


SENADO FEDERAL 

Relatório da Presidência 

Referente aos trabalhos da 4' Sessio Legislativa Ordiná
ria da 8' Legislatura. 

Presidência do Senhor 
Senador PETRONIO PORTELLA 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
BRASIUA - 1978 



INDlCE 

Pág. 

- APRESENTAÇÃO DO RELATOR la . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. . 9 

II - INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA . .. ....... . .. .. .. ... . ... .. .. . . 13 

III - a SENADO FEDERAL NA QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA OITAVA LEGiSLATURA . .... .... . . . .... . . . .... .... .. . \7 

A - Composição .. .. . . . . .. . ... .. ........... ... . . .... . . . . . ... .. ........ \9 
A. \ - Representação Partidária por Estado ....... . . . ... . . ... . . . . . . . . 19 
A.2 - Alteração na Representação .. . . .. ....... . . .. . ..... .. . . . . . . . . . 21 
A.3 - Comunicações de afastamento dos Trabalhos da Casa .. . . . .. . . . . . 23 
A.4 - Licenças ...... . ...... . .. . . . .. . . . . . ... . .. . . ... ......... . . .. 25 

B - Direção .... .. .. . . . . ... . . .. .... ... ..... .. .......... . . . . .. . . . .. .. ... 27 

C - Lideranças ...... . . :..... . ......... . ... . ... .. ... ..... . . . .... .. . .. . 29 

D - a Senado Federal em Funcionamento ... . .. .. . . .. . ...... . . . . .. . ...... 31 
D.\ - Sessões Realizadas . . : . .. . .............. .. ..... . . . . . . .. . .... 31 
D .2 - Representação Externa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

D.2 .1 - Missões do Senado ... . . .. . . .. .. .... .. .. .. . . . . . ... . 33 
a) no Exterior ...... . . ..... . ..... .... .... . ...... . . 33 
b) no País. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . 33 

D.2.2 - Missões do Executivo ... ..... .. .. . . . .... .. . . . . . . . . . 33 
D .3 :...- Comissões .. ... .... . . . . .......... .... . . ... . .... . .. . .. . .... 35 

D.3 .1 - Comissões. Permanentes . ...... .. ..... . . .... . . . .... . 35 
a) Composição . . .. .. .. . . . .......... . ..... .. ... ... 35 
b) Direção ...... ... . . . ..... ... ...... . ... .. ....... 41 

D .3.2 - Comissão Especial . .... .. .. . . . .. ... ... . ... . . .. . ... . 43 
D.3.3 - Comissão Parlamentar de Inquérito . . ... . . .. . . .. . .... 44 

D .4 - Participação dos Senhores Senadores nos Trabalhos da Casa . . . . . . 45 
D.4.1 - Proposições apresentadas . ...... . .... ... ... ......... 45 
D.4.2 - Pronunciamentos .......... ... . . . ... .. . . . . . . ....... 47 

D.5 - Matéria Legislativa . . ... . . .. . .. . ....... . ... . .. . .. ... ...... . . 49 
D.5.\ - Projetos de lei do Senado .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 49 

a) de sessões legislativas anteriores ..... .. .... . ... ... . 49 
b) da presente sessão legislativa .. .... .. .... . . .. ... ... 88 
c) emendado pela Câmara dos Deputados . . .. . .... . .. . \13 
d) súmula .. . ......... ..... ...... . .... . . . . .. ... ... \13 



Pág. 

0.5.2. - Projetos de Lei da Câmara . ...... . . . .. ... . . . .. .. . ... . 115 
a) de sessões legislativas anteriores ... . .... ........... 115 
b) da presente sessão legislativa ........ . ...... ... .. . . 125 
c) súmula . .. .. .. ............ ..... ... .... . . . ... .. . 136 

0.5.3 - Projetos de Decreto Legislativo ..... .. ...... ... .. . . .. 137 
a) de sessões legislativas anteriores .... . . . .. . .. ....... 137 
b) da presente sessão legislativa . . . .... .... . ..... . .. . . 137 
c) súmula ...... . .. . ... . ........ . . .. . . ... .. ... .. . . 140 

0 .5.4 - Projetos de Resolução . ........ .. .... . . .... . ...... . . 141 
a) de sessões legislativas anteriores .............. . ... . 141 
b) da presente sessão legislativa ........... . .......... 142 
c) súmula .. . ...... . . .... . ..... . ..... .. .... . ... . .. 157 

0.5.5 - Indicações .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... . . ... . . . . . 159 
a) de sessões legislativas anteriores ..... . . . . .. . . . ... .. 159 
b) da presente sessão legislativa .... . .. . .. . ..... . ..... 159 

0 .5 .6 Requerimentos. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . 161 
a) de sessões legislativas anteriores ....... .. . ... . ..... 161 
b) da presente sessão legislativa ... ... ..... . ..... ..... 162 
c) súmula . . ... . . .. . .... . ..... . .... .... . .. . ....... 173 

0.5 .7 - Pareceres ... . . . ... . . . .. . .... ... ... . . ... . . ..... . ... 175 
0.5 .8 - Escolha de Autoridades. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .... . . 177 

E - O Senado Federal em suas Relações com outros Orgãos ... . ..... . . . . . . . . . 181 
E.I - Elementos de Ligação . . . .. . .... . .... ... . . . .. . .. . .... ... . . . . . 181 
E.2 - Jornalistas Credenciados . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . ... . 183 

IV ADMINISTRAÇÃO INTERNA . .... . ..... . ............ . .......... . . . .. . 185 

F - Mesa e Comissão Diretora ....... . .............. . .. . . .. ... . .. .. . . .. . 187 
F. I-AtodaMesa .. ........... .... . .. . .. . . .. . ... . .. ..... ... .. .. . 187 
F.2 - Atos da Comissão Diretora ... . ... .. . . .. . . . .. .. .... .. ... . . . . . 189 
F.3 - Atos do Presidente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . 191 
F.4 - Atos do Primeiro-Secretârio ........... . . . ....... .. . . . . . ...... 195 
F.5 - Decisões da Comissão Diretora - "Resenha" ........ . . . . . . . . . . . 197 

G - Orgãos Auxiliares . .. . ........... .... .......... . . . .. .... .. . ....... . 203 
G . I - Orgãos de Assessoramento Superior ... ........ . . . .... . . .. . . .. . 203 

G . l.l - Secretaria-Geral da Mesa . .. . . . . ...... . . . . ....... .. . 203 
a) Gabinete e Seção de Administração . . ........... . . . 203 
b) Subsecretaria de Coordenação Legislativa .. . .. . . . .. 203 
c) Subsecretaria de Expediente ... .. . .. . . ... ...... . . . 205 

G .1.2 Assessoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 
a ) Gabinete e Seção de Administração . .... . . . . .. . .. . . 207 
b) Subsecretaria Técnica e Jurídica ...... .. . . . .. . . . . . . 207 
c) Subsecretaria de Orçamento . ............ . .. . .... . 207 
d) Resumo . ... ... . ... . .. ..... .... . . . .... . ... . .. .. 208 

G . I.3 Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas .... . ... 209 
a) Exposição .. . . ... .... . ..... .. . . ... . ......... ... 209 
b) Seção de Administ ração ....... . ... ... ....... _. . . . . . 209 
c) Subsecretaria de Divulgação .. . . . ..... . . . . . . . . ... . 210 
d) Subsecretaria de Relações Públicas ... . .. . .. .. . . .. . 212 

G.1.4 - Consultoria-Geral .... .... . ............ . ... .... .. . . 215 
G .2 - Orgãos Supervisionados ... .. . .. .. .... . ... . . ....... .. .... . . .. 217 

G .2.1 - Centro de Informâtica e Processamento de Dados ....... 217 
G .2.2 - Centro Grâfico . . . . . . . . ........... . .. . . . . ... . . .. . .. 219 

G .3 - Orgão Especial - Representação do Senado Federal no Rio de 
Janeiro ........... ... .. .. . . ........ . ... . ........... . . .. .. . 221 

L 



Pág. 

G.4 - Orgão Superior de Planejamento e Controle .. . ...... . ..... .. ... 225 
G .4.1 - Conselho de Administração . .. . .... . . ... . . .. ..... ... 225 

G.5 - Orgão Central de Coordenação e Execução ....... ... . .. ........ 227 
G.5.1 - Diretoria-Geral . .... . . .. . . . ... . .... . .... . . ...... .. 227 

a) Gabinete . . . .. . ..... . . .. . . . . ... .. . . ...... ..... . 227 
b) Auditoria . .. .. . . .. . .. .... . . ........ . .. . .. .. .. .. 227 
c) Seção de Telex e Telefonia ... . . ..... . .. . ... . .. . .. . 227 

G .5.l.l - Secretaria Administrativa ... . .. .... . ... .. ... . .. . . . 229 
a) Seção de Protocolo Administrativo . . ... . .. ... . . .. 229 
b) Subsecretaria de Pessoal ... . ............ . .. . .... 230 
c) Subsecretaria Financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 233 
d) Subsecretaria de Patrimônio .. . .... . . . .......... 237 
e) Subsecretaria de Arquivo .. ..... . . . .......... . . . 238 
f) Subsecretaria de Anais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 
g) Subsecretaria de Serviços Especiais ........ . .... .. 240 

G.5.1.2 - Secretaria Legislativa .. ........... .. . . . ... .. .. . . . . 249 
a) Gabinete ... .. .... ........... . .. . ... ......... . 249 
b) Subsecretaria de Comissões . . . . . ... . ....... . . ... 249 
c) Subsecretaria de Taquigrafia . . . . ... . ... ...... . .. 252 
d) Subsecretaria de Ata .... ..... .... ... . .... . . .. .. 253 

G.5 .l.3 - Secretaria de Informações . .... .. ....... . .. .. ...... 255 
a) Serviço de Controle de Informação . . . ..... . . . ... . 255 
b) Setor de Microfilmagem .. . ...... . . . ... . . . .. .. .. 255 
c) Subsecretaria de Biblioteca ....... .... .. . ..... . . . 256 
d) Subsecretaria de Análise .... . . . .. . ....... . . . . ... 257 

G .5.1.4 - Subsecretaria de Edições Técnicas .. . . .... . .. ....... 261 
G .5.1.5 - Subsecretaria de Assistência Médica e Social .. . .. .. ... 263 
G .5 .1.6 - Subsecretaria de Serviços Gerais .......... . . . ...... . 273 
G.5.1 .7 - Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção 

Eletrônica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 
G .5.2 - Vice-Diretoria Legislativa ..... . ... .. ...... ..... . ... . 279 

V - O CONGRESSO NACIONAL REUNIDO ..... .... . . ... .. . ... . ... . ....... . 281 

A - Sessões realizadas . .... .. . . .... . . . ..... . ... . . . .. . ...... .... . .. . . . . . 283 

B - Comissões Mistas ... . . . . . ...... .. .. ..... . .... . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . 285 
B. I - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito .. .. ...... . . .. .... .... 285 

C - Matéria Legislativa ... ....... ... . .............. . .... . .. . . .... . . . ... 287 
C.I - Propostas de Emendá à Constituição . ..... . .. .. . .. . . .... ... . . . 287 

a) da sessão legislativa anterior ......... . .. ... . .. . . . ... . . . . ... 287 
b) desta sessão legislativa ..... .. . .. . . . . . ... .... . . ... . ... . .... 288 

C.2 - Projetos de Lei ..... . ... ... .... . . . . . . . . ... . .... . ....... ..... 291 
a) da sessão legislativa anterior . . . .. ... . .. . ....... .. .. . ... . . . . 291 
b) desta sessão legislativa ... ... . .. . .. .. .... ...... . .. .•... .. . . 291 

C.3 - Projetos de Decreto Legislativo ... . .. . .. . . . . ... . .. . ... . ..... . . 295 
C.4 - Mensagem agurdando leitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 
C.5 - Propostas de Delegação Legislativa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
C.6 - Vetos Presidenciais ... . ... . .. . .... . . .... . . . .... . .. ... .. .. . .. 305 

C.7 - Requerimentos ........ ... . .... . .. . ..... . ... . . . . ..... 307 

D - Participação dos Senhores Senadores nos Trabalhos . .. ... . . ............ 309 

VI - COLÉGIO ELEITORAL . ....... ..... . . .... . . .... ...... ....... ....... .. . 311 



I - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 



I APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

o presente relatório registra, em resumo, os trabalhos realizados na 4' sessão legisla
tiva ordinâria da 8' Legislatura. 

Em capítulo separado, a Presidência fez, ainda, registrar, em resumo, as providências 
tomadas pela Mesa do Senado Federal no que se refere à eleição, pelo Colégio Eleitoral, 
do Presidente e do Vice-Presidente da República, realizada a 15 de outubro de 1978. 

Na apresentação do documento, não poderia a Presidência deixar de assinalar o pe
sar da Casa pelo falecimento de três eminentes figuras da vida parlamentar brasileira - o 
Senador Danton Jobim, da Representação do Estado do Rio de Janeiro, o Senador Domí
cio Gondim, representante do Estado da Paraíba e, ainda, do Senador José Esteves, da 
Representação do Amazonas. 

A eles, que dedicaram a vida à causa pública, a homenagem de saudade e reconheci
mento do Senado Federal. 

- 9 -



II - INSTALAÇÃO DA SESSÃO 
LEGISLA TIV A 



II - INSTALAÇÃO DA SESSÃO 
LEGISLA TIV A 

Às 15 horas do dia I q de março, sob a Presi
dência do Senhor Senador Petrônio Portella, Presi
dente do Senado Federal, iniciou-se a sessão sole
ne do Congresso N acionai destinada à instalação 
da 4' Sessão Legislativa Ordinária da 8' Legislatu
ra, presentes altas autoridades civis e militares e 
membros do Corpo Diplomático. 

Na oportunidade, o Senhor Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
General Golbery do Couto e Silva, fez a entrega 
da Mensagem atravês da qual Sua Excelência, o 
Senhor Presidente da República:, dava conheci
mento ao Congresso Nacional dos principais fatos 
de sua administração no ano de 1977. 

Entregue a Mensagem, o Senhor Presidente 
Petrônio Portella proferiu as seguintes palavras: 

Srs. Presidentes Marco Maciel e Thompson 
Flores, Srs. Ministros de Estado, Srs. Presidentes 
Francelino Pereira e Ulysses Guimarães,. Srs. Ofi
ciais-Generais, demais excelentíssimas autorida
des, Srs. Congressistas, minhas Senhoras e meus 
Senhores. 

Presido a esta sessão inaugural do Congresso 
sob a emoção de quem sabe do quanto lhe serão, 
no presente período legislativo, acrescidas as res
ponsabilidades. 

Alêm das preocupações do nosso mandato 
que são muitas e das exigências do bom desempe
nho do oficio, não raro, menos aferido pela eficiên
cia da ação politica que pelo estrepitoso declamar 
de sonoras frases ou de violentas apóstrofes com o 
que não se enriquece nem a literatura, nem a politi
ca imp3cm-sc-nos deveres de suma importância 
com a República. 

Vivemos, faz muito, com os olhos postos em 
1978. Uns, prenunciando as desgraças, num fata
lismo destrutivo; outros, pelas interrogações, 

criando hipóteses improváveis, para ensejarem res
postas dubitáveis e comprometedoras do processo 
democrático. 

Sob esses pretextos urdidos, altearam-se as 
vozes da intolerância e se empenharam na tarefa 
de obstar o permanente entendimento da classe po
lítica, democraticamente dividida, mas com o de
ver de não perder a consciência do destino co
mum. Os partidos nos separam, mas a Nação nos 
une e congrega para serviços eminentes e indispen
sáveis; somos pequenos demais ante sua grandeza, 
e seríamos mesquinhos se não nos entregássemos 
às missões para que ela nos convoca. 

Felizmente, Senhores, esta ê a convicção da 
maioria acima das facções. E por isso foi possível 
à prudência preparar o terreno obstruído pela 
ação predatória de alguns. Os poucos não compro
meteram quantos - e são muitos - trabalharam 
em plena consciência de que o caminho para paci
ficar e construir ê o da conciliação. 

O ano tão esperado chegou. Nele estamos e 
vamos trabalhar, cabendo parte considerável do 
êxito ao que soubermos, com lucidez e desprendi
mento, realizar. 

O que pretendemos venha a ser objeto de nos
sa deliberação será exaustivamente discutido e sei 
que constitui causa de todos nós. 

Não os convidaria para o trabalho de magia 
do qual saíssem de nossas mãos instituições perfei
tas a serviço de uma sociedade plenamente desen
volvida, que ainda não somos. Faleceriam seus 
pressupostos e cairíamos nas frustrações do passa
do. 

As instituições políticas hão de ter assentadas 
as raízes no solo, para resistirem a todos os venda
vais. Não basta o transplante. Cultuemos os prin-
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cípios, não apenas lhes entoando hinos, mas crian
do estruturas capazes de preservã-Ios. 

Fomos vítimas, a História o diz, do formalis
mo muito ao gosto de elite especializada em falar 
sobre teses construídas em gabinetes, que redun
dam em favor de si própria . 

O trabalho longo e penoso, apenas, começa
rã, agora, e hã de continuar abrindo espaços à le
gião dos marginalizados, que essa é a grande cru
zada em favor dos direitos humanos. 

O Brasil vive momentos auspiciosos do mais 
abrangente debate sobre o destino de suas institui
ções e são muitos os que dele, intensamente, parti
cipam. Hã os que, perdidos nas abstrações, negam 
as evidências para afirmarem o primado de deva
neios, se não de sonhos; hã os que negam tudo, 
exaurindo a contribuição no ato de negar; hã ain
da os que descrêem na força do Direito a unir, em 
harmonioso e feliz encontro, o Estado e a Nação. 

Estes são poucos, não obstante a audãcia que 
é grande e a pretensão que é desmedida ao se pro
clamarem intérpretes da Nação. Para isso, malsi
nam o processo eleitoral de que se valeram, sem 
protesto, e preconizam fórmulas equívocas de con
sulta popular. 

Mas o que marca o momento histórico brasi
leiro é a decidida participação de todos os segmen
tos sociais, através de lideranças lúcidas, objetivan
do o aperfeiçoamento do regime. Não é hora dos 
que negam, mas dos que crêem; nem dos que des
tróem, mas dos que aspiram a construir . 

Não nos deixemos aprisionar pelo formalis
mo enganoso que invoca o nome do povo, mas 
não lhe serve os interesses, antes devemos ir ao en
contro de todas as camadas sociais, buscando as 
provisões que aliviem as tensões, componham an
te o embate os interesses em colisão para, afinal , 
modelarmos a sociedade livre e aberta e, por isso, 
justa. 

Contemplo este Plenãrio e honra-me vê-lo ri
co pelas individualidades que engrandecem a vida 
pública, democrãtico, pela pluralidade de aspira
ções e tendências em confronto tempestuoso ou 
tranqUilo, a comprovarem, em dinâmica incessan
te e fecunda, as excelências do Poder Legislativo. 

Contemplando-o medito sobre seu destino e 
feliz o bendigo, pelo que é e muito mais pelo que 
deve ser no plano da vida institucional, onde se 
guardam os caros valores do regime democrãtico. 

Ao contemplá-lo, sou tentado a ver a cami
nhada de outros povos, que, golpeados, o perde
ram ou, nos descaminhos, o desfiguraram. Deles, 
a paz desertou e o equilíbrio social é mera ilusão 
da força hipertrofiada que, em vão, tenta substi
tuir os valores que emprestam sentido ético e jurí
dico às instituições. 

Neste Plenário, se abriga a Nação em seus ob
jetivos e ideais. No tumulto aparente de suas Ses
sões, registram-se da vida social o ostensivo e o 

oculto, assinalando-se, desde o sumamente peque
no ao evidentemente grande, e nisto reside sua 
grandeza marcada pela representatividade. 

As postulações ignoradas pelo público junto 
ao Executivo e as demandas mais virulentas dos ci
dadãos - perante a Justiça - aqui têm a resso
nância que se empresta à causa de todos. 

Somos um pequeno mundo onde cabe, pela le
gitimidade da representação, o universo social , em 
toda a força de sua inesgotãvel dinâmica. 

Lã fora nem sempre as vontades se encon
tram e, então, avulta ainda a valia de nossa fun
ção; encontrar os caminhos da conciliação, fixar 
as normas do convívio harmonioso, para, elevan
do-nos sobre grupos e regiões, facções ou interes
ses, sermos dignos do mandato. 

Nossa instituição, Senhores Congressistas, 
tem um inimigo permanente: o radical. Ele não 
convive, isola-se ou se confina em grupos para ata
car e destruir. 

Fala em liberdade, quando precisa dela para, 
impunemente, dizer tudo, mas é o primeiro a des
truí-la quando tem os instrumentos de poder ao 
seu alcance. 

A verdade é dele se não ele próprio e deve ser 
imposta a todos . Os que não crêem merecem a con
denação irrecorrível. 

Esta Casa, pelo que é, repele o radical e con
dena o fanatismo. Um nasce do outro e ambos 
perturbam o trabalho dos que, sendo políticos, to
mam os caminhos próprios e usam os instrumen
tos úteis, atribuindo ao processo democrãtico a va
lidade necessãria a que viva em paz a Nação . 

Creio no Legislativo e proclamo anacrônicos 
os profetas do seu declínio. 

Quando os povos ganham consciência dos 
seus direitos e os homens se humanizam no seio de 
sociedades justas, cresce a importância do Poder 
Legislativo. 

Evidencia-se, aqui, tudo que de falso se oculte 
no meio social. Não há vulnerabilidade que se es
conda, carência que não se registre, erros que não 
se assinalem. 

Em seus Anais, marcam-se os tempos de as
censão ou descenso da História da Nação . 

Somos o poder sem força material, sem os 
meios de efetivar os atos de que resultem o bem-es
tar e o conforto imediato do cidadão; apesar da 
nossa destinação original, somos apenas parceiros 
na atividade legislativa, mas somos o poder contra 
o qual a força fora da lei investe, os fanatismos 
monopolizadores da verdade e da virtude agridem 
e combatem. 

Conosco nasce a Democracia e ela vive onde 
e como vivemos. Quando se nega a instituição, 
ilustrando-se com erros e descaminhos indivi-
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duais, pretende-se alvejar os princípios democráti
cos de que o Poder Legislativo é o sustentáculo 
mais forte, apesar de sua aparente fraqueza . 

A força de sua origem e a nobreza de sua mis
são conferem-lhe grandeza que resistirá aos tem
pos e aos desafios. 

O mais depende de nós. Do que somos. Do 
que representamos e queremos. Do que dissemos 
ontem ao povo ao lhe perdirmos o voto e do que 
dissermos hoje em seu nome, neste Plenário. 

O cumprimento do dever, exclui as conces
sões que iludem, mas suscitam os aplausos; antes, 
exige a coragem das decisões, nem sempre popula
res, mas salvadoras. 

Estamos em 1978. Recusamos os apelos indi
vidualistas dos que desrespeitam o povo a pretexto 
de defender-lhe os direitos. 

Temos as responsabilidades de liderança que 
nos impõe descortino, determinação e invencível 
capacidade de luta incompatíveis com os apelos 
demagógicos e as exibições de pessimismo estéril. 
Não somos tecnocratas que se abstraem da realida
de, antes, nela. nos inspiramos para os trabalhos 
de criação. 

Se defendemos o regime democrático, deve
mos utilizar-lhe os instrumentos para as mudanças 
que a nossa vontade mobilizada puder alcançar. 
As transformações qualitativas, neste clima, não 
serão obras de minorias, nem mesmo de maiorias, 
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mas de um consenso geral, a confundir-se com a 
vontade da própria Nação. 

Denrro em pouco estaremos a discutir proble
mas institucionais, visando a lhes dar solução. im
põem-se aperfeiçoar o processo democrático, meta 
que, com clarividência, vem sendo perseguida pelo 
Presidente Ernesto Geisel, homem de estado que, 
à medida em que se lhe esgota o mandato, mais se 
vê honrado pelo prestígio e pelo respeito do povo 
brasileiro. 

As reformas matcarão a vida do País, dando
lhe mecanismos embasados nos melhores princí
pios jurídicos que, protegendo a liberdade do indi
víduo, não comprometam a tranqüilidade social. 

Senhores Congressistas: 

Como disse, emocionado, dou por inaugura
dos os nossos trabalhos. Sei que teremos dificulda
des sem conta, mas sei do patriotismo que empol
ga esta Casa e o espírito público há de marcar-lhe 
a vida neste período. O Brasil precisa de nós e ape
nas para servi-lo - e somente a ele - haveremos 
de entregar-nos a um labor intenso. Não deslus
trando as tradições desta Casa, estaremos marcan
do, com decisões adequadas e oportunas, o futuro 
do nosso País. 

Creio em nosso ofício . No nosso trabalho . 
Em nossa instituição. Creio, Senhores, neste Po
der, em favor do qual peço as bênçãos do Deus To
do Poderoso e a confiança do povo brasileiro. 



III - O SENADO FEDERAL 

Na Quarta Sessào Legislativa Ordinária 
da 8' Legislatura 



A - COMPOSIÇÃO 

Representando os Estados da Federação, integraram a composição do Senado Federal, 
na 4' Sessão Legislativa da 8' Legislatura, 65 Senadores, sendo 45 da Aliança Renovadora Na
cional e 20 do Movimento Democrãtico Brasileiro. 

A.I - REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA POR ESTADO 

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

Senadores 
Jos~ Guiomard 
Altevir Leal 

Braga J únior-
Jo~ Lindoso 

Cattete Pinheiro 
Renato Franco 
Jarbas Passarinho 

Jo~Sarney 

Alexandre Costa 
Henrique de La Rocque 

Fausto Castelo-Branco 
Helvídio Nunes 
Petrônio Portella 

Wilson Gonçalves
Virgílio Tãvora 

Dinarte Mariz 
Jes~ Freire 

Milton Cabral 
Domício Gondim-

Murilo Paraíso 

Arnon de Mello 
Luiz Cavalcante 
Teotônio Vilela 

(0) Ver alteração na representação 

Estado 
Acre 

Amazonas 

Parã 

Maranhão 

Piauí 

Cearã 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Senadores 
Lourival Baptista 
Augusto Franco 

Ruy Santos 
Heitor Dias 
Luiz Viana 

Eurico Rezende 
João Calmon 

Vasconcelos Tôrres 

Magalhães Pinto 
Gustavo Capanema 

Otto Lehmann 

Benedito Ferreira 
Osires Teixeira 

Italívio Coelho 
Saldanha Derzi 
Mendes Canale 

Mattos Leão· 
Accioly Filho 

Otair Becker 
Lenoir Vargas 

Daniel Krieger 
Tarso Dutra 

Estado 
Sergipe 

Bahia 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

São Paulo 

Goiãs 

Mato Grosso 

Paranã 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 

(00) Com O ralecimento do nobre Senador Jos~ Esteves, que se encontrava arastado do mandato, o suplente 
em .. crcicio, Senador Braga Júnior, assume, em caráter definit ivo, o mandato de Senador pelo Estado do 
Amazonas, a partir de 2 de março. 
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MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

Senadores Estado Senadores Estado 

Adalberto Sena Acre Nelson Carneiro Rio de Janeiro 

Evandro Carreira Amazonas 
Benjamim Farah 
Danton Jobim-

Mauro Benevides Ceará 

Agenor Maria Rio Grande do Norte Itamar Franco Minas Gerais 

Cunha Lima Paraíba Franco Montoro São Paulo 

Marcos Freire Pernambuco 
Orestes Quércia 

Gilvan Rocha Sergipe Lázaro Barboza Goiás 

Dirceu Cardoso Espírito Santo Leite Chaves Paraná 

Roberto Saturnino Rio de Janeiro Evelásio Vieira Santa Catarina 

Amaral Peixoto 
Paulo Brossard Rio Grande do Sul 

(.) Ver alteração na representação 
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A.2 - ALTERAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 

o Senado Federal inaugurou a 4' Sessão Legislativa Ordinária da 8' Legislatura desfalcado de uma de 
suas mais eminentes figuras, o saudoso Senador Danton Jobim, falecido a 26 de fevereiro . 

