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cessidades das instituições incumbidas da execUção desse relevante serviço de
readaptação social. De fato, já instaladas em oito Estados, essas entidades enfrentam enormes dificuldades para atender aos fins a que se propõem, ensejando uma situação de desestímulo à ampliação do sistema, principalmente a
regiões geoeconômicas mais carerites.
_
Assim, nada mais justo do que se utilizar fOnte d"e r-ecUrsos, gerada pelo
próprio futebol, em apoio do sistema de assistência ·complementar do atleta
profissional, mediante destaque de parcela que sirva aos objetivos desejados,
sem prejudicar fundamentalmente o plano de a-plicação dessa fonte de arrecadação.
A loteria esportiva, além das destinações específicas que a lei criadora estabelece, tem sido objeto de atendimentos isolados, proporcionando reCursos
a louváveis iniciativas dos âmbitos esportivo e aSSistencial. Assim, por exemplo, o Decreto-Lei n• 1.617, de 3 de março de 1978; a Lei n' 6.905, de 5 de
maio de 1981; e o Decreto-lei n9 1.924, de 20 de janeiro de 1982, que reservaram a renda líquida total de um concurso da loteria esportiva, em cada ano,
às institUições que mencionam.
Nesta mesma linha de idéia, o presente projeto visa a destinar a renda
líquida total de um dos concursos de prognósticos esPortíVos ao Fundo de
Assistência do Atleta Profissional- F AAP, para repasse a instituições assistenciais registradas na forma da lei.
Sala das Sessões, I• de junho de 1982.- Hugo Ramos.

.

DECRETO-LEI No 594 -

DE 27 DE MAIO DE 1969

Institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências.
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Faculta aos depositantes terem consignados em seus talões de
cheques, fornecidos pelos estabelecimentos bancários, as referências
que especifica e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta;
Art. 19 É ficultado aos depositantes de estabelecimentos bancários te~
rem iiripressos ein- seus talões de cheques Õ número e a nomenclatura do órgãO emiss-or de sua carteira de identidade, bem assim o próprio endereço e o
respectivo número de seu telefone.
Parágrafo único. As anotações e correspondentes alterações relativas à
faculdade conferida por este artigo deverão ser manifestadas pelo depositante
mediante expressa notificação à matriz ou agência do respectivo estabelecimento bancário.

Art. 29
Art. 39

VQS

Destina a renda líquida de Concursos de Prognósticos Esporti~
à Cruz Vermelha Brasileira, e dâ outras providências

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a_ seguinte
Lei:
Art. l9 A Caixa Econômica Federal farã realizar a cada ano, 1 (um)
concurso de prognósticos esportivos, promovido Com base no Decreto-lei n9
594, de 27 de maio de 1969, cuja renda líquida será destinada à Cruz Vermelha Brasileira. sociedade civil filantrópica.
§ 1"' A renda líquida prevista neste artigo serâ desti~ada ao custeio das
atividades filantrópicas previstas no estatuto da Sociedade.
§ 2,. A data da realização do concurso de que trata este artigo, a cada
ano, serâ fixada pela Caixa Econômica Federal, dentre os concursos programados.

§ 3,. Para os efeitos do disposto neste artigo~~consiélera~sC: renda líquida
a resultante da arrecadação do concurso, deduzidas as parcelas destinadas à
Caixa Econômica Federal e ao pagamento de prêmios e do Imposto sobre a
Renda.
Art. 2,. A Caixa EconômiCa Federal repaSsará diretamente_ à cruz Vermelha Brasileira a renda líquida de cada concurso realizado nso termos desta
Lei, a qual redistribuirá esses recursos eqíiitaÜVamente entre o seu órgão central e as filiais estaduais e municipais da Entidade. --

Art. 39 Esta Lei entrará em vigár na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
JOÃO FIGUEIREDO - Presidente da República.
Emane Galvêas.
DECRETO-LEI N• 1.924, DE 20 DE JANEIRO DE 1982

Destina ao Cóinitê Olímpico Brasileiro a renda líquida de um dos concursos de prognósticos esportivos nos anos em que não são realizados Jogos Olímpicos ou· jogos Pau-Americanos.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se a-s disposições em contrário.

Justificação
_ O presente projetO tem por fim resolver problema que normalmente se
verifica nos dias de hoje, quando ocorre a emissão de cheque junto a estabelecíinentos comerciais. De fato, algumas empresas exigem, reiteradamente, que
o cliente. consigne, no verso do talão de cheque emitido, os números de seu telefone e da Carteira de Identidade, além de outras indicações que reputam necessárias à pronta caracterização ~o em~t~nte; outras rec_1:1sam _si!TIPJes~ente
os Cheques que não contenham os elementos de identidade do emitente.
Verificando-se, assim, que tais exigênciaS se torrtam uma praxe nas operações comerciais, pareCe-nos adequado que os bancos, a requerimento do
cliente, facilitem essas transações, consignando nos talões de cheques de seus
depositantes referências que identifiquem melhor o emitente .
Sala das Sessões, 19 de junho de 1982.- Gastão MU1lef .

(À_rcomi~~õú de" Constituição. e {l!Stfra__ e de Finanças.)
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LEI No 6.905- DE li DE MAIO DE 1981
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O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Os projetos lidos serão publicados e remetidOs ~s cõffiiS:sões -co_IDPeterites.

o SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está finda a Hora do Expediente.
ORDEM DO DIA
Não há quorum.
Nestas condições, as matérias da pauta de hoje, todas pendentes de voM
tação, deixam de ser submetidas ao Plenãrio, ficando sua apreciação adiada
para a próxima sessão.
São os Seguintes os itens cuj:a apreciação é adiada:
I

Votação, em turno único, do Projeto-de Resolução n9 160, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 953,
de 1981), que autoriza a Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP,
a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 772.500.000,00 (setecentos e
setenta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), tendo
PARECER, sob no 954, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido _çip S~nador Hugo Ramos.
2
Votação, em turno únicO, do Pr_Ojeto de Resolução n9 225, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusãO de seu Parecer n9 1.285,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Florestal (MG) a elevar em
Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 1.286 e 1.287, de 1981, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e juiidicidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos;- e
-de Municípios, favorável.

3

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

Votação, em turno i:íriíCo;-do Projeto de Resolução n9 122, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão d_e seu Parecer n9 781,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em
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Cr$ 12.634.800,00 (doze milhões, seiscentos e trinta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 782 e 783, de 1981, das Comissões;
-de Constituição e Justiça, pela constituciOfl."ãlidade e juridicidade; e
-de Municíplds, favorável.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 155, de 1981 (apre~
sentado pela Comissão de .Eçonomia como conclusão de seu Parecer n9 939,
de 1981, com Voto vencido do Senador Josê Fragelli), que autoriza a Prefe_ituM
ra Municipal de Nova Venécia (ES) a elevar em Cr$ 14.091.700,00 (quatorze
milhões, noventa e um mil e setecentos cruzeiros) o montante de_sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n• 940 e 941, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade,
como voto vencido dos Senadores Hugo Ramos, José Fragelli e Tancredo
Neves; e
-de Municípios, favorável.

5
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resólução_n9l92, de 1981 {apreM
sentadó pela Comissão de Econorriia Como cónclU.São de seu Parecer n9 1.1_59,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) a elevar em
Cr$ 28.091.520,00 (vínte e oito milhões, noventa e um mil, quinhentos e vinte
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.160 e 1.161, de 1981, das Comissões: ·
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridíddade, com
voto vencido _do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãve1.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9183, de 1981 (apreM
sentado pela ComissãO de Economia como conclusão çie seu Pare.cer n9 1_.098,
de 1981), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a elevarem Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e s~senta e quatrO
mil e duzentos cruzeiros) o montante de .sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n• 1.099, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionarídade e juridiCidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos.
7
VotaÇão~-em turno único,-do Projeto de Resolução n9 258, de 1981 (apreM
sentado pela Comissão de Economia como conclusão d!! seu Parecer n9 1.424
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Boca do Acre (AM) _a elevar
em Cr$ 8.613.100,00 (ôito milhões, seiscentos e treze mil e duzentos cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, ten.do
PARECERES, sob n•s 1.425 e 1.426, de 1981, das Comissões:
-de Constituirão e Justiça, pela constitUcionalidade e juridícidade, com
voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, faV-orãvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto deResQiução n9_266, de 1981 (apr~M
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de s.~u Parecer _n9 J..452,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de_Catanduva (SP) a. eleyar em
Cr$ 39.300.000,00 (trinta e riove milhões e trezentos mil cruzeiros) o montanM
te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.453 e 1.454, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jufldicidade; e
-de Municípios, faVorãvel.

••

10
Votação, em turno únic~, dá Projeto de Resolução n9 33, de 1982 (apreM
sentado pela Comissãó de Economia como conclusão de seu Parecer n9 189,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapira (SP) a elevar em Cr$
29.745.3_60,00 (vinte e· nove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua 9-í_vida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 190 e 191, de 1982, das Comissões:
-de ConstitUição e Justiça, pela constitudonalidade e juridicidade; e
.;...;... de Munic!pios, favorãvel.
11
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 13, de 1979,
de autoria do Senador Mauro Benevides, que d~Spõe sobre a concessão de
aposentadoria especial para o comerciãrio, na forma que especifica, tendo
PARECERÉS, sob n•s 811 a 814, de 1981, das Comissões:
•
- de Constiiuição- e Justiça, pela constitucionalidade e jutiâicidade;
- de Legislação Social, favorãvel;
- de Saúde, favorável; e
-_de Finanças, favorável, com yooto vencido dos Senadores Bernardino
Viana e Jos~ _ft:_'!gel_lj~--12
Votação, ein primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 329, de
1980, de autoria do Senador Cunha Lima, que modifica dispositivo da Con~
solidação das L~is do Trabalho, para o fim de determinar que o pagamento
por horas_ e~tras habituais t_arnbém integre__ a" remuner_ação, tendo
PARECERES, sob n•s 1.063 a 1.065, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Just1ç0., pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social, favorável; e
- de Finanças, favorável.
13
Votação, eril primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1981, de autoria do -Senador Luiz Vi:;ma, que declara o Marechal-do~Ar
Eduardo Gomes patrono da F orça· Aérea Brasileira, tendo
PARECERES, sob n•s 815 e 816, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela _constitucionalidade, juridicidade e, no
méfíto, favoi'áv.el, nos termos de substitutivo que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao substitutivo da Comiss_ão de
Constituição e Justiça.

