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Projeto de Lei do Senado n•142, de 1919, do Senador Cunha Lima,
que dispõe sobre o salário-famflia devido ao empregado na forma
da legislação da Previdência Social, tendo
PARECER, sob n• 537, de 1979, da Comissão:
-de Coasdtulçio e Jaotlça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Senador Cunha Lima.

xa Econômica Federal, a tê o dia IO(dez) de cada mês, em nome do Ministério
da Previdência e Assistência Social, o montante arrecadado da contribuição
instiíulda por esta LeL
·
~Parágrafo (mico. A inobservância ~o sisposto neste aftigo acarreta~á a
aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recolhido,
~crescida de juros de mora e correção monetária.
'
Art. 4• O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Previdência e AssisEm discussão o projeto, quanto à constitucionalidade, (Pausa,)
tência Social, regulamenlará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. <'
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada,
Art. 5• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Em votação,
•
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados, (Pausa,)
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Achando-se a matéria em regime
Rejeitado.
de UrRência, passa-se à suª- imediata aprec!:içãn;
·
A matéria será arquivada.
Em discussão a redação finat (Pausa.) Efi.êerrada,·
E o seguint~ o projeto rejeitado
Em votação. Os Srs; Senadores que a aprovam queiram ptrinanecer sen·
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 141, DE 1979
tados, (Pausa) Aprovada. A matéria vai à Câmara dos Depút;ldos,
O SR. PRESIDENTE (LuiZ Viana)- A Presidência coliÍtoc~ os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, ãs i8 horas e 30
minutos, destinada à apreciação dos Projetos de Lei da,~ara n• 53 e de
O Congresso Nacional decreta:
-·.
Art I• A cota do salârio-famllia a que se refere a Consolidação das Decretos LegiSiallvos n•s lO e 11, lodos de 1979.
Leis da Previdência Social, serâ devida ao empregado:
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra à nobre Sena•
1- oor filho menor de 21 anos:
dora Eunice Michiles.
11 - por filho invllido;
A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA- AM. Lê o seguinte discur111 - por filha solteira sem economia própria;
so,) Sr. Presidente e Srs. Senadores:
'
IV - por filho estudante que freqüenta curso secundârio ou superior,
Preservar o que é de todoS- aquilo que a Natureza generosamente nOs <em :estabelecimento de ensino oficial ou particular, e que não exerça atividade
oferece- é um dever de todOs nós. E tanto isso é necessârio que, na medi~_a ,
lucrativa, até idade de 24 anos.
em que não nos preocupamos co~· a sobrevivência das espécies florestais,' e
Parágrafo único. Compreendem-se nas disposições deste artigo os fianimais que nos cercam, o mun~o v;ai se transformando em unÍ imenso d(':Ser.
lhos de qualquer condição, oS enteados, os adotivos e o menor que, mediante
to, Muito se tem falado na .eficácia dos inventoa.ntilicos e tecnológicos
autorização judicial, viver sob a guarda c sustento do empregado.
esquecendo·se
de que ne~ sempre ~s seus êxitos corresponderam às expeÇ~a":
Art.2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
tivas,
ou
seja,
o
homem constrói un) mundo, destruindo outro. Assiln, temOS.
Art. )9 Rcvogam·se as disposições em contrário.
hoje imensas florestas sendo devas$das ao mesmo tempo em que inúrrieras
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matéria da pauta. espécies de animais são dadas coín~ _em extinção. Isto porque a ação predaSobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado n• 212, de tória de agentes destruidores nãO- fo~ convenie!fternente evitada e, como resul~
1979, apreciado na presente sessão, em regime de urgência, cuja leitura será tado, a geração- atual desconhece irQportantes aspectos da evolução do rei00
feita pelo Sr. 1•-Secretârio.
animal. Foi necessário, mesmo, que:surgissem movimento~ de ,49fesa da ecQ~
B lida a seguinte
logia, para que se tivesse uma idéia dos índices de autodestruição em curso
·
--- nas próprias esteiras do progresso.
PARECER N• 6:ZO, de 1971>
Entretanto, pouco ou quase nada se falou a respeito da preservação da
Da Com!Mio de Redaçio
fauna. Há muito tempo~ a ação do hbmem tem deixado marcas de destrUiçãO
também na fauna. Assim, temos espécies em franca extinção, como certoS ti~-.·
Redaçio final do Projeto de Lei do Senado a• lll, de 1979.
pos de baleia, o pfóprio peixe-boi da Amazônia, o lobo.guarã do- Plana.ltO
Ret.tor: Seolador Adalberto Sena
Central brasileiro, o tatu,.canastra, o pirarucu, a ariranha, o jacaré, além de
A Comissão apresenta a redação t1nal do Projeto de Lei do Senado n• inúmeras espécies de pássaros que estão em francO desaparecimento.
212, de 1979, que institui contribuição sobre o custo do prêmio dos seguros de·
Urge, pois, que se promovam amplas campanhas de esclarecimento jun~
vida e acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos c dá outras provi· to aos estabelecimentos de ~nsino, junto aos setOres. voltados para a preser.dências.
vação do meio ambiente, em defesa da fauna brasileira. A exemplo do 21 dé
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Dll'<ell Cardooo, Presidente setembro, dedicado à flora, poder-st·á comemorar o dia da fauna a 22 do'
mesmo mês, completando-se, assim~ o qoe se poderia chamar de "semana:
- Adalberto Sena, Relator - Mend01 Canale.
ecológica".
·
ANEXO AO PARECER N• 620, de 1979
Daí, pois, as razões da presente .Proposição, que esperamos ver transfor.11
Redaçio final do Projeto de Lei elo Senado n• l1i, de 1979, que mada em lei, com o apoio indíspen.sâvcl dos eminentes co·legas do Senado F e..: .
_
lnotltul COIItrlbalçio oobre o culllo do prêmio dos ...,.ros de •Ida e aci- deraL
Ainda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui distinguida com o honroso
delltes peasoals, pan fias de amparo aos ldooos e dá outras pro>ldênconvite que me formulou o President~ da Comissão Permanente de Defesa da
du.
Ecologia Nacional, da Associação Comercial do Disfrito Federal, Dr. Silvio
O Congresso Nacional decreta:
Breckenfeld, por ocasião da abertura da Segunda Semana Naci~nal de Defe_Art 1• {! instituida contribuição no. valor de 5% (cinco por cento) sobre :sa da Ecologia, ocorrida em setembro próximo passado, tive oportunidade de
o custo do prêmio dos seguros de vida e de acidentes pessoais, individuais ou constatar,-eõ.tão, pessOáJmente, o eSfor-Ço que se desenvOlve na Capital daRe.
em grupo~ devida por todos quantos promoverem contratos de seguro com as pública para preservação daquilo que é de todos nós: a Natureza.
Na ocasião, por uma deferência muito especial dos prorpotores do certa·_·,
sociedades seguradoras.
Art. 29 A importância arrecadada com a contribuição instituída oor me e do se.leto público qúeidi c(>mpareceu, fui eleita Presidente do Cornitê.
esta lei será destinada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, que Feminino de Defesa da Ecologia Nacional, Uttilo que guardo comigo,- com
a empregará exclusivamente em programas de assistência e amparo aos ido· carinho e com muita responsabiRQade.
Prometi lutar pela causa da Natureza e juntar-me àqueles que lutam pela
sos.
Parágrafo único. O Ministério da Previdência e Assistência Social po- utilização racional de nosso patrimôilio natural.
Desnecessário se torna aéentuar que, na medida em que não nos preocu·
derá repassar parte dos recursos de que trata este artigo às famílías mais necessitadas que abriguem idosos c a instituições privadas que se dediquem ao pamos com a sobrevivência das espécjcs.florestais e animais que nos cercam,
mais.o mundo vai !ie transformando ·~m um imenso deserto.
seu amparo e assistência.
Muito se tem falado no avanço d~iência e da tecnologia como fator de .
Art. J9 As sociedades seguradoras e demais empresas que arrecadam
importâncias relativas ao prêmio dos segurados referidos nQ art. 1• deverão, evolução da humanidade e ninguém c esta os seus resultados positivos. En· ~.'
obrigatoriamente, depositar em agências do Banco do Brasil S.A., ou da Cai- tretanto, esquece-se de que o home geralmente constrói um mundo d&s· ~;,-,
D!Jpõe oobre o salúlo-fiiJII(IIa de•lclo ao empr01ado na forma da
lecJolaçio da Preridênda Soelal.
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truindo outro. Haja vista ç _que ocorre com a devastação das nossas florestas,
ao mesmo tem.po em Qúc~inúmcras espécies de animais são dadas como em
franca extinçãO. Pósso.citar,
exemplo, o caso de determinadas espécies de
baleia, do peixe-boi da Amazônia, do lobo-guará do Planalto Central e do
tatu-canastra, da ariranha, do pitarucu, do jacaré e inúmeras espécies de pássaros cujas referências estão sendo reduzidas a simples registros. -

Por

Com a responsabilidade de representante da região amazônica, cujo espaço abríga a maior reserva biológica do mundo, em atendimento ao apelo
formulado pela Comissão Permanente de Defesa da Ecologia, mas sobretudo
em homenagem à criança brasileira em seu Ano JntcrnacJonal, pennito-me
trazer à consideração deste Plenârio o Projeto de Lei que institui o Dia Nacional da Fauna a ser comemorado anualmente a 22 de setembro, cujo objetivo é desenvolver Utn'a m~ntalidade conservacionista, de manuseio inteligente
do patrimônio de nossa f;mna, que nos permitirâ legar aos nossos filhos e às
gerações subseqüentes tim Pais cuja fauna tenha sido, para eles, carinhosamente preservada.
O projeto de lei estâ redigido nos seguintes termos:
Art. 1• É instituído o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ser
comemorado anualmente a 22 de setembro em todo o território brasileiro.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. )9 Rev~gam-se as disposições erri contrário.
O Sr. Evandro Canelra (MDB -

AM) -

Permite V. Ex• um aparte?

A SRA. EUNICE MICHJLES (ARENA - AM) - É uma honra, meu
nobre colega e conterrâneo.. ·
O Sr. Evandro Carrelra,(MDB - AM) - Ilustre Senadora, ninguém
melhor do que V. Ex• para própDr um projeto deste teor, um projeto profundamente humano; não ecológico, mas profundamente humano, retratando a
sua sensibitidade, retratando· o seu amor à natureza, retratando a interpretação autêntica de V. Ex• nesta Casa. V. Ex' é uma autêntica representante do
Amazonas, ao tornar o vexi1o da defesa ecológica daquela gleba, com essa
propositura, porque ela diz respeito, principalmente, à grande Amazônia, a
última reserva florestal do planeta. V. Ex• foi felícissima. Ninguém poderia
ser mais, quando usou o seguinte argumento: Do que valerA construir um
mundo tecnológico, um mundo megatecnológico, quando estamos destruin~
do um outro? Do que vale construir um mundo destruindo outro? E é um outro que foi urdido pela natureza com uma sabedoria cósmica, através de uma
consc~ência sutil que nenhum de nós pode ter. Nen,huma máquina, nenhum
computador, nenhuma técnica "pode alcançar a sutileza da grande consciência
cósmica, de Deus, quando urdiu a vida no planeta terra. Meus parabéns, ilus~
tre Senadora; meus parabéns. (Palmas!)
A SRÀ. EUNICE MICHILES (ARENA - AM) - Senador Evandro
Carreira, em primeiro lugar, desejo expressar o meu agradecimento pelo espaço de tempo que V. Ex' me cedeu, da sua inscrição. Esse o primeiro agradecimento. O segundo, pelas palavras brilhantes de V. Ex', que é, sem dúvida
alguma, um dos Senadores que mais firmemente empunha a bandeira da defesa ecológica. Quero dizer a V. Ex• do meu interesse e do meu propósito de
me filiar a essa luta de V. Ex', para que possamos, lutando. legar às gerações
que nos sucederem um mundo pelo menos habitâvel. Muito obrigado, nobre
Senador.
O Sr. Mauro Benevides (MDB -

CE) -

Permite V. Ex• um aparte?