Para preencher a sua vaga foi convocado o respectivo suplente, Senador Hugo Ramos, empossado no 
dia 8 de março, passando a integrar, na bancada do MDB, a representação do Estado do Rio de Janeiro. 

A 17 de maio a representação do Senado foi novamente alterada com a efetivação da renúncia do Sena
dor Mattos Leão . 

Declarado vago o cargo de Senador pelo Estado do Paraná, foi convocado e tomou posse do mandato, 
no dia 23 de maio, o nobre Senador Vilela de Magalhães. 

Atingido o Senado com o desaparecimento de mais um de seus ilustres membros, o nobre Senador Do
mício Gondim , falecido no dia 4 de junho e, não havendo suplente a convocar, o Estado da Paraíba ficou 
com apenas dois representantes, em face das disposições do art. 36, § 10, da Constituição, que veda a reali
zação de eleição para o preenchimento de vaga quando esta ocorrer a menos de 15 meses do término do 
mandato Parlamentar. 

Efetivada a renúncia do ilustre Senador Wilson Gonçalves, nomeado Ministro do Tribunal Federal de 
Recursos , foi convocado e tomou posse do mandato, no dia 22 de novembro, o respectivo suplente, Sena
dor Ernando Uchôa, que passou a integrar, na bancada da ARENA, a representação do Estado do Ceará . 
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A.3 - COMUNICAÇOES DE AFASTAMENTO DOS TRABALHOS DA CASA 

Para afastamento do País, nos termos regimentais, foram encaminhadas à Presidência da Casa as 
seguintes comunicações: 

João Calmon - de 27 de dezembro de 1977 a 28 de janeiro de 1978; 
de 24 a 27 de fevereiro; 
dia 22 de maio; 
de 25 a 29 de maio; 
de 17 a 25 de outubro; e 
de 16 a 23 de novembro. 

Milton Cabral - de 19 de dezembro de 1977 a 17 de janeiro de 1978; 
de6a 13 de setembro. 

Italivio Coelho - meses de janeiro e fevereiro . 

Eurico Rezende - de 3 a 9 de fevereiro . 

Jos~ Sarney de 18 a 27 de maio. 

Renato Franco mês dejulho. 

Accioly Filho mês de outubro. 

Para o Ciclo de Extensão sobre o Problema Demográfico, promovido pela Escola Superior de Guerra 
no período de 5 a 16 de junho, a Presidência designou o Senhor Senador Benjamim Farah. 
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A.4 - LICENÇAS 

o Senado concedeu licença para tratar de interesses particulares, nos termos do ar!. 47, inciso 11, do 
Regimento Interno, aos seguintes Senhores Senadores: 

Jessé Freire Requerimento n9 114/78, período de 15 a 26 de maio. 

Osires Teixeira Requerimento n9 126/78, período de I g a 24 de maio. 
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B-DIREÇÃO 

A Comissão Diretora, a quem compete exercer a administração interna do Senado Federal, é constituí
da dos titulares da Mesa que é, observadas as normas constitucionais e regimentais, eleita nas reuniões 
preparatórias que antecedem a instalação da I' e 3' sessões legislativas ordinárias de cada Legislatura, para 
um mandato de dois anos. 

Dessa forma, dirigiu a Casa nesta 4' Sessão Legislativa a Mesa eleita a 28 de fevereiro de 1977 que, 
juntamente com os Suplentes, completa o segundo ano de mandato assim constituída: 

Presidente: 
19-Vice-Presiden te: 
29-Vice-Presidente: 
19-5ecretãrio: 
29-Secretãrio: 
39-Secretãrio: 
49-Secretãrio: 
Suplentes: 

Petrônio Portella 
José Lindoso 
Amaral Peixoto 
Mendes Canale 
Mauro Benevides 
Henrique de La Rocque 
Renato Franco 
Evandro Carreira 
Otair Becker 
Aitevir Leal 
Braga Junior 
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c - LIDERANÇAS 

Nos termos do disposto no ar!. 64 do Regimento Interno, os dois Partidos Políticos - Aliança Reno
vadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro - que representam no Senado Federal a Maioria e 
a Minoria, respectivamente, indicaram à Mesa seus Líderes em documentos subscritos pela maioria de seus 
Membros. 

Os Senhores Líderes, por sua vez, comunicaram à Mesa, no prazo regimental, as indicações para as 
respectivas Vice-Lideranças, ficando o Colégio de Líderes nesta Casa assim constituído: 

Liderança da Maioria 

L1DER - Senador Eurico Rezende 
VICE-LIDERES - Senadores: 

Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão (*) 
Osires Teixeira 
OUo Lehmann 
Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

Liderança da Minoria 

L1DER - Senador Paulo Brossard 
VICE-LIDERES - Senadores: 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 
Leite Chaves 
Marcos Freire 
Evelásio Vieira 

(0) Substituído pelo Senador Jarbas Passarinho, conforme comunicação da Liderança em 12 de junho. 
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D - o SENADO FEDERAL EM FUNCIONAMENTO 

D.I - SESSOES REALIZADAS 

o Senado Federal fez realizar 204 sessões plenárias, sendo: 

129 
71 
4 

Deixaram de ser realizadas 46 sessões ordinárias em virtude de: 

ordinárias 
extraordinárias 
especiais 

Realização de sessão especial do Senado Federal . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional .. .. . .. .. ........ . . . .. .... . . .. ..... 2 
Requerimento ............ .. ..... . . . . .. . . ..... ........ . .. . . .. . . ... ..... . ..... . ...... 7 
Falta de quorum .. .. . .... ...... .......... .. . . .. .. ........ . ... . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .... 33 
Encerramento dos trabalhos da presente sessão legislativa . . . . . .. . .. . ......... . . . ... . . . ... . 

Como homenagem de pesar, foram levantadas as seguintes sessões: 

Em 2-3-78 - Falecimento do Senador José Esteves 
Em 3-3-78 - Falecimento do Senador Danton Jobim 
Em 5-6-78 - Falecimento do Senador Domício Gondim 
Em 7-8-78 - Falecimento do Papa Paulo VI 
Em 3-10-78 - Falecimento do Papa João Paulo I 

Em virtude de requerimentos aprovados pelo Plenário . fo ram realizadas as seguintes sessões 
especiais: 

Req. Autor 

1 Braga Junior e outros 
4 Benjamim Farah e outros 

148 Cunha Lima e outros 

263 Petrôn io Portella e outros 

Data 

17-03-78 
03-05-78 
29-11-78 

20-09-78 

Finalidade 

Reverenciar a memória do Senador José Esteves 
Reverenciar a memória do Senador Danton Jobim 
Reve renciar a memória do Senador Dom ício 
Go ndim 
Homenagear o Supremo Tribunal Federal, no Ses
quicenten ário de sua criação 
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Ainda em virtude de requerimentos aprovados pelo Plenário, o expediente de várias sessões foi 
dedicado a homenagens e comemorações: 

Req. Autor 

22 Vasconcelos Torres e outros 

21 José Sarney e outros 
5 Ruy Santos e outros 

229 Eurico Rezende e outros 

228 Benjamim Farah e outros 

338 Henrique de La Rocque 
e outros 

341 Petrônio Portella 
e outros 

312 Henrique de La Rocque 
e outros 

Data 

26-04-78 

27-04-78 
11-05-78 

25-08-78 

30-08-78 

27-11-78 

30-11-78 

19-12-78 

Finalidade 

Homenagear o jornal O Fluminense, pelo trans
curso do centenário de sua fundação. 
Reverenciar a memória do Professor Vicente Ráo 
Reverenciar a memória do Ministro Aliomar 
Baleeiro. 
Homenagear o Duque de Caxias, Patrono do Exér
cito Brasileiro, na data significativa do "Dia do 
Soldado". 
Reverenciar a memória do Presidente Getúlio 
Vargas. 

Reverenciar a memória dos mortos da Intentona 
Comunista de 1935 

Homenagear a Previdência Social brasileira 

Reverenciar a memória do Professor Nehemias 
Gueiros 
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0.2. - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

0.2.1 - Missões do Senado 

Na presente Sessão Legislativa, a Presidência teve oportunidade de designar, para representar o Sena
do em eventos de interesse Parlamentar, realizados no exterior e no País, os seguintes Senhores Senadores: 

Helvídio Nunes 

Accioly Filho 
Nelson Carneiro 

Accioly Filho 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
Renato Franco 
Saldanha Derzi 

Otair Becker 
. Leite Chaves 

Amaral Peixoto 
Benjamim Farah 
Nelson Carneiro 
Vasconcelos Torres 

a) NO EXTERIOR 

b)NO PAIS 

Delegação do Parlamento Latino Americano à reunião das Co
missões de Integração Cultural e Educação e Direitos Humanos, 
realizada em Paramaribo, de IS a 2S de março. 

Delegação do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar à 
122' Reuniilo do Conselho Interparlamentar, realizada em Lis
boa, de 27 de março a 19 de abril. 

Delegação do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar à 
6S' Conferência Interparlamentar, realizada em Bonn, de S a 13 
de setembro. 

Delegação do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar 
de Turismo, à Segunda Reuniilo de Membros Afiliados da Orga
nização Mundial de Turismo, realizada em Madri, Espanha, 
nos dias 26 e 27 de outubro. 

Representação do Senado nos funerais do Senador Danton Jo
bim, falecido em 26 de fevereiro . 

0 .2.2. - Missões do Executivo 

O Senado Federal concedeu , ainda, licença para aceitarem missões, para as quais foram designados pe
lo Poder Executivo, aos seguintes Senhores Senadores: 

Petrônio Portella Integrante da Comi tiva Presidencial que visitou o México, no pe
ríodo de 14 a 19 de janeiro . 
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Jessé Freire 
Virgílio Tãvora 

Pctrônio Portella 

Otto Lehmann 
M urilo Paraiso 
Braga Júnior 
Tarso Dutra 
Itamar Franco 
Cunha Lima 

Jessé Freire 

Integrantes da Comitiva Presidencial que visitou a República Fe
deral da Alemanha, durante o mês de março . 

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário em Missão Espe
cial, representando o Governo Brasileiro nas cerimônias que mar
caram o início do Pontificado de Sua Santidade o Papa João Pau
lo 11. 

Observadores Parlamentares à XXXIII Assembléia Geral das 
Nações Unidas, realizada em Nova Iorque. 

Integrante da Delegação Brasileira na VI Conferência lnterame
ricana de Ministros do Trabalho, realizada em Lima, Peru, de 27 
de novembro a 2 de dezembro. 
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D.3 - COMISSOES 

D.3.1 - Comissões Permanentes 

a) COMPOSiÇÃO 

Nesta 4' Sessão Legislativa, as Comissões Permanentes da Casa funcionaram com a mesma com
posição do ano anterior, com exceção daquelas que sofreram alterações em virtude de substituições efe
tuadas no decorrer do ano. 

Assim, os órgãos técnicos do Senado Federal atuaram na 4' Sessão Legislativa da 8' Legislatura com a 
seguinte composição: 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Titulares 
Otair Becker 
Benedito Ferreira 
Italívio Coelho 
Murilo Paraiso 
Vasconcelos Torres 

Agenor Maria 
Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Dinarte Mariz 
Saldanha Derzi 
Mattos Leão (*) 

Adalberto Sena 
Evelãsio Vieira 

(.) Substituído, em 23-5-78, pelo Senador Vilela de Magalhães. 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Titulares 
Heitor Dias 
Jarbas Passarinho 
Dinarte Mariz 
Teotônio Vilela 
Braga Junior 

Agenor Maria 
Evandro Carreira 

ARENA 

Suplentes 

MDB 
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Saldanha Derzi 
José Sarney 
Otair Becker 

Evelãsio Vieira 
Gilvan Rocha 



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

ARENA 
Titulares 
Accioly Filho 
Gustavo Capanema 
Daniel Krieger 
Eurico Rezende 
Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
Wilson Gonçalves 
Italívio Coelho 
Otto Lehmann 
Osires Teixeira 

Dirceu Cardoso 
Leite Chaves 
Nelson Carneiro 
Paulo Brossard 
Orestes Quércia 

(0) Substituído em 8-3-78 pelo Senador Jos~ Sarney. 

MDB 

Suplentes 
Benedito Ferreira (*) 
Mattos Leão (**) 
Vasconcelos Torres 
Milton Cabral 
Lenoir Vargas 
Arnon de Mello 

Franco Montoro 
Lâzaro Barboza 
Cunha Lima 

(") Substituído em 23-5-78 pelo Senador Vilela de Magalhães . 

COMISSÃO DO DISTRITO FÉDERAL 

Titulares 
Heitor Dias 
Murilo Paraiso 
Cattete Pinheiro 
Osires Teixeira 
Saldanha Derzi 
Wilson Gonçalves 
Virgílio Tâvora 
Alexandre Costa 

Itamar Franco 
Lâzaro Barboza 
Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Augusto Franco 
José Sarney 
Braga Junior 
Altevir Leal 
Luiz Cavalcante 

Evandro Carreira 
Nelson Carneiro 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

Titulares 
Milton Cabral 
Arnon de Mello 
José Guiomard 
Luiz Cavalcante 
Murilo Paraiso 
Vasconcelos Torres 
Dinarte Mariz 
Otair Bccker 

Franco Montoro 
Marcos Freire 
Roberto Saturnino 

(0) Substituído pelo Senador Heitor Dias, em 21-6-78 . 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Cattete Pinheiro 
Augusto Franco 
José Sarney 
Domício Gondim (*) 
Jarbas Passarinho 

Agenor Maria 
Orestes Quércia 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ARENA 
Titulares Suplentes 
Tarso Dutra Helvídio Nunes 
Gustavo Capanema Ruy Santos 
João Calmon Arnon de Mello 
Otto Lehmann Heitor Dias 
Jarbas Passarinho 
Cattete Pinheiro 

MDB 
Evelãsio Vieira Franco Montoro 
Paulo Brossard (*) Itamar Franco ( .. ) 
Adalberto Sena 

(' ) Substituído pelo Senador Itamar Franco, em 28-4-78. 
(U) Substituído pelo Senador Cunha Lima, em 28-4-78, tendo este sido substituído, em 17-10-78, pelo Senador Benjamim Farah. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Titulares 
Teotônio Vilela 
Alexandre Costa 
Wilson Gonçalves 
Domício Gondim (*) 
Helvídio Nunes 
Lenoir Vargas 
Mattos Leão (**) 
Ruy Santos 
Braga Junior 
Tarso Dutra 
Virgílio Tãvora 
Magalhães Pinto 

(' ) Substituído pelo Senador Saldanha Derzi , em 21-6-78. 

ARENA 

(" ) Substituído pelo Senador Vilela de Magalhães , em 23-5-78. 
(''') Substituído pelo Senador Otair Bccker, em 21-6-78. 

Paulo Brossard (*) 
Evelãsio Vieira 
Gilvan Rocha 
Roberto Saturnino 
Cunha Lima 

(' ) Substituído pelo Senador Franco Montoro. em 11 -4-78. 
(") Substituído pelo Senador Hugo Ramos, em 28-4-78. 

MDB 

Suplentes 
Cattete Pinheiro 
Heitor Dias 
Lourival Baptista 
Daniel Krieger 
José Guiomard 
José Sarney 
Saldanha Derzi (* .. ) 

Danton Jobim (**) 
Dirceu Cardoso 
Evandro Carreira 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Titulares 
J essé F rei Te 
Ruy Santos 
Lenoir Vargas 
Jarbas Passarinho 
Lourival Baptista 
Accioly Filho 

(') Substituído pelo Senador Caltete Pinheiro, em 21-6-78 . 

ARENA 
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Suplentes 
Braga Junior 
Virgílio Távora 
Osires Teixeira 
Domício Gondim (*) 



Franco Montoro 
Orestes Quércia 
Nelson Carneiro 

MDB 
Lázaro Barboza 
Cunha Lima 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

ARENA 
Titulares Suplentes 
Milton Cabral José Guiomard 
Domício Gondim (*) Murilo Paraiso 
Arnon de Mello Virgílio Távora 
Luiz Cavalcante 
Jarbas Passarinho 

MDB 
Dirceu Cardoso Gilvan Rocha 
Itamar Franco Franco Montoro 

(') Substituído pelo Senador Vilela de Magalhães, em 21-6-78. 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Titulares 
Helvídio Nunes 
OUo Lehmann 
Saldanha Derzi 

Danton Jobim (*) 
Adalberto Sena 

(') Substituído pelo Senador Hugo Ramos, em 28-4-78. 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Virgílio Távora 
Arnon de Mello 
Jarbas Passarinho 

Dirceu Cardoso 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

Titulares 
Magalhães Pinto 
Alexandre Costa 
Virgílio Távora 
Jessé Freire 
Arnon de Mello 
Saldanha Derzi 
José Sarney 
João Calmon 
Augusto Franco 
OUo Lehmann 

Danton Jobim (*) 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
Leite Chaves 
Nelson Carneiro 

(' ) Substituído pelo Senador Paulo Brossard, em 28-4-78. 
(O. ) Substituído pelo Senador Hugo Ramos, em 28-4-78. 
("') Substituído pelo Senador Heitor Dias, em 21-6-78. 

ARENA 

MDB 
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Suplentes 
Accioly Filho 
Fausto Castelo-Branco 
Helvídio Nunes 
Domício Gondim (***) 
Jarbas Passarinho 
Luiz Cavalcante 

Marcos Freire 
Paulo Brossard (*.) 
Roberto Saturnino 



COMISSÃO DE SAÚDE 

ARENA 
Titulllres 
Altevir Leal 
Ruy Santos 
Cattete Pinheiro 
Fausto Castelo-Branco 
Lourival Baptista 

Adalberto Sena 
Gilvan Rocha 

MDB 

Suplentes 
Saldanha Derzi 
Italívio Coelho 
Osires Teixeira 

Benjamim Farah 
Cunha Lima 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

Titulllres 
José Guiomard 
Vasconcelos Torres 
Virgílio Távora 
Augusto Franco 

Milton Cabral 

Adalberto Sena 
Benjamim Farah 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Alexandre Costa 
Braga Junior 
Dinarte Mariz 

Agenor Maria 
Dirceu Cardoso 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

Titulllres 
Lenoir Vargas 
Accioly Filho 
Augusto Franco 
Saldanha Derzi 
Heitor Dias 

Banjamim Farah 
Itamar Franco (*) 

(' ) Substituído pelo Senador Hugo Ramos, em 28-4-78 . 

ARENA 

MDB 

(" ) Substituído pelo Senador Adalberto Sena, em 28-4-78. 
(" ' ) Substituído pelo Senador Vilela de Magalhães, em 23-5-73 . 

Suplentes 
Alexandre Costa 
Gustavo Capanema 
Mattos Leào (***) 

Danton Job im (**) 
Lázaro Barboza 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E OBRAS PÚBLICAS 

ARENA 
Titulllres Suplentes 
Alexandre Costa OUo Lehmann 
Luiz Cavalcante Teotônio Vilela 
Braga Junior Wilson Gonçalves 
Lourival Baptista 
Mattos Leào (*) 

MDB 
Evandro Carreira Lázaro Barboza 
Evelásio Vieira Roberto Saturnino 

(') Substituído pelo Senador Vilela de Magalhães, em 23-5-78. 
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b) DIREÇÃO 

Dirigiram os trabalhos das Comissões Permanentes da Casa nesta Sessão Legislativa, comple
tando o segundo ano de mandato, os seguintes Senhores Senadores: 

Comissão 
Agricultura 
Assuntos Regionais 
Constituição e Justiça 

Distrito Federal 
Economia 
Educação e Cultura 
Finanças 
Legislação Social 
Minas e Energia 
Redação 
Relações Exteriores 
Saúde 
Segurança Nacional 
Serviço Público Civil 
Transportes, Com unicações 
e Obras Públicas 

Presidente 
Agenor Maria 
Dinarte Mariz 
Daniel Krieger 

Wilson Gonçalves 
Marcos Freire 
João Calmon 
Paulo Brossard (*) 
Jessé Freire 
Jarbas Passarinho 
Adalberto Sena 

Magalhães Pinto 

Ruy Santos 
Milton Cabral 
Benjamim Farah 
Lourival Baptista 

CO) Substitu ído pelo Senador Franco Montara. em 13-4-78 . 
COO) Substituído pelo Senador Saldanha Derzi . 
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Vice-Presidente 
Otair Becker 
Evandro Carreira 
Accioly Filho 
Leite Chaves 
Itamar Franco 
Vasconcelos Torres 
Evelásio Vieira 
Domício Gondim (**) 
Orestes Quércia 
Luiz Cavalcante 
Helvídio Nunes 
Saldanha Derzi 
Nelson Carneiro 
Altevir Lea l 
Augusto Franco 
Lenoir Vargas 
Alexandre Costa 



0.3.2 - COMISSÃO ESPECIAL 

Em cumprimento à norma contida no art. 389 do Regimento Interno, que sujeita a tramitação especial 
os projetos de código, a Presidência, de acordo com as indicações das Lideranças, designou a Comissão Es
pecial incumbida de estudar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1978, que "dispõe 
sobre o Código de Processo Penal". 

Obedecido o critério da proporcionalidade partidária, a Comissão ficou com a seguinte composição: 

ARENA - Senadores 
Accioly Filho 
Eurico Rezende 
Wilson Gonçalves 
Helvídio Nunes 
Otto Lehmann 
Henrique de La Rocque 
Gustavo Capanema 
Osires Teixeira 

MDB - Senadores 
Leite Chaves 
Franco Montoro 
Paulo Brossard 

A Presidência determinou, ainda, que ao Projeto fossem anexadas as proposições em curso ou sobresta
das, que versam sobre matéria correlata. Assim, passaram a tramitar conjuntamente os seguintes projetos: 

- Projetos de Lei da Câmara n9s 64/74 e 25/75 
- Projetos de Lei do Senado n9s 89/73 e 36/75 . 

Na I' Reunião, destinada à instalação da Comissão. foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, res
pectivamente, os Senhores Senadores Leite Chaves e Olto Lehmann. 

Em seguida, foram designados o Relator-Geral, Senador Accioly Filho e os Relatores-Parciais, Sena
dores Henrique de La Rocque, Franco Montoro, Wilson Gonçalves e Olto Lehmann. 

Através do Requerimento n9 123/78, aprovado pelo Plenário, o ilustre Presidente da Comissão solici
tou a dilatação, em dobro, dos prazos previstos no citado art. 389 . Dessa forma, fixou-se em 2 de agosto o 
prazo fatal para apresentação de emendas, no qual , foram oferecidas as seguintes, num total de 42: 

Senador Olto Lehmann 

Dirceu Cardoso 
Nelson Carneiro 
Helvídio Nunes 
Eurico Rezende 
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I a 7 
8 a 20 

21 a 34 

35 a 41 
- 42 



Entretanto, na Sessão do dia 6 de setembro, foi lida e deferida pela Presidência a Mensagem n9 179, de 
1978 (n9 295 na origem), com a qual o senhor Presidente da República solicitou a retirada, para reexame, 
da Mensagem n9 159, de 10 dejunho de 1975, relativa ao Projeto de Lei da Câmara n9 5/ 78. 

Determinado o arquivamento da proposição, a Comissão Especial teve suas atividades encerradas, pas
sando os projetos de Lei que com ela tramitavam em conjunto a seguir seu trâmite normal. 

0.3 .3. - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pela Resolução n9 69, de 1978, subscrita pelo nobre 
Senhor Senador Paulo Brossard e mais 23 outros Senhores Senadores e publicada no Diário do Congresso 
Nacional- Sessão 11, de 22 de setembro, nos termos do art. 170, letra a. do Regimento Interno, destinada a 
investigar os fatos revelados pela revista alemã Der Spiegel. amplamente divulgados pela imprensa brasi
leira, e relacionados com a execução do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. 

A Presidência, de acordo com as disposições regimentais, acolhendo as indicações das Lideranças, de
signou os seguintes Senhores Senadores para integrarem a referida Comissão: 

ARENA - Senadores 
Jarbas Passarinho 
Caltete Pinheiro 
Lourival Baptista 
Alexandre Costa 
Italívio Coelho 
Otto Lehmann 

MDB - Senadores 
Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Dirceu Cardoso 

Na reunião de instalação da Comissão, ocorrida no dia 4 de outubro, foram eleitos Presidente e Vice
Presidente, respectivamente, os nobres Senadores Itamar Franco e Cattete Pinheiro e para Relator foi de
signado o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Posteriormente, os Senadores Lourival Baptista, Oito Lehmann e Cattete Pinheiro foram substituídos 
pelos Senadores Milton Cabral, Murilo Paraíso e Lenoir Vargas, respectivamente. 

Para a Vice-Presidência, em decorrência da substituição do nobre Senador Cattete Pinheiro, foi eleito o 
nobre Senador Italívio Coelho. 

Ainda nesta Sessão Legislativa, prestaram depoimentos perante a CPI as seguintes pessoas: 

Dr. Arnaldo Barbalho, Presidente da ELETROBRÁS; 
Dr. Ubirajara Cabral, Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN ; 
Dr. Paulo Nogueira Baptista, Presidente da NUCLEBRÂS; 
Dr. Antônio de Pádua Seixas, do Banco Central ; 
Dr. Fernando Candeias, ex-Diretor-Técnico de FURNAS; 
Dr. Licínio Marcelo Seabra, Presidente de FURNAS; 
Dr. Antônio Carlos Magalhães, ex-Presidente da ELETROBRÁS; 
Dr. Franklin Fernandes Filho, ex-Administrador do Projeto de Angra; 
Dr. Luiz Cláudio de Almeida Magalhães, ex-Presidente de FURNAS; e 
Dr. Emílio Cláudio Leme, ex-Chefe do Escritório de Obras de Angra dos Reis . 

Ao término dos trabalhos da presente sessão legislativa, nos termos regimentais, a Comissão teve suas 
atividades suspensas, devendo retomá-Ias no próximo ano, quando, a 15 de março, terá expirado o seu pra
zo de duração. 
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D.4. - PARTICIPAÇÃO DOS SENHORES 
SENADORES NOS TRABALHOS 

DA CASA 

A participação dos Senhores Senadores nos trabalhos da Casa. aqui registrada, baseia-se em dados pu
ramente estatísticos. 

Esses dados não traduzem a atuação integral de cada Senador, urna vez que nào assinalam a participa
ção do Parlamentar nos assuntos de natureza político-administrativa, muitas vezes ligados ao Estado de ori
gem; a sua innuência, nas deliberações internas dos Partidos Políticos respectivos e a sua participação efeti
va nas grandes decisões da vida nacional. 

Também não revelam, os dados coleta dos, a innuência real dos Senadores no desenvolvimento de todo 
o processo legislativo, porquanto neles nào se incluem, mesmo em termos numéricos, os grandes debates 
travados nas Comissões Técnicas da Casa. 