14

V õtação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado

n~"

352, de

1978~-ae·autõríã-aO sen-a_4~0oi.Accjoly__ tilho, que. dispõe so!Jre a ação de al.i-

•

mentos, tendo
· ·
·· · ·
··. · 1'ARECER, sob n• 1.145, de 1981, da Comissão
- ----:.::::de COriitTiUt(ão e JiiStrçO, ii'elã coOStliiiciOnaiidade ejuridicidade e, no
mérito, favOrável. ·
15
Votação, em primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado nl' 255, de
1980, de autoria do Senador Nelso.n Carneiro, que acrescenta dispo-sitivos à
Lei nç 5.480, de 1.0 de agosto de 1968, diSciplinando o pagamento do 131' saM
lário devido aos trabalhadores avulsos, tendo
PARECERES, sob n•s 1.197 a 1.199, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Social~ favorável; e
- de Finanças, favorável.

9

16

Votação, em turno únicO, -do Projeto de Resolução n9 25, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusã_o de _seu _Pare~r n9 145,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alexi\nia (GO) ªelevar em
Cr$ 7.279.000,00 (sete milhões, duzentos e setenta e nove mil cruzeiros) o
montante de sua dívida_ consolidada, ~endo
PARECERES, sob n•s 146 e 147, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com
voto vencido do Serü1dor D1rCeu Câ:rdoso, e
-de Munidp!'OS,·-ravotável.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 362, de
1979, de autoria do Senador Humberto Lucena, quç~altera dispositivo da Lei
n9 6.718", de 12 de novembro de 1979, tendo
PARECERES FAVO~ÁVEIS, sob n•s l.l30 a 1.133, de 1981, das Co,
missões:
..,...-_de ·constftU.ição e Justiça;
- de Legislação SOcial;
- de Serviço Público Civil~· e
- de Finanças.

•

17

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 40, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9
318, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em
Cri 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 319 e 320, de 1981, das Comissões:
_ de ConstituiçãO e Justiça, pela constituCiOn3.Iidade e· juridicidade; e
--de Municípios, favorável.
(Dependendo da votação do Requeriment()ri9 309/81, de autoria do Senador Dirceu Cardoso, de reex~me da Comissão de_Cónstituição e Justiça.)
18
DiScussão, em prirrieiro tufilo, do Projeto- de Lei do Senado ri_'i' 309, de
1979, do Senador Gabriel Hermes, que dispõe-sObre o exercício da auditoria
contábil, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob nos 573 a 576, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e-Justiçti, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Legislação Sõclal, favorâ"Vel;
- de Serviço Público Civil, contrário; e
-de Economia, favorável, com ·as Emendas de n'i's I e z,.CE, que apresenta.
(Dependendo da votação do Requerimento no 35/82, do Senador
Gabriel Hermes, de adiamento da discussão Para reeXame -da Comissão de
Serviço Público Civil.)
O SR. PRESIDENTE (Passos Põrto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO-DO ORADOR, SERÁ PÚBLICA DO POS:
TER!ORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gilvan Rocha)- Concedo apalavra ao nobre
Senador -Itamar Franco.

•
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O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. &nadores:As eleições_ aí estão, e com elas a influência do poder político e do poder
econômico. Estamos assistindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à influência
cada vez mais perigosa da ação do poder econômico-s-obre as deições de 1982.
No nosso Estado, particularmente, candida_tos a candidatos já_ ocupam
as páginas dos jornai§. _E é ct;~mum se distinguir na~ propagandas, às vezeS:_ de
páginas inteiras, o seguinte título: "Colaboração_dos amigos do Sr. Fulano de
tal, ou do Deputado Fülano de taf, ou do SenadOr Fulano de Üd, Ou do futuro
candidato ao Governo"._
Recordo-me, Sr. Presidente, que a 8 de abril de 1981 apresentei ao Senado Federal o seguinte projeto de lei:
"PROJETO DE LEI DO SENADO No 55, DE 1981
Veda a participaçãO do Presidente e Vice~P-residen~e da República, Govermidores e ViCe~Gõvermidores, Prefeitos e VicePrefeitos nas campanhas eleitorais.
O .Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ Ficam as autoridades abaixo relacionadas proibidas
de participarem de qualquer manifestação político-partidária nos 6
(seis) meses que antecederem a realização de qualquer pleito eleitoral:
aj Presidente e Vice-Presidente da República;
bj Governadores e Vice-Gov:ernadores de Estado; e
c) Prefeitos e Vice-Prefeitos.
-- -Art. 29 Considera-se manifestaÇão político-partid~ria para '?s
efeitos da presente lei:
a) fazer propaganda, por qualquer meio de divulgação, das
obras, empreendimentos, realizações, ·metas, objetivos ou_· iriteilçõés
dos respectivos governos;
Aqui, Srs. Senadores, recordo-me do programa que já está se.tornando
famoso: ··o Povo e o Presidente". No nosso projeto, este progra~a não poderia ser levado ao ar por conter objetivos e intenções dos respectivos governos. E não se diga que Sua Excelência o Senhor Presidente da República estaria impedido de debater assuntos aqnentes ao seu Governo. Mas é claro

1959

que, a poucos meses das eleições, a presença do Presidente da República, e só
ele, traz inegavelmente prejuízos aos partidos de Oposição.
Recordo-me que visitando os Estados Unidos, na época em que o Presidente Reagan debatia o seu problema de ordem econômica- um problema
que atingiria sobretudo aos trabalhadores, porque modifi~va inclusive toda
a legislação de ordem social - pude assistir na televisão ao aparecimento do
Senhor Presidente dos Estados Unidos. Mas cinco minutos depois- não sei
se pago, Sr. Presidente- o Líder da Oposição, na Câmara dos Deputados,
aparecia no vídeo e contestava a fala do Senhor Presidente da República dos
Estados Unidos.
O item b. Sr. Presidente, do nosso projeto de lei diz o seguinte:

"

OOOOo••ooooo0004aoo0000-"++••0AOOOOOOaOo•o•oo>o0>+>>0000.

b) participar de comício, inaugUração, passeata ou qualquer
outro ato público que tenha por objetivo difundir os méritos de partido político ou de candid~to a cargo eletivo;
c) emitir de público ou permitir que se propague opinião pessoal a respeito de can_didatt;~ a cargo eletivo ou de partido político;

... ' ' .- .........

~·

.. ·---· ...... _._,__......... '" ......... ·.
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...
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E sigo neSta linhã de raciocínio, para dizer no art. 39 o seguinte:
••Art. ,39 Ê fãCUitãd6- ao- Chefe dÕ -ExecutivO· que deseje participar de Campanha eleitoral licenciar-se do cargo para tal fim desde
que o faça até seis meses antes da eleição."
Na nossa justificativa, Sr. PresidC:nte, dizíamos o seguinte:
A legislação vigente eriúlada sociedade deve, antes de tudo, ser
adequada à tutela dos grandes problemas que afe_tam o relacionameriio- elitre os homens. Uma-d-as razões que explicam a instabilidade das norm~s jurídicas em n_oss_o País é o fato de serem elas siste. m3ticamente f[uto de uma -i~posição de determinados segmentos
sociais e não a resultante de uln amplo consenso. Se desejamos abrir
realmente_camínho para a construção de uma sociedade democrática e esttivel,- irripõe-se a adOçãO- de um cefto nlírnerO de medidas 1e-:
gaís destinadas a eviiar a distorção dOs resultados eleitorais.
Considera-se entre nós, pelo menos oficialmente, condenável a
Influência tantO do poder eConômicO con1o do poder poiítiCO insti-tuído nas consultas eleitorais. Pouco, muito pouco, tem-se feito ao
longo dos anos para evitar qualquer uma das duas nefastas influências.
E a verdade aí está, sr. Presideilte ·e Srs. Senadores. Ó que estamos assistindo exatamente, com :;~.s eleições de 1982, é a crescente influênCia do poder
eCOtlôtífie"ó ê do poder político. E muito maiS sério, Srs. S-en:idores, é se atentarmos, e jâ lembrado aqui no Senado da República, para que, por exemplo,
as empresas estatais sequer são fiscalizadas pelo CongresSo N aCionai. O orçamento fiscal da União é da ordem de 4 trilhões de cruzeiros. O orçamento das
-empresas estatais deve atingir, neste ànó de-19th, a cerca de 19 trilhões de cruzeiros. E nem se diga, Srs. Senadores, daquelas empresas que recebem dinheiro público, mas enquanto o poder público não é majoritário, elas sequer prestam contas ao Tribunal de Contas da União einuito menos ao Congresso Nacional.
~ possível, Srs. Senadores, que a riossa fala não seja levada na devida
consideração. Mas há diversos projetos-de nossa autoria tentando evitar o
emprego e o abus_9 da máquina estatal e do poder econômico nas eleições de
1982.
Creio mesmo, Sr. Presidente, que os partidos de oposição com assento
no Senado Federal e na Câmara dos Deputados deveriam se reunir e tentar
impor ao País- digo impor, Sr. Presidente-. uma legislação adequada para
evitai--exaiãmente -que a máquina estatal deste ou daquele estado seja colocada a serviço dos candidatos do Governo.
A legislação brasileira é frágil._ O Tribunal Superior Eleitoral, e via de
conseqüência os Tribunais Regionais Eleitorais, não tem como coibir a ação
nefasta tanto do poder político como do poder econômico.
Mas, de qualquer forma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso projeto
aí esfá, vaJl)os_ tentar conseguir para ele um regime de urgência, na expectativa de que o Congresso Nacional, e particula_rmente o Senado Federal, possa
coibir-a ação das nossas autoiidades _maiores no pleito eleitoral.
U_m p1eito que nós queremos democrático, J?l3S livre da ação do Estado,
em que o eleitor não se veja coagido a votar não só por uma legislação casuís-
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tica que aí eStá-, mas, principalmente, pela ação sempre presente ora do poder
político, ora do poder econômico.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria de fazer nesta
tarde, na expectativa, jã não digo do Partido do Governo, que a esse pouco
importa a existência Ou não de uma legislação que venha coibir esses abusos,
mas na esperança de que os Partidos de oposição -p-Ossam acordar, e quando
começarem a sentir mais de perto o desenrolar da campanha e verificarem
neste ou naquele Estado a ação do Governo, possam, repito, examinar· com
maior profundidade e exigir do -Congresso Nacional uma legislação que impeça a ação do poder político e do poder econômico. (Muito bem!)