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA - AM) - Com toda honra,
nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senadora Eunice Michiles, embora o nobre Senador Evandro Carreira jâ tenha se manifestado, mas
o fez em seu nome pessoal, desejo, agora, em nome da Liderança do MDB,
expressar o nosso apoio irrestrito a essa sua iniciativa, representado pelo projeto de lei, que será submetido à consideração do Senado Federal e, a seguir,
da outra Casa do Congresso NacionaL Faço votos que essa imp,ortante proposição tenha sua tramitação beneficiada pelo Regimento Interno das duas
Casas, a fim de que, jâ em 1980, possamos festejar esse evento com realce de
data nacional.
A SRA. EUNICE MICHILE$ (ARENA - AM) - Nobre Senador
Mauro Benevides, recolho, com muita simpatia e com muita alegria, o apoio
do MDB. Servirá isso corno estímulo para que continuemos nessa luta, para
que as crianças do amanhã possam, pelo menos, -desfrutar aquilo que podemos desfrutar hoje. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- O projeto de lei a que se refere
a .Sra. Eunice Michiles, em seu discurso, serâ anunciado oportunamente.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Jessé Freire.
O SR. JESSf: FREIRE (ARENA- RN. Lê o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
No BrasiJ, corno nos demais países signatários da Carta das Nações Uni·das, está sendo comemorado 1979 como o Ano Internacional da Criança.
Decorre essa iniciativa da própria Declaração dos Direitos da Criança,
emitida por aquele alto organism.o internacional a 20 de novembro de 1959.
Nunca será demais louvado o alto sentido moral e ~mano daquele momento. Por ele "a criança gozarâ proteção especial, e lhe serão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento fisico, mental, m~ral, espiritual e social, de fÔrma sadia e normal, e em condições de liberdade e de dignidade. Na promulgação de
leis visando a este objetivo, ievar..se-ão em conta, os interesses superiores da
criança".
Como estará sendo cumprido no Brasil esse mandamento, que ao lado
de outros da mesma Carta visa a criar o infante num ambiente de compreensão, de tolerância, acima de quaisquer djscriminações, em plena consciência
de que seu esforço e aptidão deverão ser postos a serviço de seus semelhantes?
Receio que dificilmente poderemos dar resposta satisfatória a essa indagação. Principalmente, quando assistimos às comemorações do Ano Internacional da Criança decorrerem em nosso País num clima de carnpanha .filantrópica em prol do menor abandonado,· mobilizando~se milhares de pessoas
para a conscientizàção do problema e conduzindo-as a uma participação puramente caritativa.
Quer parecer-nos, Sr. Presidente, que o problema assume características
muito mais sérias e profundas, para ser enfrentado apena como mais uma demonstração episódica da generosidade da nossa gente.
A revista americana Time publicou há tempos uma reportagem, que, pelas verdades que contém. doeu como uma chicotada na sensibilidade dos brasifeiros que a leram.
Segundo esse trabalho, existem entre nós mais de dois milhões de
crianças abandonadas por seus pais indigentes, e outros 14 milhões vivendo
em tais condições de pobreza, que o abandono seria quase preferível. Esses 16
milhões de seres humanos - um terço da juventude brasileira - estão crescendo em circunstâncias de tanta privação, que é improvável que possam desempenhar, algum dia, papel útil dentro da sociedade moderna. Estão nas
ruas de todas as maiores cidades do País, onde perambulam como ciganos,
dormem nas construções, em porões infestados de ratos, em casas abandonadas ou nas esquinas das ruas, em amontoados miserãveís. Suas camas são
construídas com jorrlais rasgados, e suas roupas não passam de meros farrapos. Seus dias são preenchidos com furtos, prostituição e outros crimes menores.
Mas não precisaríamos recorrer a um texto estrangeiro, que poderia ser
acoimado de parcial, para sentirmos o rosto coberto de vergonha. Basta percorrermos as páginas dos nosos jornais, para reColhermos cotidianamente
uma imagem do Brasil muito mais negativista e muito mais doentia que eventuais notas sobre banimentos, prisões e controvérsias a respeito de sua solução .através da anistia.
Em 1980, o Brasil deverá contar com uma população total de 123 milhões de habitantes. Desses, mais de 64 milhões serão menores de 19 anos de
idade, e cerca de 40 milhões terão menos de tO anos.
Ainda que considerando exagerada a reportagem do Time, onde 41% dos
nosos menores aparecem como jnfratores, carentes ou abandonados, .é preciso reconhecermos que o número dos que aí se situam está acima dos oito mi·
Jhões - cérca, portanto, de 12% das crianças brasileiras.
Conforme avaliação de arguto jornalista da Capital da República, em estudo tecente, nosso País, no ano que vem, vai contar com uma população de
menores abandonados, no mínimo, maioi que a população absoluta da maior
parte pos nosos vizinhos da América Latina, pois, dos 31 países desta parte
do mundo, apenas 11 contam com mais habitantes que os menores abandonados que tentaremos abrigar em 1980.
Seria injusto dizer que não temos procurado soluções para o pr;obfema.
Ao tempo do Império, seguindo as tradições lusitanas, tfnhamos a "Roda dos
Expostos", onde as mães anônimas abandonavam os filhos indesejados. Eles
eram recolhidos, caridosamente tratados, e mais tarde entregues a criar por
famílias que os desejassem. Era o embrião do instituto da adoção, hoje praticado em maior escala pelos casais sem filhos e de boas condições financeiras,
que entretanto praticam indesculpâvel discriminação ao escolherem pe preferência crianças brancas.
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Dos asilos e orfanatos, passamos na República às escolas de aprendizes,
não raro deturpadas em estabelecimentos cor(ecionais e em cursos prepara·
tórios de criminosos. A louvâvel atuação dos Juizados de Menores invaria·
velmente oscila entre a penúria de recursos, a defeituosa estrutura das fun·
dações assistenciais e a duvidosa capacidade dos profissionais que precaria·
mente as integram. Em muitas delas crescem os marginais de ·amanhã.
""" o'menor abandonado, assim, não representa apenas um drama social: é
um sério problema econômico, e, mais ainda, uma constante preocupação
policial.
No Ano Internacional da Criança, estamos todos muito ansiosos em relação ao quanto o Brasil vai gasttar em petróleo em 1980. Ninguém parece s_e
preocupar com o fato de saber, ou ignorar, que vamos despender apenas 950
milhões de cruzeiros em serviços de assistência à infância.
·
Recente estudo do Instituto de P<oquisa Econômica ejSo<:ial (IPllA) da Secretaria de Planejamento da Praidâtcia da República, \anuncia os primeiros esboços de um trabalho abordando o problema sob uma ótica bem diferente, deixando claro que o que se tem de mudar não é boa vontade das pessoa~. no sentido de se conseguir delas uma esmola, rilas sim o modelo econômico, altamente concentrador de renda.
O dOnativo, por maior que seja, é incapaz de resolver o problema dos milhões de crianças abandonadas do País. Ele serve apem:s, segundo alguns téc.
nicos, para "aplacar a dor de consciência dos ricos". Não de todos, mas daqueles· que no fundo sentem certo constrangimento em ver, ao lado de seus fi~
lhos bonitos, bem nutridos e matriculados nas melhores escolas, com o acesso
garantido no futuro à instrução de nível superior, aqueles pequenos marginais que dormem nas calçadas e que, entre um furto e outro, vivem à procura
de lugar seguro que os proteja da Polícia.
Outra parte dos que atendem ao apelo da esmola para o menor abandonado, o faz em função de sua própria segurança futura. Eles sabem que mui.
tos desses milhões de abandonados de hoje serão os assaltantes de amanhã. E
partem, desta forma, para um esquema de "investimento a longo e médio
prazos na sua segurança pessoal".
Há, ainda, os que aproveitam a oportunidade para apresentar, na base
da promoção pessoal, uma imagem cristã e cari9osa, esquecidos do fato de
que o cristianismo condena com veemência qualquer esmola que não seja
a~ônima.

Aplacando a dor de consciência de uns, promovendo outros no cenário
social. dando-lhes maiOr prestígio, e até revertendo em lucros para diversos,
seguindo o trabalho do IPEA, a campanha assistencialista cai no vazio, pela
sua inccuid~de, e pela sua incapacidade de alcançar.a essência do problema
do menor.
Antes de atihgi,r a criança abandonada, é preciso ajudar o adulto abandonado, com os 18 milhões de brasileiros, cuja renda mensal vai de zero a um
salário mínimo.
.. Se querem ajudar o menor- continua o trabalho- basta melhorar a
renda de seus pais. para que eles próprios possam educar os filhos condignamente. Resolver o problema do menor abandonado sem inexer na estrutura
da distribuição de renda -que conduz a uma crescente concentração, alijao·
do da sociedade de consumo milhões de brasileiros, -é querer enganar, ou a
si mesmo ou aos outros".
De acordo, com este primeiro estudo produzido pelo IPEA, "não pode
haver solução do problema sem a inclusão mais satisfatória dos seus progenitores no mercado de trabalho. Qualquer objetivo social encarado isoladamente não consegue sustentação suficiente, porque tende a ser apenas existencialista, ou a atender uma dimensão insignificante do problema".
"Pode-se dizer- prossegue o trabalho em apreço- que não há como
reduzir satiSfatoriamente as desigualdades sociais sem a adequação da políti·
ca econômica a este objetivo. Não interessa qualquer crescimento, mas o tipo
de crescimento, voltado para as necessidades básicas da população em geral.
Por outro lado, é difícil crescer onde a mão-de~obra dominante é a desqualificada. Certamente, o trabalhador não pode ser encarado apenas Como "recurso", pois que ele é, antes de tudo, sujeito do processo. Do ponto de vista da
economia ele é também "co~nsumidor, e "produtor".
Concluindo, diz o documento do IPEA, que continuo citando como colocação exemplar do problema:
a) Política social é entendida como esforço de reduação das desigualdades sociais. Por isso, uma clientela primordial é formada pela população de
mais baixa renda, e sua intenção fundamental serâ a redistribuição da renda e
da: riqueza.
·
b) Política social não pode ser vista dissociada da política econômica,
pois o problema nem é só social nem só econômico, mas sócio-econômico.