A atuação das lideranças, dos responsáveis pela direção da Casa e das Comissões Técnicas. geral
mente não apresenta, considerando apenas o aspecto estatístico, certa releváncia. Ê mais um exercício de 
comando, de supervisão, que, embora não apareça nas publicações oficiais, constitui, em verdade, o ponto 
alto da atividade parlamentar . 

A participação dos Senhores Senadores nos trabalhos da Casa, considerados os aspectos acima abor
dados, pode, estatisticamente, ser assim representada: 

Accioly Filho 
Adalberto Sena 
Agenor Maria 
Alexandre Costa 
Altevir Leal 
Amaral Peixoto 
Arnon de Mello 
Augusto Franco 
Benedito Ferreira 
Benjamim Farah 
Braga Júnior 
Cattete Pinheiro 
Cunha Lima 
Daniel Krieger 
Danton Jobim (*) 

Dinarte Mariz 

(0) Falecido no dia 8 de março . 

D.4 . \ - PROPOSIÇOES APRESENTADAS 

Projetos de 

lei Resoluçào 

8 

3 
2 
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Parecer Requerimento Indicaçào Emenda 

4 
21 
9 

26 
2 

6 
\5 
2 
5 
6 

\I 
34 

14 

5 

2 
I 

15 
3 
5 
5 
7 

2 

\ 
2 

I 
2 
3 



Projetos de 
Parecer Requerimento Indicaçào Emenda 

Lei Resoluçào 

Dirceu Ca rdoso 70 lU 13 
Domício Gondi m (O) 
Ernando Uchôa 5 
Eurico Rezende 28 
Evand ro Carrei ra 6 
Evelásio Vieira 2 
Fausto Castelo-Branco I 
Fra nco Montoro 23 33 22 23 
Gi lvan Rocha I 3 2 
G ustavo Capa nema 4 2 
Heitor Dias 24 I 6 
Helvídio Nunes IU9 7 1 8 
Henrique de La Rocque 3 2 21 33 
Hugo Ramos 11 2 
Italívio Coelh o 8 48 
Itama r Franco 4 2 11 2 
Jarbas Passari nho 3 28 25 I 
Jessé F reire 4 
João Calmon 
José G uiomard I 
José Lindoso 2 I 
José Sarney I 6 4 
Lázaro Ba rboza 5 2 2 3 
Leite Chaves 19 4 
Lenoi r Va rgas 16 
Louriva l Baptista 17 45 4 
Luiz Cavalcante 17 
Luiz Via na 
Maga lhães Pinto 
Marcos Freire 4 3 
Mattos Leão (o.) 8 I 
Ma uro Benevides 6 7 
Mendes Canale I I 2 
Milton Cabral I 28 2 I 
Murilo Paraíso 2 16 4 6 
Nelso n Carneiro 94 36 16 23 
Orestes Quércia 58 25 4 
Osires Teixeira 3 9 3 3 
O tair Becker 4 27 6 2 

Otto Lehma nn 12 96 69 25 
Paulo Brossard I 6 
Petrô nio Portella I 6 
Renato Franco I 3 
Ro berto Saturnino 6 I 
Ruy Santos 5 1 4 6 
Saldanha Derzi 84 24 
Tarso Dutra I 13 
Teotônio Vi lela 2 
Vasconcelos Torres 9 1 I 3 6 
Vilela de Magalhães 2 9 I 
Vi rgíl io Távora 9 2 
Wi lson G onçalves ( ••• ) 38 I 

(* ) Fa lecido no dia 4 deju nho . 
(** ) Ren uncio u ao mandato no dia 17 de ma io . 
( •• • ) Ren unciou ao mandato no dia 21 de novembro. 
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Encaminha- Explicação 

Senador Discursos Apartes Discussào mento de 
mtação pessoal 

Otair Becker 11 8 
OUo Lehmann 32 43 4 
Paulo Brossard 31 72 7 
Roberto Saturnino 1i 25 2 
Ruy Santos 17 47 4 
Saldanha Derzi 21 2 
Teotônio Vilela 4 7 
Vasconcelos Torres 19 5 2 
Vilela de Magalhães 5 6 
Virgflio Tãvora 25 52 3 
Wilson Gonçalves I 4 
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; 19 Autor 

37 / 52 Ferreira de Souza 

54/ 62 Afrânio Lages 

29 / 65 Bezerra Ne to 

64 / 65 Bezerra Ne to 

20 / 68 Ney Braga 

0 .5 - MATtRIA LEGISLATIVA 

D.5.1 - PROJETOS DE LEI DO SENADO 

ai DESESSOES LEGISLATI VA S ANTE RIORES 

Ementa 

Modifica os arts. 378. 379, 381 e 842, XVII, do 
Código de Processo Civil. 

Dá nova redação aos arts. 358 e 1.605 do Cód igo 
Civil. 

Eleva o va lor do depósito prévio para o tim de 
rec urso na Justi ça do Trabalho. 

Estabelece casos de prescriçào aqu isitiva quanto a 
bens incorporados ao domínio da União . 

Altera a redação do: 49 do art. 99 da Lei nQ 5.292. 
de 8-6-67. 

n /68 Josap hat Ma ri nho Proíbe a d ispensa do empregado que haja reclama
do, ou dado motivo a recla maçào, admin istrati va 
o u jud icial. 

143/ 68 rilimo Mülle r Modifica a Lei nQ 4.7 14, de 29 de junho de 1965. 
que dispõe sobre o uso da marca de fogo no gado 
bovin o. 

12/ 69 Vasconcelos Torres Modifica o art. 142 do Decreto-lei n9 5.4-2 . de 19 

de maio de 1943 (CLT). 

28/7U Ruy Car neiro Cr ia o Serviço Naciona l Ob rigatório. 

36/7 1 Vasconcelos To rres Reduz o limite de idade de aposentador ia por 
tempo de serviço das mulheres para 25 anos . alte ra 
a red açào do art. 32 e seu § 19 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 
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Resultado 

So brestado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Em tramitação 

Arq uivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Em trami tação 
com o PLC nQ 37/71 

A rqui vado 
(a rt. 367 do R I) 

Sobrestado 

Arq ui vado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

57/71 Benedito Ferreira 

59/71 José Lindoso 

78/71 Osires Teixeira 

5/ 72 Franco Montoro 

38/ 72 Franco Montoro 
Complementar 

40/72 José Lindoso 

53/72 Nelson Carneiro 

07/73 Vasconcelos Torres 

19/73 Franco Montoro 

46/73 Nelson Carneiro 

50/73 Vasconcelos Torres 

61/73 Vasconcelos Torres 

66/73 Nelson Carneiro 

73/73 Benjamim Farah 

76/73 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Regula a propaganda comercial dos produtos in
dustrializados do fumo. 

Disciplina a venda de cigarros a menores, limita a 
publicidade sobre o fumo, torna obrigatório nos 
invólucros dos produtos do fumo o dístico : Cui
dado' Prejudicial à saúde. 

Dispõe sobre a propaganda de fumo e de bebidas 
alcoólicas. 

Estimula o aproveitamento de empregados de 
idade mais alta, mediante a fixação de contribui
ções variáveis para o INPS . 

Exclui das inelegibilidades casos de simples 
denúncias , modificando a alínea "n" do inciso I 
do art. 19 da Lei Complementar n9 5, de 1970. 

Dispõe sobre a propaganda comercial de produtos 
de consumo público, estabelece obrigatoriedade 
de descrição de qualidade nas respectivas emba
lagens, e determina outras providências. 

Legitima os filhos dos casamentos nulos e anulá
veis. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio lo
gístico à Expedição Brasileira à Antártica, organi
zada pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro. 

Dispõe sobre o exercício da profissão do Or
toptista. 

Reduz o prazo prescricional do direito de receber 
ou cobrar as importâncias devidas ao INPS de 30 
para 15 anos, alterando o art. 144 da Lei n9 3.807, 
de 26-8-60. 

Dispõe sobre o instituto da enfiteuse, revoga o 
Capítulo I1, arts . 678 a 694, e o item I do art. 674 
do Código Civil Brasileiro . 

Modifica o art. 836 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, especificando a competência para julga
mento das ações rescisórias . 

Altera dispositivos da Lei n9 4.069, de 11-6-62. 

Dispõe sobre a aquisição de veículo automotor 
por motorista profissional autónomo, nas con
dições que especifica. 

Revoga os Capítulos I, II e JJI do Título I1, Livro 
I, do Código Civil Brasi leiro . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Aprovado 
Ã Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor Ementa 

77 /73 Vasconcelos Torres Altera os Capítulos 11,111 e IV do Título V, Livro 
I, do Código Civil Brasileiro. 

79/73 Franco Montoro Permite a realização do casamento civil perante 
testemunhas, nos lugares de difícil acesso à autori
dade competente . 

89/73 Cattete Pinheiro 

104/73 Nelson Carneiro 

5/74 Nelson Carneiro 

15/74 Nelson Carneiro 

19/74 Nelson Carneiro 

27 /74 Nelson Carneiro 

34/74 Carvalho Pinto 

40/74 Nelson Carneiro 

45/74 Nelson Carneiro 

46/74 José Lindoso 

47/74 Nelson Carneiro 

48/74 Nelson Carneiro 

53/74 Franco Montoro 

56/74 Franco Montoro 

64/74 Franco Montoro 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto-lei nO 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Pro
cesso Penal. 

Altera a Lei nO 5.726, que dispõe sobre medidas 
preventivas e repressivas ao tráfico e uso de subs
tâncias entorpecentes ou que determinem depen
dência física ou psíquica . 

A Itera a redação do art. 84 do Código Penal. 

Altera a legislação da Previdência Social. 

Altera a redação do parágrafo único do art. 151 
do Código Penal. 

Modifica texto do Código de Processo Civil. 

Altera o Código da Propriedade Industrial ·(Lei 
nO 5.772, de 21 de dezembro de 1971). 

I ntroduz parágrafo único no art. 71 do Código de 
Processo Civil. 

Dá nova redação ao art. 81 do Código de Processo 
Civil. 

Dá nova redação à letra b do item 11 do art. 50 da 
Lei nO 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Altera a legislação da Previdência Social. 

Revoga o art. 264 do Código Penal. 

Torna obrigatória a numeração de discos e demais 
gravações de obras artísticas, literárias ou científi
cas. 

Assegura às entidades sindicais a participação na 
fiscalização da legislação previdenciária . 

Estabelece que, se o INPS não prestar assistência 
médica à gestante, deverá reembolsar o segurado 
pelas despesas comprovadamente realizadas . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 



N° Autor Ementa 

68/74 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao art. 22 1 do Código Civil. 

83 / 74 Nelson Carneiro Revoga o parágrafo único do art. 40 do Código de 
Processo Civil. 

84/74 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivos à Consolid açào das Leis 
do Tra ba lh o, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, 
de 10-5-43. 

94 /74 Vasconcelos Torres Dispõe sobre os direitos da mulher e altera o art. 
248 do Código Civil brasileiro . 

IUU/74 José Esteves 

106/74 Franco Montoro 

118/74 Comissào do 
Distrito Federal 

125/74 Adalberto Sena 
Complementar 

128/74 Adalberto Sena 

133 /74 Italívio Coelho 

137/ 74 Nelson Carneiro 

162/74 Nelson Carneiro 

164/74 Adalberto Sena 

. 172/74 Heitor Dias 

3/ 75 José Sarney 

Adita parágrafo ao art. 16 da Lei nO 5. 1 U7, de 13-9-
66, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, a fim de assegurar direitos aos emprega
dos estáveis, optantes ou não . 

Elimin a desigua ldade de tratamento no cálculo da 
complementação da aposentadoria de ferroviários . 

Define os crimes de responsabilidade do Governa
dor e dos Secretários do Governo do Distrito Fe
deral. 

Modifica a redação do art. 40 da Lei Complemen
tar n9 11 , de 25 de maio de 1971. 

Acrescenta parágrafo ao art. 80 da Lei nO 5.IU7, de 
13-9-66. 

Altera a Lei nO 5.63U, de 2 de dezembro de 197U, 
que estabelece normas para a criação de órgãos de 
primeira instânc!a na Justiça do Trabalho . 

Altera a redação do art. 370 do Código Civil. 

Introduz modificações na Lei nO 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço . 

Dispõe sobre a participação dos eleitores do Dis
trito Federal nas eleições de Senadores e Depu
tados Federais. 

Autoriza o Poder Executivo a lotear e doar os ter
renos dos aglomerados de palafitas, que integram 
a "região dos alagados", na cidade de Salvador -
Bahia . 

Dispõe sobre o acesso de mercadorias brasileiras a 
mercados estrangeiros. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PLS 2 1/75 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Retirado pelo autor 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor Ementa 

12/75 Franco Montoro Modifica a estrutura e o funcionamento do Conse
lho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, 
criado pela Lei n9 4.319, de 16 de março de 1964 e 
modificado pela Lei n9 5.763, de 15 de dezembro 
de 197 1. 

15/75 Pau lo Guerra Disciplina o exercício de cargos executivos ou de 
assesso ramento em empresas tra nsnacionais por 
pa rte de ex-ocupantes de cargos públ icos civis e 
milita res aposentados, da reserva o u refo rm ados , 
e dá ou tras providências. 

18/75 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a conversão dos débitos dos Esta
belecimentos Particulares de Ensino, e dá o utras 
providências. 

21 / 75 

23 / 75 

24/75 

José Sarney 
Complementar 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

26/75 José Lindoso 

35 / 75 F ranco Montoro 

36/ 75 José Esteves 

43/75 Vasconcelos Torres 

46 / 75 Adalberto Sena 

56/ 75 José Sarney 

58/75 Vasco ncelos Torres 

Dispõe sobre a aposentadoria por velhice dos be
neficiá rios do Programa de Assistência ao Traba
lhador Rura l, a lterando o art. 49 da Lei Comple
menta r nO 11 , de 25 de maio de 197 1. 

Altera a redação do art. 550 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Determina que os maços de cigarros tragam im 
pressos na parte externa, sua fórmula de compo
siçào. 

Altera e acrescenta dispositivos na Lei nO 5.682. de 
21 de ju lho de 197 1 (Lei Orgâ nica dos Partidos 
Po líticos) . 

Dispõe sobre a proteção aos documentos de valor 
históri co existentes em autos de processos judi
ciais, introd uzindo modificações no a rt. 1.2 15 do 
Código de Processo Civil. 

Altera dispositivos do Código de Processo 'Pena l. 

Altera o art. 16 do Cód igo Civil Brasil eiro (Lei nO 

3.071. de 10 de janeiro de 19 16). que dispõe sobre 
as pessoas jurídicas de direito privado . 

Proíbe o uso dos passeios públicos do Distr ito Fe
deral, e dá outras providências. 

Permite deduções do Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas e Físicas para fin s culturais, a 
partir do exe rcício de 1976, ano-base de 1975. 

Regula menta a profissão de sociólogo, e dá o utras 
providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 
com o PLS 125 / 74 

Aprovado 
À Cámara 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Aprovado 
À Câmara 

Arquivado 
(a rt . 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Sobrestado 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor 

61 /75 Franco Montoro 

62 /75 Helvídio Nunes 

64/75 Orestes Quércia 

70/ 75 José Esteves 

73/75 Franco Montoro 

76/75 Paulo Guerra 

78/75 Nelson Carneiro 

80/75 José Sarney 

82 / 75 Henrique de La 
Rocque 

83/ 75 Nelson Carneiro 

84/75 Agenor Maria 

88/75 Ruy Carneiro 

89/ 75 Nelson Carneiro 

97/75 Orestes Quércia 

99/ 75 Franco Montoro 

Ementa 

Corrige desigualdade na aposentadoria do ex-com
batente 

Dá nova redação ao art. 30 e acrescenta-lhe pará
grafo, renumerando o atual § 20 ao art. 70 e ao 
parágrafo único do art. 18 , todos da Lei n9 5. 107, 
de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Isenta da responsabilidade solidária com o cons
trutor, perante o INPS, o proprietário de casa des
tinada à sua moradia. 

Autoriza aos municípios localizados na Amazónia 
Legal a empregar suas cotas do Fundo Rodoviário 
Nacional no setor que especifica. 

Estabelece que os funcionários federais, estaduais 
e municipais, vinculados ao IN PS, serão aposen
tados nas bases e condições estabelecidas no texto 
constitucional. 

Altera a redação do art. 142 da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960, e dá outras providências . 

Altera a redação do art. 38 do Código de Processo 
Civil. 

Cria o Fundo de Importação e Fixação de Cientis
tas e Tecnólogos - FIFCIT, e dá outras provi
dências. 

Determina que metade do montante das subven
ções ordinárias recebidas pelos estabelecimentos 
de ensino deverá ser obrigatoriamente restituída 
sob a forma de bolsas de estudo. 

Revoga o § 29 do art. 75 do Código Penal que dis
põe sobre o livramento condicional. 

Dá nova redação ao art. 79 da Lei n9 4.266, de 3 de 
outubro .de 1963. 

Concede isenção de I mposto de Renda às pessoas 
que especifica. 

Altera o art. 89, da Lei n9 5.107, de 13-9-66, que 
"cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço" 

Altera a redação do § 29 do art. 67 da Lei Or
gánica da Previdência Social (Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960). 

Torna obrigatório o ensino de higiene e segurança 
do trabalho nos cursos técnicos e profissionais, em 
todo o País, e dá outras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

101/75 Otair Becker 

Ementa 

Altera a redação do art. 144, da Lei nO 3.807, de 26 
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social). 

106/75 Roberto Saturnino Estabelece o Programa da Refeição Básica para a 
população de baixa renda, e dá outras pro
vidências. 

108/75 Italívio Coelho Altera dispositivos do art. 27 da Lei n9 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, que dispõe sobre a políti
ca e as I nstituições Monetárias, Bancárias e Credi
tícias. Cria o Conselho Monetário Nacional e dá 
outras providências 

117/75 Mauro Benevides Altera o Código Eleitoral, desvinculando os votos 
para Deputado Estadual e Federal. 

121/75 Nelson Carneiro Institui a licença especial para os empregados regi
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) 

123/ 75 Marcos Freire Descataloga a "vadiagem" como contravenção pe
naI. 

131 / 75 Vasconcelos Torres Inclui a dona-de-casa entre os segurados facultati
vos da Previdência Social. 

133/ 75 Franco Montoro Assegura ao empregado eleito vereador o direito 
de se fastar do emprego, com as garantias legais. 

134/75 Vasconcelos Torres Institui o Dia Brasileiro de Estudos Antárticos. 

139/75 Vasconcelos Torres Dá nova redação aos § 3o do art. 67 da Lei 
nO 5.682, de 21 de julho de 1971. 

146/75 Franco Montoro Estabelece que a aposentadoria da mulher aos trin
ta anos de trabalho será feita com salário integral. 

147/75 Vasconcelos Torres Concede passe livre nos trens da Rede Ferroviária 
Federal a seus empregados, e dá outras pro
vidências. 

154/ 75 Luiz Cavalcante 
Complementar 

156/75 Nelson Carneiro 

Altera as Leis Complementares números 7, de 7 de 
setembro de 1970; e 8, de 3 de dezembro de 1970; 
com as alterações estabelecidas pelas Leis 
Complementares nÚmeros 17, de 12 de dezembro 
de 1973; e 19, de 25 de junho de 1974; cria o Banco 
Nacional do Trabalhador (BNT), e dá outras pro
vidências. 

Acrescenta um parágrafo ao artigo 39 da Lei 
nO 5.107, de 13 de setembro de 1966, e dá outras 
providências. 

158/75 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao item 111 art. 21 da Lei 
nO 6.182, de II de dezembro de 1974. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



N9 Autor Ementa 

160/ 75 Ruy Carneiro Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico 
Agríco la, e dá outras providências. 

162/75 Franco Montoro Dá nova redaçào ao a rt. 144 da Lei Orgânica da 
Previdência Socia l, estabelecendo a prescriçào 
qüinqüenal da dívida ativa do IN PS . 

164/75 Heitor Dias Dá nova redação às letras "b" e "e" do inciso 11, e 
ao inciso I 11 do art. 89 , acrescenta parágrafos aos 
arts. 10 e II todos da Lei n9 5.107 , de 13 de 
setembro de 1966, que cria o Fundo de Garanti a 
do Tempo de Serviço . 

165 / 75 Marcos Freire Determina que ~e proceda aos cálculos dos j uros e 
correção monetári a trimestral dos depósitos do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá ou
tras providências . 

169/ 75 Franco Montoro Determin a que os benefícios concedidos pelo 
INPS serão reaj ustados na base do reajustamento 
do sa lár io mínimo . Dá nova redação ao § 29 do 
art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

172/ 75 Osires Teixeira 

174/ 75 Osires Teixeira 

176/ 75 Osi res Teixeira 

177 / 75 Paulo Brossa rd 

179/ 75 Paulo G uerra 

182/75 Nelson Carneiro 

186/75 Nelson Carneiro 

189/ 75 Orestes Quércia 

Dá nova redação ao a rt. 39 do Decreto-lei n9 594 , 
de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria 
Esportiva Federal , e dá o utras providências. 

Dispõe sobre o aproveitamento de mão-de-obra 
de pessoas com idade superior a 35 a nos, e dá ou
tras providências. 

Disciplina a destinação de prêmios da Loteria 
Federal não procurados no prazo legal. 

Dá nova redação aos artigos 687, 692 e 700 da Lei 
n9 5.925, de 19 de outubro de 1973 (Código Proces
so Civil) . 

Autoriza a inclusão do aluguel entre os 
abatimentos na Declaração de Renda de Pessoa 
Física. 

Acrescenta um parágrafo ao art. 469 da CLT 
(dispõe sobre a transferência do empregado), e dá 
outras providências . 

Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento da 
Educação Nacional e dá outras providências . 

Acrescenta di sposi tivo ao art. 89 da Lei n9 5.1 07, 
de 13 de setembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). 
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Resultado 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art . 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



Autor 

190/75 Gilvan Rocha 

193 /75 Orestes Quércia 

194/ 75 Orestes Quércia 

195/75 Italívio Coelho 

197/75 Orestes Quércia 

198 /75 Orestes Quércia 

199/75 Osires Teixeira 

202/ 75 Nelso n Carneiro 

204/ 75 Orestes Quércia 

205/75 José Sarney 

208/75 Nelson Carneiro 

209/75 Orestes Quércia 

211/75 Nelson Carneiro 

212/ 75 Orestes Quércia 

Ementa 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, que "dispõe sobre o controle 
sanitário do comércio de drogas , medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras 
providências" . 

Altera a redação do art . 73, caput, da Consolida
ção das Leis do Trabalho . 

Dá nova redação ao caput do art. 59 da Lei 
n9 4.923 , de 23 de dezembro de 1965, assegurando 
melhor amparo ao desempregado. 

Dispõe sobre a permanência do estrangeiro no 
Brasil, e dá outras providências. 

Acrescenta e modifica disposições na Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Dá nova redação e acrescenta dispositivo ao 
art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que cria o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço , e dá outras providências. 

Dispõe sobre proteção ao escritor nacional , e dá 
outras providências. 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 1.376, de 
12 de dezembro de 1974, que "dispõe sobre a cria
ção de Fundos de Investimento, altera a Legisla
ção do Imposto sobre a Renda relativa a incent i
vos fi scais , e dá outras providências". 

Introduz alterações na Lei n9 5.782, de 6 de junho 
de 1972, que fixo u prazos de fili ação partidária. 

Modifica dispositivos do Decreto-lei n9 227, de 28 
de fevereiro de 1967 - Código de Mineração -
alterado pelo Decreto-lei n9 318, de 14 de março 
de 1967. 

Dá nova redação ao § 29 do art. 543, da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Altera a Lei n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, 
que "estabelece normas para a concessão de 
Assistência Judiciária aos necessitados" . 

Dispõe sobre a aposentadoria proporcional , aos 
25 anos de serviço, da mulher, através do INPS: 

Regulamenta a profissão de desenhista gráfico, e 
dá outras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

214/75 Orestes Quércia 

217/75 Orestes Quércia 

Ementa 

Estabelece restrições à comercialização de drogas 
e medicamentos. na forma que especifica . 

Altera a redação do § 29 do art. 67 da Lei Orgânica 
da Previdência Social, e dá outras providências. 

218/75 Franco Montoro Permite ao segurado do INPS a designação de 
mais de uma pessoa que viva comprovadamente 
sob sua dependência econômica, dando nova reda
ção ao item 11 do art. II da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

220/ 75 Paulo Guerra Dá nova redação ao art . 19 da Lei n9 5.969, de II 
de dezembro de 1973, que instituiu o Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária. 

221 / 75 Orestes Quércia Estabelece a remuneração mínima obrigatória 
para os motoristas profissionais, fixa-lhes a jorna
da de trabalho, e dá outras providências . 

222/ 75 Franco Montoro Considera dependentes do segurado, para obten
çào de assistência médica, os filhos estudantes, 
sem economia própria , até 24 anos de idade, 
acrescentando parágrafo ao art. II da Lei Orgâni
ca da Previdência Social. 

226/75 Agenor Maria Introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço . 

229/75 Leite Chaves Considera crime contra a liberdade ou organiza
ção do trabalho a nào adoção, por parte da empre
sa, das providências e cautelas legais destinadas a 
evitar o acidente de trabalho. 

230175 Nelson Carneiro Estabelece novos padrões de remuneração profis
sional mínima aos engenheiros, arquitetos e 
engenheiros-agrônomos, e dá outras providências . 

233/75 Nelson Carneiro 

244 / 75 Orestes Quércia 

Torna obrigatória a apresentação de 
documentação comprobatória de quitação dos 
depósitos relativos ao FGTS, para os fins que 
especifica. 

Revigora , por 30 (trinta) dias, o prazo do parágra
fo único do art. I Q do Decreto-lei nQ 194, de 24 de 
fevereiro de 1967, que dispõe sobre a aplicação da 
Legislação sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço às entidades de fins filantrópicos . 

245/75 Franco Montoro Dispõe sobre o pagamento do auxílio-doença a 
segurados do INPS que exerçam mais de uma ati
vidade profissional, acrescentando parágrafo ao 
art. 24 da Lei Orgânica da Previdência Social. 
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Resuhado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor 

249/75 Mattos Leão 

252/75 Orestes Quércia 

Ementa 

Introduz alte ração ao art. 585 do Código de 
Processo Civil. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 32 da Lei nO 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdên
cia Social), para o fim de permitir aposentadoria 
propo rcional aos 25 anos para os segurados de 
sexo mascu lino e 20 para os do sexo feminin o. 

253/75 Vasconcelos Torres Dispõe sobre abatimento da renda bruta da pes
soa física. 

257/ 75 Nelson Carneiro Modifica dispositivo do Decreto-lei nO 3.365, de 
21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropria
ções por utilidade pública . 

258/75 Paulo Guerra Integra a Odontologia e Farmacologia como 
especialidades dos cursos de Medicina. 

259/75 Osires Teixeira Autoriza dedução no imposto sobre a renda, e dá 
outras providências. 

262/75 Nelson Carneiro Altera a redação do § lo do art. 832 da Consolida
ção das Leis do Tra balho (Decreto-lei nO 5.452, de 
10 de maio de 1943). 

264/75 Osires Teixeira 

268/75 Osires Teixeira 

271/75 Itama r Franco 

272/75 Leite Chaves 

275 / 75 José Sarney 

002 / 76 Nelson Carneiro 

003 / 76 Nelson Carneiro 

004 / 76 Orestes Quércia 

Autoriza dedução do Imposto sobre a Renda , e dá 
outras providências. 