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva, para uma comunicação.
O SR. ALBERTO SILVA (Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero apenas trazer ao conhecimento da Casa___e dos nobres Senadores o
que acabei de ler no jornal do Ceará, O Povo, que V. Ex• conhece bem. São
declarações do Governador do meu Estado a respeito daquela explosão do
nosso jornal, e que a Polícia Federal está apurando, segundo dados que temos
em mãos, e até agora ainda não enviou o seu laudo pericial. Mas o Governador fez uma declaração esdrúxula e irresponsável ao jornal do Cea_rá. Declarou que o suspeito sou eu, porque uma semana antes eu mandei segurar o jornal. Eu já mandei vir o jornal, que li hã pouco, mas mandei entregar a alguns
advogados para fazerem uma interpelação ju~icial ao GOVernador para ele
provar, primeiro que nós mandamos segurar o jornal; e, depois q_ue o principal suspeito sou eu, que mandei segurar o jornal ejogueí Uma bomba no jornal.
A irresponsabilidade desta declaração é tão grande que os jornalistas do
Ceará, aos quais tenho ligações antigas, disseram que não cabia a um Chefe
de Estado fazer declarações deste tipo. Mas como as fez, eu não posso deixar
passar sem um reparo e o meu protesto, aqui, na Casa, que o Governador respeite um Senador da República e não faça declaraç_ões do tipo que fez, lá.
Mas quero aproveitar, sabendo que ele convidou o Presidente da República
para uma inauguração no Piauí, no próximo dia 3, eu tenho aqui um volante,
-porque lá o nosso jornal foí explodido e os outros jornaiS têm õtdem taxativa de não dar nenhuma notícia das Oposições, prinCipalmente algo que diga
respeito ao nosso Partido; mas como este volante aqui está muito bem impresso e é encabeçado por um deputado da mais alta respeitabilidade, o Deputado Deoclécio Dantas, que nunca faz uma acusação sem as provas, estão
aqui as provas: é que o Presidente vai inaugurar um conjunto habitacional,
construído sobre terreno inadequado, talvez com aterros feitos à última hora,
e aqui estão as rachaduras nas casas, as ruas esburacadas, os alicerces retorcidos. Naturalmente, vão fazer uns remendos e submeter o Presidente da República a uma inauguração que não condiz com a ünportância do cargo e
com o deslocar do Presidente da República para inaugurar algo desse tipo.
Quero passar à Mesa este boletim, por considerá-lo absolutamente sério,
e solicitar, se possível, que o Presidente da Casa faça chegar ao Senhor Presidente da República esta informação que, Provavelmente, o governador não
teve o cuidado de examinar antes de convidar o Presidente da República para
uma inauguração desse tipo, no meu Estado.
Eram as considerações que eu desejava fazer nesta Casa, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Nobre Senador Alberto Silva,
sou informado pela Assessoria da Mesa que o Senado não pode encaminhar
este documento ao Senhor Presidente da República. V. Ex•, como Senador,
poderá fazê-lo pessoalmente, colocando-o num envelope e encaminhando ao
Senhor Presidente da República.
Concedo a palavra ao nobre _Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão- do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Presente ontem em Brasília, maS ausente da sessão do Senado, porque
assuntos de empréstimos me absorveram o tempo em um dos Ministérios, lamento que não estivesse presente quando o Senado tomou conhecimento e registrou o passamento do grande paulista, do grande brasileiro Auro de Moura Andrade, um dos grandes Presidentes que teve o Senado e que marcou a
sua presidência numa fase tumultuada e violenta desta Casa, de uma forma
significativa e patriótica.

Fui seu contemporâneo -eu era Deputado e S. Ex' Senador - e tive
participação, por duas vezes, em atitudes marcantes de Auro de Moura Andrade na Presidência dO Congresso NacionaL

O Sr. Lomanto Júnior -

•

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Pois não.

O Sr. Lomanto Júnior- Senador Dirceu Cardoso, tornei conhecimento
da infausta notícia do falecimento do homem que nesta Casa continUa a ser
considerado o _eterno Senador.

O SR. DIRCEU

_,

CARDOSO~

Muito bem!

--o Sr. Lomanto Júnior- Não vou analisar, e peço a V. Ex• que me con-

..

Ceda mais tempo para que eu- possa não analisar a figura ...

O SR. DIRCEU CARDOSO - Tenho medo do aparte de V. Ex• porque o mesmo deve ser tão brilhitnte, tão circunstanciado, que vai até me tirar
a oportunidade das palavras. Mas, como V. Ex• ê sempre ouvido com respeito na Casa, concedo a palavra a V. Ex• e lembro _que estainõs aguardando o
-pronunciamento de V. Ex~ para depois de· amanhã, quando, estamos certo,
vai SacUdir es_tâ Casa com seu pronuncíarnento político que a NaçãÕ estã esperando.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex•, Senador Dirceu Cardoso, tem razões
intrínsecas de ser generoso. V. Ex• do Espírito Santo, e a sua generosidade
sô é. comparável às luzes do Espírlto SantO iluminando os Apóstolos,
transformando-os em sãbios, fazendo com que eles falassem línguas que jamais aprenderam. N_ão _vou a!lalisar a p~rsonalidade de Auro de Moura Andrade, sob o prisma do grande Presidente deste Congresso, deste Senado, naqUeles momentos culminantes da sua atuação neSta Casa, mas tenho a relatar
um episódio ocorrido comigo, Presidente da Associação Brasileira dos MunicíjjíõS, Prefeito da minha cidade natal Jequié. Convoquei uma reunião para
Brasília e mais" de 3 mil prefeitos e vereadores compareceram ao Planalto
Ce~tral. Solicitei uma audi_ência ao-então Presidente. Nós éramos portadores
da angústia, eu diria mesmo que, dos clamores dos quase 4 mil municípios
brasileiros. Tramitava lentamente, na modorra costumeira da burocracia brasileira, de que o Senado não é ímune; dormia, diria melhor,jazia numa gaveta, nessas intermináveis gavCiãs que guardam as coisas boas da administração
pública, e que atrasam a sua frutificação, tramitava a emeilda constitucional
já há mais de 3 anos, de autoria do Deputado Osmar Cunha e assinada por
vários outros parlamentares municipalistas, entre os quais cito, com saudades
também, a figura de um grande paulista, o Deputado Antônio Sílvio da Cunha Bueno. Pois bem, Sr. Senador Dirceu Cardoso, presidia a Comissão um
homem da mais alta envergadura, Senador por Sergipe, Heribaldo Vieira.
Concedida a audiência, este homem tornou-se um gigante maior ainda, vestiu
a nossa camisa, tomou a si o comando da aprovação da emenda, e em tempo
recorde, creio que os Anais do Senado não registram a aprovação de uma
emenda 'que jazia há anos na referidas gavetas, teve a sua tramitação em pouco mais de 48 horas. Em 48 horas os prefeitos viram modificados os seus
orçamentos, os vereadores comemoraram aqui mesmo, no Planalto Central.
a grande vitória. Era _a participação dos municípioS num percentual de 10%
sobre o Imposto de Consumo, e se elevava para 15% a sua participação no
Imposto sobre a Renda. E ainda colocava dispositivos quase qUe impositivos,
no sentido de que o Estado não atrasasse, de que o Estado não deixasse de pagar aquele tributo chamado "excesso de arrec;dação," aquela cota de 20%
que pertencia, por lei, por dispositiVO constitucíóltal, e que, infelizmente, não
Vinha sendo cumprido pelos Estados. Recebo um bilhete do meu Cireneu, do
homem que ajudou-me a carregar a cruz da campanha municipalista brasilei~
ra; era Almir Pinto o meu vice-piC:STdente, e nós dOis aqui estãvamos naquela
grande marcha. O Planalto jamaiS assistiu oU se repetiu lima marcha de mais
de três mil prefeitos e_ vereadores.
Foi aprovãda a emenda graças à ação de Auro de Moura Andrade. Que
figura notávef, que homem de decisão, Senador que honrava o Parlamento,
que honraria o parlamento de qualquer nação do mundo.

e

O SR. DIRCEU CARDOSO -

Muito bem!