Qalota·felra •
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Assim, qualquer ação apenas setorial pode ser inviável, ou porque tende ao
assistencialismo, .ou porque aÇaba. coricehtrando ainda··~~~-~ _r~,rida~
e) A as<:ençi.o soei ai ~ :c:ondicionada principalmente pelo bÍ,!IÔJ1ÚO
ocupaçãof renda. Dai ..
~e· C\l.:~~ue a preocupação prioritária de•e.·~.f a i.D·
serção mais sátisfatóriaiÍo
do de tnbalho. A polltica social p~sa ~er
tendencialmente na politica d~ trabalho, mesmo porque nada intesr~'tanto
na sociedade ~orno uma sltu~o ocupacional elevada.
d) Assim, a maneira mais ~ficaz de redistribuição de renda e de r~dução
das desigualdades.sociais será Uma- política· que incida prioritariamente· n-a ·<Ji;.
nâmica do mercado de trabalhQ. A política social setorial- educação, _s.aúde~
previdência, etc. '- não fica desmerecida. Mas passa a ser catalizad~ pela
prioridade conCedida ã insetçãQ mais satisfatória do indivíduo no rnercádõde,
trabalhw.
.
. .
e) Toda pol!tica social qu~ não redistribuir renda, pelo menso inc;iireta·
mente, não sei-á "social", mesrtio-que seja atividade em eduq:~ção, saúd~_,"J1re--·
vidência, etc.
·
·,, ·,.
Abordando de forma espe<)Uica o problema da criança, o documer!IO do
IPEA diz que os menores retid~s em estabelecimentos de recuperação l'recisam, antes de mais nada, ser ®nduzidos ao mercado de trabalh,o em' condições satisfatórias. Neste casd, a ação escolar profissionalizante pOde ser
de extrema relevância. No maisl é cuidar para que o menor não seja ab~ndo
nado, atacando·se o cerne do p~oblema- o desemprego, o subemprego,. en·
fim a baixa renda dos pais~" ; ·
·
Se me detive tão demorada$nente nesse insuspeito documento de o~gem .
oficial, Sr. Presidente, é porque[nele vejo consagrados os pontos de vista de..
fendidos há 34 anos pelas Classes Produtoras do Brasil na Conferência de te·
resópolis.
No memorâvel documento que resultou daquele encontro históriCo~ipre
gavam os homens de empresa a {unção social do capital e postulavam ·unt sis·
tema de democracia econômica, ;no qual todos deveriam ter acesso às po.Wbilidades de valorização do homem pela melhor distribuição das renda~;
Da Carta de Paz S_ocial, ent~o promulgada, decorreu ~ compromissi'i·Voluntârio do empresariado nacioha1 de tomar a si, em espontâneo esforqp de
colaboração com o Estado, a m~utenção e o custeio de serviços de forn10qão
profis~ional e de serviço social pa~a os trabalhadores.
_
Os serviços nascidos dessa iniciativa, de modo especial o SENAC e ó'SENAI, têm representado nas áreas do Comércio e da Indústria um esforço notável do setor empresarial na criação e no aperfeiçoamento de um novo' tipo
de brasileiro - o menor trabalhador.
Contam-se por milhões os Jbvens que nestas três décadas de eiistênda
dinâmica dessas instituições têm: sido preparados para o mercado de trâba·
lho, para onde trazem unia contfibuição positiva representada pela mãO~odeobra qualificada.
.
·· ·
Podemos se~tir-nos. satisfeitPs em afirmar que mantendo esses menotes
ocupados nas nossas escolas· e nos ambientes de trabalho nos escritóriosj:nas
lojas e nas fábricas, temos contribuído mais do que ninguém _para tvitafi:sua
·
marginalização e diminuir os ,indices da delinqüência juvenil.
Mas, -como costuma aconteCer, em nosso País, o atã legisferante, 'Que
procura tudo regular e dirigir, não tem poupado o setor do trabalho dQ .mO.
nor.
Animadas possivelmente das:melhores intenções no·sentido da proteção,
nossas leis têm tecido um em~raDhado de dispositivos, que ao invés de fa~i1i
tar e estimular o trabalho juVenil o tornam difícil e por vezes impossív.~tAo contrário do que ocorre n:o campo, onde o trabalho do rnen_or se processa sem lei e sem salário, em sist'ema de exploração que lembra a Idade Média e o inicio da era industrial, pos aglomerados urbanos as restriç_õe,siidc
toda a sorte incumbem-se de aurnhntar o número dos desocupados, cand(datos potenciais à delinqüência.
E isso se verifica desde as pos~uras municipais e os'dispositivos policiais,
até às leis federais e à própria Cb'nsolidação das Leis do Trabalho.
O Sr. Dirceu Car<lo!o (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte?:
O SR. JESSt FREIRE (ARENA -

RN) -

Com muito prazer.

O Sr. Dirceu Car4ooo (MDB '- ES)- V. Ex• traz ao conhecimento!'do
Senado um assunto de grànde impPrtância, exatamente em uma data em qee,
daqui a alguns dias, o mundo vai ~QI:Jlemorar o Dia da Criança, V.- Ex.• e,stã
falando sobre o menor, em ~oss~:f~íS .. E V. Ex• há de convir que, hád~g~~~:õ ____ _
Senado aprovou, em uma votaçã'? _up~ni~,~-_Çódigo do .Menor, em qu~~ · ·
reconhecem dispositivos e toda unja legislação ,de amparo ao menor ei)I.DQ~.~a
Pátria. Tomei parte, várias vetes, ~utnã.COmis.Bão ParJam~ntar de lnqUé~fJ·: ·
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da Câmara dos Deputados, sobre o menor abandonado, e vi ali o exaustivo
trabalho daquela comissão, dirigida pelo Deputado gaúcho Carlos Santos,
um trabalhn volumoso que ofereceu à meditação das autoridades brasileiras;
e nessa ocaSião tivemos a oportunidade de registrar o depoimento de Dona
Mavy Assunção Harmond, do Rio de Janeiro, Presidente da Cruz Vermelha
Brasileira, cujas conclusões foram per.iilhadas pela Comissão Parlamentar de
Inquérito. Portanto, 0 discurso de V. Ex• é de uma objetividade e de uma
oportunidade única, em nome das classes que V. Ex• representa, sobre o pa~
pel que o capital vai desempenhár no nosso País, amparP..ndo exatamente o
menor abandonado.
O SR. JESSI!: FREIRE(ARENA- RN)- Muito obrigado a V. Ex•,
nobre Senador Dirceu Cardoso, pelo seu esclarecedor e oportuno aparte a
essas d:espretensiosas palavras que ofã pronuncio no Senado.
O novo texto da CLT proposto pelo Governo em anteprojeto estâ cheio
das mesmas restrições que estio causando preocupações aos meios empresariais e aos organismos que eles administram na área soçia.l e de formação profissional.
Ao amontoado de disposições e leis, que envolvem tanto a compulsoriedad_e da admissão de menores ao emprego e ao seu encaminhamento aos 6r..
gãos da rede de formação profissional, como problemas ligados ao pagamen ..
to do trabalho dos. menores- junta·se esse anteprojeto, pretendendo revitali..
zar institutos em franco desuso e descrédito, como o Contrato de Aprendiza ..
gem, e introduzir dispositivos que contradizem as pr~prias recomendações da
Organização Internacional do Trabalho sobre a orientação e formação pro..
fissional.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JESSf: FREIRE (ARENA -

RN)- Pois não.