Autoriza dedução no Imposto sobre a Renda , e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a inscrição dos fun cionários munici
pa is junto ao IN PS . 

Acrescenta pa rág ra fo ao art. 983 do Código de 
Processo C ivil , considerando de decadência o pra
zo de 6 meses estabelecido para ultim ação do in
ventá rio. 

Dispõe sobre a participação de empresas brasilei
ra s nos contra tos de serviços com cláusula de ris
co, firmados por companhias estatais. 

Equipara os Sindicatos às entidades fil a ntrópicas. 
para os fins da Lei nO 3.577, de 4 de julho de 1959. 

Dispõe sobre os depósitos devidos ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, em decorrência de 
se rv iços prestados por trabalh adores av ulsos. 

Torna obrigatória a inscriçào do dístico que espe
cifica nas embal agens de cigarros t: dem ais deriva
dos do fumo, e dá outras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arqui vado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arq~ivado 

(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

005/76 Nelson Carneiro 

007 / 76 Itamar Franco 

Complementar 

Ementa 

Acrescenta parágrafo ao art. II da Lei Orgânica ; 
da Previdência Social. 

Veda qualquer modificaçào na legislação eleitoral 
até um ano antes de eleições federais, estaduais ou 
municipais . 

012/76 Franco Montoro Eleva o valor de benefícios mínimos a cargo do 
INPS , dando nova redação ao § 59 do art. 39 da 
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973 . 

015 /76 Orestes Quércia' I ntroduz modificações no Sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço . 

016/ 76 Mendes Canale Acrescenta parágrafo ao art. 469 da Consolida
çào das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

018/76 Lázaro Barboza Estabelece limite à remuneração dos administrado
res das empresas públicas e sociedades de econo
mia mista . 

021 /76 Nelson Carneiro 

022 / 76 Leite Chaves 

Aplica aos empregados das sociedades de crédito , 
financiamento e investimento as disposições espe
ciais sobre duração e condições de trabalho dos 
bancários. 

Assegura gratificação adicional de férias ao empre
gado que perceber remuneração inferior a dois sa
lários mínimos regionais . 

023/76 Orestes Quércia Dá nova redação ao artigo 391 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho), acrescenta parágrafo ao citado 
artigo, passando a ser 29 o parágrafo único. 

024/76 Franco Montoro Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho 
em favor dos trabalhadores autônomos. 

028 / 76 Leite Chaves Veda aos empregados ou dirigentes de entidades 
da administração federal indireta a percepção de 
retribuição mensal superior ao valor da remunera
ção mensal fixada para o Presidente da República. 

029 / 76 Nelson Carneiro Altera a redação ao art. 79 do Código de Processo 
Civil. 

033 / 76 Franco Montoro Dá nova redação ao parágrafo único do art. 49 da 
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, assegurando a 
aplicação ao salário-de-benefícios dos períodos an
teriores à sua vigência, dos critérios de cálculo que 
então vigoravam. 

034 / 76 Leite Chaves Submete as empresas em que haja participação de 
capital estrangeiro à fiscalização do Banco Central 
do Brasil, e dá outras providências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

035/76 Leite Chaves 

037/ 76 Nelson Carneiro 

038/76 Leite Chaves 

Complementar 

Ementa 

Altera o parágrafo único do ar!. 521 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Altera a redação do ar!. 59 do Código de Processo 
Civil. 

Torna inelegível por dois anos os que tiverem exer
cido cargos de direção em empresas de capital es
trangeiro. 

040/76 Mauro Benevides Dispõe sobre o processo de fiscalização pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
dos atos do Poder Executivo e os da administra
ção indireta. 

041/76 Leite Chaves 

044/ 76 José Sarney 

045/76 Leite Chaves 

046/76 Nelson Carneiro 

Altera o ar!. 39, caput, do Decreto-lei n9 389, de 
26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a verifi
cação judicial de insalubridade e periculosidade. 

Estabelece o direito de preferência à aquisição de 
terras públicas, e dá outras providências. 

Veda alterações nas partes externas dos modelos 
de veículos automotores antes de decorridos 5 
anos de seu lançamento no mercado consumidor 
do País. 

Reformula critérios de reajustamento coletivo de 
salários das categorias profissionais, e dá outras 
providências. 

047/76 Franco Montoro Permite aos empregados a utilização da conta vin
culada do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço para a construção da casa própria. 

048/ 76 Nelson Carneiro 

049/76 Nelson Carneiro 

050/ 76 Nelson Carneiro 

Dá nova redação ao ar!. 39 do Código de Processo 
Civil. 

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões. 

Dispõe sobre requisitos a serem incluídos na Car
teira Profissional dos Marítimos. 

051 / 76 Franco Montoro Manda incluir no pagamento das férias as horas 
extraordinárias habitualmente prestadas pelo em
pregado. 

052/76 Nelson Carneiro 

053/76 Leite Chaves 

Torna obrigatória a prova de quitação das contri
buições do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, para que as empresas pratiquem os atos que 
especifica, e dá outras providências. 

Altera o art. 10 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

com o PLC n9 74/77 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

060/76 Orestes Quércia Dá nova redação ao art. 450 do Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

061/76 Nelson Carneiro Dá nova redação ao art. 39 do Decreto-lei n9 389, 
de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre a 
verificação judicial de insalubridade e periculosi
dade. 

062/76 Franco Montoro Estabelece novo critério para a distribuição da 
contribuição sindical, e dá outras providências . 

068/76 Orestes Quércia Assegura a aposentadoria da mulher, pelo INPS, 
aos 25 anos de serviço, alterando o capUl do art. 
10, seus itens e § 19 da Lei n9 5.890, de 8 de junho 
de 1973. 

072/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre o abatimento no Imposto de Renda 
devido, da empresa que tiver 50% de empregados 
em faixa etária superior a 40 anos. 

074/76 Nelson Carneiro 

076/76 Leite Chaves 

078/76 Franco Montoro 
Complementar 

079/76 Orestes Quércia 

081/76 Helvídio Nunes 

082/76 Leite Chaves 
Complementar 

087/76 Nelson Carneiro 

Inclui no elenco de ações de rito sumaríssimo a do 
fiador para exonerar-se da fiança prestada sem li
mitação de tempo. 

Acrescenta § 29 ao CPC para condicionar a con
cessão da liminar in initio litis a prévia audição do 
réu, quando forem vários, exigindo ainda a 
citação do BNH ou INCRA, conforme seja o 
imóvel urbano ou rural. Torna obrigatória, 
também, a intervenção do Ministério Público. 

Altera a Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 
1975, para permitir o pagamento da verba de re
presentação aos Presidentes das Câmaras M uni
cipais. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 5. \07, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

Faculta às pessoas físicas deduzirem, para efeito 
de abatimento do Imposto de Renda, as contribui
ções que fizerem aos Diretórios dos Partidos Po
líticos, e dá outras providências. 

Concede isenção de impostos incidentes nos pro
dutos industrializados de soja, destinados à ali
mentação humana . 

Dispõe sobre estabelecimentos que lidam com 
sangue humano e seus derivados, e dã outras pro
vidências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

089/ 76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.604, de 17 de 
setembro de 1955, que "regula o exercício da enfer
magem profissional". 

090/ 76 Franco Montoro Eleva de 5 para 10% do salário mínimo a cota do 
salário-família devida aos empregados que perce
bam até cinco salários mínimos. 

091 / 76 Orestes Quércia Restringe a publicidade de medicamentos aos 
casos que especifica, e dá outras providências. 

098/76 Nelson Carneiro 

107/ 76 Nelson Carneiro 

Institui o adicional de periculosidade para os ele
tricitários . 

Dispõe sobre a profissão de carpinteiro naval da 
Marinha Mercante, e dá outras providências. 

109/ 76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800, de 18 de 
junho de 1956, que "cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da 
profissão de químico, e dá outras providências" . 

111/76 Leite Chaves Altera a redação do art. 69 da Lei n9 5.107, de J3 
de setembro de 1966 (FGTS) para assegurar aos 
empregados optantes, com dois ou mais anos de 
serviço, um adicional correspondente ao valor dos 
depósitos feitos em sua conta vinculada, em razão 
de despedida sem justa causa. 

112/76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800, de 18 de 
junho de 1956, que "cria os Conselhos Federal e 
Regionais de Química, dispõe sobre o exercício da 
profissão de químico, e dá outras providências" . 

114/ 76 Leite Chaves Altera a Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 1975, 
fixando multa pecuniária para os responsáveis 
pelo protesto de títulos já pagos. 

115/76 Paulo Guerra Dispõe sobre os saques, efetuados por assala
riados das zonas atingidas por calamidades pú
blicas, nos depósitos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

117/76 Nelson Carneiro Dá nova redação ao art. 129, caput, da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

119/76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei n9 2.800, de 18 deju
nho de 1956, que "cria os Conselhos Federal e Re
gionais de Química, dispõe sobre o exercício da 
profissão de químico, e dá outras providências". 

123/76 Nelson Carneiro Concede a gratificação de Natal aos vendedores
autônomos, e dá outras providências. 

124/ 76 Osires Teixeira Perdoa débitos de Entidades Filantrópicas junto 
ao INPS e fixa prazo para regularização de sua si
tuação. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 



Autor 

126/ 76 Osires Teixeira 

128/76 Henrique de La 
Rocque 

130/76 N elson Carneiro 

131/76 Benjamim Farah 

133/76 Nelson Carnei ro 

136/76 Lourival Bapt ista 

138/76 N elson Carneiro 

139/ 76 Orestes Q uércia 

140/ 76 N elson Carneiro 

141 /76 O restes Quércia 

147/ 76 Franco Montoro 

148 / 76 N elson Carnei ro 

150/76 Nelson Carnei ro 

154/76 ltalívio Coelho 

Ementl! 

A utoriza o abatimento dos a luguéis da decla ração 
de rendas de pessoa física, e dã o utras providên
cias. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Corretor 
de Imóveis. 

Introduz alterações no Decreto-lei n9 389, de 26 
de dezembro de 1968, que dispõe sobre o adicional 
de insa lubridade e periculosidade. 

Disciplina o exercício da profissão de Corretor de 
Imóveis em todo o território nacional. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabal ho. 

Al tera a Lei n9 4 .886, de 9 de dezembro de 1965, 
que regula as atividades dos representantes comer
ciais autónomos, e dã outras providências . 

Modifica disposit ivos do Decreto-lei n9 7.661 , de 
21 de junho de 1945 , e do Decreto-lei n9 75, de 21 
de novembro de 1966, para o fim de compatibili
za r a legislação q ue trata da incidência de juros e 
correção monetária aos débitos de natu reza tra
ba lhista. 

Dá nova redação ao a rt. I1 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (C onsolidação das 
Leis do Trabal ho). 

Acrescenta dispos itivo ao Decreto-lei n9 221, de 
28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a prote
ção e estímulos à pesca. 

Proíbe a comercial ização de inflamáveis em emba
lagens plásticas. 

Determina que os empregados de estações do inte
rior farão jus à remuneração correspondente ao re
gime de " p ront idão" , pelas horas que excederem
às da jo rnada normal de trabal ho. 

Es tabelece no rmas de assistência ao excepcional e 
auto riza a criação da Fundação de Assistência ao 
Excepcional - FUN ASE. e· dá out ras providên
cias . 

Co nsidera circunstância atenuante da pena o fato 
de ter sido o agen te menor abandonado. 

Assegura ao empregado Vereador as vantagens 
dos artigos 47 1 e 472 da CLT. 
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Resultado 

ArqUivado 
(art. 367 do RI) 

Prejudicado 

A rq uivado 
(art. 367 do RI) 

Prejudicado 

A rquivado 
(art. 367 do RI ) 

Em tramitação 

A rquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejei tado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

A rquivado 
(art. 367 do RI) 

Arqui vado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

155/ 76 Marcos Freire 

156/ 76 Lázaro Barboza 

Ementa 

Determina a revisão trimestral do salário mínimo, 
e dá outras providências. 

Dá nova redação ao art. 492 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

158/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre terminais de transportes terrestres, e 
dá outras providências. 

159/76 Nelson Carneiro 
Complementar 

160176 Heitor Dias 

164/76 Nelson Carneiro 

Introduz modificações na Lei Complementar 
n9 26, de II de setembro de 1.975. 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 133 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, e 
dá outras providências. 

Altera a redação de dispositivos do Decreto-lei 
n9 5.844, de 23 de setembro de 1943, e dá outras 
providências. 

166/76 Vasconcelos Torres Garante pagamento dejuros e correção monetária 
sobre quantias depositadas compulsoriamente. 

169/76 Franco Montoro 

170/76 Italívio Coelho 

174/76 Marcos Freire 

176/76 Nelson Carneiro 

178/76 Italívio Coelho 
Complementar 

179/76 Nelson Carneiro 

181/76 Marcos Freire 

185/76 Franco Montoro 

Dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, regula
menta a profissão de Fonoaudiólogo, e dá outras 
providências. 

Acrescenta dispositivo ao art. 473 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de depósito tem
porário dos rendimentos de capitais estrangeiros, 
auferidos em território brasileiro. 

Introduz modificações na Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da Lei Com
plementar n9 li, de 25 de maio de 1971, estabele
cendo prescrição qílinqílenal para as importâncias 
devidas ao FUNRURAL. 

Acrescenta e modifica dispositivos no Decreto-lei 
n9 18, de 24 de agosto de 1966, que dispõe sobre a 
profissão de aeronauta. 

Dispõe sobre a uniformização do salário mínimo 
em todo o País. 

Dispõe sobre o enquadramento das empresas loca
doras de serviços nos aeroportos, e dá outras pro
vidências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Aprovado 
À Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

186/76 Nelson Carneiro 

Ementa 

Acrescenta parágrafo ao art. 164 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

188/76 Franco Montoro Dispensa a concordância do empregador no caso 
da opção do empregado pelo Sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço . 

189/76 Evelásio Vieira Acrescenta § 59, ao ar!. 65, da Lei n9 4.504, de 30 
de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto 
da Terra. 

191 /76 Nelson Carneiro Acrescenta dois parágrafos ao artigo 39 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

196/76 Nelson Carneiro Assegura a transferência da matrícula de universi
tários funcionários públicos estaduais, nas condi
ções que especifica. 

200/ 76 Nelson Carneiro Altera a redação da alínea "e", do item li, e do 
item 111, do ar!. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setem
bro de 1966. 

202/ 76 Vasconcelos Torres Modifica a redação dos artigos 157, 158 e 159 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pe
lo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

205/76 Franco Montoro Dispõe sobre o regime de trabalho, remuneração e 
demais vantagens dos empregados nas empresas 
signatárias dos contratos de pesquisa de petróleo 
com "cláusula de risco". 

207/76 Roberto Saturnino Altera a legislação do imposto sobre a renda e pro
ventos de qualquer natureza. 

210/76 Nelson Carneiro 

214/76 Nelson Carneiro 

216/76 Nelson Carneiro 

217/76 Franco Montoro 

218/ 76 Franco Montoro 

220/ 76 Evelásio Vieira 

Dá nova redação ao ar!. 39 do Decreto-lei n9 389, 
de 26 de dezembro de 1968. 

Acrescenta parágrafos ao ar!. 29 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, e dá outras providên

cias. 

Altera a redação do ar!. 729, da Consolidação das 
Leis do Trabalho (Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
ma io de 1943). 

Dispõe sobre a transferência do aeroviário, e dá 
outras providências. 

Determina a aplicação de 20% do Fundo de Parti 
cipação dos Municípios em programa de educação 
pré-escolar e de primeiro grau. 

Estende aos titulares de firmas individuais , so
ciedades por cotas, sócios-gerentes, diretores de so
ciedades anônimas e equivalentes, o regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(arl. 278 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Rejeitado 
(arl. 278 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 



Autor Ementa 

221/76 Franco Montoro Autoriza a aposentadoria do aeronauta indepen
dentemente de sua idade, equiparando-o aos segu
rados que têm direito à aposentadoria especial. 

222/ 76 Evelâsio Vieira Dispõe sobre dispensa de documentação nosológi
ca em processos de pensão militar de ex-combaten
tes da FEB falecidos, e dâ outras providências. 

224/76 Vasconcelos Torres Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de 
música "ao vivo" nas emissoras de televisão e nas 
casas de diversões, e dâ outras providências. 

225/76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência So
cial). 

226/76 Nelson Carneiro Altera a redação do § 59 do artigo 10 da Lei 
n9 5.890, de 8 dejunho de 1973. 

227/76 Nelson Carneiro Dâ nova redação ao § 19 do ar!. 59 e ao § 29 do 
ar!. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

229/76 Vasconcelos Torres Restabelece a vigência do ar!. 176 da Lei 
n9 5.787, de 1972. 

232/76 Fausto Castelo
Branco 

233/76 Nelson Carneiro 

234/76 Franco Montoro 

236/76 Leite Chaves 

237/76 Itamar Franco 

238/76 Vasconcelos Torres 

239/76 Vasconcelos Torres 

Descaracteriza pensões civis e militares de qual
quer natureza, como rendimentos tributâveis para 
fins de Imposto sobre a Renda. 

Institui salârio adicional para os trabalhadores 
que prestem serviços em atividades em contato 
permanente com energia elétrica, em condições de 
periculosidade. 

Assegura direitos à promoção e aproveitamento 
do empregado em atividade privativa de habilita
ção qualificada. 

Concede ao piloto privado o direito de contribuir, 
como autônomo, para Previdência Social. 

Dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os 
cursos jurídicos do País, da disciplina "Direitos 
Humanos Fundamentais" . 

Inclui os contribuintes individuais da Previdência 
no Plano de Integração Social, e dâ outras provi
dências. 

Dispõe sobre a proibição do uso de corantes nos 
alimentos industrializados, e dâ outras providên
cias. 

240/76 Vasconcelos Torres Altera a redação do § 19 do ar!. 29 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 
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Resultado 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Rejeitado 
(ar!. 278 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

241/76 Mauro Benevides Revoga a Lei n" 5.453, de 14 de junho de 1968, e 
dá outras providências . 

245/76 Franco Montoro 

246/ 76 Lázaro Barboza 

247/ 76 Nelson Carneiro 

248/76 Nelson Carneiro 

250/76 Nelson Carneiro 

251/76 Nelson Carneiro 

253/76 Nelson Carneiro 

Assegura ao proprietário do solo preferênci a para 
pesquisa e lavra de minérios. 

Dispõe sob re a construção, em Brasília, de 
monumento em memória do Presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, e dá outras providências. 

Introduz modificação na Lei n9 3.807 , de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência 
Social). 

Proíbe a pesca da baleia no mar territorial brasilei
ro. 

Dispõe sobre restrições à aqulslçao de munição 
para armas de fogo, e dá outras providências . 

Altera o art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Artista, e 
dá outras providências. 

255/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a proibição de aterrar terrenos de 
marinha, e dá outras providências. 

257/76 Orestes Quércia Dá nova redação ao § 19 do art. 457 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

260/76 Vasconcelos Torres Acrescenta dispositivo à Lei n9 3.890-A, de 25 de 
abril de 1961 , que autoriza a União a constituir a 
Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
ELETROBRÁS, e dá outras providências. 

262/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia aprova
ção oficial à fabricação em série de novos modelos 
de veículos automotores, e dá outras providências. 

265/76 Agenor Maria Elimina a exigência do período de carência para 
concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de 
incapacidade para o trabalho ou morte do segura
do . 

267/76 Itamar Franco Estabelece critérios para a aprovação de Projetos 
Florestais, e dá outras providências. 

268/76 Nelson Carneiro 
Complementar 

Dispõe sobre a contagem recíproca de tempo de 
serviço urbano e rural para efeito de aposentado
ria . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 



Autor Ementa 

270/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a proibição de abate de matrizes 
bovinas, pelo tempo que especifica, e determina 
outras providências. 

271/76 Vasconcelos Torres Autoriza o Poder Executivo conceder pensão 
especial à Senhora Sara Lemos Kubitschek de Oli
veira, viúva do ex-Presidente da República Jusceli
no Kubitschek de Oliveira. 

272/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a instalação de equipamento antipo
luidor nos veículos automotores de via terrestre, e 
dá outras providências. 

273/76 Vasconcelos Torres Estabelece equipamentos obrigatórios dos 

276/ 76 Nelson Carneiro 

veículos automotores de via terrestre, e dá outras 
providências. 

Introduz modificação na Lei n9 4.591 , de 16-12-
64, que dispõe sobre o condomínio em edificações 
e as incorporações imobiliárias. 

277/76 Vasconcelos Torres Altera e revoga dispositivos do Decreto-lei 
n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

278/76 Vasconcelos Torres Acrescenta dispositivos à Lei n9 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, que regula os direitos autorais. 

280/ 76 Nelson Carneiro Disciplina o exercício da profissão de detetive 
particular. 

281 / 76 Vasconcelos Torres Estabelece a obrigatoriedade de garantia, a ser da
da pelo fabricante, para os pneus comercializados. 

282/ 76 Nelson Carneiro 

283/76 Nelson Carneiro 

284/ 76 Nelson Carneiro 

288/76 Otair Becker 

Introduz alterações na Lei dos Registros Públicos 
no que se refere à averbação, no Registro de Imó
veis, das sentenças de desquite, nulidade ou anula
ção de casamento. 

Dispõe sobre o Adicional Noturno para os traba
lhadores regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Modifica o § 29 do art. 19 do Decreto-lei n9 75, de 
21 de novembro de 1966, que dispõe sobre a corre
ção monetária dos débitos de natureza trabalhista. 

Reabre o prazo de que trata o art. 11 da Lei 
n9 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá outras provi
dências . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Sobrestado 

Rejeitado 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 



Autor Ementa 

289/ 76 Nelson Carneiro Autoriza o Banco Nacional da Habitação a criar 
Departamentos de Construção e de Venda de imó
veis residenciais . 

290/ 76 Nelson Carneiro Introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 

291 / 76 Vasconcelos Torres Introduz modificação na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço . 

292/76 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a adição obrigatória de vitamina A 
ao açúcar . 

293/76 Vasconcelos Torres 
Complementar 

Introduz módificação na Lei Complementar 
n9 26, de II de setembro de 1975, para o fim de 
permitir a utilização do PIS-PASEP na aquisição 
ou construção de casa própria. 

294/76 Vasconcelos Torres Institui o monopólio estatal do transporte aéreo, 
cria a Viação Aérea Brasileira S/ A - VABRÃS, e 
dá outras providências. 

298/76 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao artigo II da Lei Orgânica 
da Previdência Social, e dá outras providências. 

299/76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

300/ 76 Nelson Carneiro Dispõe sobre gratificação por tempo de serviço, 
aos trabalhadores sob o regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

303/ 76 Vasconcelos Torres Veda a reeleição para o período imediato, de diri
gentes das Federações e Confederações Sindicais. 

304/76 Vasconcelos Torres Modifica atribuições dos Conselhos Federal e 
Estaduais de Educação, e dá outras providências . 

305/16 Vasconcelos Torres Introduz alterações no regime do Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço, para extinguir a opção e 
manter a esta bilidade no emprego, nos termos da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 

306/ 76 Vasconcelos Torres Considera feriado nacional o dia consagrado a 
Nossa Senhora Aparecida , Padroeira do Brasil. 

309/16 Nelson Carneiro 

310/ 76 Nelson Carneiro 

Dá nova redação aos §§ 19 e 29 do artigo 535 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre o montante em forma de percentual 
do salá rio-família concedido aos empregados regi
dos pela Consolidação das Leis do Trabalho . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Aprovado 
à Câmara 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Prejudicado 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

ArquÍvado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

313/76 Otair Becker 

314(76 Otto Lehmann 

317/76 Eurico Rezende 

318(76 Marcos Freire 

Ementa 

Considera como parcela não tributãvel do impos
to de renda os proventos da inatividade e as pen
sões pagas pelos cofres públicos ou por instituição 
de previdência social. 

Legitima a Procuradoria Geral da República para 
requerer, perante o Supremo Tribunal Federal, a 
sustação de efeitos das decisões que menciona. 

Dispõe sobre o salãrio-mínimo-aula de professores 
sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho, e dã outras providências. 

Estabelece a obrigatoriedade de as emissoras de rã
dio e televisão reservarem horãrios idên ticos aos 
concedidos gratuitamente aos órgãos governamen
tais, aos partidos políticos de oposição. 

001/77 Otto Lehmann Inclui no conceito de ensino de 19 grau, para fins 
do disposto no art. 59 da Lei n9 5.692, de 1I de 
agosto de 1971, o ministrado a crianças de idade 
inferior a sete anos. 

002/77 Nelson Carneiro Modifica o art. 99 da Lei n9 5.107, de 13 de setem
bro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dã outras providências. 

005/77 Osires Teixeira Estende às entidades de fins educacionais e cultu
rais a isenção prevista na Lei n9 3.577, de 4 de ju
lho de 1959. 

006/77 Nelson Carneiro Isenta de demissão o servidor condenado por cri
me comum, e dã outras providências. 

007/77 Osires Teixeira Autoriza abater da renda bruta das pessoas físicas 
as despesas com locação residencial. 

008/77 Nelson Carneiro Dispõe sobre o exercício da profissão de Médico
residente, e dã outras providências. 

011/77 Nelson Carneiro Acrescenta parâgrafo ao art. 82 do Código Civil, 
que trata da validade dos atos jurídicos. 

012/77 Franco Montoro Assegura direitos dos empregados no caso de 
falência ou concordata da empresa. 

013/77 Vasconcelos Torres Tomba a casa em que morou o Duque de Caxias 
na rua Conde de Bonfim, no Rio de Janeiro, e dã 
outras providências. 

014/77 Nelson Carneiro Dispõe sobre o rateio da pensão da esposa e com
panheira de segurado do Sistema Geral da Previ
dência Social. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



N9 Autor 

017 / 77 Franco Montara 

018/77 Otto Lehmann 

Ementa 

Estabelece que o menor de 21 anos eleito Prefeito, 
Vice-Prefeito ou Vereador adquire plena capaci
dade jurídica. 

Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dã 
outras providências. 

019/77 Franco Montara Estipula prazo para a conclusão de Inquérito 
relativo a apuração de falta grave do empregado 
estável. 

021/77 Nelson Carneiro 

022/77 Luiz Viana 

023/77 Osires Tei1leira 

026/77 Osires Tei1leira 

Disciplina o e1lercício da profissão de Técnico 
Agrícola. 

Suprima-se o artigo 93 e o parágrafo único da Lei 
n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Dispõe sobre a inclusão da Companheira como 
dependente, para efeito de imposto de renda. 

Acrescenta inciso ao artigo 18 da Lei n9 4.506, de 
30 de novembro de 1964, que dispõe sobre 
imposto que recai sobre as rendas e proventos de 
qualquer natureza. 

027/77 Roberto Saturnino Acrescenta parãgrafo ao art. 49 do Decreto-lei 
n9 791, de 27 de agosto de 1969, que dispõe sobre 
o pedãgio em Rodovias Federais e dã outras pro
vidências. 

028/77 Nelson Carneiro 

029/77 Itamar Franco 

030/77 Nelson Carneiro 

032/77 Osires Tei1leira 

033 / 77 Nelson Carneiro 

Introduz alterações no te1lto da Lei n9 4.898, de 9 
de dezembro de 1965, que regula o direito de 
representação e o processo de responsabilidade 
administrativa, civil e penal , nos casos de abuso de 
autoridade. 