O Sr. Lomanto Júnior- Este homem, em 48, mudou a Constituição bra~
sileira, instituindo uma nova destinação de rendas, em favor dos desgraçados
e desprotegidos rnunicípio"S d~ nossa Pátría. SaímOs daqui à procura do Presi~
dente João Goulart, e lhe comunicamos as nossas aflições, e lhe comunicamos que, aprovada a emenda constitucional, esperávamos que ele, guardião
da República de então, fizesse cumprir aquela emenda que considerávamos a
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carta de alforria dos municípios brasileiros. Nessa hora, Senador Dirceu Cardoso, em que V. Ex• pronuncia palavras ·tão eloqüentes, eu gosto de ouvir V.
Ext. V. Ex~ imprime as Suas Pillavras-a bOndade da sua alnia, quando brota
dos seus lábios a palavra fluente, ela vem misturada com o sentimento do coração. V. Ex• aludiu no seu aparte, Sena-dor Dirceu Cardoso: que depois de
amanhã eu estarei aqui, neste-PlenáriO. 1:: verdade, depois de amanhã, esta
·
Casa vai assistir a um pronunciarriefito, é eVideÍJ.te -qUe mOdesto...
O SR. DIRCEU CARDOSO -

.

Não apoiadO!

O Sr. Lomanto Júnior-- .. -. de um dos mais modestos Senadores desta
Casa, riiãs qú.e retratará a verdade, sem me preocupar em dar tonalidades negras à desgraçada situação em que vive a Bahia nessa fase de abertura política
do Brasil. Ainda no domingo houve um exemPlo de democracia no Estado de
Goiás-. A Bahia é -diferente, Sr. Senador. Enquanto todos estamos Pensando
na abertura ...
O SR. DIRCEU CARDOSO- A Bahia 1: diferente porque tem V. Ex•

•

•
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.cadas que sustentavam o Governo, que só a firmeza de Auro de Moura Andrade, a sua decisão, a sua inteligência, a sua voz e a sua autoridade, só isso,
Sr. Presidente, que _poderia dominar aquela temp~tade e acalmá-la e, hor~s
depois, quatro ou cinco horas depois, empossava na Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, Raníeri Mãzzilli.
Portanto, sou testemunha disso, e repito, se não fosse Presidente do Congresso Auro de Moura Andrade, o Cçmgresso Nacional não. teria tidõ a çn·vergadura de corislderar a ren~nciã de Jânio Quadros e de empossar o seu sucessor legítimo na Presidência da República. Portanto, foi o episódio de que
fomos parte, eu, lendo a Carta de Renúncia, quãndo conversações e entendi~
mentos se faziam para que não se tomasse conhecimento daquela renúncia.
Eu tinha o documento que me foi passado por autoridade eminente dã. República e àli, às 15:15 horas de uma sexta-feira, de 25 de agosto de 1961, dei
_conheçim_e:nto_ ao Congres.so Nacional da renúncia de Jânio Quadros-.
Portanto, é à firmeza -desse caráter, dessa inteligência, dessa vivacidade,
dessa pugnacidade incomensütável de Auro de Moura Andr.ade que estou
prestaÍJ.do essa homenagem à sua ID.emó.ria. Qui;indo ontem tiVe conhecimento de que o Senado a ele se referiu e cheguei, aqui, à Casa) e já a sessão havia
se encerrado, às 4 h0rã.s dã larde, lclment~i_q'l!e não pudesse registrar este fato,
que estc:m fazen~o com_ um atraso de 24 horas.
Mas nas gra-ndes mortes, na morte dos grandes homens, o tempo não faz
conta, a homenagem está ainda atual, é prestada em cima da hora, a este vul~
to que engrandeceu esta Casa, que emoldurou o Senado, _que dignifi.cou o Senado, que marca na história desta Casa um ponto dominante na cordilheira
dos seus atos, antes de Moura Andrade, e depçis de Moura Andrade.
Assim, Sr. Presidente, quero também me referir, mas rapidamente, ao
episódio da s_u~stituição_ º-_e_Jo~_2_Goulart, em que somen,te um homem dã.quela sua envergadura poderia fazer aquela substituição, conter a tempestade
que rugia na Câmara, entfe as BanCadas inSatisfeitas e revoltadas, e impor à
consciência daquela Casa a subst~tuição legal çiüe.a Constituição estabelecia.
ESse trãbalho_ se dev_eu a Auro de Moura Andrade, cuja morte o Brasil chora,
deploraOdO a perda de filho tão ilustre, ocorrida domingo às 5 horas da tarde,
numa viagem de Campinas à suã fazendã, no Estado de São Paulo.

O Sr. LOfna-irto Júli.fõr- A Bahia é diferente não porque eu seja de lá, a
Bahia é diferente porque estâ vivendo um período em Que a democracia ainda
não chegou por lá. O Presidente João Baptista Figueiredo sabe Cestá acompanhando o desenrolar dos fatos. E enquanto Sua Excelência anuncia para o
Brasil a abertura democrática, a Bahia contesta, preferindo o fechamento e o
arbítrio. Não quero adiantar nada sobre o que vou falar, mas, quero dizer a
V. Ex' que sequer admiti, para esse pronunciamento que vou fazer na quintafe"ira;-ollvir meus assessores, recusando PCremPtõriamente qualquer sugestão deles. Não vou escrever, não tenho frase alguma preparada para o início ou
para o epflogo do meu discurso. Vou subir àquela tribuna com o pensamento
voltado para Deus e a alma entregue ao povo baiano, para dizef-, nesta Casa,
da infeliz situação que vive o meu EstadO nesta hora presente. -AgradeÇo a V.
Ex•, pedindo desculpas por ter tumultuado o brilhante discurso de V. Ex~,
mas não era meu propósito senão homenagear Auro dC Moura Andrade, ele
que vivo está. Se há algUém que não morrerá nUnca, se há alguém que conquistou a imortalidade, nesta Casa, este -ãJguém é AUro de Moura Andrade.
Imortalidade pelo caráter, pela têmpera, pela cultura, por aquela voz admirável que ainda ouço como se ecos estivessem chegando aqui, nessa abóboda do
Portanto, Sr ~Presidente, fica aí o registro, e gostaria que, na mesma sesSenado. Não poderia deixar de participai do seu díscurso. Perdoe~ me, são pasão em que o Senado vai tributar as suas maiores homenagens à memó:fía de
lavras desarrumadas ...
-vulto tão ilustre e tão grande Presidente desta Casa, eu possa trazer, também;
dois ou três fatos culminantes da vida desse grande paulista, desse grande
O Sr. Alberto Silva - Não apoladot
Presidente do Senado, desse grande Senador, desse grande brasileiro que se
O SR. DIRCEU CARDOSO - Não apoiado!
chamou e se chamará, ad aeternitatem, Auro de Moura Andrade. (Muito
bem 1)
O Sr. Lomanto Júnior-.-.-. são palavras modestas, mas são sinceraS, par~
O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Setidas do meu coração que, nesta hora, sente saudade e relembra, com o mais
nador Lourival Baptista.
profundo afeto, a lembrança daquela figura que ericantava fisicarriente, que
encantava pela voz e, sobretudo, que encantava pela personalidade e pelo taO SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
lento que Deus lhe deu. Muito obrigado a V. Ex•
Presidente e Srs. Senadores:

O SR. DIRCEU CARDOSO- Nobre SenadorLomanto Júnior, como
dizia eu, o Seriado tem medo dO aparie CfOiiObie SCi:lador Lomanto Júnior,
porque V. Ex•, com essa.elgqiiênciã _que lhe é peculiar, com Os arroubos_da
sua oratória ·que vamOS-OUVir, pressU-rosos, depois de amanhã, V. Ex• tira de
qualquer um a palavra para tecer, nos seus comentários, as páginas mais eloqüentes da oratória pãrlãmentar.

O Sr. Alberto Silva -

..
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Muito bem!

O SR. DIRCEU CARDOSO -Agradeço· a\1. Ex• o aparte com qÚe me
honrou, que nte tirou até a possibilidade de discorrer sobre a personalidade
de Auro de Moura Andrade.

O Sr. Lomanto Júnior - Não apoiado.
O SR. DIRCEU CARDOSO- E apenas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero fazer uma referência tambêm de ordem pessoal a sua atuação, àquele caráter, àquela inteligência, àquela vivacidade com que S. Ex• presidiu
esta C3.sa, e marcoU, singularmente, um período -áureo da vida do Senado.
Quero citar, Sr. Presidente, um episódio nacional de que foram protagonistas Auro de Moura Andrade e eu. A 25 de agosto de 1961, li, numa sessão
tumultuada da Câmara dos Deputados, a Carta Renúncia do ex-Presidente
Jânio Quadros. Quem leu essa carta fui eu. E como ela chegou às minhas
mãos, já faz parte da história.
Pois bem, Sr. Presidente, se não fosse Auro de Moura Andrade na Presidência do Congresso, não se teria efetivado a-quela renúncia. O tumulto foi
tão violento, a explosão de ira e de descontentamento foí tão grande nas ban-