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Quero congratular-me pelo
oportuno discurso de V. Ex•. Oportuno por todos os motivos e realmente
V. E:x• tem credenciais para falar e para expor esse problema. Conheço, e conheço há longos anos, as ativjdades das entidades que V. Ex• dirige com muita~~ficiência. Vi nascer esses órgãos, quando vivos meus amigos João _Daudt
de- Oliveira e Euvaldo Lodi. Jâ àquela altura, entre as preócupações, estava
justamente esta a que V. Ex• se refere desta figura principal-da vida do nosso
PaíS, que merece todo o nosso caririho, e de_":~_!IJerecer t~do o nosso cui~~~o,
que é o-menor. V. EX• estâde parabéns. em trazer este aSsunto para o Senado.
Merecia unia assistência de maior número de Senadores, para que tomassem
conhecimento do trabalho que V. Ex• estâ dando conhecimento à Casa. Receba as minhas congratulações, nobre Senador Jessé Freire, e a certeza de que
tudo que fizermos neste campo, e em tudo que 'p-udermos ajudar V. Ex•, será
trabalho em beneficio do Brasil, porque tudo que fizermos em beneficio do
menor, nós estamos fazendo em beneficio de um futuro melhor de. nossa Pátria.
O SR. JESSI!: FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado, nobre Senador Gabriel Hermes, V. Ex• é um homem tambtm dedicado à prÔblemâtica da aprendizagem no setor industrial._ Além de Senador, ex.. Deputado Fe·
dera!, V. Ex• é também Presidente da Federação das Indústrias no Estado do
Pará, ex-Diretor Regional do SESI, Presidente do Departamento do Conselho Regional do SENAI, naquele Estado. Portanto, conhece como eu, como
outros que estudam o problema, a situação do menor aprendiz neste País,
No devido tempo as entidades responsâveis pela formação profissional
no CoMércio e Indústria apresentarão suas contribuições, através de emendas, visando a tornar viáveis e compatibilizados com a realidade brasileira dispositivos relacionados a temas tão importantes como a Política de Formação
Proli ..ional, o Sistema Nacional de Formaçlo de Mio de-Obra e o Sistema
Nacional de EmpfCJo, viiadós pela nova Ioaislaçlo.
Não podemos d~ar, de fonna alguma, que precisamente no Ano Internacional da Criança, o Brasil, através de realizações de fundo caritativo, nem
que através das engrenagens governamentais, venha a tornar ainda mais dificil a tarefa dos que querem recuperar para o trabalho produtivo os jovens
condenados à marginalização pelas defeituosas estruturas sócio·econômicas
do Pais.
O problema é demasiadamente sério, para ser tratado de maneira superficial ou apressada. Ele se agrava a cada minuto com o aumento da população, na velocidade de 9 mil nascimentos por dia. Os 122 mi~hões de hoje serão 200 ou 250 milhões no ano 2000, de acordo com as previsões dos técnicos.
A manutenção ou a melhoria do padrão de vida impõe·nos, a todos, ônus muito elevados, sendo necessârio de se expandir a produção agrícoia e in·
dustrial, intensificar e diversificar o cómêrcio internacional, estender a educação a maior número de jovens e adultos, desenvolver os serviços de Medici-
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na Social, até melhorar as vias de comunicações para maior facilidade no es·
coamento da produção.
As gerações que nos contemplam, e as que estão por vir, têm direito de
pedir·nos contas severas sobre o que fizemos ou o que estamos fazendo para
ir ao encontro ·de suas necessidades, neste País de jovens, no Ano Internado·
nal da Criança.
Que nossa resposta não esteja representada apenas por uma montanna
de projetos, de leis, de regulámento! c;fes_~ncontrados na ârea oficiªll e uma SU·
cessão de saraus beneficientes ou festivais em logradouros públicos, na faixa
.<;la comunidade.
As crianças brasileiras exigem bem mais do que isso de todos nós.
Que um grande alerta nacional nos mobilize, ainda que tarde, para irmos
ao encontro desse trCmendo desafio, muito mais importante que todos os de·
mais problemas com que nos defrontamps neste doloroso período que o des·
tino mos f;1z viver, no País e no mundo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• permite, ainda?
O SR. JESSI!: FREÍRE (ARENA- RN)- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, ninguém me·
lhor do que as entidades como SESI, SENAI, SESC e SENAC estão aparelhado~ para oferecer ao Governo, para oferecer ao Ministério da Educação,
uma colaboraçãQ nesse campo. Sou um entusiasta do que essas ~ntídades fazem pelo menor. Numa das minhas peregrinações pelos nossos Éstados e por
alguns lugares no interior do nosso País, onde se encontram órgãos do SESC,
do SENAC, do SESI e do SENAI, nessa última semana, visitava o Espírito
Santo. Tive oportunidade de conhecer, onde me hospedei, o Hotel SESC, o
Hotel da Ilha do Boi, um Hotel-escola. Perfeitamente instalado, em condições
de oferecer conforto àqueles que ali chegam, mas o que me entusiasmou. foi
Ver que aquilo era uma escola para menores. AProveitei a oportunidade para
conVersar com diversos rapazes que ali estavam praticando tudo aquilo que
se refere à hotelaria, seja o garçom, o homem que trabalha no interior de um
hotel, nos serviços de cozinha, desde aqueles que participam nos serviços
mais simples, menores, de lidar nos quartos dos hóspedes, todos eles trabalhando com perfeita consciência de que estavam adquirindo conhecimento
para serem úteis. Veja V. Ex• a importância desse serviço em um país das· di·
mensões do nosso, com suas praias imensas, que podem contribuir para que
tenhamos aqui o maior turismo do mundo, porque o ano inteiro as nossas
praias têm clima magnífico, e todas aquelas condições de que o País disPõe
dão oportunidade para o turismo. E que fazem as nossas instituições? Preparam jovens para esse trabalho. Isto é que o Governo precisa conheCer, isto é
que pre_cisam conhecer os nossos técnicos, os nossos homens que elaboraqt as
Jeis no Ministério da Educação, os nossos homens que têm responsabilidade
no Ano da Criança. Se isso acontece com hoiéis, também acoritece na prepa·
ração de rapazes, de jovens que amanhã serão dirigentes de empresas, de em·
presas maiores ou menores, em todos os setores. Essa gente tem a preparação
·nas nossas entidades e essa preparação Senador, é de tal grandiosidade que
ela deve ser aproveitada e ~ultiplicada, para que o Brasil, possa, repito mais
uma vez congratulando·me com V. Ex•, oferecer um futuro melhor- a toda a
Nação no ano 2000 e amanhã mesmo. Parabéns a V. Ex•
O SR. JESSf: FREIRE (ARENA- RN)- Senador Gabriel Hermes,
ao final deste meu pronunciamento, V. Ex• me aparteia e apresenta alguns
dados objetivos do que as classes produtoras brasileiras vêm fazendo pela
aprendizagem comercial e industrial, neste País, aprendizagem. também, no
setor de serviço. V. Ex• citou muito bem o Hotel-escola da Ilha do Boi, construído em Vitória e que tem sido um ponto de referênda do SENAC e da
Confederação Nacional do Comércio, não s6 para o Brasil, mas para o mundo, porque aqui já vieram estudar, nos nossos departamentos, por intermédio
do Itamaraty, aluno de Guiné·Bissau, alunos de Angola e de outros estados
africanos de Língua Portuguesa que mantêm relações diplomâticas coht o
Governo brasileiro. O que queremos, e aí V. Ex• diz muito bem, é estiveSsem
presentes muitos outros _Senadores interessados no programa, para discutí·
los, evidentemente para que nos preparâssemos para as emendas, pata al.~uns
substitutivos que teremos de apresentar ao projeto da Consolidação das Leis
do Trabalho.
Iremos, em primeira mão, leVá·las ao Sr. MiniStro do Trabalho, para,
com ele discutir. E como o conhecemos de perto e sabemos ser um homem
aberto para esse problema, temos certeza de que contaremos, da parte de S.
Ex•, com o apoio de que necessitamos. E, depois, ao Congresso Nacional. Fui
Deputado Federal durante três legislaturas, Senador reeleito, fui Depu~ado
Estadual, fui Vereador e o que notamos, muitas vezes, no Legislativo é que al·
gumas leis são aprovadas no sentido de beneficiar a classe para a qual iestâ
!
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sendo votada. E há necessidade de homens experimentados, como cu, v_-. Ex•
e outros, dezenas de companheiros que aqui têm assento, para d!zer que 'isso,
ao contrário, virá prejudicar aquelas pessoas para as quais a lei será feita.
Essa questão do menor é muito sutil, muito difícil de ser coinpt<:eRdida.
~Já ouvi Deputados e Senadores discutindo o problema, mas não vivem. na experiência diária como nós vivemos. Na hora em que estou admitindo em
Brasília, no Rio de Janeiro, em todas as cidades do Brasil) menores de quatorze anos, ou de até doze anos, estou tirando esses mcnin.os da deliqüência infantil. Lembro-me bem de que no dia 16 de julho, quando o Senhor Presidente da República, jantou co in representantes do Comércio~ no Hotel Nacional,
uma criança de cor, de 13 anos, foi recebida pelo Presidente. E o Presidente
autorizou que, pelos meios legais, dessem à famflia daquela criança uma casa
da SHIS. E o emprego quem deu? Quem deu o emprego foi o SENAC, que,
imediatamente admitiu aquela criança de 13 anos para sustentar uma família
de 7 pessoas. ~ aquela fábula famosa da história do chinês que diz que o in te·
ressante não é dar-se o peixe para matar a fome, mas dar o anzol para pescar
o peixe, para vender o peixe e fazer dinheiro a fim de ~er o seu sustento. 1: o
que essas entidades empresariais estão fazendo no Brasil.
Queria, e tenho certeza de que terei, o apoio de V. Ex•t com o seu conhecimento, para que aqui no Senado Federal conversemos com os nossos cole·
gas Senadores, a fim de que, no momento da votação da Consolidação das
Leis do Trabalho, t-alvez no próximo ano, encontremos uma solução científi·- ca para a problemática do menor brasileiro. Evidentemente que ele tem que
ter um tratamento totalmente diferenciado do maior, do além de 18 anos ou
20 anos. Tem que se ver, também, as necessidades da empresa brasileira. Ela,
quando admite o menor, o faz com interesse de colaboração. Evidentemente
que um menino de 13 anos de idade não tem a força muscular e a capacidade
intelectual de um homem de 20 ou 25 anos de idade. Mas o que se pretende é
igualar o menino de 13 ao homem de 20 e se alega que é a exploração do menino. Absolutamente, não está nas nossas cogitações explorar a criança, mas
dar·lhe um trabalho condizente com a sua idade, instruindo-a, para
aperfeiçoá. . Ja, dar-lhe as condições para que ela, no mercado de trabalho, no
dia de amanhã, tenha as condições de disputar um salário melhor. O que
acontece é que os meninos de dezoito anos, quando saem do SENAI, ou do
SENAC, vão disputar o mercado.
A nossa grande dificuldade no ensino de hotelaria, neste País- como eu
dizia ontem ao nobre Senador Evelâsio Vieira - é que para se formar um
ajudante de garçom levamos um ano. E, quando ele tem quatro meses de ensino, sai da escola e vai empregar-se. Nós proibimos, inclusive, que se dê a essa
pessoa até mesmo o certificado de que passou quatro meses estudando, porque queremos é aperfeiçoar. Mas, as necessidades são grandes e o povo tão
pobre e neces~itado que ele se vê obrigado a abandonar um curso, onde está
se aperfeiçoando gratuitamente, com o pagamento feito pelo empresário, pois
o Governo não contribui com um tostão para esse serviço. V. Ex• bem sabe
disso.
Então, esse problema precisa ser estudado, evidentemente, com carinho,
com patriotismo, com humanidade, com atenção, com inteligência, com precisão e, sobretudo, com espírito prático.
O Sr. Gabriel Htrmu (ARENA- PA)- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN)- Ouço V. Ex•, nobre Sena·
dor.
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Nobre Senador, permita-me
que deixe no pronunciamento de V. Ex.• um esclarecimento. Nós, que há longos anos lidamos com esse problema, acabamos nos apaixonando por ele,
principalmente por aquilo Que· vemos do bem que podemos fazer a esta
Nação. Quando V. Ex• fala com c;sse entusiasmo dos jovens, eu, que comecei
minha vida aos 14 anos, com o meu pai, trabalhando numa casa de comércio
e dentro de uma pequena fàbrica. vi como eram ensinados, naquela época, os
aprendizes, não só da fábrica, como os do próprio comércio, muitas vezes,
servindo de empregados para aqueles mais velhos, que trabalhavam no estabelecimento; eu vi a dureza da vida daquelas crianças. E, vendo, hoje, o que
podemos oferecer com o SESC, com o SESI, com o SENAC, e com o SENAI,
sentimos a necessidade da multiplicação dessas entidades de ensino profissional, que estão já perfeitamente solidificadas por uma experiência de mais de
um quarto de século. É preciso, Sr. Senador, falarmos, mais uma vez, sobre
este asSunto nesta Casa. Muitas vezes, tive oportunidade de levantar o
problema na Câmara dos Deputados. Escrevi vãrios trabalhos para a imprensa, na minha colaboração aos Diários Associados, e não vejo maior trabalho a
se fazer, neste Pais, do que pensarmos em dar condições aos mCnores. Quan.do caminhamos pelas ruas das grandes capitais do Brasil, a começar pelo Rio