Revoga o Decreto-lei n9 1.520, de 17 de janeiro de 
1977, que estabelece condição para aquisição dos 
derivados de petróleo que menciona e dã outras 
providências. 

Dispõe sobre condições para a remuneração de 
férias de empregados regidos pela CLT. 

Concede isenção de imposto de renda aos pro
ventos de pensões das pessoas físicas maiores de 
70 anos. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, visando modificar, em parte , o critério 
de designação de juiz substituto de presidente de 
Junta de Conciliação e Julga mento . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



N9 Autor Ementa 

035/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre o funcionamento dos .museus, aos 
sábados, domingos e feriados, e dá outras pro
vidências. 

036/77 Vasconcelos Torres Regulamenta a venda ao público de seguro 
facultativo de acidente pessoal para cobrir os 
riscos nas viagens realizadas em ônibus ' de 
transporte coletivo. 

037/77 Nelson Carneiro 

038/77 Osires Teixeira 

039/77 OUo Lehmann 

040/77 Nelson Carneiro 

041/77 Nelson Carneiro 

042/77 Nelson Carneiro 

043/77 Nelson Carneiro 

Dispõe sobre a obtenção de autorização especial 
de trânsito, nos casos de veículos novos em pro
cesso de registro e licenciamento. 

Dispõe sobre o abatimento, na renda bruta das 
pessoas físicas, de quantias aplicadas na aquisição 
de casa própria. 

Altera o art. 39 da Lei n9 5.859, de II de 
dezembro de 1972. 

Dispõe sobre o recolhimento de imposto incidente 
sobre as gravações sonoras e dá outras pro
vidências. 

Suprime o parágrafo único do art. 709 do Côdigo 
de Processo Civil. 

Dá nova redação ao § 59 do art. 12, da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Altera dispositivo do Decreto-lei n9 999, de 21 de 
outubro de 1969, que dispõe sobre a Taxa 
Rodoviária Única. 

048/77 Vasconcelos Torres Determina medidas sobre as embalagens de 
detergentes, sabões e outros produtos da espêcie, e 
dá outras providências. 

051/77 Vasconcelos Torres Disciplina a venda, no comércio varejistas, dos 
cereais acondicionados em pacotes paaronizados. 

054/77 Vasconcelos Torres Disciplina o funcioname'nto das bibliotecas que 
recebem recursos do erário. 

055/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de másca
ras pelos que trabalham em oficinas de automó
veis. 

056/77 Otto Lehmann 

058/ 77 Nelson Carneiro 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.226, de 14 de ju
lho de 1975. 

Dispõe sobre a validação, em caráter excepcional , 
do curso concluído em escola de nível superior 
não reconhecida. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art . 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor Ementa 

062/77 Mauro Benevides Dispõe sobre a contagem em favor dos segurados 
do INPS do tempo de serviço público estadual e 
municipal. 

063/77 Jarbas Passarinho Aplica ao dirigente sindical candidato a cargo ele
tivo o disposto no art. 14 da Lei nO 6.055, de 17 
dejunho de 1974. 

065/77 Vasconcelos Torres Assegura aos empregados optantes pelo sistema 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o di
reito aos juros e correção monetãria, sobre o valor 
depositado, em qualquer hipótese de extinção do 
contrato de trabalho e dã outras providências. 

066/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a declaração de renda dos maiores 
de 70 anos, inativos civis ou militares. 

067/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre aposentadoria especial para metalúr
gicos. 

068/77 Vasconcelos Torres Institui o voto a bordo e nas embaixadas, consula
dos, e dã outras providências. 

069/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a aplicação do regime de Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço aos empregados ru
rais . 

070/77 Vasconcelos Torres Assegura aos empregados o direito de preferência 
para subscrever 20% dos aumentos de capital reali
zados por sociedades anônimas. 

074/77 Vasconcelos Torres Inclui prefeitos, vice-prefeitos e vereadores entre 
os contribuintes facultativos do I Pc. 

075/77 Nelson Carneiro Introduz modificação na Consolidação das Leis 
do Trabalho . 

077/77 Franco Montoro Determina a fixação obrigatória de critérios objeti
vos para a realização de despesas com publicidade 
e divulgação, efetuadas pela Administração Públi
ca ou órgão da Administração indireta. 

078/77 Nelson Carneiro Dã nova redação aos itens do § 3o do art. 10 da 
Lei nO 5.890, de 8 dejunho de 1973. 

079/77 Franco Montoro Determina a aplicação mínima de 20% da renda lí
quida da Loteria Esportiva nos municípios de pro
cedência da receita. 

080/77 Orestes Quércia 

081/77 Nelson Carneiro 

Acrescenta parãgrafo ao art. 774 do Decreto-lei 
nO 5.452, de 10 de maio de 1943, passando a ser lo 
o parãgrafo único . 

Dispõe sobre critérios para a concessão de adicio
naI de insalubridade aos trabalhadores. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
Ã Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



No Autor 

082/ 77 Italívio Coelho 

083 / 77 Otto Lehmann 

084/ 77 Otto Lehmann 

Ementa 

Altera o item I do art. 738 da Lei n" 5.869 , de II 
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 

Estabelece reajuste e correção monetária para 
prestações alimentícias não pagas. 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil re
lativos à execução de prestação alimentícia. 

090/ 77 Vasconcelos Torres Altera disposição sobre a jornada de trabalho dos 
bancários. 

093 / 77 Franco Montoro Define os crimes contra o mercado de capitais e 
estabelece as sanções penais e administrativas cor
respondentes. 

094 / 77 Ruy Carneiro Altera a redação dos arts. 791, 839 e 840 da Con
solidação das Leis do Trabalho, 

095/ 77 Franco Montoro Estabelece que a atualização de tributos não pode
rá exceder o índice oficial da correção monetária. 

096/77 Nelson Carneiro Dispõe sobre proteção das informações computa
rizadas, e dá outras providências. 

097 / 77 Benjamim Farah Dispõe sobre a propaganda comercial nos unifor
mes esportivos do atleta profissional de futebol, e 
dá outras providências. 

098 / 77 Italívio Coelho Declaram portos de exportação do café produzido 
e comercializado no Estado de Mato Grosso, os 
de Porto Esperança, Município de Corumbá e de 
Porto M urtinho . 

102/ 77 Franco Montoro Determina que as emissoras de televisão e rádio 
promoverão semanalmente programas de debates 
sobre problemas nacionais , estaduais ou munici
pais , destinados ao esclarecimento e formação cívi
ca da população. 

104/ 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a doação de terras aos ex-combaten
tes da FEB. 

105 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a concessão do salário-família aos 
trabalhadores autônomos, pelo Sistema Geral da 
Previdência Social. 

106/ 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre o encaminhamento, pelos médicos 
que realizarem cirUrgia plástica ou correção orto
pédica, de fotografias e outros elementos de infor
mação ao Instituto Nacional de Identificação. 

107/ 77 Nelson Carneiro Acrescenta § 40 ao art. 29 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
nO 5.452, de lo de maio de 1943. 

-75-

Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
À Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Retirado pelo autor 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

108 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a participação do empregado nos lu
cros da empresa. 

111 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a exigência de prova de autenticação 
para a comercialização de obra de arte . 

112/ 77 Mattos Leão 

113/ 77 Otto Lehmann 

114/ 77 Nelson Carneiro 
Complementar 

115 / 77 Accioly Filho 

117/ 77 Nelson Carneiro 

118/ 77 Jessé Freire 

120/77 Otto Lehmann 

121 / 77 Nelson Carneiro 

Integra na estrutura do Ministério da Justiça a Po
lícia Rodoviária Federal e dá outras providências. 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil, 
atinentes à intimação do devedor para a arremata
ção de bens penhorados. 

Introduz alteração na Lei Complementar n9 7, de 
7 de setembro de 1970, que institui o Plano de Inte
gração Social- PIS. 

Institui a correção monetária nas dívidas exigíveis, 
pecuniárias ou de valor. 

Dispõe sobre o revigoramento do exercício do di
reito previsto no Decreto-lei n9 194, de 24 de feve
reiro de 1967 . 

Uniformiza a legislação referente ao cheque. 

Estabelece normas reguladoras do trabalho avulso 
no meio rural e dá outras providências . 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

122/ 77 Jarbas Passarinho Dispõe sobre os exames de validação pelos advo
gados provisionados e dá outras providências 

127 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre critério para cálculo de indeniza
ções. nas rescisões de contrato de trabalho . 

128 / 77 Vasconcelos Torres Altera disposições legais relativas à proteção do 
trabalho do menor. 

129/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a expedição de carteiras de identida
de por órgãos da Segurança Pública. 

130/ 77 Vasconcelos Torres Altera a Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
Complementar de 1971. 

131 / 77 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo único ao art. 473, da Conso
lidação das Leis do Trabalho . 

133 / 77 Vasconcelos Torres Autoriza a União, as Autarquias e as Sociedades 
de Economia Mista a alienar imóveis a funcioná
rios aposentados. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Aprovado 
À Câmara 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

134/ 77 Nelson Carneiro 

137/ 77 Otair Becker 

138/ 77 Orestes Quércia 
Complementar 

Ementa 

Acrescenta § 39 ao art. 10, da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

Autoriza a filiação facultativa à Previdência Social 
dos Deputados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefei
tos e Vereadores. 

Introduz alteração na Lei Complementar n9 25 , 
de 2 de julho de 1975, que "estabelece critério e 
limites para a fixação da remuneração dos Ve
readores" . 

139/ 77 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei n9 4.090, de 13 de ju
lho de 1962, que instituiu a gratificação de Natal 
para os trabalhadores. 

140/ 77 Nelson Carl'!eiro Veda a dispensa do empregado sem justa causa e 
. dá outras providências. 

142/77 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo único ao art. 59, da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

143 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre preço de venda ao consumidor dos 
derivados de petróleo que contenham parcelas de 
álcool anidro. 

144/77 Benjamim Farah 

145/ 77 José Lindoso 

146/ 77 Italívio Coelho 

Autoriza o Poder Executivo a determinar o pa
gamento de gratificação especial ao funcionalismo 
civil e militar da União, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 488 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre o 
horário no período do aviso prévio, e dá outras 
providências. 

Cria a Ordem dos Oficiais de Registro de Imóveis 
do Brasil (ORIB), e dá outras providências. 

147/ 77 Jarbas Passarinho Dispõe sobre a realização de seguros de Orgãos do 
Poder Público e dá o utras providências. 

148 / 77 Osires Teixeira Dá nova redação ao § 39 do art. 19 da Lei n9 5.365, 
de 19 de dezembro de 1967, que cria a Superin
tendência do Desenvolvimento da Região Centro
Oeste-SUDECO e dá outras providências. 

149/ 77 Orestes Quércia Dispõe sobre a localização das sedes do Conselho 
Nacional de Desportos e da Confederação Brasi
leira de Desportos, e dá outras providências. 

150/ 77 Franco Montoro Estabelece que a contagem do tempo de serviço 
prestado em atividades insalubres será feita segun
do critérios especiais . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do. RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

151 / 77 Nelson Carneiro 

152/77 Nelson Carneiro 

153/77 Milton Cabral 

154/77 Cattete Pinheiro 
Complementar 

155/77 Luiz Cavalcante 

Ementa 

Acrescenta § 49 ao art. 19, do Decreto-lei n9 1.470, 
de 4 de junho de 1976. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de aperfeiçoar o fun
cionamento das Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes (art. 164). 

Proíbe a captação antecipada de poupança popu
lar, mediante promessa de contraprestação em 
bens direitos ou serviços de qualquer natureza. 

Altera a redação do art . 12 do Decreto-lei n9 406, 
de 31 de dezembro de 1968. 

Altera a redação do § 19 do art. 36 e do art. 64 da 
Lei n94.870, de 19 de dezembro de 1965. 

157/77 Jarbas Passarinho Obriga as emissoras de televisão a incluir, nas suas 
programações semanais de filmes estrangeiros, um 
filme, pelo menos, com legenda em português. 

158/77 Roberto Saturnino 
Complementar 

Introduz alterações no art. 19 da Lei Comple
mentar n9 19, de 25 de junho de 1974, que dispõe 
sobre a aplicação dos recursos gerados pelo PIS e 
pelo PASEP. 

159/77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre cessão dos auditórios existentes em 
edifícios públicos para espetáculos de interesse 
cultural. 

160/77 Vasconcelos Torres Isenta os táxis do pagamento da taxa de pedágio. 

161/77 Vasconcelos Torres Fixa normas complementares à aposentadoria do 
servidor público. 

162/77 Vasconcelos Torres Simplifica exigências para habilitação ao exame de 
motorista . 

163/77 Vasconcelos Torres Isenta os veículos automotores, não movidos por 
derivados de petróleo, da taxa rodoviária única. 

165/77 Franco Montoro 

166/77 Oito Lehmann 

167/77 Osires Teixeira 

Estabelece que a gratificação paga aos diretores de 
empresas públicas e de economia mista será tam
bém devida, proporcionalmente, aos respectivos 
empregados. 

Dispõe sobre o tombamento da sede da Fazenda 
Santa Mónica, em Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, antiga propriedade do Barão de Ururaí, 
onde Duque de Caxias morou na velhice, e viria a 
falecer , e dá outras providências. 

Dispõe sobre processo e ação dissolutória do 
vínculo matrimonial. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

ÃCâmara 
Lei n9 6.606, de 7-12-78 
(Após exame da CO) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

172/77 Franco Montoro 

173 / 77 Orestes Quércia 

174/77 José Lindoso 

175/77 Nelson Carneiro 

176/ 77 Nelson Carneiro 

178/ 77 Nelson Carneiro 

179/ 77 Nelson Carneiro 

180/ 77 Nelson Carneiro 

181 / 77 Italívio Coelho 

182/ 77 Benjamim Farah 

183/ 77 Nelson Carneiro 
Complementar 

184/77 Otair Becker 

185/ 77 . Nelson Carneiro 

186/ 77 José Sarney 

187/ 77 Nelson Carneiro 

188/ 77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Estende ao empregado doméstico a proteção da le
gislação de acidentes do trabalho. 

Acrescenta item V ao art. 130 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à han
seníase, e dâ outras providências. 

Acrescenta parâgrafo ao art. 73 da Lei n9 5.108, de 
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trân
sito). 

Modifica a redação do art. 59 da Lei n9 3.999, de 
15 de dezem bro de 1961. 

Introduz alterações na Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade 
provisória ao trabalhador durante a tramitação ju
dicial da reclamatória trabalhista. 

Dâ nova redação ao capU! do art. 19 da Lei n9 
6.243, de 24 de setembro de 1975. 

Fixa em 20% a taxa de correção monetâria inci
dente sobre os financiamentos destinados à aqui
sição ou construção de moradia própria. 

Altera dispostivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

Institui o " Dia do Eletricista" . 

Acrescenta § 29, ao art. 29, da Lei Complementar 
n9 26, de 1i de setembro de 1975. 

Altera o § 39 do art. 121 e o § 69 do art. 129 do 
Código Penal (Decreto-lei n9 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940). 

Acrescenta parâgrafo ao art. 29 da Lei n9 5.194, de 
24 de dezembro de 1966. 

Altera artigos do Código Civil e do Código de Pro
cesso Civil, e dâ outras providências. 

Introduz alterações no art. 164 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, para estabelecer garantias 
aos representantes classistas nas Comissões In
ternas de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(CIPAs). 

Introduz alterações na Lei n9 6.147, de 20 de 
novembro de 1974, para determinar a divulgação 
dos elementos que dão origem ao fator de reajusta
mento salarial. 

-79-

Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
à Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

189/11 Vasconcelos Torres Dispõe sobre padrões a serem observados nos 
veículos de transporte coletivo. 

190/11 Nelson Carneiro 

191/11 Poder Executivo 
DF 

Dispõe sobre a aquisição de imóveis funcionais 
por seus ocupantes, e dá outras providências. 

Fixa idade máxima para inscrição em concurso pú
blico destinado ao ingresso em empregos e cargos 
do Serviço Civil do Distrito Federal. 

192/11 Ruy Santos Visa amparar a cultura artística popular através 
das bandas de música e dá outras providências . 

193/11 Franco Montoro Estabelece que, quando o empregador deixar de 
depositar o FGTS, o empregado poderá con
siderar rescindido o contrato e pleitear a devida in
denização. 

194/11 Nelson Carneiro Introduz alterações no artigo 191 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, para conceder aos sin
dicatos poderes de representação, indepen
dentemente de mandato . 

195/11 Henrique de La 
Rocque 

196/11 Franco Montoro 

191/11 Leite Chaves 

198/11 Nelson Carneiro 

199/11 Orestes Quércia 

200/11 Nelson Carneiro 

201/11 Heitor Dias 

202/11 Heitor Dias 

Altera o art. 19 da Lei n9 5.063, de 4 de julho de 
1966. 

Estabelece multa de 10% ao dia, sobre a importân
cia devida, quando o banco depositário nào li
berar, em lO dias, o FGTS. 

Prorroga .para 20 de junho de 1918 o início da vi
gência e prazo de regulamentação da Lei n9 6.435, 
de 15 de julho de 1911, que dispõe sobre a previ
dência privada, alterando, ainda, a redação de seu 
art. 42, § 59. 

I ntroduz alteração no § 19 do art. 59 da Lei 
n9 3.801, de 26 de agosto de 1960, para o fim de 
determinar a filiação previdenciária obrigatória 
dos ministros de confissào religiosa . 

Acrescenta parágrafo ao artigo 143 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passando a ser 19 
o parágrafo único. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 6.195, de 19 de 
dezembro de 1914. 

Limita o comércio de livros a estabelecimentos es
pecializados no ramo, e dá outras providências. 

Estabelece exigência para o registro de imóvel in
tegrante de condomínio. 

-80-

Resultado 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Rejeitado 
(art. 218 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Arquivado 
(art. 361 do RI) 

Aprovado 
À Câmara 



No Autor Ementa 

203 / 77 Nelson Carneiro Acrescenta di spositivo à Lei n9 5.1 07 , de 13 de se
tembro de 1966, que "cria o Fundo de Garantia· 
do Tempo de Serviço" . 

205/77 Leite Chaves Estabelece pena para o agen te que inaugurar o bra 
pública no período de 90 (noventa) dias anteriores 
à realização de eleições . 

206/ 77 F ranco Mon toro Permite a entrega de correspo ndência comerc ial 
por menores encami nhados às empresas por en
tidades de serviço socia l ou pelos Juízos de Meno
res. 

207 / 77 Ita lívio Coel ho Assegura transferência de ma trícula a universitá
rio que, por motivo de casamento, mudar de domi
cíl io , e dá o utras providênci as. 

208 / 77 Nelson Carne iro Acrescenta parágrafo ao art. 453 , da Consolida
ção das Leis do T rabalho. 

209/77 Nelson Carneiro Introd uz al te rações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que inst ituiu o regi me do Fun
do de Gara nti a do Tempo de Serviço. 

210 / 77 Franco Montoro Regu la o provisionamento dos prá ticos e oficiais 
de farmácia. 

211 / 77 Vasco ncelos Torres Altera a exigência de exame psicotécnico pa ra mo
torista amado r. 

212 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a comercia lização do cimento em sa
cos de 25 quilos . 

2 13/ 77 Vasco ncelos Torres Fixa prazo-lim ite para o registro de diplomas de 
curso superi or. 

214/ 77 Nelso n Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei n9 1.046. de 2 de 
janeiro de 1950, que dispõe sobre a consignação 
em folha de pagamento . 

216/ 77 Vasconcelos To rres Institui o seguro de vida obrigatório nas vendas de 
eletrodomésticos e veículos automotores. 

217 / 77 Nelson Carneiro 

2 18/77 O restes Q uércia 

2 19/ 77 Nelson Carneiro 

Introduz modificação na Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Dispõe sobre a proibição de fina nciar ou garantir 
a cons trução de ed ifícios de mais de seis andares 
pelas entidades integran tes do Sistema Financeiro 
da Habi tação, e dá o utras providências. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 59 da Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgân ica da Previdên
cia Social). 
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Resultado 

Arqu ivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arqu ivado 
(art . 367 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Retirado 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI ) 

Arquivado 
(art . 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arqu ivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

A rquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



NQ Autor Ementa 

220/77 Nelson Carneiro Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

221 / 77 Roberto Saturnino Dispõe sobre a fiscalização das entidades paraesta-
Complementar tais vinculadas à União pelo Congresso Nacional, 

e dá outras providências. 

222/ 77 [talívio Coelho Dá nova redação ao art. 487, da Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

223 / 77 Nelson Carneiro Dá nova redação à letra a, do item 111 , do parágra
fo único, do art. 285, da Consolidação das Leis do 
Tra balho. 

224/ 77 Vasco ncelos Torres Dispõe sobre liquidação de saldo devedo r em 
operações de financiamento . 

225 / 77 Vasconcelos Torres Proíbe pagamento de "royalties" por uso de mar
cas de indústria e comércio . 

226/ 77 Vasconcelos Torres Erige em monumento nacional o conjunto 
arquitetônico, imóvel e logradouros que especifica 
na localidade de Conservatória, Distrito do Muni
cípio de Valença, Estado do Rio de Janeiro. 

227 / 77 Franco Montoro Elimina do Código Eleitoral injustificada 
discriminação contra o hanseniano. 

228 / 77 Braga Júnior 

229/ 77 M urilo Paraiso 

Fixa em Brasília-DF a sede da Superintendência 
da Borracha - SUDHEVEA . 

Estabelece representação do Congresso Nacional 
no Conselho Deliberativo da Superintendência do 
Desenvolviemento do Nordeste - SUDENE -, e 
dá outras providências. 

230/ 77 Nelson Carneiro Reserva aos jornalistas profissionais (Decreto-lei 
nQ 972, de 1969) o exercício das funções técnicas 
que especifica. 

231 / 77 Evelásio Vieira Complementa normas gerais sobre desportos , e dá 
outras providências. 

232 / 77 Benjamim Farah Dispõe sobre a aposentadoria especial para o 
Bombeiro Hidráulico e para o Eletricista do 
Grupo de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e 
Sanitárias. 

233 / 77 Nelson Carneiro Altera a Lei nQ 4.655, de 2 de junho de 1965, que 
dispõe sobre a legitimação adotiva. 

234 / 77 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 832 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

235 / 77 Vasconcelos Torres Determina a concessão de férias de 30 dias aos 
empregados cujo período aquisitivo se iniciou 
antes de I Q de maio de 1977. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(Mt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R [) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R [) 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



Autor Ementa 

236/77 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 793 da Consolidação 
das Leis do Trabalho e dispõe sobre a 
representação legal dos menores nas reclamações 
perante a Justiça do Trabalho. 

237/77 Vasconcelos Torres Assegura às entidades sindicais o direito de ajuizar 
reclamação perante a Justiça do Trabalho para rei
vindicar o adicional de periculosidade ou insalu
bridade em favor de seus associados. 

238/77 Braga Júnior Dispõe sobre a transferência da sede da Centrais 
Elétricas do Norte S/A. - ELETRONORTE ~ 
para Manaus, Estado do Amazonas. 

239/77 Nelson Carneiro Introduz alterações na Lei n9 6.194, de 19 de 
dezembro de 1974, que "dispõe sobre Seguro Obri
gatório de Danos Pessoais causados por veículos 
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a 
pessoas transportadas ou não" . 

240/77 Henrique de La 
Rocque 

241 / 77 José Lindoso 

Altera dispositivos do Código Penal Militar 
(Decreto-lei n9 1.001, de 21-10-1969) e do Código 
de Processo Penal Militar (Decreto-lei n9 1.002, 
de 21-10-1969) e dá outras providências. 

Altera os dispositivos do Código Civil (Lei 
n9 3.071, de 19 de janeiro de 1916) e dã outras pro
vidências. 

242/77 Nelson Carneiro Acrescenta § 49 , ao art. 49 , da Lei Complementar 
Complementar n9 26, de 11 de setembro de 1975. 

243/77 Italívio Coelho Dispõe sobre a hora legal para todo o território da 
República Federativa do Brasil. 

244/77 Franco Montoro Estabelece que as listas para a escolha dos reitores 
das Universidades estaduais e municipais 
obedecerão às normas estabelecidas em seus 
respectivos Estatutos. 

245/ 77 Osires Teixeira 

246/ 77 Osires Teixeira 

247/ 77 Itamar Franco 

248 / 77 Nelson Carneiro 

Isenta do Imposto sobre a Renda as pensões e os 
proventos de aposentadoria ou reforma . 

Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que dispõe sobre ausência de 
empregado ao serviço sem prejuízo do salário. 

Dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios, e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre regulamentação do exercício da pro
fissào de psicanalista clínico. 
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Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

à Câmara 
Lei n9 5.544, de 30-6-78 

(após exame da CD) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



N9 Autor Ementa 

249/ 77 Vasconcelos Torres Assegura ao empregado que rescindir o contrato 
de trabalho o direito à percepção de férias propor
cionais, em qualquer hipótese. 

250/ 77 Vasconcelos Torres D á nova redação ao Parágrafo Único do artigo 
146 da Consolidação das Leis do Trabalho . 

251 / 77 Vasconcelos Torres Assegura aos contribuintes do sistem a previ
denciário o direito à contagem do efetivo tempo 
de serviço, em qualquer hipótese, para efeito de 
aposentadoria. 

252 / 77 Vasconcelos To rres Faculta ao empregado rescindir o contrato de 
trabalho quando ocorrer alteração unila teral do 
mesmo por parte do empregador. 

253 / 77 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo 49 ao artigo 487 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

254 / 77 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 73 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

255 / 77 Franco Montoro Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a pos
sibilidade legal de reclamarem em Juízo, adicio
nais de insalubridade e periculosidade, em benefí
cio de seus associados, independentemente de ou
torga especial de poderes. 

256/ 77 Nelson Carneiro Altera a redaçào do art. 69 da Lei nQ 5.107 , de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . 

257 / 77 Nelson Carneiro Acrescenta um parágrafo ao artigo 248 da Conso
lidaçào das Leis do Trabalho, para instituir ro
dízio em benefício do tripulante de embarcações 
quando realizada viagem de grande percurso . 

258 / 77 Vasconcelos Torres Fixa em 27 de setembro a comemoração do "Dia 
da Criança". 

259 / 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre aposentadoria especial para tele
fonistas. 

260/ 77 Nelson Carneiro 

261 / 77 Osires Teixeira 

262/ 77 Nelson Carneiro 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis 
do Trabalho. para o fim de instituir o salário pro
fission a l. 

Autoriza a emissão de selo comemorativo do "Dia 
Nacional da Pecuária". 

Proíbe considerar como receita das empresas pú
blicas e sociedades de economia mista os auxílios e 
subvenções, para o fim de participação dos res
pectivos dirigentes . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I ) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



NQ Autor 

263 / 71 Osires Teixeira 

264 / 77 Nelson Carneiro 

265 / 77 Dirceu Cardoso 

266 / 77 Otto Lehmann 

267 / 77 Nelson Carneiro 

268 / 77 Osires Teixeira 

269/ 77 Osires Teixeira 
Complementar 

270/ 77 Osi res Teixei ra 

271 / 77 M urilo Paraíso 

272 / 77 Nelson Carneiro 

273 / 77 Nelson Carneiro 

274 / 77 Osires Teixeira 

275 / 77 Osires Teixeira 

276 / 77 Osires Teixeira 

Ementa 

Autoriza os estabelecimentos de ensino superior 
que mantêm ensino de línguas a instituir mais dois 
semestres optativos aos alunos , com o objetivo de 
formar tradutores e intérpretes nas respectivas lín
guas e dá outras providências . 

