada pela LBA;
c) apoiar, com estrutura física e recursos humanos, os-programas de assistência e promoção social desenvolvidos pela LBA, mediante:

- forneciiTiento de subsídios para o _desenvolvimento_d_e programas
de Educação para a saúde~
-cessão periÓdica, dentro de suas disponibilidades e mediante prévio entendimento da sala de reuniões dos Postos de Saúde, para curso_s, palestras_. reuniões e qualquer outro trabalho educativo do interesse e responsabilidade da LBA.
-cessão de depósitos de gêneros ou material, nos Postos de Saúde,
para utilização pelo Programa de Alimentação Complementar;
- cessão de locais a serem estabelecidos nas Cidades Satélites para
que a LBA desenvolva seus trabalhos de assistência social e jurídica,
alêm das instalações já cedidas nos Postos em atividade;
- auxflio ao trabalho de cadastramento da clientela da LBA.
d) fornecer, mensalmente, à LBA, quadro estatístico do atendimento
aos beneficiários deste Projeto, conforme mOdelo a ser estabelecido com a Superintendência da LBA no Distrito Federal;
e) aceitar supervisão do acordo ora firmado, dos técnicos da LBA;
f)_ ostentar, em local visível, na entradá principal, placa que será fornecida pela LBA, alusiva à colaboração prestada, responsabilizando-se pela conservação da mesma.
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QUARTA
O valor da cooperação financeira da LBAé de Cr$ 16.250.000,00 (Dezesseis Milhões, Duzentos e CinqUenta Mil Cruzeiros), oriundo do elemento de
despesa 3132 (Serviços de Terceiros e Outros Encargos), da atividade 2016
(Assistência Social G_eral)_.
Parágrafo único. A coOperação finanCeira da LBA a que se refere esta
cláusula será liberada em uma única parcela.
QUINTA
Fica indicado como executor do presente Convênio, responsável pelo seu
fiel cumprimento o Núcleo de Controle de Programas de Saúde da Secretaria
de Saúde do Distrilo Federal, que aceita expressamente sua indicação para
exercer essa função.
SEXTA
O presente Convênio tem duração prevista para o período _de 19 de abril
de 1982 a 30 de setembro de 1982, prorrogável apenas uma vez, por6 (seis)
meses, contados do _dia imediato de seu término, caso não haja denúncia das
partes convenentes, até 30 (trinta) dias antes desse término.
SÉTIMA
O presente convêníó será pasSível de rescisão nos seguintes ca_sos:
a) por inadimplemento por parte da Fundação Hospitalar do Distrito
Federal, do estabelecido na Portaria 169/80, de 25 de agosto de 1980, da
LBA, ou de normas legais em vigor, a critério da LBA; e
b) por denúncia de qualquer das partes convenentes, mediante comunicação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, pOr éscrito.
OITAVA
Fica ajustado que, na ocorrência de qualquer das hipóteses referidas nos
itens a e b da CláusuJa Sétima, a LBA suspenderá, imediatamente, todo e
qualquer pagamento à Fundação, ftciindo esta obrigada a prestar contas das
importâncias recebidas e a devolver as importâncias reCebidas_e não aplicadas
e/ou as'aplicadas em desacordo com o es__tipulado neste Convênio.
NONA
O presente Convênio reputa-se resolvido no prazo fixado na Cláusula