de Janeiro, verificamos aquela imensa multidão de menores pedindo, rguban*
do, muitas vezes, assaltando outras, dormindo nas sarj~tqs, nós sentimos
como estamos perdendo mais de 10% da melhor força de nosso PaiS, da juventude que, em vez de set-Clncaminhada para um lado bom, para Q.lado do
trabalho, dando-lhe uma aptiendizaaem sadia, deixamo-la solta, sem•aeséoia
·devida. Quando vejo, Sr. Senador, a multiplicação de escolas a fazerem rapa·
zes para o doutorado- e não homens que pedem as indústrias, o comércio e
a própria agricultura do meic) médio, o homem objetivo, aquele hotn~m que-é
feito, - sobretudo, nos graédes países como na Alemanha - para aqUelas
tarefas que as empresas de {odos os níveis necessitam, que as orgaitiz.ações
precisam, vejo o valor das entidades da Confederação do Comércio e dA Con·
federação das Indústrias. Congratulo-me, mais uma vez, corn o discurso de V.
Ex•. Temos, realmente. -que lutar por issO: e, com a nossa experiência, fazer
notar ao Governo e aos que;têm amor reahrtente, a necessidade de se trans·
formar o menor no homem dO futuro do Brasil. Estas escolas, como exemplo,
precisam ser multiplicadas em nosso Pais. Conte com a minha colaboração.
V. Ex• esteve _sempre no caminho certo, ·trabalhando com essas entidades. E é
bom que se diga, porque muitos desconhecem, que nós nos empolga~os, nos
apaixonamos por este tipo de serviço, sem nenhuma e~péci_e de remu~er~ção.
Quando chego em Belém, Sr. Senador, voU-imediatamente ver como Vai o. SE-··
SI, o SENAI e a FederaÇão, c, normalmente, desde a hora em que saio dQ es·
critório da minha fábrica, I& horas ou !&.horas e 30 minutos, fico a\é às 21
ou 22 horas, com outros companheiros, debatendo esses assuntos. E, nenhum
de nós tem outra remuneração senão aquela satisfação de saber que estainos
prestando um serviço aos menores, prestando um serviço ao nosso Pais-..~or
tanto, minhas congratulações a V. Ex•.
O SR. JOSÉ FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado, nobre Se·
nador Gabriel Hermes.
~
. Aqui, Sr. Presidente, ficam estas palavras, que- sei- encontrarão ressonância na inteligência e na ~larividência dos Srs. Senadores, dos Srs! Deputados, enfim dos Srs. Congressistas, quando às duas Casas chegar o ahtepro~
jeto da Consolidação das Leis do Trabalho. (Muito bem! Palmas.)·
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Com a palavra o nobre Sena·
dor Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte !liS·
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Congresso Nacional, na Sessão Legislativa de 1978, aprovou M~Qsa·
gem do Poder Executivo através da qual
regulamentada a profis~âQ d~
readialista.
•
A lei respectiva foi publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de
1978, dispondo sobre a regulamentação dessa profissão e dando aquel~s pro·
vidências de natureza legal para a existência dessa categoria de tanta tmpor..
tância para a vida da informação no País.
Ocorre, Sr. Pres~dentC, que jã fluiu um razoável espaço de tempo, sem
que o Poder Executivo tenha oferecido 'eficácia a esse diploma legal, atravé$..
da expedição do decreto resl'tlctivo.
·
No mês de agosto realizoU·se, em Forialeza, um Congresso Nacional de
Radialistas. Naquela ocasião, aguardava·se que o Ministério do Trabalho
juntamente com o Ministério das Comunicaç·ões, ambas as Pastas divulgas..
sem para conhecimento não :apenas dos participantes do conclave,_ JllOS,
sobretudo,- para os 70 mil radialistas o texto do decreto que, afinal, possibili-.
taria a regulamentação da profissão de radialista.
Lamentavelmente, porém, até esta data, Sr. Presidente, não se conhece o
texto desse decreto.
No início da semana notieliou·se que o Ministério do Trabalho já havia .
ultimado a ~laboração d,o decreto e que o mesmo seria submetido, nos Próxi·
mos dias, à consideração do Primeiro-Mandatário do Pais.
A minha presença na tribQna, na tarde de hoje, Sf. Presidente, é para di..
rigir apelo ao Presidente João Q:aptista Figueiredo, no sentido de que Soa Ex·
celência recomende maior ~leridade na apreciação desse decreto, para que,
ele seja encaminhador sem mais delongas, à publicação.
· O Sr. Evelíslo Vleirlc (MDB - SC) - Permite V. Ex• um aparte?

era

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Ouço o aparte de V.
Ex•, nobre Senador Evelãsio Vieira.
O Sr. Eveláslo VIeira {MD~- SC)- A manifestação de V. Ex• não po·
deria deixar de contar com a no~sa:particípação e o nosso apoio. O rádio, desde o seu surg~mento, tem ~!es~ado.u~a grande con.tribuiç~o ~o de~e~volvi
mento da soctedade mundtat :Pattlcularmente, aqut, no Brastl, o rad10 tem
sido um grande instrumento ~ dcS~nv01vimento, em todos os seus aspectos•.. <
Não é o rádio apenas que info(lria;. e como ê necessário o homem estar beé-.~-::~
.
H..
r .. ~.:- . ·~

I
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informado! Não é o rádio apenas que orienta, mas é também aquele que dis~ to de aguçamento inflacíonárío como o em que nos encontramos há mais de
trai, é aquele que forma a _opif,li_ão pública. O rádio é um instrumento de cul~ um ano.
tura funcional. Ê o cidadão que não tem condiç(?es de freqüentar escolas, mas
"A c) asse de aposentados- diz o presidente da Associação dos
que, ouvindo rádio, assim como vendo a televisão, tem a possibilidade de adIndustriários Aposentados da Região Sul-Fluminense - vem soquirir uma cultura funcional excelente, que lhe abre novas pespectivas dentro
frendo a cada ano que passa uma tremenda redução do S'eU poder
do mundo que ele vive. Se-o rádio cumpre essa finalid~de, é devido à atividaaquisitivo, em razão da desigualdade dos reajustamentos concedide do radialista ~ hoje uma classe numerosa neste País, classe essa que está
dos, q~a·ndo a alta de custo de vida atinge a todos indistintamente."
precisando, realmente, de ter sua atividade regulamentada. Não há expli"Vale acrescentar- acrescenta- que o próprio Goverftb tem
cação, e muito menos jUstificativa, de se protelar a elaboração da regulamensido sensível às necessidades dos trabalhadores e estuda a alteração
tação da profissão do radia1ista. Por isso que cumprimentamos V. Ex• por
da atual legislação da política sâlarial, para conceder reajustamenesta manifestação, na expectativa de que o Governo providencie, com urgên~
tos quadrimestralmente, mais uma razão que justifica o presente pe~
cia, a regulamentação da profissão de radiaHsta.
dido, objetivando, também, aos aposentados os mesmos direitos."
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- Os meus agradecimenExpondo a "situação aflitiva, angustiante e até desesperadora dos apotos a V. Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira, pelo seu lúcido aparte e, sobretu~ sentados", o Sr. Sanuel Antônio Paula R ele pleitea um abono de emergência
do, pelo enaltecimento que faz da atividade do radialista, nos múltiplos as- de 25%, pelo menos, Para o pessoal aposentado do INPS, extensivo aos penpectos de atuação na radiofonia brasileira. V. Ex• é um homem identificado sionistas, como socorro mínimo numa hora de extrema dificuldade para to~
com o problema do rádio no País, foi.um dos pioneiros da radiofonia no seu dos e que pior se tornará se ficarem os aposentados excluídos das mudanças
Estado, e de forma particular em Blumenau, sua cidade natal, Por este moti- que Õra são anunciadas pelo próprio Governo.
vo, recolho o seu aparte com a maior alegria, e sei que seu depoimento signifiTrata-se de apelo absolutamente justo, que transmito ao Governo,
ca um testemunho a mais de apreço e de reconhecimento ao trabalho levado_a
emprestando·lhe
minha integral solidariedade, pois não p~dem, de forma alefeito pelos profissionais do rádio em todo o País.
guma, os aposentados vir a se tornarem vítimas de nova discriminação, que
Portanto, Sr. Presidente, vai aqui o nosso apelo" ao Chefe da Nação, no •os lançaria no desespero. (Muito bem!)
sentido de que Sua Excelência providencie, imediatamente, o decreto regula~
mentador da Lei n9 6.615, a fim de que a mesma, tendo a sua eficácia asseguO SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
rada pelo cumprimento daquela exigência, possa marcar, efetivamente, are~ Senador Juthay Magalhães.
gul~mentação da profissão de radialista em todo o País.
O SR. JUTHAY MAGALHÃES (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
discurso.) - Sr .. Presidente, S~: Senadores:
O Presidente João Baptista de Figueiredo v-oltou, mais uma vez, à Bahia,
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUIIer)- Tem a palavra, como Líder, o
e agora na condição de Chefe do Governo. O eminente brasileiro fez questão
nobre Senador Humberto Lucena.
de levar à gente baiana o seu agradecimento pelo apoio que lhe tem sido daO SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Como Líder, pronuncia o do, para ~ realização da obra a que se dedica. A Bahia conhece muito bem as
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
dificuldades que o Comandante da Nação está enfrentando, principalmente
O Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do Movimento Democráti~ por conta da crise energética e do surto inflacionário, em que nos encontraco Brasileiro; acaba de receber telefonema do Rio de Janeiro, do Jornalista mos. E ele sabe muito bem que, para vencer estes problemas, contorná-los e
Hélio Fernandes, Diretor da Tribuna da Imprensa, combativo militante da solucioná-los, precisa ter o povo ao seu lado. O trabalho não há de ser apenas
grande Imprensa-brasileira, comunicando~Jhe que havia sido vítima de um seu mas de todos nós. A Bahia teve, assim, o cuidado de se desmanchar em
atentado terrorista. O automóvel de sua propriedade, que se achava estacio- atenções, em carinho mesmo, para com o Chefe da-Nação. Atenção e carinho
nado em frente à sua residência, hoje à tarde foi totalmente destruído por populares. O povo procurou cercâ~lo de cuidados por onde passou, nas ruas
uma bomba de alto poder explosivo. De tal sorte, Sr. Presidente, que. se por da velha e remoçada Salvador. Em frente ao Palácio da Aclamação, como na
acaso, aquele ilustre Jornalista se tivesse utilizado do veículo, naquele mo- colina sagrada, como nos Alagados era principalmente a gente modesta da
mento, estaria agora morto, em face da violência do cometimento.
Bahia que o aplaudia, tocado pela simplicidade de ação e de vida do PresidenComo não poderi~ deixar de faz~lo, o Jornalista Hélio Fernandes comuni- te. O General Figueiredo procurou visitar.e conhecer a obra reaJizada por Ir·
cou o fato de imediato às autoridades policiais do Rio de Janeiro, pedindo a sua mã Dulce, uma freira franzina, mais alma que corpo, e que se devota por inteiro ~o drama dos mais necessitados; foi tambênl à Igreja· do Senhor do
rigorosa investigação.
Bom fim, par'a a sua oração de homem de fé, gesto que tocou profundamente
Sr. Presidente, ao fazer este registro nos Anais do Senado, levo, em nome a sensibilidade dos baianos. E aí, como nos Alagados, dava para se sentir a
dos companheiros do Movimento Democrático Brasileiro, a nossa solidarie..' emoção que o dominava. E confessou, em discurso, o estado de espírito em
dade ao Jornalista Helio Fernandes, bem como reivindicamos do Governo que se encontrava. Na Basílica da colina sagrada chegou a encher os olhos de
urgentes e enérgicas providências, no sentido do pronto esclarecimento deste lâgrimas. É que ele, homem de fé, sentia que aquele povo sofrido vivia animafato, que é profundamente lamentável, gravíssimo mesmo, no momento em do pela fé, esta fé que afasta montanhas, esta fê que faz com que os homens·
que o Senhor Presidente da República toma providências para a chamada "a~ não percam a esperança no futuro, apesar das dificuldades dos dias vividos.
bertura política".
·
O Presidente Figueiredo, nesta sua visita à Bahia, foi ao porto de Aratu,
A mim me parece que este fato está ligado a elem~ntos de direita, que, in- por onde sairá toda a produção do Polo Pet.roquímico, que é uma das grandes
conformados com o rumo dos acontecimentos políticos no País, naturalmen~ obras da Revolução, não só em beneficio do nosso Estado, mas também do
te visaram a pessoa daquele grande Jornalista, um dos paladinos das boas Nordeste e do Brasil. E presidiu a assintura de vários convênios, presentes
causas,· Jornalista que tem posto Tribuna da Imprensa a serviço do Brasil de- oito dos seus Mjnistros, e que hão de contribuir para o desenvolvimento da
fendendo princípios derhocrâticos e princípios nacionalistas.
Bahia, no valor de cinqüenta bilhões de cruzeiros. No setor dos transportes;
Era o que tinha a dizer! (Muito bem!)
vão ser propiciados recursos ao Governo do Estado, para a pavimentação dé ·
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência toma conheci- quase trezentos quilômetros de rodagem, entre Caitité e Brurnado, entre Jere·
. menta e comunicará à Mesa Diretor(! o fato. Concedo a palavra ao nobre Se- moabo e Paulo Afonso e entre Barreiras e a divisa com o Estado do Piauí; fo~
ram assinados ainda contratos para a construção e pavimentação da Br~ 110,
nador Nelson Carneiro.
entre Ribeira do Pombal e Jeremoabo, para a construção e pavimentação de
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte dis· um trecho no extremo sul, ligando a fronteira de Minas Gerais à Br-101; e foi
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
publkado o edital de concorrência para a construção da ponte sobre o rio
Na qualidade de presidente da Associação dos Industriários Aposenta- São Francisco, em Ibotirama, no valor· estimado de duzentos milhões de crudos da Região SÜI-Fiuminense, o Sr. Sanuel Antônio Paula Rele me solicita zeiros. No Ministério da Agricultura foi assinado um contrato de mais de
fazer, desta tribuna, apelo ao Governo em favor de milhares de aposentados quinhentos milhões de cruzeiros para um plano de eletrificação rural. No Mi·
daquela região do meu Estado.
nistério das Mín·as e Energia foi assinadÇ> um contrato de financiamento,
Reivindicam eles um reajuste para aposeótados e pensionistas do INPS, através a ELETROBRÁS, de quase cem milhões de cruzeiros, també111. para a
a fim de que se minore a situação extremamente difícil em que se acham em eletrificação rural; quase quinhentos milhões, através o Conselho Nacional
decorrência das reduzidas quantias que recebem, especialmente num momen~ 'de Petróleo para a eletrificação de 82 I.ocalidades do interior baiano, e mais
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cem milhões para a desativação de usinas termo~elétricas nas regiões de
Poções e Itapebi. Com o Ministério do Interior· foi .assinado um convênio,
através o BNH, no valor de mais de vinte bilhões de cruzeiros, para a cons~
trução de quase 153 mil unidades habitacionais; cinco bilhões para o abasteci~
mento de água para Salvador, através a construção da barragem .de Pedra do
Cavalo, que contará ainda com repasse do Finame ao Desenbanco; foi assinado também um protocolo de intenções ao Programa Promorar nos Alagados, bem como ao projeto Cura da Prefeitura de Salvador; e mais um convênio no valor de trezentos milhões para a regularização fundiária nas regiões
sanfranciscana e oeste do Estado. Com o BNDE foi assinado um protocolo
de prioridade para apoi·o aos projetos de transporte de massa na região metropolitana de Salvador, no valor de um bilhão e meio de cruzeiros; será feito
um repasse do Finame para a abertura de crédito entre o Desembanco e a
Coelha, para a ampliação do sistema de energia do oeste do Êstado, no valor
de um bilhão e duzentos mil cruzeiros; um convênio para o financiamento de
equipamentos e máquinas nacionais, destinadas à produção industrial, outro
para o apoio a pequenas e médias empresas e mais um para a implantação de
um programa de transportes coletivos intermunicipais na região cac~ueira.
Sr. Presidente:
A visita do Chefe d3 Nação à Bahia, a primeira que nos fez após receber
a faixa presidencial, teve a maior repercussão no meu Estado. Foi uma demonstração positiva de que o Presidente Figueiredo está com as suas atenções
voltadas para o Nordeste brasileiro. E os recursos que o seu gover.no vai propiciar à Bahia hão de contribuir, poderosamente, para o nosso desenvolvimento. Não é só a eletrificação rural que vai ser feita. Paulo Afonso e Barreira nos extremos norte e oeste do Estado vão ficar ligados a Salvador, porestradas pavimentadas. A sonstrução da ponte sobre o rio São Francisco, em
lbotirama, teve publicado o edital de concorrência. A barragem de Pedra do
Cavalo, com repercussão no abastecimento d'água em nossa Capital, será
concluída. A mancha social que são os Alagados estará eliminada até o fim
do seu governo. Contaremos com mais de cento e cinqüenta mil unidades habitacionais. Salvador contará ainda, com recursos para a execução do seu
projeto para o transpor.te de massa. Por tudo isto a Bahia, tendo à frente o
seu Governador, demonstrou o seu apreço a quem por ela revela tanto interesse.
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O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI·
CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Nada mais havend~ que.tra•
tar, vou encerrar a· presente Sessão, designando para a extraordinária.deJaojC,
anterior~ente convocada,_ ~ seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno ú~co, do Projeto de Lei da Câmara n9 ;j~ 'de 1·979
(n• 5.794/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presiden~da-R,.. ,
púbHca, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reform& Agráfia
- INCRA, a doar o im6v~l que menciona, tendo
PARECERES FAVO~AVEIS, sob n•s 579 e 580, de I979, das Comis:
sões:
- de Agricultura; e
-de Flnançu.
-lDiScussão, em turno úqico, do Projeto de Decreto Legislativo ,11v 10, de
1979 (n• 9/79, na Câmara das Deputados), que aprova o Texto do Mordo de
Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Fl;derativ<~
do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nig6l-1a,'assi·
nado em Brasflia, a 10 de j~neiro de 1979, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 596 a 598, de 1979, das Comissões:
- de Relações Exterlorjo;
-de Economia; e
- de Educação e· Cultura.