D á nova redação ao art. 687 do Código de Proces
so Civil. 

Concede ao funcionário público, que exerça profis
são liberal pelo regime da CLT, aposentadoria nos 
termos da Lei n9 1.711. 

Altera dispositivos da Lei n9 3.07 1, de 19 de janei
ro de 1916, corrigida pela Lei n9 3.725, de 15 de 
janeiro de 1919 - Código Civil brasileiro - mo
dificada pela Lei n9 4.121, de 27 de agosto 
de 1962, e dá outras providências. 

Assegura bolsa de estudo aos componentes de 
equipes esportivas , nas condições que estabelece, e 
dá outras providências . 

Fixa a obrigatoriedade de exibição de filmes nacio
nais na televisão e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 59 do Decreto-lei 
n9 406, de 3 1 de dezembro de 1968. 

Dispõe sobre o financiamento de bolsas de estudo 
a estudantes de cursos de 29 grau. 

Dispõe que os recursos de incentivo fiscal do im
posto de renda de pessoas jurídicas nào destin ados 
na declaração de rendas sejam a locados ao Fundo 
de In vestimentos do Nordeste- F INOR . 

Acrescenta dispositivos à Consolidaçào das Leis 
do Trabalho. 

Tra ta de gratuidade de registro civil de pessoas ca
rentes de recursos . 

Fixa valores às qblsas distribuídas pelo Programa 
Especial de Bolsas de Est udo (PEBE), e dá out ras 
providências. 

Altera o parágrafo 19 do a rt. 39 do Decreto-lei 
n9 389, de 26 de dezembro de 1968, que "dispõe 
sobre a verificaçào judicial de insalubridade e peri
culosidade" e dá outras providências . 

Institui o Dia Nacional da Pecuária. 
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Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arq uivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

A rqui vado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 



N9 Autor 

277 / 77 Nelson Ca rneiro 

278 / 77 Dirceu Cardoso 

279 / 77 Franco Montoro 
Complementar 

280/ 77 José Sarney 

281 / 77 Braga Júnior 

282/ 77 Osires Teixeira 

Ementa 

Altera a redação do § 69 do artigo 10 da Lei 
n9 5.890. de 8 dejunho de 1973, e dá outras provi
dênci as. 

Dispõe so bre a revisão do salário mínimo semes
tralmente , com base nos índices do custo de vida 
em cada região. 

Estabelece que a remuneração dos vereadores não 
poderá ser inferior ao salário mínimo . 

Institui o voto distrital e dá outras providências. 

Dispõe sobre a antecipação de férias escolares em 
coincidência com o período de realização do X I 
Campeonato Mundial de Futebol. 

Acrescenta parágrafo ao art. 70 da Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 1966. 

283 / 77 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo ao art. 589 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

284/ 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a instalação de serviço de reprogra
fia nas bibliotecas e arquivos da Administração 
Federal. 

285 / 77 Vasconcelos Torres Torna privativo de empresas nacionais a prestação 
de serviços de auditoria no Território Nacional. 

286/ 77 Vasconcelos Torres Dispõe sobre pagamento de direitos autorais pelos 
clubes, através de taxa única. 

287 / 77 Vasconcelos Torres Estende aos empregados domésticos o direito a 
férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias. 

288 / 77 Olto Lehmann 

289/ 77 Nelson Carneiro 

290/ 77 Italívio Coelho 

291 / 77 Nelson Carneiro 

292/ 77 Nelson Carneiro 

Veda aos estabelecimentos bancários alterar, sem 
prévi as comunicação e divulgação, as normas de 
atendimento ao público . 

Dá nova redação ao § 29 do art. 224 da Consoli
daçào das Leis do Trabalho. 

Altera o capUl do art. 28 do Decreto-lei n9 898, de 
29 de setembro de 1969, que "define os crimes 
contra a segurança nacional, a ordem política e so
cial, estabelece seu processo e julgamento, e dá 
outras providências . 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho, determinando a incidência de juros e 
correção monetária sobre as multas trabalhistas. 

Dá nova redação ao art. 546 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

293/77 Franco Montoro 
Complementar 

294/ 77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Amplia o conceito de trabalhador rural, para 
efeitos previdenciários. 

Dá nova redação ao art. 379, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

295/77 Vasconcelos Torres Estende o direito ao repouso semanal remunerado 
aos empregados domésticos e comissionistas e 
determina a inclusão das horas extras, habitual
mente prestadas, no cálculo da remuneração de
vida durante o repouso semanal. 

296 (/7 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 12, letra c, da Lei n9 
6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

297/ 77 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao art. 99 da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, renumerado o atual pará
grafo único para § 19 

298/ 77 Italívio Coelho Altera dispositivos da Lei n9 6.024, de 13 de março 
de 1974, que "dispõe sobre a intervenção e a liqui
dação extrajudicial de instituições financeiras, e dá 
outras providências". 

299/ 77 Lázaro Barboza Dá nova redação ao art. 246 do Decreto-lei n9 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). 

300/ 77 Nelson Carneiro Altera a Lei n9 6.091, de 15 de agosto de 1974, a 
fim de permitir ao eleitor inscrito no Distrito Fe
deral, mas natural de outra Unidade Federada, 
votar nas eleições para o Congresso Nacional. 

301 / 77 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao § 19, do art. 99, da Lei n9 
5.890, de 1973. 

302/ 77 Nelson Carneiro 

303/ 77 Saldanha Derzi 

304/ 77 Saldanha Derzi 

305 / 77 Itamar Franco 
Complementar 

Introduz alterações na Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de estabelecer o regime es
pecial de férias aos tripulantes de unidades mer
cantes utilizadas de barra a fora . 

Inclui na relação descritiva das Rodovias do Plano 
Nacional de Viação, o trecho Porto Murtinho
Caracol-Bela Vista-Ponta Porã-Amambaí
Iguatemi-Guaíra (PR), nos Estados de Mato 
Grosso do Sul e Paraná. 

Inclui na relação descritiva das Rodovias do Plano 
Nacional de Viação, o trecho Campo Grande
Maracaju-Ponta-Porã, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Dá nova redação aos §§ 29, 39, 49 e 59, e acrescenta 
parágrafos (antigos e novos) à Lei n9 5.171 , de 25 
de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 
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Resultado 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 



N9 Autor 

306/77 Nelson Carneiro 

o I / 78 Olto Lehmann 

02/78 Nelson Carneiro 

03/78 Poder Executivo 

DF 

04/ 78 Henrique de La 
Rocque 

05/ 78 Nelson Carneiro 

06/78 Vasconcelos Torres 

07/78 Nelson Carneiro 

08/78 Vasconcelos Torres 

09 / 78 Nelson Carneiro 

Ementa 

Introduz a lteração na Co nsolidação d as Lei s do 
Trabalho. 

b ) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Revoga disposit ivo da Lei n9 6.515 / 77 e altera dis
positivos do Código Civil e do Código Penal. 

Acrescenta item ao art. 411 do Código de Processo 
Civil. 

Dispõe sobre doação, à União, pelo Distrito Fe
deral , de bens móveis colocados à disposição d a 
Presidência da República em 17 de novembro de 
1967. 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal e 
do Código de Processo Penal Militar, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da língua portu
guesa nos casos que especifica, e dá o utras provi
dências. 

Altera a denominação da categoria profissional 
ocupada pelo Técnico de Administração. 

Altera a Lei dos Registros Públicos a fim de deter
minar o registro do casamento de estrangeiros rea
lizado no exterior quando os esposos fixem resi
dência definitiva no Brasil. 

D á nova redação ao § 49 , do a rt. 19 , da Lei n9 

5.1 07, de 13 de setembro de 1966. 

Torna obrigatório o ~Ibino de Higiene e Segu
rança do Trabalho nos cursos de Primeiro Grau. 

10/78 Nelson Carneiro Altera a redação do capUl do art. 69 , da Lei n9 

5.107, de 13 de setembro de 1966 - Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço . 

11/18 Comissào Diretora Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado 
Federal e dá outras providências. 

12/18 Jarbas Passarinho Altera o art. 27 da Lei n9 6.383 , de 7 de dezembro 
de 1976. 

13/ 78 Franco Montoro 

14/ 78 Agenor Maria 

Dispõe sobre a transmissào, po r emissoras de rá
dio e televisào vi nculadas à União, de programas 
de debates sobre problemas brasileiros e dá outras 
providências. 

Isenta do pagamento do Imposto de Renda os apo
sentados da Previdência Social. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Ã Sanção 
Lei nQ 6.557 

de 5-9-78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
À Câmara 

Rejei tado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Ã Câmara 
Lei n9 6.518, 

de 17-3-78 
(após exame da CD) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Rejeitado 



N9 Autor Ementa 

15/78 Franco Montoro Estende, sem limite de idade, os benefícios da pre
vidéncia social a todos os que exerciam a atividade 
de empregado doméstico na data da publicação da 
Lei n9 5.859, de 11 -12-72. 

16/ 78 Nelson Carneiro Dispõe sobre o prazo de validade da carteira do 
INPS . 

17/ 78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo único ao art. 69 da Lei 
n9 5.107,de 13 de setembro de 1966. 

18/ 78 Nelson Carneiro Inclui na administração das Centrais de Abasteci
mento S/ A - CEASAs, um representante dos 
produtores de cada Estado. 

19/78 Nelson Carneiro 
Complementar 

20/ 78 Jarbas Passarinho 

21/78 Nelson Carneiro 

22 / 78 Nelson Carneiro 

23/78 Otair 8ecker 
Complementar 

24/ 78 Orestes Quércia 

25 /78 Ruy Santos 

26/78 Otair 8ecker 
Complementar 

Altera a redação de dispositivos da Lei Comple
mentar n9 25, de 2 dejunho de 1975 . 

Institui o "Dia do Conferente de Carga e Descar
ga dos Portos Nacionais". 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 566 
da Consolidação das Leis do Trabalho . 

Altera a redação do parágrafo 19 do art. 67 da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Estabelece critérios para concessão de benefícios 
pecuniários do PRORURAL a serem concedidos 
ao trabalhador rural produtor. 

Dá nova redação ao art. 227 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho) . 

Isenta de contribuição previdenciária as Institui
ções de fin s filantrópicos reconhecidas de utilidade 
públicll., cujos diretores não percebem remunera
ção. 

Introduz alterações no art. 12 da Lei Complemen
tar n9 11, de 25 de maio de 1971, para fixar a 
gratuidade total dos serviços de Saúde do Progra
ma de Assistência ao Trabalhador Rural -
PRORURAL. 

27/78 Vasconcelos Torres Assegura ao at leta profissional de futebol aciden
tado no exercício da atividade remuneração inte
graI durante o período de convalescença . 

28 / 78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 649 e parágrafo primeiro 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

29/ 78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a tran sformação dos cargos de Juiz 
do Trabalho Substituto em cargos de Juiz do Tra
balho e dá outras providências. 

- 89 -

Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação. 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 



N9 Autor Ementa 

30/78 Vasconcelos Torres Fixa em 6 (seis) horas a jornada de trabalho dos 
motoristas de ônibus e dá outras providências. 

31/78 Vasconcelos Torres Determina o recolhimento do percentual previsto 
na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço sobre as quantias pagas a título de aviso 
prévio . 

32/78/ Poder Executivo 
DF 

33/ 78 Orestes Quércia 

34/78 Itamar Franco 

35/78 Franco Montoro 

36/78 Orestes Quércia 

37/78 Otto Lehmann 

38/ 78 Benjamim Farah 
Complementar 

Dá nova redação a dispositivos das Leis n9s 6.022, 
de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto dos Bombeiros
Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral) e n9 6.023, de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto 
dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distri
to Federal). 

Revoga o § 39 do art. 67 da Lei n9 5.682, de 21 de 
julho de 1971, que regulou a organização, o funcio
namento e a extinção dos partidos políticos. 

Proíbe aplicações financeiras, pelas pessoas jurídi
cas de direito público, de recursos obtidos com a 
finalidade de financiar obras ou empreendiment{)s 
de interesse da respectiva administração. 

Exclui o Município de Cubatão, no Estado de São 
Paulo, da Lei n9 5.449, de 4 de junho de 1968, que 
declara de interesse da Segurança Nacional os M u
nicípios que especifica e dá outras providências. 

Dá nova redação ao art. 224 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Acrescenta parágrafo 49 ao art. 687 do Código de 
Processo Civil (Lei n9 5.869, de 1i de janeiro de 
1973). 

Isen ta do Imposto Sobre Circulação de Mercado
rias as operações com gêneros alimentícios de 
primeira necessidade. 

39/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 320 da Consolidação 
das leis do Trabalho . 

40/ 78 Vasconcelos Torres Disciplina a admissão de empregados por empre
sas que se encontrem em processo de falência ou 
concordata. 

41 / 78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 69, letra a, da lei n9 

6.024, de 13 de março de 1974. 

42 / 78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 62. letra b, da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

À sanção 
Lei n9 6.547 

de 4-7-78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



43/ 78 

44/ 78 

Autor 

Vasconcelos Torres 

Fausto Castelo 
Branco 

45 / 78 Orestes Quércia 

46/78 Nelson Carneiro 

47/78 Nelson Carneiro 

48/78 Nelson Carneiro 

49/78 Nelson Carneiro 

50/78 Cunha Lima 

51 / 78 Nelson Carneiro 

52/ 78 Franco Montoro 

53/ 78 Nelson Carneiro 

54/78 Franco Montoro 

55 /78 Itamar Franco 

56/ 78 Nelson Carneiro 

57/ 78 Orestes Quércia 

Ementa 

Dá nova redação ao artigo 150 e seu parágrafo 19 e 
renumera os parágrafos 29, 39, 49, 59 e 69, da 
Consolidaçào das Leis do Trabalho. 

Inclui disposições na Lei n9 5.108, de 21 de setem
bro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) 
exigindo estojo de emergência médica nos veículos 
e habilitaçào dos motoristas à prestação de primei
ros socorros. 

Dispõe sobre a maioridade trabalhista dos Técni
cos de nível médio, e dá outras providências. 

Introduz alterações na Lei Orgânica da Previdên
cia Social . para o fim de estender o direito ao auxí
lio funeral às pensionistas de segurados. 

Dá nova redação ao art. 46. da Lei n9 5.764, de 16 
de dezembro de 1971. 

Altera a redação de dispositivos do art. 89 da Lei 
n9 5.107. de 13 de setembro de 1966. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de correspondên
cia entre os valores das bolsas de estudo concedi
das pelo MEC e dos cursos que se destinam a 
cobrir. 

Acrescenta parágrafo ao art. 49 da Lei n9 6.226, de 
14 dejulho de 1975. 

Acrescenta parágrafo UnlCO ao artigo 59 da Lei 
n9 5.107. de 13 de setembro de 1966 - Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Eleva para 100% (cem por cento) do FGTS deposi
tado. a importância que a empresa deverá pagar 
ao empregado, no caso de despedida sem justa cau
sa. 

Introduz modificaçào na Lei Orgânica da Previ
dência Social (n 9 3.807. de 26 de agosto de 1960). 

Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da 
complementação da aposentadoria dos ferroviá
rios. 

Dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

Modifica a redação de dispositivo da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

58/78 Nelson Carneiro 

59/78 Otto Lehm a nn 

60/ 78 Nelson Carneiro 

Ementa 

Acrescenta 9 69 ao a rt igo 13 da Lei n9 5.890, de 8 
dejunho de 1973. 

Estabe lece rito preferencial para a tramitação judi 
cia l dos processos que menciona. 

Modifica dispositivo da Lei n9 5.811, de II de 
ou tubro de 1972, que "dispõe sobre o regime de 
trabalho dos empregados nas a tivid ades de 
exp lo ração, perfuração, produção e refinação de 
petró leo , bem como no transporte de petróleo e 
seus deri vados". 

61 / 78 Vasconcelos Torres In stitui a fi liaçào sindical obriga tória. 

62/78 Vasco ncel os T o rres Equipara a empregado r, para os fin s traba lhistas, 
o d o no de obra. 

63/78 Vasconcelos T o rres D á nova redaçào ao a rti go 467 da Consolidação 
das Leis do Tra balho, ap rovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de 1° de m a io de 1943. 

64 / 78 Vasconcelos Torres Dá nova red ação ao a rti go 69 da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966. 

65/78 Vasconcelos T o rres Dá nova redação à letra f do artigo 482 da 
Consolidaçào das Leis do Tra balho, aprovada 
pelo Decreto- lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 . 

66 / 78 Vasco ncelos Torres Dá nova redaçào ao a rtigo II da Consolidação 
d as Lei s d o Trabalho. 

67/78 Vasconcelos Torres Acrescenta pa rágrafo 39 ao artigo 29 da Consolida
çào das Leis do Traba lho. 

68/78 Vasconcelos Torres Acrescenta o item VII ao a rtigo 473 da Co nsolid a
çào d as Leis d o Traba lh o. 

69 / 78 Vasconcelos To rres Assegura tr anspo rte g ra tuito aos assalariad os de 
baixa renda , aposentados e estudantes. 

70/ 78 Franco Montoro 

71 / 78 Nelson Carneiro 

72/78 Nelson Carneiro 

73/78 Lázaro Barboza 

74/78 Lázaro Barboza 

Consolida a legislação vigente, instituindo a nova 
Lei Orgânica da Previdência Social Urbana. 

Altera a red açào do art. 545, d a Consolidação das 
Leis d o Tra balho. 

Introduz a lteração no Código Nacional de Trânsi
to (Lei n9 5. 108, de 21 de setembro de 1966). 

Altera o artigo 79 do Código Eleitoral no que se 
refere à exclusão do eleitor falecido. 

Altera a Lei dos Registros Públicos, a fim de de
terminar a comunicação d a ocorrência de óbitos 
ao Juiz Eleitora l da respectiva Zona Eleitoral. 
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Resultado 

Arq ui vado 
(art. 367 do RI) 

A rqu ivad o 
(a rt. 367 do RI ) 

A rq ui vado 
(a rt. 367 do RI) 

Arq ui vado 
(art. 367 do RI) 

Rej eitado 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 d o RI) 

A rqui vado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N0 Autor Ementa 

75/78 Vasco ncelos Torres Amplia a gratificação estabelecida pela Lei 
nO 4.090, de 13 de julho de 1962. 

76/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao parágrafo 1o, do artigo 791 , 
da Consolidação das Leis do Trabalh o. 

77 /78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art igo 464 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

78/78 Nelson Carneiro Manda converter em dias de serviço as horas de 
trabalho extraordinário, para os fins da previdên
cia social. 

79/ 78 Vasconcelos Torres Fixa condições para a admissão de novos servido
res pel a Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos. 

80/ 78 Orestes Quércia 

81 / 78 Orestes Quércia 

82/78 Orestes Quércia 

83/78 Mauro Benevides 

84/78 Nelson Carneiro 

85/78 Orestes Quércia 

86/78 Franco Montoro 

87/78 Orestes Quércia 

88/78 Mauro Benevides 

89/78 Otto Lehmann 

A!tera dispositivo do vigente Código de Processo 
Civil (Lei nO 5.869 , de II de janeiro de 1973). 

Introduz alteração no Código de Processo Civil 
(Lei n9 5.869, de II de janeiro de 1973). 

Altera dispositivo do Decreto nO 2.044, de 31 de 
dezembro de 1908, que "define a letra de câmbio e 
a nota promissória e regula as operações cam
biais" . 

Estabelece a obrigatoriedade de revisão semestral 
dos níveis de salário mínimo e dá outras providên
cias. 

Altera a redação do § 2o, do artigo 73, da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Elimina a opção existente no regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, compatibilizan
do-o com o sistema da estabilidade no emprego. 

Restabelece a autonomia política do Município de 
Paulínea. 

Dispõe sobre a preservação da fauna fluvial, pelas 
empresas concessionárias de produção de energia 
elétrica, e dá outras providências. 

Altera dispositivo da Lei nO 6.045, de 15 de maio 
de 1974, para o fim de incluir o representante do 
Banco do Nordeste do Brasil na composição do 
Conselho Monetário Nacional. 

Proíbe a emissão e o uso de carteiras, cédulas e 
quaisquer outros distintivos de identificação que 
possam confundir seus portadores com autorida
des ou servidores públicos e dá outras providên
cias . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Prejudicado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
Ã Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



N. Autor 

90/78 Nelson Carneiro 

91/78 Franco Montoro 

92/18 OUo Lehmann 

93/78 Nelson Carneiro 

94/78 Italívio Coelho 

95/78 Nelson Carneiro 

96/78 Otair Becker 
Complementar 

97/78 Braga Junior 

98/18 Lázaro Barboza 

99/18 Osires Teixeira 

100/18 Franco Montoro 

101/18 Franco Montoro 
Complementar 

102/18 Italívio Coelho 

103/18 Nelson Carneiro 

104/ 78 Orestes Quércia 

105/18 Orestes Quércia 

Ementa 

Introduz alterações no vigente Código Penal 
(Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940) 
para o fim de nele incluir o crime de porte de arma 
e seus consectários. 

Determina a concessão de antecipação salarial. 

Dá nova redação ao artigo 223 do Código Civil. 

Regula o exercício da profissão de empregados em 
edifícios. 

Inclui a Rodovia Campo Grande-Sidrolándia
Nioaque no Plano Nacional de Viação e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre condições de saque de conta bancá
ria vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Altera o art. 4., caput, da Lei Complementar 
n. 11, de 25 de maio de 1971. 

Dispõe sobre a exploração de jogos de fortuna ou 
azar dentro dos limites da Zona Franca de Ma
naus. 

Altera o art. 2. da Lei nO 5.173, de 27 de outubro 
de 1966, que dispõe sobre o Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia. 

Altera o art. 10 da Lei nO 3.207, de 18 de julho de 
1957, acrescentando-lhe parágrafo único. 

Concede aposentadoria especial aos artistas e aos 
Técnicos em espetáculos de diversões. 

Exclui das inelegibilidades os casos de simples 
denúncia , modificando a alínea "n" , do inciso I, 
do art. 10, da Lei Complementar n. 5, de 29 de 
abril de 1970. 

Inclui a ligação rodoviária da BR-262 - trecho 
Guaicurus-Carandazal à BR-267 Porto 
Murtinho, no Plano Nacional de Viação e dá ou
tras providências. 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 
872, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 476, da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta § 4. ao artigo 18, da Lei n. 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação . 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

106/78 Orestes Quércia 

107/ 78 Itamar Franco 

108/ 78 Orestes Quércia 

109/78 Orestes Quércia 

Ementa 

Dá nova redação à letra "h" do art. 12 da Lei 
n9 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho e 
estabelece critério para agregar ao salário mínimo 
o aumento da produtividade da economia 
nacion al. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial , aos vinte 
a nos de serviço, para os trabalhadores em 
cerâmica. 

Assegura ao emp regado doméstico o direito ao 
recebimen to da gratificação de Natal instituída 
pela Lei nQ 4.090. de 13 de julho de 1962. 

110/78 Vasconcelos Torres Restringe o uso de a lgemas na condilção de 
presos , e dá out ras providências. 

111 /78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo 39 e dá nova redação ao 
artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho . 

112/78 Vasconcelos Torres Assegura aos empregados e aos sindicatos o di
reito de requerer ao Ministério do Trabalho a 
alteração do quadro das atividades e operações 
insalubres. 

113/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao parágrafo 29 do artigo 59, 
da Conso lidação das Leis do Trabalho . 

114/78 Vasconcelos Torres Assegura aos aposentados pelos sistema previ
denciári o uma renda mensal equivalente ao salário 
mínimo da respectiva região . 

115/78 Vasconcelos Torres Determina a incidência do adicional de periculo
sidade sobre a soldada base e a etapa do marítim o . 

116/ 78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo único ao artigo 444, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

117/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação aos artigos 799. 801 e 802 e 
respectivos parágrafos da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

118/78 Vasconcelos Torres Isenta da contribuição previdenciária os trabalha
dores, empregados ou autônomos, que percebam 
renda mensal inferior a três salários mínimos. 

119/78 

120/78 

Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 486 e seus parágrafos 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Vasconcelos Torres Acrescenta ao artigo 79", da Consolidação das 
Leis do Trabalho os parágrafos 39 e 49. 
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Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(ar!. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Rejeitado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



1 -
Autor Ementa 

121 / 78 Vasconcelos Torres Acrescen ta parágrafo 39 ao artigo 322. da Consol i
dação das Lei s do Trabalho. 

122/78 Vasconcelos Torres Proíbe o estahelecimento de idade mínima para a 
co ncessão de benefícios por parte das entidades de 
prev idência privada. 

123/78 Orestes Quércia Al tera a redaçào do a rt. 39 , da Lei n9 5.859, de 
11 de daembro de 1972. que dispõe so bre a pro
fissào de empregado doméstico . 

124178 Nelson Carneiro Dispõe so bre revogaçào do artigo 553. da Consoli
daçào das Lei s do Trabalho. 

125 / 78 Vasconcelos Torres Acrescenta pa rágrafo 4° ao artigu 71 da Conso li
daçào das Leis do Trabalho. 

126/ 78 Vasconcelos Torres Dá nova redaçào ao parágrafo 29 do a rtigo 10 do 
Decreto-lei 11 0 75. de 1966. 

127 / n Vasco ncelos Torres Faculta ao empregado exigi r. peran te os órgãos 
da J ustiça do T rabalho , a cu mprovação ou o cum
primento das obrigações decorrentes do PIS . 

128/78 Vasconcelos Torres Determina que o pagamento do PIS-PASEP seja 
Complementar efetuado at ravés de cheques bancárius. 

129/ 7R Vasconcelos Torres Institui a gratificação por tempo de serv iço . 

130/ 78 Vasco ncelos To rres Dispõe sob re disciplina a ser observada na 
construção e explo ração de estabeleci mento de 
apoio nas rodovias federais. 

131 / 78 Vasconcelos Torres In stit ui a gratificação de assid uidade. 

132/ 7R Orestes Quércia Dispõe sobre aposentadoria especi al para os guar
da-chaves. manobreiros e co ntroladores de tráfego 
fcrroviú io . 

133 / 78 Franco Monto ro Concede um abono salarial de emergi:ncia aos tra 
balhado res regidos pela Consol idaçào das Leis do 
Trabal ho c estabelece normas para a recomposi
çào do valor dos salários. 

134/78 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao artigo 22 da Lei n9 4.U24. 
de 2U de dezemb ro de 196 1. 

135/78 O restes Quércia Estende o di reito ao salá rio-família aos emprega
dos domésticos. 

136/78 Mauro Benevides Res tabelece a vincu lação da SUDENE à Presidên
cia da República . 
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Resultado 

Arqu ivado 
(a rt. 367 do R I) 

Rejeitado 
(art . 278 do R I) 

A rquivado 
(a rt. 367 do R I) 

A rqu ivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Em tram itação 

Arqui vado 
(a rt. 367 do R I) 

A rq uivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

ArqUivado 
(art. 367 do RI) 

Arq uivado 
(a rt. 367 do RI) 

Retirado 
pelo auto r 

Arquivado 
(art . 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 



N9 Autor 

137 /78 Franco Montoro 

138/78 Orestes Quérlia 

139/78 Otair Becker 
Complementar 

140/78 Orestes Quércia 

141 /78 Franco Montoro 

Ementa 

Concede aos empregados domésticos, período de 
férias igual ao dos demais empregados da Lei 
n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972. 