Sexta, salvo expressa autorização da LBA.
DÉCIMA
As dúvidas surgidas na execução do presente Convênio se:rão dirimidas
pelo (s) Departamento (s) Têcnico (s) competente (s) da Diretoria Nacional
da LBA, na forma da Portaria n9 169/80, de 25 de agosto de 1980, da Presidência da LBA, ouvido o ExecutQr do Convêil.io_e o Representante Legal da
Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
DÉCIMA PRIMEIRA
Fica eleito como foro do presente Convênio o da Cidade de Brasília, Distrito Federal.
DÉCIMA SEGUNDA
O presente Convênio será publicado no Diário Oficial da Ufiião por cOnta da LBA e no Diário Oficial do_ Distrito Federal às expensas da Fundação
Hospitalar do Distrito Federal.
E, por estarem assim, justas e de acordo, firmam o presente instrumento_,
datilografado em 3 (três) vias de igual teor e va~or, na presença das duas _testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que produza os devidos e legais
efeitos.
_ _ _ _ _ _ , _~de
de, 1982.
L~onicie Lea Correia Leal, Presidente da LBA - Jofran Frejal, Representante Legal da Fundação Hospitalar do DistritO Federal.
TESTEMWfolHAS
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O SR, PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre.Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não podia deixar passar desapercebido desta Casa o dia de hoje consagrado ao professor. Todas as categorias profissionais; tún.esnlo atiVidades outras, têm no calendário brasileiro o seu dia. Mas, nenhum dia mais importante:: de sigriificãÇão cultUral é tao pro(uiido quanto o dia dedicado ao profe5Sõi-:Se nos transportarmos ao Brasil Colônia, verificaremos que, ao lado das Entradas e Bandeiras, o elemento civilizador foi o professor. O professor qué
veio nas naus de madeira afrontando o Atlântico ainda meio desconhecido, o
professor que fOí õ pãdre Nóbrega; que foi o Padre Anchieta; que foram to:dos aque~esjesuí~as quef!J!_1_Qaram 9s d:Ois pri_meiros colégios. d~ Brasil; o professor que foi o padre secular, em sua paróquia, dividindo o seu tempo entre
os oficies religiosos e o ensino de ler, escrever e contar; o professor público
que começou com Pombal; quando ele expulsou de Portugal e das Colónias a
Ordem dos Jesuítas, e criou um imposto para pagar a rede de professores no
Reino e nas Colónias, 1mposto denominado de Subsídio Literário.
Naquela época, Sr. Presidente, õ-profeSsor tinha que se submeter a uma
espécie de exame de Estado, para poder ministrar os seus conhecimentos.
O Sr. Louriva/ B_aptista- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Pois não.
O Sr. Lourh'a/ Baptista- V. Ex•, eminente Senad_or Aderbal Jurem a, está nos primórdios d-o seu discurso. Se_i que será uma bela peça, mais uma bela
peça oratória que esta Casa irá ouvir de V. Ex_~ Reso_lvi aparteá-lo logo, porque tenho um compromiSso a cumPrri·-daqui a pouc_o: Mas ningüém melhor
do que V. Ex• para falar sobre o Dia do Professor. V.. Ex' que foi diretor de
colégio, professor emérito, Secretário de Educação e_ Cultura do seu Estado,