O Governo bra~ileir_o, depois do advento do Ministério da Previdência e
Assistência _Social, promoveu, embora .sêin a arnplitudC, o arrojo e nas proporções reclamadas pelo problema, a incorporação da parcela de sua população en~elhecida- cerca de 6,5%, correspondendo a quase 8 milhões de ido_sos- ao sistema de seguridade social, visando a adoção de medidas de amparo mais realistas e objetivas, em b~nefício des~e vasto contingente demográfi~
co praticamente marginalizado.
Em 1978, o Programa de Assistência aos Idosos, a cargo do INPS, foi
transferido para a Legião Brasileira de Assistência (LBA). Anteriormente, em
1974, a Lei n9 6.179, havia instituído a concessão da Renda Mensal Vitalícia,
igual à metade do salário mínimo, para os maiores de 70 anos e inválidos.
Marchando para a execução de uma política nacional de integração social, -elos parâmetros dos vário~ programas de atendimento à população carente, em geral, que constitui a sua clientela prioritária ·e abrange, aléin dos
idosos, a mãe, a criança, -o excepcion"!L as familias desassistidas e vulneráveis,
a LBA vem- intensificando os seus esforços e energias no concernente àquela
mencionada política d_e integração.
COnforme freqUentemente esclarece a competente e infatigável Presidente_ da LBA, Léa Leal, "essa integração abrange a melhoria das condições de
vida, o fortalecimento dos laços familiares e a formação d~ atitudes positivas
diante -da velhice, através de atividades de caráter preventivo, terapêutico e
promocional".
SCibre o assunto, ao ensejo da realização, em Brasília, da Assembléia Nacional sobre o Envelhecimento, no dia 20 de maio de 1982, a Senhora Léa
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Leal proferiu uma substanciosa palestra em que traçou o panorama global da
situação e das perspectivas da nossa enorme e crescente população idosa.
A exposição da Presidente Léa Leal é uma contribl)Jção vãlida às ativid_ades previstas pelo Decreto n9 86.880, do Presidente João Baptista Figueiredo,
de 27 dejaneiio de 1982, que instituiu o Ano Nacional do Idoso e_criou uma
ComisSão Nacional para coordenar e apresentar sugestões- sobre 0-Iii-áblCma,
fazendo a LBA parte dessa Com1s_são, assim como a Sociedade Brasileira de
Getiã.tria e Gerontologia.
__
OS conceitos, informações e sugestões dessa palestra definem as diretrizes da LBA a respeito do assunto, motivo pelo qual solicítO sua incorporação
ao texto deste breve r:egistro. Nesse documento, afirma a Presidente Léa Leal
que. ..
uconsidera como o aspecto mais importante da evolução social, a mudança do conceito de caridade, do assistencialismo para
promoção humana. ~ ~empo e hora de nos conscientizarmos dessa
evolução, de que não é construindo asilos- muitos deles tristes depósitos de seres humanos envelhecidos - que resolveremos a
problemãtica sócio-econômica da velhice,_ cada vez mais crítica nos
grandes centros urbanos."
Em síntese, esclareceu a Presidente da LBA, Léa Leal:
''Precisamos romper as barreiras das dificuldades habitacionais, médicas, ocupacionais, psicológicas e culturais que envolvem e
condicionam a terceira idade, tornando sempre mais grave e angustiante a vida daqueles que de nós merecem carinho, reconhecimento, respeito e gratidão."
Eram estas as considerações que desejava formular. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPTISTA, EM SEU PRONUNCIAMENTO:
PALESTRA DA SENHORA Lf':A LEAL
PRESIDENTE DA LBA
A POLITICA NACIONAL DO IDOSO E SUA OPERACIONALIZAÇÃO
PELA LBA

Assembléia Nacional sobre Envelhecimento
Brasília - Centro de Convenções
Esta Assembléia Nacional sobre Envelhecimento é muito mais que um
evento oportuno para discussão de um tema do momento.
É uma oportunidade de ligar o Ano _Nacional do Ido_so às vozes oficiais e
pessoais, às posições iilstifucionais_ e àS Ctíticas in.dividuais que aqui se fizeram ouvir, em busca de uma conclusão co_n_sensul face à problemática da terceira idade.
Em 27 de Janeiro de 1982, o Presidente da República baixou o Decreto
número 86.880, instituindo o Ano Nacional do Idoso e çiiando a Comissão
Nacional para coordenar e apresentar sugestões sobre o tema, cuja presídência ficou a cargo da Secretaria de Assistência Social do MPAS. A LBA é Um
dos órgãos integrantes dessa Comissão, assim comO a SO<~i~dade Brasileira de
Gen'a:tfiáe GerontolOgiã. Apesar de ainda não termos sido conv-ocados para
uma primeira reunião, vãrias iniciativas vêm Sendo tomadas em decurrência
do Decreto Presidencial.
Entre elas, a realização deste Congresso que não é só extremamente
oportuno como imprescindível, necessãríõ; esSencial ao estabelecimento de
uma polífica riaciOrtàl em função dç _idoso.
Honrada em participar deSte Encontro, a LBA quer, neste último dia dos
trabalhos, assegurar, de pronto, seu apoio às sugestões e conclusões apresentadas na Assembléia, pois beril cOnhecemos e respeitamos o intêresse, a capacidade e Oconhecimento técnicó dos que aqui _Vier"áiTtdeOater, cciin honesti~a
de intelectual e profissional, o problema do envelhecimento.
Não faz m-uito-tcm.põ, talvez uns dois meses apenas, a imprensa noticiou
com destaque a notãvel façanha de um esp-ortista carioca que consegUiu atravessar a Baía de Guanabara, nadando os 25 quilôfnetr:_os_dePaquetá à Urca.
Diziam ainda as reportagens que a inCrível deilio"ifstração eraapertasparte da
preparação para a travessia do Can_al da Mancha, quando, aí sim, o nadador
brasileiro poderia mostrar toda a sua resistência, vencendo, a nado, os 36 q_~i
lômetros entre Dever e Calais.
O que, porém, Tnals chamou a atenção dos repórteres; comentaristas e
público em geral, não foi a magnitude do feito estibrtivo, que todos reconhe-
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ciam ser excepcional, mas sim a idade de Gastão Mariz, o nadador: 72 anos, o
que, é óbvio, deu surpreendentes características de ineditismo à fantástica
proeza atlética.
Aí está, senl dúvida, no campo das ativfdades físicas, mais um- símbolo
da capacidade, vigor e atualidade de uma pessoa que, por muitos, preconceituosamente, em razão da idade, já teria sido considerada incapaz para um esporte de exuberância e juventude como a natação.
E este é- apenas um exemplo, -taivez o mais recente-:
Qualquer que seja o setor da atividade humana ou a barreira etárra íiiterposta, não precisaremos de muito esforço para sentir a presença e encontrar
os exemplos de figuras extraordinárias, "velhos notãveis" que souberam e sabem dignificar sua idade, s.ouberam e sabem honrar, por aÇões e obras, a atiM
vidade intelectual, artística, pOlítica ou mesmo física que exerceram ou eXercem.
Assim, vale lembrar, em termos mundiais e históricos, que obras-primas
literãris eternas, Como--a "''Divina Comédia" de Dante, o "Don Quixote", de
Cervantes, e o "Paraíso Perdido", de Milton, foram produzidas pela inspiração genial de cérebros cinqüentenãrios ou sexagenários.
Na música, as duas grandes óperas de Verdi, "A ida" e .. Otelo", foram
escritas q-uando o compositor tinha 58 e 74 anos, resPectivamente.
Picasse produziu ..Guernica" - Obra ma.ior da pintura universalcom 55 anos e, aos 60, 70 e 80 anos, ainda nos legava notáveis composições
artísticas.
Se desejarmos exemplos mais recentes, aí estão os septuagenários Henry
F onda e Katharine Hepburn, ganhando os "Oscars" de melhor ator e melhor
atriz cinematogrãfica de 1981. E, ainda, a extraordinária Marguerite Yourcenar, que, aos 78 anos, em 1980, explodiu como o maior sucesso da literatura
mundial, tornando-se a primeira rriulher a ser admitida como membro da tradicional e hermética Academia Francesa, após 345 anos de existência dessa
·· austera e respeitada Instituição.
Passando à atualidade brasileira, encontramos tantas dessas personalidades exemplares, que enumerá-las seria cansativo e, certamente, injusto, já
que haveria esquecimentos: Prefiro, pois, sintetízá-las, todas, na lucidez, na
energia e vitalidade, na visão pioneira e na ação -inovadora e empreendedora
do mestre e amigo Roberto Marinho, Presidente das Organizações Globo e
Presidente de Honra desta Assembléia Nacional sobre Envelhecimento, em
tão boa hora organizada pelo incansável e competente trabalhador das causas
da terceira idade, _que é o Doutor Euclides Santa Cruz Oliveira.

C:.