Altera a redação do § 19 do artigo 69, da Lei 
n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe so
bre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 49 da Lei Com
plementar n9 26, de II de setembro de 1975. 

Introduz alteração na Lei n9 5.859. de 11 de de
zembro de 1972, para o fim de assegurar direito de 
indenização ao empregado doméstico despedido 
sem justa causa. 

Permite aos assalariados a utilização do FGTS pa
ra custeio de curso superior feito pelo próprio in
teressado ou por seus dependentes . 

142/ 78 Comissão Diretora Altera a estrutura das Categorias Funcionais do 
Quadro Permanente Senado Federal 

143 / 78 Franco Montoro Estabelece que a sentença normativa da Justiça do 
Trabalho fixará, também , um piso salarial ou limi
te mínimo de remuneração para a categoria profis
sional e dá outras providências. 

144/78 Orestes Quércia Altera a Lei n9 5.859, de 1I de dezembro de 1972. 
para o fim de assegurar ao empregado doméstico 
o direito ao salário mínimo. 

145/ 78 Jarbas Passarinho Altera os arts. 80 e 81 da Lei n9 5.988. de 14 de de
zembro de 1973, e dá outras providências. 

146/78 Nelson Carneiro 

147/ 78 Orestes Quércia 

Acrescenta os §§ 19 e 29 ao artigo 467 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 . 

Acrescen ta parágrafo único artigo )9 da Lei 
n9 5.859 , I1 de dezembro de 1972. 

148/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao capul do artigo 180 do Estatu
to dos Funcionári os Públicos Civis da União . 

149/78 Vasconcelos To rres Isen ta da responsabi lidade pelo pagamento das 
contribuições previdenciárias o proprietário o u do
no de o bra que perceber remuneraçào mensal até 
três salários mínimos. 

150/ 78 Orestes Quércia Acrescenta parágrafo ao artigo 99 da Lei Orgânica 
da Previdência Social. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arqu ivado 
(ar t. 367 do RI) 

Arqu ivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 



Autor 

151/78 Nelson Carneiro 

152/78 Benjamim Farah 

153 / 78 Franco Montoro 
Complementar 

154/18 Nelson Carneiro 

155 / 78 Nelson Carneiro 

156/ 78 Nelson Carneiro 

157/78 Dirceu Cardoso 

158/78 Orestes Quércia 

159/ 78 Nelson Carneiro 
Complementar 

160/18 Nelson Carneiro 

161 /78 Nelson Carneiro 

162/18 Nelson Carneiro 

163/18 Nelson Carneiro 

Ementa 

Modifica a redação do artigo 69 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, e dá outras provi
dências . 

Garante aos servidores públicos federais optantes 
pelo regime jurídico da CLT, a percepção cumu
lativa de mais de um benefício de prestação conti
nuada pel o mesmo sistema de previdência social. 

Permite aos assalariados a utili zação do PIS
PASEP para o custeio do cu rso superior feito pelo 
próprio interessado ou por seus dependentes. 

Institu i sa lário profission al para os diplomados 
em farmácia e dá outras providências. 

Dispõe sobre o desco nto em folha , em órgãos da 
Administração Pública Direta e Indireta . 

I ntroduz modificação na Consolidação das Leis 
do Trabalho, na parte referente à suspensão e in
terrupção do contrato de trabalho . 

Inclui no Plano Nacional de Viaçào, a rodovia 
lúna (BR-262) - Muniz Freire-Anutiba-Placa
Alegre, fazendo ligação com a BR-1O I, e dá outras 
providências . 

Acrescenta parágrafo único ao a rtigo 39, da Lei 
n9 5.859, de II de dezembro de 1972, que dispõe 
sobre a profissào de empregado doméstico. 

Dispõe sobre a obtenção de empréstimo si mples 
pelos servidores públicos, dos recursos gerados pe
lo Programa de Formação do Patrimônio do Ser
vidor Público (PASEP). 

Manda aplicar o princípio da sucumbência nas 
decisões da Justiça do Trabalho. 

Dá nova redação ao art. 15, da Lei n9 6.367, de 19 
de outubro de 1976. 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas em insti
tuições credenciadas a executar programas de Re
sidência Médica. 

Introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, para o fim de estender o regime 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a to
dos os empregados, cumulativamente com o insti
tuto da estabilidade, e dá outras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

164 / 78 Lázaro Barboza 

165/78 Oito Lehmann 

166/78 Nelson Carneiro 

167/78 Nelson Carneiro 

168/78 Italívio Coelho 

Ementa 

Acrescenta alínea ao arl. 29, do Decreto-lei 
n9 869, de 12 de setembro de 1969, que " dispõe so
bre a inclusão da Educação Moral e Cívica, como 
disciplina obrigatória, nos sistemas de ensino no 
País, e dá outras providências". 

Dá nova redação ao arl. 19 da Lei n9 6.515 , de 26 
de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio). 

Modifica a redação do "caput" do arl. 472 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera a redação do arl. 29 da Lei n9 4.266, de 3 
de outubro de 1963, que instituiu o salário-família 
do trabalhador. 

Dispõe sobre a revisão semestral dos níveis de salá
rio, e dá outras providências. 

169/78 Vasconcelos Torres Assegura salário mínimo profissional ao médico 
residente. 

170/78 Vasconcelos Torres Assegura a percepção do salário correspondente. 
ao cargo de confiança ao empregado que o exercer 
durante cinco anos. 

171 / 78 Vasconcelos Torres Disciplina a atividade do motorista profissional 
que utiliza veículo automotor pertencente a tercei
ro . 

172/ 78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao arl. 192 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

173/78 Vasconcelos Torres Disciplina a admissão nas escolas e centros de ensi
no mantidos pelo Serviço Nacional de Aprendiza
gem Comercial (SENAC). 

174/78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo 59 ao arl. 461 da Consolida
ção das Leis do Trabalho . 

175/78 Vasconcelos Torres Assegura aos empregados domésticos todos os di
reitos previstos na Consolidação das Leis do Tra
balho. 

176/78 Oito Lehmann Institui procedimento especial para a apuração de 
infrações penais imputadas às autoridades poli
ciais ou ~os seus agentes. 

177 /78 Vasconcelos Torres Proíbe a cobrança de taxa de inscrição nos con
cursos públicos. 

178/78 Vasconcelos Torres Assegura à empregada gestante o direito ao salá
rio maternidade em qualquer hipótese. 

179/ 78 Vasconcelos Torres Regulamenta o exercício da profissão de Auditor 
Contábil, e dá outras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Retirado pelo autor 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 

Arquivado 
(arl. 367 do RI) 



Autor 

180/78 Orestes Quércia 

Ementa 

Modifica a redação do "caput" do art. 226 da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 

181 /78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 853 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

182/78 Vasconcelos Torres Determina que o 139 salário incida sobre as grat i
ficações pagas no ano em curso. 

183 /78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao a rt. 29 e seus parágrafos da 
Lei n9 5. 584, dejunho de 1970. 

184/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 852 da Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

185/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao parág rafo 19, do art. 843, da 
Consolidação das Leis do Trabalh o. 

186/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao parágrafo 29 do a rt. 843 da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 

187/ 78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre emissão de passagens pa ra ônibus in
termunicipais , interestaduais e internacionais. 

188/ 78 Orestes Quércia 

189/ 78 Lázaro Barboza 

Acrescenta e modifica a redação de disposi ti vos da 
Lei n9 5.1 07, de 13 de setembro de 1966. 

Introduz alterações na Lei n9 5.969, de II de de
zembro de 1973, que instituiu o Programa de Ga
rantias de Atividade Agropecuária e dá outras pro
vidências. 

190/ 78 Vilela de Magalhães Regula o funcionamento de classes de aulas nos 
cursos de 19 e 29 Graus e nos cursos pré-universitá
rios. 

191 /78 ltalívio Coelho 

192/ 78 Orestes Quércia 

193/78 Oito Lehmann 

194/ 78 Orestes Quércia 

195 / 78 Orestes Quércia 

196/78/ ~oder Executivo 
DF 

Aplica aos empregados domésticos as disposições 
constantes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

A ltera a redação dos arts . 49 , 32 e 34, e do inciso 
111, do § 29 do art. 40, todos da Lei n9 6.515 , de 26 
de dezembro de 1977. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço . 

Introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

Altera a redação do art. 19 da Lei n9 6.466, de 14 
de novembro de 1977. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367doRI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

À sanção 
Lei n9 6.580, 
de 18- 10-78 



Autor 

197/ 78 Orestes Quércia 

198 / 78 Orestes Quércia 

199/ 78 Evandro Ca rreira 
Comp lementar 

200/ 78 Orestes Quércia 

20 1/ 78 Mendes Ca nale 

202/ 78 Poder Executivo 
DF 

203 / 78 Nelson Carneiro 

204 / 78 Olto Lehma nn 

205/78 Nelso n Carneiro 

206/78 F ra nco Montoro 

207/78 Orestes Quércia 

208/78 Orestes Quércia 

209 / 78 Nelso n Carneiro 

210/78 Nelson Carneiro 

Ementa 

Acrescenta §§ 19 e 29 ao art. 523, da Consol idação 
das Leis do Traba lh o. 

Altera dispositivo da Lei nO 5.107. de 13 de se tem
bro de 1.966, que in stituiu o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço . 

Dá nova redação à a línea "n", in ciso I. a rt. lo da 
Lei Co mplem entar n9 5, de 29 de a bril de 1970. 
que estabelece os casos de inelegi bilid ades e dá o u
tras providências. 

Altera a redação do art. 89 da Lei n9 5.107. de 13 
de setem bro de 1966. 

Dispõe sobre desli gamento e fil iação partidária de 
candidato a ca rgo eletivo. 

Dispõe sobre a criação de fundo especial, de natu
reza con táb il , denominado Fundo de Desenvo l
vimento de Recursos Hum anos do Distrito Fe
dera l. 

Isenta de contribuição previdenciária, como em
pregado r, os Sindicatos, na forma que especifica . 

Alte ra a redação dos n9s 111 e IV do a rt. 38 , da 
Lei n9 4.726, de 13 de julho de 1965 . 

Institui o adicional por tempo de se rviço a se r pa
go aos tra balhado res em geral, na fo rm a e condi
ções que especifica. 

Assegura aos assa la riados a con tagem do tempo 
de se rviço prestado no meio rura l. 

Acrescenta item IV, ao art. 89 da Lei n9 5.107 , de 
13 de setembro de 1966 . 

Modifica a redação do parágrafo 39 do art. 543 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre aposentadoria especial pa ra os moto
rist as profissionais. 

Acrescenta dispos itivo à Lei n9 6.179, de II de de
zembro de 1974, que "dispõe sobre amparo previ
denciário aos maiores de setenta anos e aos inváli
dos". 

211 / 78 Vasconcelos Torres Cria condições à instituição de loterias municipais . 

212/78 Vasconcelos Torres Proíbe a cobrança de taxa de estacionamento nos 
casos que especifica . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Aprovado 
Ã Câ mara 

Ã sanção 
Lei n9 6.6 11 de 

7 -12-78 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor Ementa 

213178 Osires Teixeira Autoriza o Poder Executivo a in stituir a Fundação 
Universidade Federal do Sudoeste Goiano e dá ou
tras providências. 

214/ 78 Osires Teixeira Autoriza o Poder Executivo a instituir a Faculda
de de Medicina de Anápolis, vinculada à Uni ve r
sidade Federal de Goiás. 

215/ 78 Poder Executivo 

DF 
Auto ri za o Distrito Federal a contrair errtprésti
mos dest inados a cobrir as despesas com a sua 
participaçãc no Plan o Nacional de Habitação Po
pular - PLAN HAP e dá o utras providências. 

216/ 78 Nelson Carneiro Dispõe sobre a preferência dos créditos trabalhis
tas nas falências ou liquidações das empresas, e dá 
outras providências . 

217/ 78 

218/78 

219/ 78 

220178 

22 1/ 78 

222/ 78 

Vasconcelos Torres Dispõe sobre a obrigatoriedade de program ação 
própria nas emissoras de rádio e televisão. 

Vasconcelos Torres Assegura ao motorista profissional a utónomo o di
reitoà cobrança de um adicional sobre a tarifa du
rante o mês de dezembro . 

Vasconcelos To rres Dá nova redação ao parág rafo único do artigo 844 
da Consolidação das Leis do Trabalho . 

Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 836 da Consolidação 
das Leis do Traba lho. 

Vasconcelos Torres Acrescenta pa rágrafo 3. ao artigo 851 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Vasconcelos Torres Dispõe sobre.a aposen tado ria do Diplom ata. 

223 / 78 Nelson Carneiro Institu i o adicional por tempo de se rviço para os 
traba lhadores regidos pela Consolidação das Leis 
do Traba lho . 

224/ 78 Italívio Coelh o Altera o Decreto-lei n9 20 1, de 27 de fevereiro de 
1967. que "d ispõe sobre a responsabilidade dos 
Prefeitos e Vereadores e dá ou tras providências" . 

225178 Orestes Quércia Altera a redação dos a rtigos 9. e 69 da Lei 
n9 3.807. de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgánica 
da Previdência Social. 

226178 Franco Montoro Promove reajustamento de benefícios previ
denciários. restaura proporcionalidade entre tetos 
para contr ib uiçào e dá o utras providências. 

227/ 78 Nelson Carneiro I nst itui sa lário adicional para os trabalhadores 
que prestam serviços sob as condições que especi
fica e dá o utras providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

À sanção 
Lei n. 6.579, 
de 18- 10-78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 67 do R I: 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arqui vado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



N9 Autor Ementa 

228 / 78 Franco Montoro Dispõe sobre o salário mllllmo profissional dos 
advogados em regime de relação de emprego. 

229/ 78 Oito Lehmann Altera o art. 237 da Lei nQ 5.869, de Ii de janeiro 
de 1973 - Código de Processo Civil. 

230/ 78 Nelson Carneiro Modifica a redação do § 19, do artigo 461 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

231 / 78 Orestes Quércia Introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que institui o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 

232/ 78 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao art. 841 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

233/ 78 Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo ao artigo 19 da Lei n9 4.090, 
de 13 de julho de 1962, que institui a gratificação 
de Natal para os trabalhadores. 

234/ 78 Orestes Quércia Acrescenta os parágrafos 59 e 69 ao artigo 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

235/78 Nelson Carneiro Estabelece normas para o financiamento de habi
tações populares pelo Banco Nacional da Habi
tação. 

236/78 Nelson Carneiro Dispõe sobre os serviços da vigilância em navios, 
por vigias portuários. 

237/78 Nelson Carneiro Altera dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), para 
o fim de assegurar remuneração integral, na forma 
que especifica. ao trabalhador em gozo de auxílio
doença. 

238/78 Nelson Carneiro Introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho. para o fim de assegurar direito a férias 
proporcionais aos empregados que pedirem 
demissão, com menos de um ano de serviço. 

239/ 78 Orestes Quércia Revigora o artigo 505 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

240/ 78 Nelson Carneiro Dispõe sobre o enquadramento previdenciário dos 
filhos maiores dos empregadores rurais, opcional
mente. por um ou outro regimes aplicáveis ao 
meio rural. 

241/78 Vasconcelos Torres Assegura aos empregados o direito aos aumentos 
~ demats vantagens concedidas à categoria du
rante o período de férias. 

242/78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a apresentação de cópia autenticada 
de documento público ou particular a órgão da 
administração direta ou indireta . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 



Autor Ementa 

243/ 78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a denúncia de tratados, convenções e 
demais atos internacionais ratificados pelo Brasil. 

244/78 Benjamim Farah Dispõe sobre a inadimplência de empresa 
administradora de Consórcio, e dá outras pro
vidências. 

245/78 Itamar Franco 

246/18 Mauro Benevides 

247/78 Franco Montoro 

248/78 Poder Executivo 
DF 

249/18 Nelson Carneiro 

250/18 Nelson Carneiro 

Dispõe sobre aposentadoria especial para os músi
cos, inscritos na Ordem dos Músicos do Brasil. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial para os mo
toristas profissionais. 

Assegura ao empregado despedido indenização in
tegraI pelo tempo de serviço. 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fe
deral para o Exercício Financeiro de 1979. 

Modifica a redação do art. 29 da Lei n9 4.266, de 3 
de outubro de 1963, que instituiu o salário-família. 

Acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidaçào 
das Leis do Trabalho. 

251/78 Nelson Carneiro Altera a redação do parágrafo único do art. 566, 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

252/18 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26, 
Complementar de II de setembro de 1975, que dispõe sobre o PIS

PASEP. para o fim de autorizar a concessão de 
empréstimos simples aos participantes do fundo. 

253/18 Nelson Carneiro Altera a Lei n" 4.655. de 2 de junho de 1965. que 
dispõe sobre a legitimidade adotiva. 

254/18 Nelson Carneiro Introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966. que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

255/78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo único artigo 19 da Consoli
daçào das Leis do Trabalho. 

256/18 Vasconcelos Torres Dá nova redaçào ao parágrafo 29 do artigo 238 da 
Consolidaçào das Leis do Trabalho. 

257/18 Vasconcelos Torres Assegura ao trabalhador o direito de perceber o 
dobro da remuneração durante o período de férias. 

258/18 Poder Executivo 
DF. 

Dispõe sobre a criação e extinção de cargos no 
Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tri
bunal de Contas do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Ã sanção 
Lei n9 6.599, de 19-12-78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação. 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Ã sanção 
lei n" 6.604. de 7-12-78 



N° Autor Ementa 

259/ 78 Franco Montoro Assegura ao empregado que, após completar o 
tempo para aposentadoria, continuar em ativi
dade o pagamento de pecúlio correspondente à 
soma das contribuições pagas após o cumpri
mento do prazo. 

260/78 Henrique de La 
Rocque 

261/78 Ouo Lehmann 

262/78 Nelson Carneiro 

Prorroga o prazo de validade da carteira de identi
dade para estrangeiros. 

Dá nova redação ao art. 660 do Decreto-lei 
nO 3.689, de II de dezembro de 1941 (Código de 
Processo Penal) 

Regulamenta o exercício da profissão de Desenhis
ta, e dá outras providências. 

263/78 Nelson Carneiro Modifica a redação do § 10 do artigo 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

264/78 Nelson Carneiro Acrescenta § 30 ao artigo 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, com redação que lhe deu a Lei 
nO 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 

265/78 Nelson Carneiro Modifica o artigo 166 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. com redação introduzida pela Lei 
nO 6.514, de 22 de dezembro de 1977 

266/78 Nelson Carneiro Autoriza o pagamento do amparo previdenciário 
aos segurados que mantenham dependentes invá
lidos . 

267 / 78 Orestes Quércia Altera e acrescenta dispositivos na Consolidação 
das Leis do Trabalho para o fim de atribuir ao 
Tribunal Superior do Trabalho a competência de 
expedir instruções regulando as eleições sindicais. 

268/78 Mauro Benevides Altera a redação do art. 50 da Lei nO 3.692, de 15 
de dezembro de 1959, que instituiu a Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste. 

269/78 Nelson Carneiro Institui o salário mínimo profissional para os tra
balhadores na construção civil. e dá outras provi
dências. 

270/ 78 Nelson Carneiro Dispõe sobre o direito a adicional de periculosi
dade, no percentual e à categoria que especifica. 

271/78 Nelson Carneiro Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

272/78 Otto Lehmann 

273 / 78 Nelson Carneiro 

Dá nova redação à alínea "a" do artigo 32, da Lei 
nO 4.591. de 16 de dezembro de 1964. 

Acrescenta parágraro ao artigo 360 da Consolida
ção das Leis do Traba lho . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

ÂCámara 
Lei nO 6.570, de 30-9-78 
(após exame da C.D.) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

274/78 Nelson Carneiro 

275/78 Nelson Carneiro 

276/ 78 Nelson Carneiro 

277 / 78 Nelson Carneiro 

278/78 Nelson Carneiro 
Complementar 

279/ 78 Superior Tribunal 
Militar 

Ementa 

Modifica a redação de dispositivos da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Modifica e revoga dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Altera a redaçào do caput do art. 392, da Consoli 
daçào das Leis do Trabalho. 

Acrescenta ~ 39 ao art. 40 I. da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Altera a redação do caput do art. 49 da Lei Com
plementar nQ I I , de 25 de maio de 1971 , que ins
titui o Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural. 

Altera dispositivos da Lei de Organização Judi
ciária Militar (Decreto-lei n9 1.003. de 21 de 
outubro de 1969). e dá outras providências. 

280/ 78 Vasconcelos Torres Concede ao trabalhador um dia útil de folga, por 
mês. para tratar de interesses particulares. 

281 / 78 Vasconcelos Torres Altera a redação dos arts . 59 e 79 da Lei n9 3.373, 
de 12 de março de 1958. 

282/78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a concessào de licença especial remu
nerada de seis meses. pelos empregadores, a todos 
os empregados com dez anos de serviço ininterrup
to às mesmas empresas. com todos os direitos e 
vantagens. e dá outras providências. 

283 / 78 Vasconcelos Torres Dispõe sob re a inclusão de Adido Agríco la em re
presentações diplomáticas do País. 

284 / 78 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a concessão de gratificação de risco 
de vida aos traba lh adores na const rução civil. 

285 / 78 Franco Montoro Altera a destinaçào de Taxa Judiciária. em favor 
da construção do edifício-sede da Ordem dos 
Advogados do Brasil- Seção do Distrito Federal. 

286 / 78 Orestes Quércia 

287/ 78 Nelson Carneiro 

288 / 78 Nelson Carnei ro 

289/ 78 Nelson Carneiro 

Altera dispositivo da Lei n9 3.807. de 26 de agosto 
de 1960. que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previ
dência Social. 

Introduz alteração no vigente Código de Processo 
Civil (lei n9 5.869. de Ii de janeiro de 1973) . 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das leis do 
Trabalho. 

Modifica a redação do § 19. do art. 69 da lei n9 

5.890. de 8 de junho de 1973 . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arqu ivado 
(art. 367 do RI) 

Arq uivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitaçào 

Aprovado 
Ã Câmara 

Arquivado. 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor Ementa 

290/ 78 Nelson Carneiro Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de estabelecer novos critérios 
de fixação de salário mínimo e sua vigência. 

291 / 78 Nelson Carneiro Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

292/78 Nelson Carneiro Modifica a redação do § 19, ar!. 39 da Lei n9 5.890, 
de 8 dejunho de 1973. 

293/78 Nelson Carneiro Dispõe sobre a aplicação das normas do Decreto
lei n9 1.325, de 26 de abril de 1974, aos funcio
nários públicos aposentados com fundamento na 
legislação de Previdência Social. 

294/78 Nelson Carneiro Altera a redação do § 69 do ar!. 39 da Lei n9 5.890, 
de 8 dejunho de 1973. 

295/78 Nelson Carneiro Revoga o ar!. 59 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973, que altera a legislação de previdência social, 
e dá outras providências. 

296/78 Orestes Quércia 

297/78 Orestes Quércia 

298/ 78 Orestes Quércia 

299/ 78 Orestes Quércia 

300/78 Henrique de La 
Rocque 

30 I /78 Orestes Quércia 

302/78 Cattete Pinheiro 

303/ 78 Orestes Quércia 

Altera a redação da alínea "a", do ar!. 79, da Lei 
n9 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o 
repouso semanal remunerado e o pagamento de 
salários nos dias feriados civis religiosos . 

Altera a redação do caput do art. 99 da Lei n9 

6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre 
o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS, e dá outras providências. 

Modifica a redação do ar!. 39 da Lei n9 4.090, de 
13 de julho de 1962, que instituiu a gratificação de 
Natal para os trabalhadores. 

Altera a redação do ar!. 37, da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

Acrescenta um inciso ao ar!. 69, da Lei n9 5.764, de 
16 de dezembro de 1971. 

Dispõe sobre a concessão de anistia aos cidadãos 
que sofreram sanções determinadas pelos Atos Ins
titucionais e Complementares, e dá outras provi
dências. 

Altera a redação do § 19 do ar!. 19, da Lei n9 6.367, 
de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o segu
ro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao ar!. 472 e seu parágrafo pri
meiro do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 
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Resultado 

ArquIvado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 

Arquivado 
(ar!. 367 do RI) 



N9 Autor Ementa 

304/78 Mauro Benevides Introd uz a lterações na Lei n9 6.147, de 29 de 
novem bro de 1974, que "dispõe sobre reaj us
tamento co leti vo de sa lá rio das ca tego ri as pro
fiss io na is" . 

305/78 Franco M onto ro Ex tingue lim ites de idade para filiação ao INPS e 
suprime período de carência em favo r do trabal ha
dor rura l. 

306/78 José Sarney Considera ded utíve is da renda bruta, para efeito 
da nào incidên cia do Imposto de Renda, os pro
ventos de servidores públicos e benefícios de apo
sentado ri a de segurados da previdência social. 

307/78 Orestes Quércia Revoga o Decreto-lei n9 1.632, de 4 de agosto de 
1978 . 

308/78 Vasconcelos T orres Decl a ra de util idade pública a Associação dos 
Cola borado res do Hospita l Universitário Antonio 
Pedro, de Niterói . 

309/ 78 Vasconcelos Torres Estipula requisitos para promoção no G rupo Di
plom acia . 

310/ 78 Vasconcelos T o rres Dispõe sob re incorporação de g ra tificação adi 
cionaI por tempo de serviço nos proventos de apo
sentado ria . 

311/78 Nelson Carneiro Introdu z a lteração na Lei n9 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964. que "dispõe sobre o condomí
nio em ed ificações e as incorporações imo
bili á rias" . 

312/78 Nelson Carnei ro 

313/78 Nelson Carneiro 

314/78 Nelson Carneiro 

315/78 Nelson Carneiro 

3 16/78 Nelson Carneiro 

317/78 Nelson Carneiro 

Acrescenta dispositivo à Co nsolidação das Leis do 
Trabalho. 

Modifica a redação do § 29 do a rtigo 543 da Conso
lidação das Leis do Traba lho. 

Introduz parág ra fo único ao artigo 86 da Lei 
n9 4.215. de 27 de ab ril de 1963 (Estatuto da 
Ordem dos Advogados). 

Acrescenta parágrafo único ao a rtigo 19 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu 
o Fundo de Garantia do T em po de Serviço. 

Altera e ac rescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de 
21 de setembro de 1966, que instituiu o Código 
Naci onal de Trâ nsito. 

Institui o sa lário mínimo profissional dos 
Contabilistas. 

318/78 Nelson Carneiro Altera e acrescenta dispos itivo na Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
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Resultado 

Arq ui vado 
(a rt . 367 do RI) 

A rqui vado 
(art. 367 do RI ) 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

A rqui vado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arq ui vado 
(a rt. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

A rquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI) 



N9 Autor Ementa 

319/ 78 Nelson Carneiro To rn a obrigatório o fornecimento regular de ex tra
to das contas vinculadas, instituídas pela Lei 
n" 5. 107. de 13 de setembro de 1966, pelos Bancos 
depositários . 

320/78 Orestes Quércia Dispõe sobre a remuneração mínim a dos vigi lan
tes que milit am em insti tuições bancárias e congê
neres. e dá outras providências. 

321 /78 

322/ 78 

323/78 

324/ 78 

325 /78 

326/78 

327 /78 

328/ 78 

329/ 78 
DF 

330/ 78 

Vasconcelos Torres Altera disposição sobre aposentadoria especial do 
trabalh ador. 