Membro da Academia de Letra_s çl.e Pernambucp, Membro da Academia Brasiliense de Letras, e Presidente desta Academia, V. Ex•, com a sua inteligência, V. Ex' que sabe o que é ser professor, rião tenho dúvida de que na tarde
de hoje írá fazer com que esta Casa ouça_ maiS uma obra de vulto de V. E~•
Congratulo-me com V. Ex• e, através de V. Ex', com todos os professores do
.Brasil, com esses homens que ensinam e orientam, nas suas escolas, os homens do amanhã, os homens do futuro. V. Ex•, não tenho dúvida que, falando, falará em nome de todos nós ao professorado brasileiro, dando uma aula
para eles d~ saber, uma aula com a sua inteligência sempre lúcida- e a serviço
do seu Estado e do Brasil. Muito obrigado, eminente Senador Aderbal Jurema.
O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço ao Senador sergipano, Lourival Baptista, a sua relevante intervenção no meu discurso, e sensibilizado
fico com os seiJ.s_ conceitos generosos quando, como professor hã 45 anos,
ocupo esta tribuna para assinalar a passagem do Dia do Mestre, no País.
Mas, Sr. Presidente, como vinha dizendo, quando Pombal expulsou os
jesuítas criOu a rede de professores pritnãriOs pára o Reino e Colónias. Poucas classes, na pobreza continental deste País ainda _mal colonizado, inicial-mente nós _tivemos 30 a 40 professores públicos, lá em Portugal, as ordenações do Reino se exigia que o professor prestasse exame de Estado, porque
caso contrário, se ele fosse surpreendido, na sua profissão, sem ter o diploma
de mestre, ele era multado e preso, e reincidindo nesta falta atê degredado
era. Por aí vê V. Ex• a importância Que -dava o Marquês de Pombal, o chamado Déspota Esclarecido, à profissãO do prOfessor.
Com a Proclamação da Independência, o Brasil começou também a valorizar a profissão do Professor: MaS-uma valorização provinciana, p-or'quanto o Goveffio Central poucó ou riada gastava com o ensino das primeiras letras, que nos acostumamos a cha01ar de _19 grau ou primário. Tanto assim
que, Sr. Presidente, professores na -época do Brasil Império, na sua maiOria
do__ Sexo n:iasculino; formavaJ!l-se e~· escolas :~armaiS no .Rio de Janeiro e ~.m
algumas Capitais dO -País; mãs a suá-atividãdê._a sua.' remuneração erã paga não pelo Governo Central e sim pelos gov~rnos provinciais.
..
No Rio de Janeiro, onde houve maior Q.~envolvimento do professor, foi
criado o colégio que tomou o nome de Colégio Pedro II. Lã os professores
para serem admitidos eram submetido_s _a COIJ.CJ.Irsos de provas e de títulos. Já
na rede de ensino primârio dos Estados, a maioria do professorado era leiga,
leiga porque o número de professores diplomados pelas escolas normais do
Império não era suficiente pafa pr-eencher as necessidades das classes de alunos que se organizavam em todo o País; no interior, sobretudo, a defiCiência
era notável, e nas CaPitaiS afora: as _escolas convencionais, as redes de ensino
primârío eram custeadas pelas prefeituras, porque, Sr. Presidente, no século
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passado o município tinha, neste País, uma preponderâni:fa que foi perdida
com a Revolução de 1930.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) ---- Passa-se à