Lembrando-nos de tantos notáveis, figuraS amadas, seguidas e imita~as,
devemos recordar, aqui e_agora, aqueles que não tiveram vez ou não herda. ráiii" f:irodigalidades iTitelectuàis para- a genialidade.
·
Lémbremo-nos dos que Viveram e vivem na humildade, no anonimato.
Dos que, com suor e fadiga, tam~_ém con~t~uíram familias e, hoje, não a:s têm
mais ou são por elas relegados, apagando-se, tfístemente, na solidão e na miséria.
Lembrem~o-n_qs de que esses são a maioria. E s.ão seres humanos, como
nós, ou mesmo mais do que nós, pois trazem e curtem, dentro de si, a cansada
mas ~i v~ bagagem de sabedoria vivida e jamais perdida.
- -~_ão esses, Ç>s'frágc:t~ ~squ~~i~os, desai1_1parado_~ sêres-, que merecem nossa
atenção.
Para eles, nesta hora e nesta Assembléia, -devem ir nossas propostaS.
Na certeza de que contribuições valiosas, críticas construtivas e formulações práticas sobre a situação atual da velhlçe_, surgirão deste Congresso, a
LBA- órgão_çio_ Governo Feqeral que tem aseu cargo ?-.Política e a operacionalização da assistência aos idosos,- não poderia deixar passar este evento sem trazer aqui suas experiências e sugestões, submetendo-as à 3.nálise deste auditórío seleto e eminentemente técnicO.
Compenetremo-nos, antes, porém, de algtins pontos que Julgo importantes e servem, sobretudo, para romper velhos tabus e preconceitos pseudoufaniStas.
"Não há nenhuma razãó lógica para um país orgulhar-se de ter uma população jovem.
Isso, afinal, não é nenhuma conquista- demográfica de um povo ou de
uma civilização, nem tampouco, Uin priVilégio ou apanágio naciOnal.- f: apenas um fato biológico e ·uma realidade estatística.
Quase todos os países do mundo têm nos jovens a parte majOTltá-ria de
sua população, até porque serão sempre eles a maioria em números absolutos, mesmo quando, como ocorre atualmente no Brasil, os velhos aumentem
consideravelmente em números relativos.
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Outra falãcia: a população de um país serã cada vez mais jovem· na mesma proporção em que o tempo mê:dio de vida de sua população for cada vez
menor, o que, evidentemente, não é o desejo de ninguém, pois significaria a
existência de uma alta taxa de mortalidade.
Isso nos leva a um segundo ponto.
O Brasil é um país que está envelhecendo.
Isso é mal? Pelo contrãrio, em termos gerais, parece muito bom, pois reflete considerãvel redução de nossa taxa de mortalidade, acompanhada de um
decrêsciino racional das taxas de fecundidade e natalidade. Segundo os dados
do IBGE, houve, no Brasil, sensível diminUição na-proporção de jovens e au~
menta na de velhos.
Isso quer dizer que, enquanto a população brasileira total cresceu 70%
nestes últimos 20 anos, a população gerontina- de pessoas com mais de 60
anos - aumentou 136%; cresceu o dobro da outra.
Diante desse quadro que atesta o aumento do tempo médio de vida e,
conseqüentemente, da população idosa brasileira, diante desses números que
revelam, uma das mais expressivas conquistas da ciência e da civiliZã.ção humana, é dever de todos nós não permitir, por infundados preconceitos ou por
distorções de perspectivas sócio-econômicas, que, erri vez de prêmio e regOzijo, a longevidade crescente do brasileiro continue a ser um desencanto e um
estigma.
Creio - e para isso esta Assembléia muito pocferã contribui!..:......: ser chegada a hora de a sociedade brasileira dar a resposta a todos aqueles que, com
certa razão, a acusaram e acusam de insensibilidade diante do problema da
marginalização e esquecimento do idoso.
Isto me faz lembrar a lenda de Narayama, a tragédia daquela pequenina
aldeia japonesa, falha de todos os recursos, cuja população exilava, no alto de
uma montanha, condenando à morte, pela fome, frio e abandono, as pessoas
que completassem setenta anos de vida.
O mundo cristão, mais humanizado, criou os asilos, instituições mahtidas pelas mãos da caridade, onde , também, sob certos aspectos, os idosos,
desamparados, apodreciam em vida. Não se lhes facultava nenhuma ocupação que lhes servisse de terapia ou para enganar o tempo, como se diz vulgarmente. Assim, considero o aspecto mais importante da evolução social
brasileira, a mudança do conceito da caridade, do assistencialismo para promoção humana.
É tempo e hora de nos conscientizarmos dessa evoluçãO, de que não ê:
construindo asilos- muitos deles tristes depósitos de seres humanos envelhecidos- que-resolveremos a problemática sóciO-eCoilômica~da velhice, cada
vez mais crítica nos grandes centios urbanos.
-Precisamos romper as barreiras das dificuldades habitacionaiS, mêdÍCas,
ocupacionais, psicológicaS e ériltur3ls qUe- envolvem e condicionam a terceira
idade, tornando sempre mais grave e angustiante a vida daqueles que de nós
merecem carinho, reconhecimento, respeito e gratidão.
Para salvá-los, é preciso, como disse Simone de Biauvoir, septuagenária
ilustre, modificar a própria vidã e quebrar a terríVd conspíração do silêncio
qtie se abate sobre os velhos.
A LBA deseja partiCipar desse mutirão contra a iriseD.siOilidaâe e-u-nif-se
a todos os que aqui estão ·apontando as dificuldades, trã.zendo solidariedade,
sugestões e soluções, para, num esforço comum, ·quebrãr a conspiração e salvar nossos velhos.
O que somos e temos, o que fazemos e o muito que airida queré:TÍ:ÍOs e temos de realizar, a política e a ação âe nosso-Progrãma-de Assistência aos Idosos da LBA, vou tentar expor agora.
A tradiciOnal opção caritatívã e assiste-ricialístã-cfe-parHCUiafes::.. "tfabalho de inegável abnegação e espírito público, mas de reduzida dimensão face
ao problema geral- à qual se aliou, posteriorme-nte, á mística- do jâ mencionado pseudo-ufariismo do 'Brasil- País de Jovens"- ess~ dois fatos, durante muito tempo, bloquearam o surgimento de uma política governamental
para os idosos e desestimularam providências que poderiam ter contribuído
para a antecipação do debate e das soluções dos problemas decorrentes do
envelhecimento.
Uma das conseqüências dessas atitudes é o fato de termos ainda, no Brasil, limitações profissionais às pessoas, aposentadas ou não, com mais de 50
anos. E, em alguns casos, as barreiras etárias são ainda inferiores, o que gera
o desestímulo, o desencanto, a ociosidade e a solidão.
Somente em 1974 oficializou·se a assistência aos idosos, beneficiáriõs da
Previdência Social, quando a Secretaria de Previdência Social do então_ Miw
nistério do Trabalho e Previdência Social atribuiu ao INPS a responsabilida4