-3-

Discu'ssão em turnO úni~O. do Projeto de Decretá Legislativo n~ Ú,.de
1979 (n• ~0/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre a cnação de uma Comissão Mista de Coordenação entre o Goverrio da
República Federativa do Brásil e o Governo Militar Federal da Repjiblica
Federal da Nigéria, assinado em Brasília, a lO de janeiro de 1979, tendo
Foi grande a emoção do Presidente Figueiredo ao visitar a nossa terra;
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 593 a 595, de 1979, das'Comis.
mas não foi menor a nossa, ante a sua sensibilidade ao ir âo encontro do povo sões:
baiano, para a solução dos seus grandes problemas.
- de Relações Exter~;
- de Economia; e
Era o que tinha· a dizer. (Muito bem!)
- de Educação e Cultura.
c

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre
Senador Dirceu Cardoso·.

O SR. PRESIDENTE(Gastão Müller)- Está encerrada a sessão,
(Levanta-se a sessão às /8 horas.).'

ATA DA 174• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1979
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legisl~tura
-

EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Adalberto Sena - Jorge Kalume- José Guiomard - Eunice Michiles
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
-José Sarney -Alberto Silva - Berdardino Viana - Almir Pinto -José
Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Jess~ Freire- Cunha LimaHumberto Lucena- Milton Cabral- Marcos FRire- Nilo Coelho- Ar·
non de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio VeleJa - Gilvan Rocha ...:
Passos Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana~ Dir·
ceu Cardoso - Joilo Calmon - Moaeyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Muri-·
lo Badaró - Tancredo Nev~s - Amaral Furlan - Franco Montoro- B,._
ncdito Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Benedito Canelas
- Gastilo Müller - Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian
- Affonso Camargo - Jos~ Richa - Evelásio Vieira - Jaison Barreto Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com·
parecimento de 59 Srs. Senadorés. Havendo número "regimental, declare
aberta a sessão.

O Sr. l•·SecreUirio

t

pr~derá

à leitura do Expediente.

lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 611 E 6Zl, DE 1979
.

Da.·~.

1979, do

,de IFllWlças, 110bre o .Ofiolo 8~ .4e

Sellhor' (lovenwlor do &tado de São '~•

oollelta.udo autoibação elo Senado Feilenl, pan eocitnlilr
empréallm.o e:del'Jlo de US$ 110,006,000.00 (oitenta mllhõM
de dólar.;, amertllanio!l), d...clnado a compor parllelpqio ·
do Estado de SíM> Paulo na CODIItniÇáo da Linha_'.....,_
Oeste do .l\IE'MD paulista.
-tor: Senador ~o NeY..
o Senhor Governado~. do Estado de SãQ Paulo, na fotmà do
que dispõe o art. 43, 1tell1 IV, da Constituição, solicita ao Senado
Federal a competente. au~r!Zação para que possa aquele Governo
contratar uma operaç!i\J 4& emPréatlmo externo no valor de,
US$ 80,000,000.00 (oltent mUhões de dólares amerlcanos>.:-a s~ .,._,;
efetuado Junto a um •
.lle Daucos a ser aeflnldo o~,-.;:,·':'
mente, ouvida a
é o Banco Central do BrasU, OJ!IIIri4liif
I
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essa que se Inclui entre as previstas na proposta de apolo financeiro ao Plano de Investimentos para 1979 da Companhia do
Metropolitano de São Paulo - MEI1RO, conforme Exposição de
Motivos n.• 116/79, datRila de 4 de julho do corrente ano, devidamente aprovada pelo Excelentissime Senhor Presidente da República."
2. A esta operação Irá juntar-se uma outra,. no valor de
Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), em fase de contratação junto ao Banco Nacional d._ Habitação, compondo a participação do Estado de São Paulo no desenvolvimento das obras
de construção da Linha Leste-Oeste do METRO, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo EMTU- SP- na forma de aumento de capital da Companhia do
Metropolitano de .São Paulo - MEI1RO.
3. Informa o Senhor Governador do Estado de São Paulo que
"a soma dos recursos de capital a serem aplicados pela Companhia
do Metropolitano de São Paulo - METRO, no curso deste exercício, Incluídas as aplicações que deverão ser feitas pelo Go~erno
Federal, Governo do Estado, através da Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU/SP e Prefeitura
Municipal de São Paulo, conjuntamente, posslbllltará a execução
das obras daquela Companhia para 1979, já devidamente equaclonadas dentro das atuais condições econômicas e financeiras do
pais".
4. A referida autorização é amparada pela Lei Estadual
n.• 2 .061, de 20 de julho de 1979, que outorga ao Poder Executivo
competência para contrair, (art. 1.0, item !) - "um ou mais empréstimos externos totallzando o valor de até US$ 80,000,000.00
(oitenta milhões de dolares americanos), cuja realização será efetuada nos mo!des e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal", estabelecendo o art. 3.0 da referida proposição que o '-alor
dos empréstimos "será aplicado na subscrição de ações no aumento
de capital da Companhia do Metropolitano de São Paulo METRO, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU/SP''.
5. Para Instruir o processo, na forma do que dispõe o art. 403
do Regimento Interno e para satisfazer as exigências da legislação
pertinente em vigor, foram anexados. os seguintes documentos
principais:
a.) Lei Estadual n.• 2.061, de 20 de julho de 1979, autorizativa
da operação a que já nos referimos (anexo I);
·
b) Aviso n.• 723/79 do Senhor M!n!stro Chefe da Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, pelo qual e para os
efeitos do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974 e do art. 4.0
do Decreto-lei n.• 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação
dada pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.• l.S58, de 17 de junho de 11!77,
é reconhecida a prioridade do projeto, assim como a capacidade
de· pagamento do mutuário (anexo Ul;
c) posição da dívida Interna do Estado de São Paulo em
31 de julho de 1979, face aos limites de endividamento fixados
pelas Resoluções n.os 62 e .93 do Senado Federal (anexo IIIl;
d) posição da dívida externa do Estado de São Paulo, em
31 de julho de 1979 (anexo IV); .
e) exposição de Motivos n.o 116/79, de 4 de julho de 1979,
aprovada pelo Senhor Presidente da República (anexo Vl;
f) autorização da Comissão de Einpréstimos Exterpos ..... .
(CEMPEX n.O 79/037), credenciando o prosseguimento da operação
para os fins do art. 42, item IV, in fine, da Constituição; e
g) despacho do Senhor Presidente da República na Exlposlção
de Motivos n.• 116/79, autorizando o Senhor Governador .do Estado de São Paulo a dirigir-se ao Senado Federal, para 'os fins
do disposto no art. 42, !tem IV, da Constituição.
6. Na f1>rma do art. 1.0 , Inciso U e m do Decreto n.O 74.157,
de 1974,. a proposta será examinada em conjunto pelo M!n!stério
da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil, quanto aos aspectos
credlticios.
7. Do exame do processado, veri!lcamos que foram cumpridas
as exigências do art. 403, alineas a, b e c do Regimento Interno
·e da legislação especifica, razão por que opinamos no sentido da
aprovação do presente pleito, contido no ofício do Senhor Governador do Estado de São Paulo, na forma do seguinte