Continuandá-na nossa análise histórica, sobre a carúira do professor, temos que nos deter na larga faixa do autoditatisrno, dos homens que for-mados
em Direito, Medicina, Engenharia ou Odontologia se dedicavam a ensinar as
matérias do curso secundário, porquanto não existianl, em nosso País, escolas de formação de professor de nível superior. Enquanto nos Estados Unidos
a primeira universidade quase que foi fundada no irlíC.i6 da coronização Inglesa, quando vieram aqueles fugitivos religios_os, no Mayjlow~r, P<:~ra se estabe_-.
lecerem nas costas americanas, no Brasil somente em 1934-tívemos a primeira
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que se d-edícava à preparação do
professor para ministrar as disciplinas do ensino -riiédiO, ou seja·, do então
chamado curso secundário.

Trabalho das Comissões

E os professores de cultura técnica? Onde eles se preparavam? Eram mais
autodidatas ainda do que os professores de cultura geral. E por que, Sr. Presidente? Porque o professor de Cultura Geral, que ensinava o Latim, que ensinava Línguas, que ensinava Cíências Fisicas e Naturais e que ensinava História, este professor tinha passado, quase sempre, e não sempre, por uma faculdade, sobretudo na área das ciências humanas; ele havia cursado_ a Faculdade de Direito do Recife, por exemplo, ou a Faculdade de Direito de São
Paulo ou a Faculdade de Medicina e Farmácia da Bahia. Já o professor de
cultura técnica, não. Este era um artesão, um artífice, sem oütro conhecimento que não aquele conseguido através do instinto de sobrevivência, nos engenhos e nas fazendas, onde eram contratados para montar as máquinas de fazer açúcar e depois eram requisitados pelos liceus de arte e_ofícios, que foram,
mais tarde, as primeiras oficinas técnicas deste País, espalhados pelos principais centros e Capitais do Brasil.
Pois bem, Sr. Presidente, embora dentro d_o _autodidatismo, o professor
brasileiro, -de primeiro e segundo graus, construiu, sem dúvida, a argamassa
da cultura brasileira. Hoje, temos escolas de forrn-ãção de professor espalhadas por todo este País, temos algumas escolas técnicas localizadas nas Capitais, mas falta ainda ao professor brasileiro o que se convencionou chamar de
salário condigno.
Através de uma vida de sacrifícios, de lutas e de reivindicações, inclusive
aquela a que me associei quando o Congresso NaciOnal aprovou a aposentadoria das professoras com 25 anos de efetivo exercício no cargo, o professor
brasileiro ainda tem pela frente uma longa estrada de reivindicações, e não é
só a remuneração que deixa muito a desejar, sobretudo na área do ensino primário, porque sabemos quanto ganha uma professora primária nos Estados
mais pobres deste País. Nem é bom se dizer isto aqui, desta tribuna, o quanto
percebe ainda uma professora_ primária contratada pelas prefeituras, principalmente aquelas menores deste País.
Pois bem, não só a profeSSOra p-rimárí8.,"cóino o profeSsor do ensino médio e também o professor do ensino superior, todos sofrem de um mal, como
dizia um educador brasileiro, o da quantidade. Como Secretário da Educação, duas vezes no meu Estado, repetidamente eu [evava ao Governador,
sensível ao problema humano da remuneração do professor, as suas reivindicações, para que eles fossem melhor pagos e o Secretário da Fazenda era contra porque dizia que o número -a atendei' era tão grande que o dinheiro arrecadado pelo Estado teria -que ser somente para pagar o prOfessorado.
Há, assim, essa maldição da quantidade, e eu digo, como professor, a
maldição da quantidade, não só no Brasil, mas em países até do porte dosEstados Unidos, faz da profissão do professor não um ofício da era tecnológica,
mas uma missão cornO-se ele fosse um apóstolo. Apóstolo, ele o foi no Brasil
Colônia; apóstolo, ele o foí no Brasil Império; apóstolo, ele o foi e continua
sendo na República Federativa do Brasil, dando o melhor de si mesmo para a
grandeza desta Pátria que nós haveremos de _con_struir forte e altaneira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- A Mesa se associa às brilhantes
palavras do eminente Senador Aderbal Jurema, quando, neste 15 de outubro,
exalta a figura apostolar do professor, no dia qu~ lhe é dedicado. Luminar
das letras pernambucanas, mestre das gerações, V. Ex', Sr. Senador, bem -representa a gloriosa classe que de coração se empenha no dignificante mister
de instruir e educar.
As homenagens que ora o Senado Federal presta por intermédio de V.
aos professores é por demais justa, por isso--a nossa solidariedade ao
oportuno pronunciamento de V. Ex•
Ex~

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Não há oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência designa para a sessão ordinária de segunda-feira próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -

Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HERMES NA SESSÃO DÉ 30/9/82 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. GABRIEL HERMES{Para uma comunicação.)- Sr. Presidente,
Srs. Seriadores:
Realizou-se em São Paulo, no dia 2_3 de setembro, o encontro Nacional
"Programa Grande Carajás", que foi prece"dído de reuniões-de debates e estudos preliminares, nas cidades de Belém,_Porto Alegre e nas instalações da
CNI no Rio de Janeiro.
Pretendeu_ a Confederação NaciQOaJ da Indústria, com os encontros,
buscar uma ob)etiva· Contribuição -ao Programa Grande Carajás e motivar os
interessados nacionais, promovendo o debate entre estudiosos, técnicos, economistas, cientistas e empresários.
A reunião de São Paulo e as preliminares nas cidades do Norte e Sul foram frutíferas, c nelas, o que se buscou não foi apenas dizer o que é Carajás, o
que se faz ali de infra-estrutura, com as instalações, a hidrelétrica, a hidrovia,
as eclusas, os portos, a ferrovia, as rodovias, as cidades que surgem, a industrialização da bauxita; informar do ferro, do cobre, do manganés, das madeiras. Acentuadamente, o que se pretendeu foi tentar advertir e convocar o empresariado nacional a aproveitar a infra-estrutura e as matérias-primas para
que sejam industrializadas e, não apenas exportados primários, mas o quanto
possível índustríalíz:.idos_.
Tentou-se para São Paulo um ternário possível de ensejar uma discussão
ampla, prãtica. Isso foi bem o que entendeu a FIEPA. - Federação das Indústrias do Pará, ao participar dos debates preliminares dos Estudos que antecederam e merecem e devem ser_conhecidos, divulgados, analisados pelos
responsáveis pelo Programa Grande Carajás.
Queremos Srs. Senã.doies, usando a Tti_buna do Senado e das Comissões
Té_cnicas, fazer conhecidos o que os empresários debateram, que díz muito de
útil, como também o que debateram os técnicos e os representantes do Governo, do PGC e da F!EPA.
~
Srs. SemÍdores,
- ·
Carajás e Tucuruí, o PGC_. face as sua&: dimensões, seja ao que se refere a
economia nacional, ao problema estratégico e de soberania, as repercusões
sociais, movimenta a atenção do País quanto à sua implantação. Debate~se a
filosofia que envolve o programa, o possível açodamento a que se empregam
os projetes, seja os ligados ao ferro ou a bauxita.
-Sefliem entre os Vários grupos de observadores, preocupações., por acreditarerri que o pro}eto sej_a demasiadam~ente_ voltado à exportação, seja do- ferro em forma primária ou, da bauxita que leve agregada a Energia de Tucuruí,
e, para tanto_ qferecem incentivos demasiados,
Há os que advertem, estamos com os dessas correntes de opiniões que, os
projetas devem objetivar em conjunto todos os setores, os de exportação e,
prioritariamente os da industrialização na região, bUscando o mercado interno e externo, a indúsfr(a -naciOii.al e, acentuadamente o apoio às populaçõ-es
da região, como um projeto de irltegração à Unidade e ao progresso nacional.
(Voltaremos a esses assunto.)
Srs. Senadores,
A programação de São Paulo, na sede da FIESP, foi concebida de forma
-a ensejar exposições e debates e iniciou-se às 9 horas do dia 23, pre.<;entes o
Ministro do Trabalho Murillo Macedo, o Presidente em exercício da CNI,
presidentes das Federações das Indústrias dos Estados, o Dr. Nestor Jost, au-:
toridades e numerosa assistência.
A abertura foi feita pelo PreSidente da CNI, Mário Garnero, e o primeiro TEMA:
A empresa Nacional e o PGC, potencialidades e alternativas de participação nos planos poHtico, tecnológico, eCoriômico-flnancetro e utiliz"ação de
recursos humanos. O expositor foi o industrial José Ermírio de Moraes Filho.
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Este afirmou que na sua condição de empresário aguardava com entusiasmo
a exploração das riqueZas do Carajás.
Destacou alguns pontos que consideram importantes na condução do referido programa. Disse entre coisas:
- Uma autêntica política de interesse nacional consiSte em explorar os
recursos econômicos permitindo a participação do capital e da tecnologia estrangeiros, assegurando-se porém, para os brasileiros o controle .de todos o:;;.
empreendimentos, sobretudo quando eles assumem o vulto do Programa Carajás, projeto" este- de interesse da segurança e do ~es_envolvi~en!o nacional
como nenhum outro nesta fase histórica.--- --~=- - Carajás deve ser enquadrado em bem elaborados planos de aproveitamento econômico a_ fim__ de que o seu rendimento reverta em beneficio da
NaÇão, do desenvolvimento e conseqüentemente do bem-estar c;lo povo brasileiro.
- A exportação pura: e simples de matéria-prima set'â economicam·ente
inconveniente aó -Páís. A tonelada do minério d~e ferro Can_aJi_ia_para o País