de de assistir, socialM-ente, os seguradoS e dependentes idOsos aos quais jã se
prestava assistênCia médica.
Embora começando tarde, o Go_ve_rno bnlsfleiro, com a criação do Ministério da Previdência e AsSiStência Social, jâ deu passos certos e gigantescos
no sentido de ~tender os ben~fíci<?S da _previdência e assistência socjal a u01a
expressiva parcela da população, até ent~o totalmente margi!Jalizada de nosso processo de desenvolvimento econômico e de nosso sistema de seguridade
social. A Lei número 6.179, de 1974, que instítuiu, para os maiores de 70 anos
e inválidos, a concessão da Renda Mensal Vitalícia, igual à metade do maior
salário mfnimo, é uma dessas justas medidas, que hoje se traduz numericaw
mente em benefício de 1 milhão e _3_00 niil pessoas nas âreas urbana e rural.
Com a criação do SINPAS- Sistema Nacional de Previdência e Assistência "Social-; o Programa de Assistincia aos Idosos, a cargo do INPS, foi,
em 1978, transferido para a LBA. Nossa Instituição, além de dar continuidaw
de a todos os compromissos anteriormente assumidos, adotou de imediato
novos procedimentos, ~uscando tornar ~ programa mais abrangente, com a
incl~são de idosos carentes e não previdenciários. A população carente brasiw
leira é, como todos sabem, ~ clientela prioritária da LBA, que atende, com
~_ua vasta e diversificada progfamação, não ã.penas os idosos, mas também a
mãe, a criança, o excepcional e a família desprotegida e vulnerável.
Assim é que, com en_Q!Dles sacrifíciOs orçamentãrios, pudemos inserir os
idOsos carenteS em nosS~ Programa, ampliando bastante, com isso, os atendimentos, que não chegavam a 30 mil pessoas em 1978 e atingiram, em 1981,
mais de /70 mil clientes.
O objetivo da LBA é a integração social do idoso.
Essa integração abrange a melhoria das condições de vida, o fortaleciM
menta dos laços familiares e a formação de atitUdes positivas diante da velhice, através de atividades de caráter preventivo, terapêutico e promocional.
Constituída de pessoas de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, ou daqueles que, mesmo não atingindo essa idade limite, estejam expostos a acelerado processo de envelhecimento, nossa clientela é atendida de forma indireta, mediante convênios com instituições assistenciais de inegável tradição e
competência-n-essetrabã.Ilio, ou de forma direta, nas próprias unidades executivas da LBA em todo o Brasil.
Uma das características mais significativas da população idosa por nós
assistida é a sua situação só~io-econ-ômica precári8. e- marginalizante. Quando
não totalmente desprotegidos e carentes, esses idosos são previdenciârios com
aposentadorias e pensões de reduzido valor, analfabetos, oriundos de famílias
pobres e numerosas e com baixa renda ou nenhuma qualificação profissional.
Ou então, e isto é muito comum, são idoSos caren-tes de afeto. São pessoas,
em função da idade, marginalizadas no seio da própria familia.
O Pr_ogra,ma_._ dentro das diretri~es políticas do Ministêrio da Previdência
e Assistência Social, não quer somente ocupar as horas ociosas desses idosos
com atividades meramente criativas. A LBA, pelo contrário, tem procurado
redirecionar seus objetivos para a real e inquietante situação dessas pessoas,
afastadas do processo produtivo e excluídas, na família e na comunidade, das
oportunidad~s de participação efetiva.
A ação direta da LBA em sua assistência ao idoso efe-tu·a-se ao nível indi~
vidual, grupal e comunitário.
Ao nível individual, a operacionalização compreende as seguintes faseS:
Elegibilidade para inscrição no Programa, através de diagnóstico sócioeconômico e fami~íar feito por equipe inter-profissional;
concessão de auxílios, indispensã veiS ao tratamento social do idoso;
encaminhamentos, quando for o caso, dos idosos a entidades conveniadas ou contratadas e a outros recursos da comunidade.
Ao nível grupal, efetiva-se nas unidades próprias da LBA, através da nu~
cleação de grupos de idosos, buscando favorecer a convivência e o bom reta~
cionamento entre eles, através de reuniões periódicas e desenvolvimento de
atividades sócio-culturais, artísticas, recreativas e laborativas.
Tais atividades se configüram como meioS para levar o idoso a ter ••objetivos_ de vida" e desempenhar outras ações que os façam participar efetivamente, como produtor, desde que não lhes sejam negadas oportunidades para
isso. O Programa é equacionado de modo a fazê~lo sentir~se membro participante da sociedade. A LBA volta-se, assim, para um trabalho educativo, com
vista aos seguintes propósit'!s:
Oferecer aos idosos condições de aprendizagem e trabalho na área do ar~
tC$a11ato, trabalhos manuais e horticultura, entre outros;
favorecer a ampliação <la renda individual e familiar.
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Ao nível comunitário, as atiVidades do Programa se revestem de duas dimensões, uma ligada diretamente ao idoso, com o propósito- de engajá-lo na
sociedade, e a outra, voltada para a comunidade, procurando conscíeniízá-la
do papel que lhe cabe nesse intercâmbio-de intere_sses, que ê fundamental para
garantir o aprimoramento dos padrões técnicOs de assistência. Nesse trabalho de conscieútização tenta-se atingir, ein primeiro lugar, o
próprio idoso, para, em seguida, alcançar o grupo fairiiliar e a comunidade.
A LBA vem procurando envolver, também, os organismos institllcíon·âis
públicos e privados para a realização de um plano de ação nacional, adaptável às conveniências de cada região do País.
Nesse envolvimento comunitãiiO,- deve-se ressaltar o apoio_ técniCo -dO
Programa Nacional do Voluntariado, PRONAV /LBA, que, através de suas
campanhas de mobilização e do continuado trabalho d~_ seus elementos voluntárfos~- vem se tornando um surpreendente e eficiente fa:tOr niú.ltiplicador
das ações iníciadas.
De todas essas ações, gostaria de destacar aquelas que chamamos laborativas e que são voltadas para um aproveitamentO mais produtivo e rentável do
tempo ocioso dos idosos.
Já sobejamente realçada por todos C?S que se preocupam com o tema, a
importância dessas atividades ocupacio"nais, cOriiO SalíC:lllOU-Gilber_to Freyre,
um octogenário notável, fundamenta-se na oposiçãõ conceituàl e existencial
entre os homens gastos pelo tempo e o tempo gasto pelos homens.
É, pois, dentro dessa concepção de utilização e valorizaçã-o- d_o_ tempo e
dos homens, que os projetos ocupacionais do Programa de Assitên-Cia aos
Idosos da LBA são desenvolvidos.
As atividades laborativas são consideradas, no infcio,--como terapêuticas.
Quando _o idoso é admitido no PrQgrªrna, ainda 11a fase de liberação de tensões, é levado a participar de atividades sem qualquer preocupação específica
de aprendizagem, mas sim voltadas para um engajamento i~_icial e gradat~vo,
num processo de adaptação harmoniosa à qQva re~lidade. __
.
Num estágio mais_avançado de adaptação, quando jã se encontra num
processo de integração julgado ideal, o idoso começa a participar de cursos
com o compromisso de aprendizagem, que o tornarão capaz de contribuir
para o aumento da renda famil_iar.
Surgem dessa fase os uGrupos de Produção", momentQ em que o idoso
passa a ser considerado elemento decisivo e proâutivo dentrO- da sociedade.
Ele é tratado de forma igual, como qualquer um que produz e trabalha, dentro de suas possibilidades, e aufere, por seus próprio_S_ riieiõSe capãcídade profissiOnal, recursoS para a sobrevivência. Conci._tiíSta_, a·sSím.;·uma nova-dimen.são existencial e marca sua presença atuante na comunidade e principalmente
na própria famnia, cujo relacionamento se modifica- cOrilpletamente.
Na execução indireta de-nosso Programa, o atendimento é realiza<:fo mediante acordos firmados pela LBA com entidades públicas- e- particulares,
para desenvolvimento da assistência aos idosos, nos regimes de externato,
semi-iõternato e internato.
Em todas, mas sobretudo .na _rnodaliçlade de internato, as entidades espe~
cializadas se obrigam a um atendimento que engloba- além de alojamento e
alimentação - programação de atividades sociaTs e ocupacionais, atendimento médico e de enfe.~;:magem e o fornecimento ~~ medi~ment(IS. As instituições conveniadas deverão çontar sempre com uma equipe "intefpiófíssional
composta de médico, psicólogo, assistente social, recreador, fisioterapeuta e
enfermeiros.
Entretanto, é importante frisar que- a internação do idoso é uma medida
adotada como recurso extremo do Programa.
Hã restrições-de ordem técnica que se impõem para desestimular, sempre
que possível, a segregação do idoso, através da internação.
ESSe atendimento só é feito quando a avaliação sóci6-ecortômica do idoso comprova:
Desgaste físico e mental, que impOSSibilita a aqto-suficiência para ~s atividades da vida diâr_ia;
carência de recursos financeiros_, próprios ou._dQ grupo familiar, para
prover alojamento;
inexistência de grupo familiar;
abandono total por parte da família.
Neste ano de 1982, Ano Nacional do Idoso, continuaremos· a buscar um
maior ãperfelçOamento e eX-pansão do trabalho que vem sendo executado,
buscando, igualmente, consolidar, cada vez maiS, -a·- fufegtaçãb~·-rntet
instítucional e a unifOrmizaÇão dos objCtivõs ·:e móaãlidades operacionais.
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Um esclarecimento nacional mais profundo sobre os problemas da velhice, a iOtensifiCàÇãO di uffi trabalhO SOciO~educatrvo junto à família e à comunidade, a preparaçãõ do pessoal técnico, a elevaÇão do padrão de desempenho das entidades, assim como a busca constante de nova~ alternativas de
atuação, serão sempre as preocupações na LBA.
A insatisfação diante da problemática da terceira idade serã nossa tônica, assim como é, eStou ·cer~a. a de todos Os que participam desta oportuna e
indispensável Assembléia sobre problemas do envelhecimento.
O que pretendemos, como resultado final de nossas ações, é o estabelecimento de uma consciênCia, -â "criã:Ção- de uma mentalidade coletiva de valorizaçãO SOcial do idoso.
E que isso não seja favor, más recónhecfmento, gratidão e dever de jus~
tiça da sociedade.
Os mais velhos que n-ao são nem puderãm ser notáveis precisam ser Tiota:.
dos.
A dignidade de vida, em cJ.ualquer idade, é Un1 direito ín-8.1íenâvel do ser
humano.
E que fique, pàra tOdos; a liÇão poéticit e Vetdadeira de Mário Quintana,
brasileiro e septuagenário ílustre:
"Nem todos podem estar na flor da idade, é claro. Mas cada
um está na flor de sua idade."
Muito obrigada.
- O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CA.RNEIRO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente e SI-s. Senadores:
Estou_ recebendo do Si. Presidente da Câmara Municipal de Campos,
EstadO do Rio de Janeiro, SeverinO Velosõ -de Carvalho NetO, OfíCiO eíif que
me ê c·omurticada a aprovação de requerimento do Vereador Helio de Freitas
Codho, Soliciiãndo "a ªceleração das rriedidas com vistas a· que sejam liberadas as contrataçÕes-dos aprovados no-ólfiriio conCurso para AUxiliar de Escritório da Cahca Ec_onômica Federal, realizado em fins de 1980".
Tratando-se de reivindicação que envolve o interesse e até o direito de
milhares de pessoas, submetidas a duríssimas provas de um concurso público~
não posso deixar de atender ao apelo que me é feito, juntando a minha voz à
da _edilidade de Ca111_pos e à de todos os aprovados no referido concurso
público, esperando que os responsáveis não se omitãm e riem retardem as
providências qu_e lhes competem.
Lembro que o Pafs vive época de dificuldades econômicas e sociais, com
os mercados de trabalho sensjyelmente escassos, até_ mesmo prejudicados
pelo fantasma do desemprego que ronda os diversos contig-entes de mão-deobra disponíVeiS:
Os ~provados no concurso da Caixa não estão· conseguindo obter emprego em outra parte, não porque não sejam qualificados- a aprovação no concurso prova o contrário -, mas porque, como jâ dito, inexistem disponibilidades -nO mel-cada:
-~uúa -pa-rte, se a Caixà feZ -~e3.lizar ·c~ncurso e -atê anunciou como sóe acontecer - quantidades de vagas, é porque, certamente, precisa
do trabalho- dos aprovados, nadajustifica_ndo que continue a adiar sua designação- ou contratação.
Por último desejo informar que a contratação aqui reivindicada não estâ
alcançada pela vedação prevista no art. 9• da Lei n• 6.978, de 19 de janeiro de
1982, porque, justamente, se trata de contratar pessoal aprovado em concurso público. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A sessão de amanhã será destinada, em caráter especial, a homenagear o Professor Euryclides de Jesus Zerbirii, de acordo com deliberação anterior do Plenário, ao aprovar requerimeritq 9t? autoria do Senador José Sarney e outros Srs. sena-dores.
Desta- forma, _n_ão serão _designadas matériãs para a Ordem do Dia.
~---Q_SR,_PJU:s.JDE:N'fE (t\II_nirJ?i~to) ,-,Nada mais havendo a tratar, de-,
claro encerrada a sessão.~
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(Levanta-se a sessão às 16 horas e 45 __ minutos.)
ATA DA 68•, SESSÃO REALIZADA EM 20-5-82
(Publicada .!!O DCN-Seçio li de 21-5-82)

Retificação
Na página 1687, I• coluna, após o Parecer n• 273, de 1982, da Comissão
de EconOmia, sObre a Mensagem n9 35S, de 1981, nas assinaturas que o acomp-anham,

•
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Onde se lê:
Sala das Comissões, ~4 de março de 1982. -José Silva, Preside~ te- ...
Leia-se
Sala das Comissões, 24 de março de 1982.- José Richa, Presidente- ...

.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESENHA DAS MAT~RIAS APRECIADAS-DE 1• A 31 DE MAIO
{Art. 293, inciso 11, do Regimento--Inú:ri:tõfProjctos aprondos e encaminhados à sanÇão
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 125, DE 1981 (n' 4.457/81, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da _República, que autoriza a doação, à Sociedade Brasíleira de Geografia, do doniínio útil do terreno
que menciona, situado no Município e Estado do Río de Janeiro. SESSÃO:
19-5-82._(extraordináría)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 31, DE 1982 (n• 5.979/82, na
Casa de orig_em), que reajusta os valores- de verlcini.êniOS, salários e proventos
dos servid_ores da Câmara dos Deputados, e dâ outras providências. SES·
.
SÀOc I9-5-82. (extraordinârfa)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 132, DE 1981 (n' 5.104/81, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação, à, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de imóvel situado no Município de Natal, Estado do Rio Grande do Norte. SESSÃO: 205-82. (extraordináriá)
Projetos aprovados e encaminhados à promulgação

.