US$. 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, mediante
garantia da República Federativa do Brasil, com !irupo f!nanclador
a ser Indicado, sob e. orientação do Ministério da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, cujo valor será aplicado na subscrição
de ações no aumento de capital da Companhia do Metropolitano
de São Paulo - METRO, através da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU/SP, objetivando o prosseguimento
das obras da Linha Leste-Oeste do METRO de São Paulo".
Art. 2.0 A operação a que se refere o artigo anterior, realizar-secá nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal. à
taxa de juros, despesas operacionais, prazos_ e demais condições
admitidas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do
Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior,
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e,
ainda, as disposições da Lei Estadual n.o 2.001, de 20 de julho
de 197\1, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do
dia 21 de julho de 1979.
Art. 3.0 Esta resolução entra em. vigor na data de sua publicação.
Sala das Com,lssões, 27 de setembro de 1979. - Amaral·Pelxoto,
Presidente eventual - Tancredo Neves, Relator - Mendes Canale
Affonso Camargo - Jorge Xa.Iume - Vicente Vuolo - Ra.lmundo
Parente - Arnon de Mello ...-- Milton Cabral.
PARECER N-0 622, DE 1919

Da. Comissão de Constituição e Justiça, 100bre o Projeto de Resolução n.0 M, de 1979, da C<>missão de .Ftnaru;as,
que autoriza o Governo do Estadot de .São Paulo a. realizar
operação de empréstimo externo de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos), destinado a compor
o aumento de capital da Companhia. do Metropolitano de
·São Paulo - :METIIA)"Relator: Senador Amaral Furlan.
O presente projeto de resolução apresentado pela Comissão
de Finanças autoriza o Governo do 'Estado de São Paulo - art. 1.0
- a "realizar uma operação de empréstimo externo no valor de
US$ 80,000,000 00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o
equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, mediante
garantia da República Federativa do Brasil, com grupo f!nanclador
a ser Indicado, sob a orientação do M!nlstério da Fazenda e do
Banco Central do Brasil, cujo valor será aplicado na SUbscrição
de ações no aumento de capital da COmpanhia do Metropolitano
de São Paulo - METRO, através da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos - EMTU/SP, objetivando o prosseguimento
das obras da Linha Leste-Oeste do Metrô de São Paulo".
2. O artigo 2.0 do projeto estabelece que a operação "realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à
taxa de juros, despesas operacionais e demais exigências dos órgãos
encarregados da execução da política econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, às disposições da Lei Estadual n.o 2. 061,
de 20 de julho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de
São Paulo do dia 21 de julho de 1979.

operação de empréstimo externo de US$ 80,000,000 .00
(oitenta milhões de dólares americanos), destinado a
eompor o aumento de Capital da Companhia d<>. Metropolitano de ,São iPaulo - METRO.
O Senado Federal resolve:

3. Para !nstrutr o processado, foram enviados os seguintes
documentos e Informações pelo Governo do Estado de São Paulo,
todos examinados pela Comissão de Finanças:
e.) Lei Estadual n.• 2. 061, de 20 de julho de 1979, autor!zatlva
cta operação a que já nos referimos (anexo ll;
b) Aviso n.O 723176 do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de
Planejamesto da Presidência da República, pelo qual e para os
efeitos do Decreto n.O 74 ..157, de 6 de junho de 1974 e do art. 4.0
do Decreto-hi! n.o 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação
dada pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.O 1.658, de 17 de junho de 1977,
é reconhecida a prioridade do projeto, assim como a capacidade
de pagamento do mutuário (anexo UJ;
c) posição da divida Interna do Estado. de São Paulo em
31 de julho de 1979, face aos !Imites de endividamento fixados
pelas Resoluções n.O 62 e 93 do Senado Federal (anexo mJ;
dl posição da divida externa do Estado de São Paulo,· em 81
de julho de 1979 (anexo IV);
e) Exposição de Motivos n.o 116/79, de 4 de julho de 1979,
aprovada pelo Senhor Presidente da República (anexo V);
f) autorização da Comissão de Empréstimos Externos ....
(CEMPEX n.O 79/037), credenciando o prosseguimento da operação
para os fins do art. 42, item IV, in fine, da Constituição; e

Art. 1.0 :m o GOverno <lo Estado de São Paulo autorizado a
ureallzar uma operação de empréstimo externo no valor de

de Motivos n.o 116/79, autorizando o Senhor Governador do Estado

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 64, DE 1979
Autoriza o Governo do Estado de ·São Paulo a realizar

I')

despacho do Senhor Presidente da República na Exposição
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de São Paul<> a <llr!glr-se a<> · senad<> Federal, para oo fins do
<llsposto no art. 42, Item IV, da Constltulção.
4. O Benhor G<>vernador do Estado de são Paulo Informa que
"a soma dos recursos do capital a serem aplicados pela Compal)hla.
do Metropolitano de são Paulo, no curso deste exercício, lncluldas
as aplicações que deverão ser feltas pelo G<>verno Federal, Governo
do Estado, através da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos de São Paulo - EM'11U/SP e Prefeitura Municipal de São
Paulo, conjuntamente, possibilitará a execução das obras daquela
Companhia para 1979, já devidamente equacionada denwo das
atuais condições econômicas e financeiras do pais".
5. A matéria rol examinada pelá Comissão de Finanças que,
após cumpridas todas as exigências regimentais, opinou pela aprovação da solicitação, nos termos do projeto de resolução que apresentou.
~. No que compete a esta Comlssijo examinar aspecto j url<llcoconstltuclonal, nada havendo que possa ser oposto ao pe<lldo,
opinamos no sentido da normal tramitação da .matéria.
Sala daS Comissões, 3 de outubro de 1009. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Nelson Cal'jlelro
- Aloysio Chaves - Moa.cír Dalla - Raimundo P&l'ellte - Mnrilo
Badaró - Lenoir Vargas - Bernardino Viana.
PARECERES

N•S 623 e 624, de 1979
PARECER N• 623, DE 1979
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metido pelo Senho:r.Presl~nte da República a deUl>e:.:JWâ<> do Senado Federal, está devidamente instruído com. o. par~r do 'Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito.
· - -. .. -

s. Cumpridas a5 exigências estal;>electdas nàlfBi.fuGS vigentes
e no Regimento Interno, esta Comissão conclui par aceitar a·BOllcltação contida na Mensagem do senhor Presidente da República,
na forma do seguinte
·
PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 65, DE 1979
Autoriza a ~feitura ,MWÍ~i:ipal de Apucànna <mr ~
elevar em Cr$ f5.%07. 703,32 (q~ e cinco milhões,; dlt"
zentos e sete .mil, .setecentos e -fttS-- cruzeiros e kinta. ·e.·
dpis centa•o&) o me>ntante de sua dívida oonsolldada.' ·

o

senado F<lderal :reJSolve:

Art. 1.0 >:. a Pretelturil Municipal de Apucarana, l!:stad!)- do
Paraná, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.• 93, 00. 11 dfJ oUtubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a e!eva.r:-em " •. , ; ..
Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões dulli!iltos e sete mil
setecentos e três cruzeiros~ trinta e dois centavoo) o monl&lte dé
sua d!vlda COIJS?Hqada. Interna, a fim de que po.isa. contratar um
emprestimo de •gual valor, junto ao Banco do Estado do Pa~an&
S.A., este "a qualidade de agente tlnancelro do Banco Naeltmal
da. Habltaçao (BNH), destinado a financiar a implantação do fro- grama FINC/Ji'IEGE, no Conjunto Habitacional "Afonso Alves· de
Camargo", naquela cidade, obedecidas as C{)lldições admitidas pelo
Banco Central do Brasll, no respectivo processo.

na Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 147,
. A~. 2.0 Esta Resolução entra em 'lllgor na data de sua puc
-..; ., , .
de 1979 (n. 0 279, de :1979, na origem), do Senbor Presidente blicaçao.
"da República., "ubmetendo ao Senado Federal, proposta do
'
Sala das ComlssõOO, 26, ele .setembro de 1979. - Teotônio VUêla.'
Sr. .Ministro da Fazenda para que seja. ·autorizada: a .Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar em ....... . Presidente - José Rieba, ~!ator - Bernardino Viana - ru.non
Cr$ 45.:W7 :703,32 (quarenta e <>inco milhões, duzentos e se- de Mello - Marcos Freire ~ Vicente Vuolo - Benedito Ferreira
te mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) - Roberto Saturnino, .
o montante de sua dívida. consolidada..
PARE<JE!R N.0 624, DE 1979
Relator: Senaldor ]o~ ·Richa.
Da Comissão de! Constituição e Justiça, sobre o !Projeto
o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do
de Resolução n.0 65,ide 1979, da Comissão de Economia·qiÍ<>
senado Federal (art. 42, Item VI, da Constituição), proposta do
"autoriza a Pr<>feiiiJra tMunicipal de Apucarana (l'R~ 11o
Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que seja a Prefeitura
elevar em Cr$ 45":20'1'. 703,32 (quarenta e cinco milbóelt,idU.- · ·
Municipal de Apucarana (PR) autorizada a elevar em ........ .
zentos e sete~ setuentos e. três cruzeiros e trinta. e dois- .
Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil,
centavos) o montante de sUA divida consolidada.
setecentos e trés cruZ<Jiros e trinta e dois centavos) .o montante de
sua dívida consolidada interna, mediante operação de crédito junto
Relator: Senador Lenoir Vargas _
ao Banco do Estado do Paraná S.A., na qualidade de agente finanCom o presente projeto de resolução da Cmnlssão de Economia, .
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar implantação do Programa FINC/FIEGE, no "Conjunto Habitacional fie~ "a Prefeitura Muntcip!lol de Apuca.rana, Estado do Paraná autonzada, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outuAfonso Alves de Camargo", naquela cidade.
bro de 1976, do Senado Federal a elevar em Cr$ 45.207. 703,~2 <qua2. o empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições renta e cinco milhões, duzent<>S e sete mil setecentoo e três ·crugerais:
Z<Jiro.s e trinta e dois centavos) o montante' de· sua dívida consoll''Valor: 138.326 UPC (correspondentes a Cr$ 45.207. 703,32, da?e interna, a fim de QUe possa contratar uma operação de emconsiderado o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em ja- presbmo Junto ao Banco do Esbtdo do Paraná S.A., este na qualidade de ag.ente financeiro ,do Banco Nacional da HabitaçãQ: __ ·
neiro de 1979);
·
BNH. destinado a flnaflclar a Implantação do Programa FINC/
Prazos:
FIEGE, ·no Conjunto Habitltcional "Afonso Alves de Camargo";.
naquela . cidade, obedecida..· as con<lições admitidas pelo Banco
- de carência: 6 meses após a conclusão. das obras;
Central do Brasil, no respectivo processo".
·- de amortização: ll-16 meses;
2. Com a edição da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de
Encargos:
1976 - art. 2.0 - que. alterou a Resolução n.o 62 de 1975, fiCaram
- juroo de 5% a.a. (4% a.a. para o BNH e 1% a.a. para excluídos dos limites estltbelecidos pelo art. 2.0 da Resolução n.o
o Agente Financeiro) ;
62, de 1975, as operações d~ crédito contratadas pelo.s Estados e
Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apolo
- correção monetária com base na. vartaç.ão das ORTN;
Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Ha- taxa de administração correspondente a 1% do valor ao
bitação - BNH e do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social do empréstimo;
F'AS, e, dessa forma-, eons!derada extralimite.
- taxa de abertura de crédito correspondente a 2% do
3. A matéria é acompOIIlhada da Exposição de Motivos do Sevalor do empréstimo;
nhor Ministro de Estado ·da:. Fazenda (EM n.0 3G2/79 favorável ao
pleito da Prefeitura Municipal de Apucarana <PR\ tendo sido
Garantias: vinculação de quotas do Imposto Sobre a Ciraprovada a presente operação pelo Conselho Monetário Nacional e
culação de Mercadorias UCM);
pela Comissão de Empréstlmoa Internos (CEMPINJ do Banco Central do Brasil.
·
Destinação dos recursos: implantação do Prograrn~
FINC/FIEGE no "Conjunto Habitacional Afonso Alves de
4. No âmbito da competência d€sta Comissão há a ressáltar
Camargo", nàquela cidade."
que o projeto obedeceu o djspoato no art. 42, item VI, da Constituição e as norma.s legais (&~!soluções n.os 62, de 1975 e 93, de 1976),
3. Trata-se de operação a que, por força da.s disposições cone, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item li).
tidas no art. 2.o da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do senado F~
deral não .se aplicam os limites fixa.do.s no art. 2.0 da Resoluçao
5. Ante o exposto, opinamos no s-entido da normal tramitação
n.0 62, de 28-10-75, haja vista que os recursos a serem repa.ssad~s
da matéria, uma vez que co~tltucional e jurídica.
·
provêm do Banco Nacional da Habitação. sendo, portanto, conslSala
da.s
Comissões,
3
de
outubro
de
1979.
Henrique
d~
La
derada extralimite.
Rocque,. Presidente - Lenoir. -Vargas,_ Relator - Nélson C.~.
..
4. Na forma do parágrafo único do art. 2.~ da Res_olução n.o Murilo Bad~~;ró - BernardiJI!> ,yiana - Aloysio Chaves - Mó~.··.;
- . -· rJ: ,_ ,~.. 93. de 1976, o pedido de autorização para operaçao de credito, sub- Dalla. - Ra1mundo Faren~·- ·
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5. Na forma do parágrafo único do art. 2. 0 da Resoluçã<J
n.0 93/76, o·assunto foi submetido ao exame da. diretoria do Banco Central do Brasil, tendo. o conselho Monetário Nacional, em
sessão rea"izad-a em 29-8-79, se manifestando pelo atendimento do
pedido.

PARECERES N'S 625 E 626, DE 1979
PARECER N' 625, DE 1979
Da COmissão de Jkonomia, sobre a Mensagem n.o 148,.
de 1979 (n.o 285179, na origem) do Senhor Presidente da
República, submetendo ao Senado Federal proposta do
Sr. Ministro da F~enda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar em Cr$ ....
45.490.412,81 (quarenta· e cinco milhões, quatrocentOs e
noventa mil, quatrocentos e doze cruzeirOs e oitenta e um
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Relator: senador José Richa.
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição o Senhor
Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja "utorlzada a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar em
Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze. cruze:iros e oitenta e um centavos)
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação, destinado à execução de obras de complementação
urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA, naquele
Município.
A operação de crédito SQb exame tem as seguintes condições
básicas:
"A - Valor: 149.989,821 UPC (corres:pondente a Cr$ ....
45.490. 412,81 considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 303,29, em outubro de 1978);
B - Prazos:
1 - de carência: 12 meses
2 - de amortização: 240 meses;
c·- Encargos:
1 - juros de 6% a.a. (5% a.a. para o BNH e 1% a.a.
para o agente financeiro);

6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências eonstan~es nas
norma.s vigentes (Resoluções n.os 62/75 e 93/76) e no Reg>mento
Interno o parecer é no sentido de acolher à Mensagem n. 0 148178,
nos termos do seguinte

I -

Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42,
item VI da Constituicão como também as normas legais <Resoluções ,;,os 62, de 1975, ,; 93, de 1976) e ao estabelecido no Re~i
mento (art. 106, item I!).

PROJETO DE IRESOLUÇAO N.O 66, DE 1979
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (Pit) a
elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões,
quatrocentos e noventa mil, QUatrocentos e doze cmzeiros
e oitenta. e um centavos) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 Jl: a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, nos termos do art. 2.o da Resolução n. 0 93, <ie 11 de outubro
de 1976 do Senado Federal autorizada a elevar em Cr$ ...... .
45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa
mil, quatrOcentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o
montante de sua. dívida consolidada in tema, a fim de que -poSsa
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco 4o Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente_ financel!O do
Banco Nacional da Habitação !BNlO, destinado a execuç~o de
obras de complementação urbana, allrangendo a !mplant":çao do
Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condiçoes admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra e"m vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Teotônio Vi
leia., Presidente - José Richa, Relator - Bernardino Viana Marcos Freire - Arnon de Mello - Vicente Vuolo - ,Benedito
Ferreira - Roberto Saturnino.

PARECER N.0 626, DE 1979
2 - correção monetária com base na variação das
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o ProOR'I'Ns;
jeto de Resolução n. 0 66, de 1979, da. Comissão de Econo3 - taxa de administração de 1% sobre o valor do emmia que "autoriza a. Prefeitura Municipal de Cambé (PR)
préstimo;
a elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões,
quatrocentos e nove-nta mil, quatrocentos e doze cruzeiros
4 - taxa de serviços. ·técnicos de 1% sobre o valor do
e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida conempréStimo;
solidada".
'D - Garantia: vinculação de quotas do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (lCMl.
Relator: ·senador Lenoir Vargas
E - Destinação dos recursos: execução de obras de comApresentado pela Comissão de Economi~, o projeto de resoplementação urbana, abrangendo à implantação do Pro- lução em exame autoriza, art. 1. 0 a Prefeitura Municipal de Camgrama CURA."
bé, Estado do Paraná, nos tennos do art. 2.0 da Resolução n.o ;:13,
2. Segundo a análise apresentada pela Fundação de Assis- de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em
tência aos Municípios do Estado do Paraná - FAMEPAR., a ope- Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cineo milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos)
ração de crédito .SOb exa.zpe é viável técnica e financeiramente.
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa
3. Tratando-se de operação a que, por força das disposições contratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do Escontidas· no art. 2.o da Resolução n. 0 93, de 11 de outubro de 1976, tado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do
do Senado Federal, não se aplicam os limites fixados no art. 2. 0 Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de
da -Reso:ução n. 0 62, de 28 de outubro de 1975, desta ·casa do Con- obras de complementação urbana, abrangendo a implantação do
gresso, haja ·vista que os recursos a serem repassados provêm do Programa CURA, naque!e Município~ obedecidas as condições adBanc-o Nacional da Habitação, sendo assim, considerada extrali- mitids.s pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
mite.
2. Enquadra-se a operaçã-o ao disposto no art. 2. 0 da R~so
4... De acordo com os registros do Departamento da Dívida lução n.o 93, de 1976 (alterou a Resolução n. 0 62, de 1975), pois,
Públic.a do Banco Central do Brasil a situação geral da dívida os re-cursos serão p!.'ovenientes do Banco Nacional da Habitação
consolidada interna do município, apresenta-se conforme o qua- e. assim, considerada extralimite.
dro a .Seguinte:
Anexo ao piocessado encontram-se a Exposição de Motivos
(n.o 309/79 do Senhor Ministro de EStado da Fazenda), os pal1eSituação
PosiçãO OperaçiW posterior
ceres do Conselho ]..1onetário Nacional e da Comissão de Emprésà
Dívida Consolidada
sob
em
timos Internos- ·(CEMPRIN) e as informações prestadas pelo orgacontratação
In tema
31-12-78
Exame
nismo financiador, todos favoráveis a.o deferimento da presente
pretendlda
(A)
(BJ
operação.
(C)= A+B
Intralimite
II -

Por contratos

3.516,6

3.516,6

3.516,6

3.516,6

Extralimite
-BNH

I I I - Total Geral (I+II>

3. 516,6

45.490,4

45.490,4

45.490,4

45.490,4

45.490,4

49.007,0

---

Ante o ex:posto, opinamos no sentido da normal tramitaçào
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica.
Sala das Comi.ssões. 3 de outubro de 1979. - Henrique de La
Rocque, Presidente - Lenoir Vargas, Relator - Nelson Carneiro
-- Aloysio Chaves - Moac.yr Dalla -,Raimundo Parente _. Bernardino Viana - Mutilo Badaró.