uss

18 por tonelada enquanto que semi-industrialízado eleva-se a quantia

pelo menos cm seis vezes maior.
- Devemos importar tecnologia em CondiÇões favoráVeiS~--· "
- Deve ele ficar sob controle brasileiro ..
- Deve combíriar o rendimento econômicó Cóm a proteção ecológica e_
o apoio e bemwestar à pessoa humana.
Ao frisar, tilmbém, que o·Prógtama Grartde Ç-ara}áS-deve promover o
desenvolvimento da região, o ilustre empresáriO brasileiro som_ou-.l:le.~s vozes..
dos empresários e de toda sociedade_ do Pafá, o_ que demonstra que os empre~
sários do 'Sul do- pais ComeÇam a entender que nossa região não- pode, nem
deve tornar~se um cenáriO para operações-ec'onõmiCas de grande vulto, que
deixem de beneficiar· efetiVã.riiente os empresárioS e -o povo·eni gerai-da região
e do País.
_
Seguiram-Se os debates. Acham, alguns em posição otimista, de ufilização do carvão veget<:Il, na substihiição do óleo combu_stível consumido na .
região, e para outras funções, prfncipalmente nas atividades metalúrgicas.
Lembrou-se que se deve encarar a constata_ção do atraso Õ.a,s pesquisas de
busca de espécies vegetais que_sejam, n~ Ama:z:~nia, ec~n'?mic~I?en_~e-~iáveis
para serem usadas; comentou-se reflorestamento jndust_rl._al._ E1;'tª- questãO ainda é um ponto que permanece a causar precupações no sentido de darmo~
tratamento mais racional possível à utilização da floresta Amazônica.
Ainda, falaram alguns líderes empresariais do_ Pais_ e do Esta_do do Pará.
Todos foram unânimes em acentuar o problema das dificuldades de informações sobre o Programa Gr_ande Ca_ra,jãs.

G empresãrio Luís Carlos Mandelli, representando a Federação das Indústrías·do Rio Grande do Sul afii'rnoU: .que__ ~st:n{ormªÇ§~-~JQj_~~~idas p_el_9_s_
órgãos do Gove_rno são m1.1it.as vezes prediriaS gera·ndo interpretações e conjecturas contraditórias.
O empresãrio Ramiro Sentes representanao-a-Federação das _Indústria~
do Estado do rará, falando sobre o mesmo assy_ nt_o, afirmou que hã falta de
informações tempestivàs e seguras e que dessa forma fica difidl para as empresas paraenses participarem de empreendimentos do referido Programa.
Tanto Ramiro Sentes como o empresáriO -Marcelo do Amaral, diretor
do Sindicato da Indústria de Máquinas do Estado de São Paulo, colocaram
suas preocupações quanto ao q~estionamento da_ instalação do Projeto ALU-

NORTE.

. ..

. .. _

.. ...

. . _ ......