•

PROJETO DE DECRETO LEGiSLATIVO N• 27, bH981(iiiio4Í81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Internacional
sobre Busca e Salvamento Marítimo-SAR, concluída em-Hamburgo, a 27 de
abril de 1979, entre o Brasil e diversos pafses. SESSÃO: 19-5-82, (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N•26, DE 1981 (n• 101/81,
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Orii!nial á o -UrUguai, pelo qual se c_oordena a distribuição de canais para o Serviço Móvel Marítimo, na faixa de 2065 a 2107
kHz, concluído em Montevidéu, a 8 de julho de 1980. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 10, DE 1980 (n• 49/80,
na Câmara dos Deputados) que aprova o texto da Resolução n• WHA 29.38,
aprovada pela 29• Assembléia Mundial de Saúde, realizada em 1976. SES·
SÃO: 20-5-82. (extraordinâria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N•4, DE !981 (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura MuniCiPal de PotiieridaOã~ ESiadõ~de -Sãõ PaUlo, a
elevar em Cr$ 6.017.802,61 (seis milhões, dezessete mil, oitocentos e dois cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. SES· ·
.
.
SÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• s;tíE: 1981 (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alterosa, Estado de Minas Gerais, a
elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e urri-inilhões, setecentos e cinqiienta e
seis mil, setecentos e vinte e cinco-cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO): 26-5-82. (extraordlnãria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 243, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul ã-elevar em
Cr$ 2505.952.900,00 (do"is bilhões, quinhentos e cinco milhões, novecentos e
cinqüenta e dois mil e novecentos cruzeiros),o montante de Sua dívida consolidada. SESSÃO' .26-5-82 (extraordinária) PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1982 (Comissão de Finanças),
que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a realizar operação de
empréstimo externo nO valor deUS$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares
americanos) destinada ao Programa de Reaparelhamento do Corpo de Bom·
beiros daquele Estado. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE I9ill (Comissão de Economia),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Bernardino de Campos, Estado de
São Paulo, a elevar em Cr$ 2.718.448,24 (dois milhõeS, setecentos e dezoito
mil, quatrocentos e quarenta e oito cruzeiros e vinte e quatro centavos) _o
montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5~82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 18, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Senhora de Oliveira, Estado de
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli··
dada. SESSÃO: 27,5-82. (extraordinária)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 123, DE 1981 (Comissão de Economia), qUe aUtoriza aPi"éfeitura Municipal de Campo Florido, Estado de Mi~
nas Gerais, a elevar em Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões,__ cento e setenta
e um mil, cento e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
SESSÃO: 27-5-82. (extraordinâria)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 130, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeitura Mlinicipaf de Dracena, Estado de São Paulo,
a elevar em Cr$ 15.457.279,03 (quinze milhões, quatrocentos e cinqüenta e
sete mil, duzentos e setenta e nove cruzeiros e três centavos) o montante de
sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 57, DE 1982, de autoria do Senador Itamar Franco, qu-e-Tixa as especifiCações da cédula individual de votação
a ser adotada no pleito eleitoral de 1982. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
41, DE 1981 (n• 2.443/79, na Casa de origem), que altera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, aprovada pela Lei n~> 5.917, de
10 de setembro de 1973, e dá outras providências. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•
I. DE 1982 (n' 5.495/81, naCasa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a criação de Municípios no Território Fede·rai de Roraima, e dâ outras providências .. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária).
Projetos Aprovados em Primeiro Turno

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, DE 1981 (n• 4.998/81, na
Casa de origem), que dispõe sobreª criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Pernambuco e dá outras providências.
SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária) ·
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1982 (n• 5.645/81, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribu- na! Regional Eleitoral do Estado de Goiás, e determina outras providências.
SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária) PROJETO DE LEI DA CÃMARA No 20, DE 1982 (n• 5.000/81, na
Casa de origem) que dispõe sobre a criaçãõ de cargos na Secretaria do Tribu~
na! Regional Eleitoral do Estado do__ Maranhão e dâ outras providências.
SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
Projetos Aprovados em Turno Único e Encaminhados à Comissão de Re- dação

PRÓJETÓ DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1981 (no 106/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos das Resoluções A4-l, que
modifica o Artigo 13, e A4-3, que introduz o Artigo 12 bis no Estatuto da Comissão Latino-Americana de A vjação Civil-CLAC, aprovadas pela 4• Asse_!!lbléia do r~ferido organi~m.o internacional, realizada em Bogotá, de 19 a 5
le dezembro de 1980. SESSÃO: 20.5.82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•29, DE 1981 (n•I07j81,
na Câinarã dos Deputados), que aprova o texto das notas trocadas, em 16 de
junho e 16 de julho de 1980, em Brasília, entre o Governo da República Federativa do_ Brasil e o Governo dos Estados Unidos Mexicanos,_ pelas quais foram introdUzidas moditicaçÕe~S nO texto do Convênio sobre Transporte Marítimo, vigente entre oi. dois países. SESSÃO: 20-5:82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!VO_N• 35, DE 1981 (n• 86/81,
na Càmara ÇÍ.;)S_ Deputados), que aprova o texto das notas trocadas entre o
Governo da República Federativa do Brasil_e o Governo d_a República do
Chíle, eill Sãntiago, a -10 de outubro de 1980, que introduzem modificações
-no -Convê_ilio sobre Transporte Mªrítfmo, cozÍcluído entre os dois países a 25
de abril de 1974. SESSÃO: 20-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 40, DE 1981 (n• 95B/81, na Câmara do.s Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Emenda que modifica o art._14 da Convenção para a Unificação de Certas Regras
em Matéria de_Assistência e Salvamento Marítimo? de 23 de setembro de
1910, concluído em Bruxelas, a 27 de maio de 1967. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 141, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefêitura -Municipal de Altinópolis (SP) a elevar em Cr$
11.282.510,68 (onze milhõeS, duzentõs e oitenta e dois mil, ql!inhentos e dez
cruzeiros e sessenta ~_oito centavos) o montante.de sua divida consolidada.
SESSÃO: 26-5-82. .
.
PROJETODE RESOLUÇÃO N• 193, DE 1981 (Comissão de Economia), que autoriza a Prefeítura Municipã.I de Caputira (MG) a elevar em CrS
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2\.171.150,00 (Vinte e um milhões, cento e setenta e urn mil, cento e cinqUenta

cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 26-5-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 8g, DE 1981 (Comissão de Economia), que a-utoriza a Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro (MG) a
elevar ertl Cr$ 21.171.150,00 (vinte e um milhões, cento e setenta e um mil,
cento e cinqílenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO:
27-5-82.
.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 174, DE 1981 (Comissil.o de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Unaí (MG) a elevar em Cr$
258.475.000,00 (duzentos e cinqllenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. SESS~O: 27-5-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 236, DE1981 (Comissão d~ Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belém (PA) a elevar em Cr$
226.141.400,00 (duzentos e vinte e seis milhões, cento e quarenta e um mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~ada. SESSÃO: 275-82.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 124, DE 1981 (Comissil.o de Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ituverava (SP) a elevar em Cr$
31.793.420,61 (trinta e um milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte cruzeiros e sessenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada. SESSÃO: 27-5-82.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 39, DE 1981 (n• 88/81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Argentina, o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, para a Coordenação de Consignações e Uso dos Canais de Radiodifusão Sonora em Freq_~ência Modulada
na Faixa de Ondas Métricas (88-108 MHz), concluído em Montevidéu, a.8 de
julho de 1980.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•42, DE 1981 (n•I08f81,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai
pelo qual se estabelece uma faixa non aedificandi ao longo da fronteira dos
dois países, concluído em Assunção, por troca de Notas efetuada a 16 de setembro de 1980. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
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~ensagens Apr~!adas Relativas à Escolha de Autoridades
MENSAGEM N• 26, DE 1982 (n• 87/82, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete à_ deliberação da: Senado a _escolha do_ Senhor Heitor Pinto de Moura, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil à República da
Guatemala. SESSÃO: 19-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N9 76, DE 1982 (n9 173/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Doutor Fernando Gonçalves, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal
de Contas da União, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Guido
Fernando Mondin. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 94, DE 1982 (n' 198/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente d-a República subme-te -à deliberação do Seriado a escolha do
Doutor Orlando Teixeira da Costa, para exercer o Cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Raymundo de Souza Moura. SESSÃO: 26-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 68, DE 1982 (n' 143/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor 1talo Zappa, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da
China. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)
MENSAGEM N• 90, DE 1982 (n' 191/82, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor João Luiz Areias Netto, Embaixador do Brasil junto à República Gabonesa, para, cumulafivamente, exercer a função de Embaixador do Brasil,
junto à República da Guinê-Equatorial. SESSÃO: 27-5-82. (extraordinária)

Projetos Rejeitados nos Termos do Art. 278 do Regimento Interno e Encaminhados. ao Arquivo

PROJETO DE LEI DO SENADON•l78, DE 1979, de autoria do Senador Bernardino Viana, que acrescenta parágrafo ao artig0--59 ·do Decreto-lei
n• 366, de 19 de dezembro de 1968, e dá outras providências. SESSÃO:??'?
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1980, de autoria do Senador Orestes Quércia, que i'evoga o artigo 14 da Lei n9 6.620, de 17 de de~
zembro de 1978. SESSÃO: 27-5-82.
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