Marcelo do Amaral destacou os prejuízos que o setor-dã-itidústria de
bens de capital sofreria já que a ALUNORTE já estâ -contratando equipamento, destacando_ ainda a difícil si.tti<iÇ~o em que se encontra ó setor. Ramiro Bentes enfatizou que concretizada a pão -Instalação d~ ALUNORJ'E
poderia ser criada vulnerabilidade n~o só para a· ALBRÃS. como tam_~ém
para a VA LESUL, isto tudo por uma situação conjuntural de merc_ado e por
interesse especffico de -determinados ·grupos.
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Após longos debates, foi lido pelo empresário Otâvio Bittencourt Pires,
Vice-President_e da_ _f~eração cias IQ.dústr!~$ do Estado dq Pará um documento expressando as expectativas dos empresários paraenses sobre o desenvoly_im~nto ç:l_o_ Pm_grªma_GJ_~nde Çª-f<!iâS. Os_ empresários paraenses reafirmaram suas esperanças de que este Programa possa tornar-se grande meio de
desenvolvimento_ da região Q__esde qu_e venha 9 mesmo a se integrar mais fírw
memente na política de desenvolvimento regional da Amazônia.
Realizou-se, na parte da tarde, a 2' Sessão. Houve um pronunciamento
do Dr. Nestor Jost, Secretãrio Executiyo d,o Conselho Interministerial do
Programa Grande Carajãs, que com- P~opnedade mosirou a posição do proje--=to, a filosofia que se busca, o andamento e o fez com muito agrado.
Nestor Jo_st afirm~a que terit sempre proclamado que o Programa Grande
Carajãs deve_ ser _O lllats_aberto possíVel e é esSa -a- vontade do governo; discutir
até o fundo todas a!ii questões qu_e se apresentam a fim de errar o menos possível. AfirmOu, aiitda, que todos deviam estar certos que o Projeto Ferro_C;;rajás_~rri illg_uns anos terá s_aldo e!fl divísa.s__~ _que as perspectivas são de o
minério-de-ferro da Serra dos Cari,ijãs, com alto teor de ferro, obter preços faw
_~orãveis_Q.Q_ [O~Cªftq._ P~r_a_ ~_!_egi_~o Am~z_Ô'!_Í~ Jost deu boas notícias e outras que deixaram preocupações.
A boa notícia é dé que não se abandonará a idéia em curso de se melhow
rara navegabilidade do Tocantins e.tambf:rri âo__ Araguaia. Ele afirmou que
no Tocantins, além da represa de Tucuruí, hã previsão de uma represa em
Santa Isabel, o que permitíf'íi-torllár~-este rí9~-n-ãvegãVel numa distância de
2...000.k.m, servindo de escoadores da produção da região por ele cortada,
estenden_do-:&e d_es.de -º._n.or1e .d~ _O_oiás~ a_t_Ç __ o porto de Barcarena, no Pará.
Esta é uma luta que a região vem travando, em pararelo com a das eclusas, já
cm construção e continuará desenvolvendo a FIEPA, e o povo da região, tow
.d()s- os esforços para que realmente eSte projeto tenha todas as garantias de
. .r::eaJjzªr-se,.A_PQRTQ6.Rá.S_~.Q_M_ini$Jrp_ç_l_9_§ T_r~nsportes apóiam e segliep1
já Construindo a hidrovia e eclusas com todo_ o apoio do Governo Federal. __
. A notícia preocupante do Dr. Jos_t foi sobre o Estado Sanitário da área
do PrOgrama, além dO afavelamento das cida-des. Segundo ele há um despertai- de malária rias-margens do Tocantins, e, sabe-se que o Ministério da Saúw
de n._ã9 teri? verbas. suficiente~ _para as nec~sidades da área.
Esta é 1,1ma informação que coincide com as que obtive junto ã SUCAM
e a própria Secretaria de Estado de Saúde do_Estado do Pará e coloca na exata medida que é fWldamental, mesmo absolutamente indispensável um grande reforço na vísão. ~oc:ial_ dg Programa Grande Carajãs_ na sua área de
atuaçàQ._Este e.QU.t(QS problemas, traremos ao polenário em outro pronunciamento e com maiores detalh_es,
Coube ao Minhtro César Cais, encerrar o encontro. Afirmou com muita
--PrOpriedade que-devido as excepcionais condições de aglomerações dos metaiS na ârea, as faiitá_sticas pÕtericialidades de produção de energia hídrica,
complementada peia energia do cãrvào vegetal da floresta, deve-se combinar
rrietais com enefg!a-:"""F"Of erl.fáúCo ó Ministro ap -pizer que deve-se produzir na
região produtos acabados e semi-acabad.os e não apenas realizar projetos exportadores de matéria-prima.
Não poderia ter -sido encerrado de maneira mais feliz o encontro, jã que
as palavraS: do Milli_stro César Cais expressaram a abstinação que nós amazônit;las e todos os br_a>?ile:iros temos em t9rnar.rpQ-nos através do PGC, e da industrialização, numa nação airiâa mais forte economicamente, ao mesmo
. -tempo 'qüe- deSeOVOIVernos e li1ú!ifa'inos a reiião Amazónica.
Srs. Senadores,
Somos advertidos que nosso tempo e_stã esgotado. Voltaremos, no entant_o,.~_Tribuna tr.aze_ndo. em detalhes, outras cçnslderações, outras partes de estlJ:doS, sugestões, críficiS: ·corishutivã:S, aCenftiadamente dos que vivem, estud~m e d_ebateram _o problema Grahde Carajás no Parã; na sede da FIEPA.

{Miliio bem!

Palmas~)