Vasconcelos To rres Altera a Lei Complementar n" 34, de 1978, que 
Complementar dispõe sob re casos de aposentadoria compulsória 

no G rupo- Diplomacia, Código D-300. 

Vasconcelos Torres Considera musIco tra balhador autônomo, 
independen iemente do exercício da atividade 
rem u nerada. 

Vasconcelos To rres Inclui a categoria profiss ion al de Engenheiro Geó
logo nas atividades co mpreendidas no Código 
2.1 .1. Engenharia. do quadro que classi fica as ati
vid ades profissionais segundo os agentes nocivos. 

Orestes Quércia Dá nova redaçào ao art. 491 , da Consolidação das 
Leis do Tra ba lho. 

Milto n Ca bral Dispõe sob re a aplicação de recursos do Plano 
Habitac ion a l na aquisição de imóveis destinados a 
locação. 

Braga Júnior Institui o Dia do Alfabetizador, e dá outras 
providências. 

ltalívio Coelho Considera integra ntes do sa lário, para efeito de 
pagamento do repouso semanal remunerado, as 
horas extras habituais. 

Poder Executivo Eleva, em até Cri 1.280.000.000,00 (um bilhão, 
duzentos e oitenta milhões de cruzeiros), o limite 
concedido ao Governo do Distrito Federal para 
promover abertura de créditos suplementares ao 
Orçamento vigente. 

Franco Montoro Estabelece a partiCipação de represen tantes dos 
Complementar trabalh adores e dos funcionários da administra

ção do PIS / PASEP. Dispõe sobre a descentrali
zação do PIS / PASEP e sua administração nos 
Municípios. Determina que os recursos do 
PIS / PASEP serão aplicados preferencialmente no 
finan ciamento da produção de alimentos, ves
tuário , habitação e outros bens de uso ou con
sumo popular. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do R I) 

Arq ui vado 
(a rt. 367 do R I) 

Arquivado 
(a rt. 367 do RI ) 

Em tramitação 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

À sanção 
Lei n" 6.596, de 19-12-78 

Em tramitação. 



Autor Ementa 

331/18 Orestes Quércia Acrescenta item ao artigo 89 da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que institui o regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . 

332/78 Vilela de Magalhães Altera dispositivos do Decreto-lei n9 236, de 28 de 
fevereiro de 1967, que complementou e modificou 
o Código Brasileiro de Telecomunicações. 

333/18 I talívio Coelho 

334/18 Italívio Coelho 
Complementar 

335/78 Orestes Quércia 

336/18 Orestes Quércia 

337/78 Orestes Quércia 

338/78 Murilo Paraiso 

339/18 Murilo Pa raiso 

340/78 Accioly Filho 

341/78 Gilvan Rocha 

342/78 Renato Franco 

343/18 Orestes Quércia 

344 /18 Orestes Quércia 

345/18 Orestes Quércia 

346/78 Accioly Filho 

Altera dispos ições da Lei n9 6.091 , de 15 de agos
to de 1974. 

Dispõe sobre a reprodução por microfilmagem de 
documentos bancários, para os efeitos previstos 
no Código Tributário Nacional. 

Altera a redação de dispositivos da Lei n9 4 .737, 
de 15 de julho de 1965, que instituiu o Código Elei
toral. 

Acrescenta § 49 ao art. 71 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Modifica a redação do § 39 do artigo 59 da Lei 
n9 6.367, de 19 de outubro de 1976. 

Institui a correção monetá ria nos débitos de obras 
contratadas pelos órgãos da ad ministração direta 
e indireta. da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, não pagas 30 (trinta) dias após o 
respectivo faturamento . 

Dispõe sobre a extinção da enfiteuse de bens públi
cos e particulares. e dá outras providências. 

Dispõe sobre aplicação de regras processuais, e dá 
outras providências. 

Veda a fabricação. comercialização e utilização do 
DIU - Dispositivo Intra-Uterino. 

Prorroga o prazo a que se refere o § 49 do artigo 19 

da Lei n9 4.937, de 18 de março de 1976. 

Altera a redação do capul do art. 24, da Lei 
n9 3.807. de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

Modifica a redação do § 59 do artigo 39 da Lei 
n9 5.890. de 8 de junho de 1973. 

Acrescenta parágrafo ao art. 450, da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre alterações no Código de Processo 
Civil. 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Em tramitação . 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Aprovado 
À Câmara 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

347/78 Accioly Filho 

348/78 Accioly Filho 

349178 Accioly Filho 

350/ 78 Accioly Filho 

351 178 Accioly Filh o 

352/ 78 Accioly Filho 

353/ 78 Virgílio Távora 

354/78 Orestes Quércia 

355/78 Orestes Quércia 

Ementa 

Dá nova redação ao art. 51 da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. 

Dispõe sobre as Ações Renovatórias de locação. 

Dispõe sobre ação de Acidente de Trabalho . 

Dispõe sobre o Mandato de Segurança. 

Dispõe sobre recursos nos processos de falênci a . 

Dispõe sobre a açào de alimentos . 

Regula a incidência do imposto sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza sobre os ganhos 
de capital, acréscimos patrimoniais decorrentes de 
alienaçào a título oneroso e de sucessão mortis cau
sa, e dá outras providências. 

Altera a redação do art. 474, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

-111-

Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



c) EMENDADO PELA C ÂMARA DOS DEPUTADOS 

1) DA SESSÃO LEGISLATIVA ANTERIOR 

NQ Autor Ementa 

157/ 77 Jarbas Passa rinho Obriga as emi sso ras de televisão a inclui r. nas 
programações sema na is de filmes es trangeiros, um 
film e. pe lo men os. co m legenda em po rtuguês. 

d) SÚ M U LA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos de Lei do Senado: 

Resultado 

Â Sançào 
Lei n9 6.606, de 7- 12-78 

Total dos Projetos em tramitação ... ... . .... . . . . .... . ... . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. .. . . .... . . ' . 9 16 
Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 
recebidos nesta sessão legislativa . . .. . ... .. ...... . . ..... .. . ... . .. . . . . . . . ... . .. .. . . . . . 355 
aprovados e enviados à sançào (desta sessão legislativa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Aprovados e enviados à Câmara .. ... . . . .. .. . . . . .. . . . ... . . . ..... ..... .. . . . . . . .... . . ...... 24 
Sendo: 
desta sessão legislativa .. . . ....... . . . .. ... .... . . . .. . . .. . . . . .... .. . ........ . . . . ..... 7 
de sessões legislativas anteriores . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . ... . .... . . .. . . . . .. .... . .. .. 17 

Rejeitados .. .. .. . . ... . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . 94 
Sendo: 
desta sessão legislativa .... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . 18 
de sessões legislativas anteriores ... .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

Retirados pelo Autor ... . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .... .. . . . ... . . ... .. . . . . . .. .. . 5 
Sendo: 
desta sessão legislativa . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . ... . 2 
de sessões legislativas a nterio res .. . . . .. . .. .. ... . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . 3 

Prejudicados .. . ...... . . . .. . . . .. . .. . . ... . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .... . . .. . . . ... . . . . . 4 
Sendo: 
desta sessào legislativa . . . .. ..... . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . ... . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. I 
de sessões legislativas anteriores ... . . . . . . .. . .. . .. . . ... . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. .. 3 
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Arquivados (art. 367 do Regimento Interno) ...... . .. . . ... .. ... . . . . ... . .... ..... .. .. . . .... . 729 
Sendo: 
desta sessão legislativa ....... . ........... . .. . .. . .. . . .. . .... . . . . . . . . ... . ..... .. .. .. 305 
de sessões legislativas anteriores .. .. . . . .. . . .. . . . . ....... . ... . . . .. .. .. . . . ... . ..... . .. 424 

Em andamento (inclusive sobrestados) 
Sendo: 

52 

desta sessão legislativa ..... . . . . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . .... . ..... . .... . .. ... . ... .... 14 
de sessões legislativas anteriores ........ . . .. .. . . ..... . ..... . ....... .. .. . . .. . .. ... . .. . 38 

Emendados pela Câmara (de sessão legislativa anterior ) ..... . ........... . .. ... . . .. . . . . .... . . 
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N9 
SF CD 

39/55 1.481/51 

333/56 3.311/53 

106/65 182/63 

106/66 314/63 

192/66 3.746/66 

70/68 576/67 

09/69 2.503/ 65 

16/70 333/ 67 

37/ 71 165/67 

30/72 549/ 72 

D.5.2 - PROJETOS DE LEI DA CÂMARA 

a) DE SESSOES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Ementa 

Altera disposições do Decreto-lei n9 1.608, de 
18-9-1939 (Código de Processo Civil). 

Regula o casamento de cabos e soldados do Exér
cito, estendendo-lhes os benefícios do art. 102, alí
nea b. n9 3, do Estatuto dos Militares (Decreto-lei 
n9 9.698, de 2 de setembro de 1946). 

Altera o art. 134 do Código de Processo Civil. 

Dispõe sobre o consumo do carvão nacional nas 
empresas siderúrgicas a coque. 

Dispõe sobre a remessa de documentos gráficos e 
audiovisuais à Biblioteca Nacional do Rio de Ja
neiro e à Biblioteca da . Câmara dos Deputados, 
em Brasília, e dá outras providências. 

Altera a redação do art. 17 do Decreto n9 2.681, de 
7 de dezembro de 1912, que regula a responsabili
dade civil das estradas de ferro . 

Altera o inciso 11 do art. 134 e o art. 141 do Códi
go Civil. 

Dá nova redaçào ao art. 1.061, do Código Civil 
Brasileiro - Lei n9 3.071, de 19 de janeiro de 1916. 

Dá nova redaçào ao art. 19 da Lei n9 4.714, de 29 
de junho de 1965, que dispõe sobre o uso da marca 
de fogo no gado bovino . 

Dispõe sobre a ocupação de terrenos federais, e dá 
outras providências. 
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Resultado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
c/os PLC n9s 16/10 e 10/15 

Em tramitação 
c/os PLC n9s 9/69 e 10/75 

Em tramitação 
c/ o PLS n9 143/ 68 

Em tramitação 



NQ 
SF CD 

108173 1.430173 

03/ 74 g45 / 72 

04174 1.745 / 74 

40174 430/ 7 1 

64/ 74 1.480/ 73 

170/ 74 1.254/ 73 

10/ 75 1.20 1173 

13/ 75 1.829/ 74 

22 / 75 1.469/ 73 

25 / 75 597/ 72 

26175 2.090/ 74 

30/7 5 1.317173 

43 175 973/72 

44/75 1.7 18/73 

54/ 75 108/ 71 

Ementa 

Dá denomi naçào de "Rodovia Pres idente Médici" 
à BR-2 10 (Perim ctral Norte). 

Regula os contratos para a gravação e comerciali 
zação de discos musicais. 

Concede pensão especia l vi talícia a Djanira de Oli
veira Lângaro . 

Dispõe sobre o cancelamento de protesto nos títu
los de crédito, e dá o utras providências . 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal 
(Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 ). e 
dá outras providências. 

Disrõe sob re o exercício da profissão de motorista 
de táxi s. e dá o utras providências. 

Acrescenta parág rafo ao a rt . 368, da Lei n. 3.071 , 
de I" de ja neiro de 1916 (Código Civ il ). 

Dispõe sob re Cu rso de Agropecuária, ministrado 
pelo Cen tro de Trein amento de Trabalhadores 
Rurais. si tu ado junto à Estação Experimenta l de 
Sertãozinho. no Municípi o de Patos de Minas, 
Estado de Minas Gera is. e dá o utras providências. 

Torna obrigatóri a a venda avulsa de peças e 'Ices
só rios destinados à reparação de veículos a utomo
tores. 

Altera a redação dos artigos 6" e 23 do Código de 
Processo Penal. 

Declara Pedro Américo Patro no Histórico da Pin
tura Clássica no Bras il e Câ ndido Po rtinari 
Pat ro no da Pintura M odern a Brasileira . 

Dá nQva redaçào ao a rt. 1.215 do Código de Pro
cesso C ivil (Lei n" 5.869. de II de janeiro de 1973). 

Prevê dístico emulativo para eliminação das 
embalagens de comercia li zação final, inse rvíveis 
após sua utilização. 

Revoga a Lei n" 4.611 , de 2 de abril de 1965, que 
modifica as norm as processuais dos crimes previs
tos nos a rtigos 121 , § 3., e 129, § 6", do Código 
Pen al. 

Acrescenta parág rafo ao art. 8. da Lei n. 4.737, de 
15 de julho de 1965, que institui o Código Elei
toral. 
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Resultado 

Em tramitaçào 

Em tramitação 

Em tram itaçào 

Em tram itação 

Em tram itação 
c/ o PLC n" 25175 

Em tram itação 

Em trami tação 
c/ os PLC nOs 9/ 69 e 16/70 

Em trami tação 

Em tramitaçào 

Em tramitação 
c/ o PLC n" 64/ 74 

Em trami tação 

Em tra mitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



SF CD 

63/ 75 871 / 72 

68 / 75 987/ 72 

76 / 75 1.3 39/ 68 

78 / 75 89 1/ 75 

86/ 75 207/75 

87/ 75 51 / 75 

111 /75 425 /75 

115 /75 1.411 /73 

002/76 983 / 63 

003/ 76 101 / 71 

005/76 448/ 75 

006/ 76 695/75 

015/76 76/ 75 

017/ 76 75 / 75 

028/76 279/75 

Ementa 

Dispõe sobre a remuneração dos profissionais di
plomados em Direito. 

Autoriza o aproveitamento dos cegos no Serviço 
Público e na empresa privada. e determina outras 
providências. 

Disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras 
providências. 

Dá nova redaçào ao § 3~ do art. 67 da Lei 
n" 5.682. de 21 de julho de 1971. 

Altera a redação do § 2. do art. 26 do Decreto-lei 
n ~ 3.365. de 2 I de junho de 1941 , que dispõe sobre 
desapropriações por utilidade pública. 

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões. 

Normaliza o crescimento de cidades com popula
ção superior a 200 mil habitantes, e determina ou
tras providências. 

Veda a ocupante de cargos de ministros e conse
lheiros a aposentadoria antes de quatro anos de 
exercício no cargo. 

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Regula a responsabilidade civil das empresas de 
ónibus no transporte de passageiros. 

Institui o Plano Nacional de Moradia, PLAMO, 
para as populações com renda familiar até 5 (cin
co) salários mínimos regionais, e determina outras 
providências. 

Altera o Quadro de Atividades e Profissões, referi
do no art. 577 da Consolidaçào das Leis do Traba
lho. para incluir a Indústria de Produção e Distri
buiçào de Energia Atômica e correlatas. 

Introduz alterações na Consolidaçào das Leis do 
Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452, de 
I. de maio de 1943. 

Acrescenta parágrafos ao art. 822 do Lei n9 5.869, 
de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Ci
vil). 

Dispõe sobre o trabalho em laboratórios químicos 
e farmacêuticos que manipulam hormônios. 
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Resultado 

Em tramitaçào 

Rejeitado 

Em tramitaçào 

Em tramitação 

Em tramitação 
c/ os PLC nOs 35 e 98/76 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

'Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



SF CD 

034/ 76 479 / 71 

035j76 453 / 75 

041 /76 371 / 75 

050/ 76 1.199/ 73 

051 / 76 1.214/ 75 

053 / 76 1.294/ 75 

055/76 322/75 

056/76 52/75 

060j76 751 / 75 

065/ 76 1.066j75 

071/76 1.315/ 75 

078j76 502 / 75 

081 / 76 443 / 75 

Ementa 

Acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei 
n" 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da 
Terra). 

Altera a redação do § 29 do artigo 26 do Decreto
lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de desa
propriação por utilidade pública). 

Amplia a competência do SERPRO para prestar 
serviços à iniciativa privada. 

Assegura ao pequeno proprietário rural o direito 
de opção em matéria de enquadramento sindical, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a fabricação de detergentes não
biodegradáveis, nas condições que especifica. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
p/anIs de engarrafamento de gás liquefeito de pe
tróleo, nos casos que especifica, e dá outras provi
dências. 

Modifica dispositivo da Lei n9 4.137, de 10 de se
tembro de 1962, que regula a repressão ao abuso 
do poder econômico. 

Altera o parágrafo único do art. 566 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n9 5.890, 
de 8 de junho de 1973. que alterou a legislação de 
previdência social. 

Dispõe sobre causa de especial aumento de pena, 
quanto aos crimes contra a Administração Públi
ca. praticados por ocupantes de cargos em comis
são da administração direta e indireta, regula a for
ma de seu procedimento e dá outras providências. 

Introduz acréscimos e modificações na Lei dos Re
gistros Públicos. 

Inclui programa de melhoria de condições de habi
tabilidade dos traba lhadores nos projetos de finan
ciamentos agropecuários. 

Estende o salário-família criado pelo artigo 29 da 
Lei nQ 5.559, de II de dezembro de 1968, aos her
deiros de segurado falecido no gozo da aposenta
doria por invalidez. 
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Resultado 

Rejeitado 

Em tramitação 
com os PLC n9s 86/ 75 

e 98j76 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Vetado Totalmente e 

mantido o veto 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



SF CD 

083/ 76 780/75 

085/ 76 1.194/ 75 

088/76 1.106/ 75 

097 / 76 2.174/76 

098 / 76 369/ 71 

111 / 76 1.500/ 75 

112/ 76 668 / 75 

001 / 77 2.320/ 74 

002 / 77 3.071/76 

003 / 77 521/71 

012 / 77 1.203/ 73 

013 /77 105/ 75 

014/ 77 361 / 75 

Ementa 

Dá nova redação aos artigos 19 e 29 da Lei n9 
2.573 , de 15 de agosto de 1955, que institui o salá
rio adicional de periculosidade, e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre pensões a dependentes de servidor 
público falecido no gozo de dupla aposentadoria. 

Dá nova redação aos §§ 39 e 49 do art. 29 da Lei 
n9 5.584, de 26 dejunho de 1970, que dispõe sobre 
normas de Direito Processual do Trabalho, altera 
dispositivos da Consolidação das Leis do Traba
lho, disciplina a concessão e prestação de assistên
cia judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras 
providências. 

Altera dispositivos da Lei n9 5.692, de 11 de agos
to de 1971, que fixa Diretrizes e Bases para o Ensi
no de 19 e 29 Graus. 

Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n9 3.365, 
de 21 dejunho de 1941, que dispõe sobre desapro
priações por utilidade pública . 

Acrescenta e altera dispositivos no Decreto-lei 
n9 762, de 14 de agosto de 1969, que autoriza o 
funcionamento da Universidade de Uberlândia, e 
dá outras providências. 

Altera a redação do a rt. 19 e do § 49 do art. 29 do 
Decreto-lei n9 1.192, de 8 de novembro de 1971 , 
para incluir o noroeste do Estado do Paraná no 
PRODOESTE. 

Regula a locação predial urbana, e dá outras pro
vidências. 

Declara feriado nacional o dia 12 de outubro. 

Cria exigências para o registro civil das entidades 
de assistência ao menor. 

Acrescenta incisos ao art.87 da Lei n9 4.215, de 27 
de abril de 1963, que " dispõe sobre o Estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil" . 

Acrescenta parágrafo único ao art. 89 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 

Altera a redaçào do art. 706 do Código de Proces
so Civil. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLC n9s 86/75 

e 35/76 

À sanção 
Lei n9 6.532, de 24-5-78 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

À Câmara com emenda 
Substitutiva 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 
SF CD 

015/ 77 741 /7 2 

021 / 77 880/ 75 

022/ 77 382/75 

023/ 77 996/ 75 

026/ 77 3.090/76 

028/ 77 1.100/75 

30/ 77 1.018 / 75 

031 / 77 240/75 

032/ 77 1.302/ 75 

036/77 82/ 75 

037/ 77 72/ 75 

039/ 77 350/75 

040/ 77 2.155/76 

Ementa 

Acresce a a línea) ao art. 39 da Lei n9 4.898 , de 9 de 
dezembro de 1965, que " regula o direito de repre
sentação e o processo de responsabilidade adminis
trativa civil e penal , nos casos de abuso de autori
dade" . 

Dispõe sobre o comércio de armas de fogo, e dá 
outras providências. 

Acrescenta parágra fos ao art. 766 do Decreto-lei 
n9 5.452. de 1° de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Altera a redação do art. 147 do Decreto-lei 
no 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Dá nova regulamentação à profissão de Corretor 
de Imóveis , disciplina o funcionamento de seus ór
gãos de fiscalização, e dá outras providências. 

Altera a redação do capul do art. 687 da Lei 
n9 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Pro
cesso Civil). 

Estabelece critério especial de recolhimento do Im
posto de Renda para as pessoas que especifica, e 
dá outras providências. 

Fixa em seis horas a jornada diária de trabalho 
nos serviços de coqueria e bateria de fornos, e de
termina outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 39 do Decreto-lei 
n9 9.853, de 13 de setembro de 1946, que atribui à 
Confederação Nacional do Comércio o encargo 
de criar e organizar o Serviço Social do Comércio. 

Dispõe sobre padronização de embalagens, e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicadores no 
chamado "Telefone Medido". 

Dá nova redação ao § 29 do art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que trata do emprega
do eleito para o cargo de administração sindical 
ou representação profissional. 

Dispõe sobre o registro de entidades no Conselho 
Nacional de Serviço Social, concessão, pagamento 
e prestação de contas de subvenções sociais, e dá 
outras providências . 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.530 
de 12-5-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 
SF CD 

042/ 77 1.095/ 75 

043 / 77 1.634/ 75 

047/77 618/75 

049/ 77 395/75 

050/77 2.621 / 76 

051 / 77 3.107/76 

053 / 77 227 / 75 

054/ 77 1.867/ 76 

060/77 397/75 

061/77 947/75 

062/ 77 1.409/ 75 

063/ 77 1.212/ 75 

Ementa 

Dispõe sobre a transferência do controle do capi
tal de firm as nacionais para pessoas jurídicas es
trangeiras. 

Dã nova redação ao caput do art. 127 do Decreto
lei n9 9.760, de 5 de setembro de 1946, que "dispõe 
sobre os bens imóveis da União, e dã outras provi
dências" . 

Dã nova redação ao caput do art. 10 da Lei 
n9 5.889, de 8 de junho de 1973, que "estatui nor
mas reguladoras do trabalho rural, e dã outras 
providências" . 

Altera a redação da letra a do art. 39 da Lei 
n9 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe so
bre o exercício da profissão de Técnico de Admi
nistração. 

Acrescenta parágrafo ao art. 49 da Lei n9 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas 
para a concessão de assistência judiciária aos ne
cessitados. 

Dá nova redação ao art. 49 da Lei n9 5.757, de 3 
de dezembro de 1971, que estabelece regime de 
gratificação ao pessoal à disposição do 
FUNRURAL, e dá outras providências. 

Dispõe sobre condições a observar na renovação 
de contratos de atletas profissionais, e dá outras 
providências . 

Fixa os níveis mãximos permissíveis de sons e ruí
dos produzidos por veículos automotores, regula a 
fabricação e o uso de acessórios que especifica, e 
dã outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
Nacional para o Menor Excepcional 
FUNAEX, e dá outras providências. 

Dispõe sobre inscrição obrigatória que deve cons
tar do rótulo ou embalagem de produto estrangei
ro com similar no Brasil, e dã outras providências. 

Dispõe sobre a instalação de concurso público 
para escolha do hino oficial ao 13 de maio. 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 911 , de 
19 de outubro de 1969, que "altera a redação do 
art. 66 da Lei n9 4.728 , de 14 de julho de 1965, 
estabelece normas de processo sobre alienação fi
duciária, e dá outras providências. 
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Resultado 

Rejeitado 
(a rt. 278 do RI ) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 



N9 I 

SF CD 

064/ 77 1.161/75 

065/ 77 1.487/ 75 

067/ 77 1.885/ 76 

068 / 77 1.823/76 

069/ 77 1.915/76 

071 / 77 1.400/ 73 

073/ 77 1.040/75 

074/ 77 1.037/ 75 

077/ 77 335/ 75 

080/ 77 238/75 

081 / 77 1.286/ 75 

082/ 77 2.497/ 76 

83 / 77 3.110/ 76 

Ementa 

Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluindo 
a ligação ferroviária Guarapuava-Prudentópo
Iis-Ipiranga. 

Acrescenta o item XL ao art. 89, da Lei n9 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito) . 

Exige a inscrição do CPF e do RG dos devedores , 
nos títulos de crédito que especifica, e dá outras 
providências. 

Introduz modificações no Código Nacional de 
Trânsito, no que diz respeito à fixação de multas 
para o excesso de velocidade. 

Estabelece prazo para andamento e solução dos 
documentos de qualquer natureza protocolados 
nas repartições públicas federais . 

Modifica dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943, em sua parte processual. 

Veda a exibição de cartaz cinematográfico que 
não seja criado, produzido e impresso por brasi
leiro ou empresa brasileira. 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho e da Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, 
para o fim de tornar expressa a obrigatoriedade de 
computar horas extras nos pagamentos de férias e 
139 salârio devidos ao trabalhador . 

Isenta de custas os atos praticados no Juizado de 
Menores, independentemente de comprovação de 
pobreza das partes. 

Acrescenta parágrafo ao art. 323 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Atribui à TELEBRÃS ou às suas subsidiárias a in
cumbência de elaborar as listas telefônicas. 

Disciplina o cancelamento do protesto de títulos 
cambiais, e dâ outras providências. 

Acrescenta parágrafos aos arts . 39 e 99, e altera a 
redação do art. 10, da Lei n9 6.194, de 19 de 
dezembro de 1974, dispondo sobre limitação das 
indenizações por danos pessoais e materiais, co
bertos pelos seguros de responsabilidade civil dos 
proprietários de veículos automotores de via 
terrestre . 
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Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PLS n9 51 / 76 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



No 
SF CD 

085/ 77 2.092/ 76 

086/ 77 877/75 

087 / 77 2.750/ 76 

088 / 77 2.978/76 

090/ 77 2.236/76 

095 / 77 3.396/ 77 

096/77 958/75 

097/77 2.232/76 

100/ 77 1.945/76 

101 / 77 1.660/75 

104/ 77 2.793/76 

105/ 77 2.890/ 76 

106/ 77 746/75 

111 / 77 286/ 75 

Ementa 

Dá o nome de Câmara Filho à rodovia federal 
BR-414. 

Altera dispositivos da Lei nO 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964. 

Introduz alteração no Código de Processo Civil, a 
fim de regular o restabelecimento da sociedade 
conjugal. após a reconciliação dos cônjuges. 

Institui seguro obrigatório nas garagens e estacio
namentos pagos. 

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Lei nO 5.540, 
de 28 de novembro de 1968, que "fixa normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e 
sua articulação com a escola média", instituindo 
matéria obrigatória. 

Cria o Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei nO 4.829, de 5 de 
novembro de 1965, e do Decreto-lei nO 914, de 7 de 
outubro de 1969. 

Dispõe sobre a prestação de assistência médica a 
vítima de acidentes de trânsito, e determina outras 
providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 29 do Decreto-lei nO 
221. de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
proteção e estímulo à pesca. 

Regulamenta a profissão de Biomédico, cria o 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 
Biomedicina. e dá outras providências . 

Acrescenta di spositivo ao art. 10, da Lei nO 5.107, 
de I3 de setembro de 1966, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Acrescenta dispositivo ao art. 29, da Lei nO 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, que institui o novo 
Código Floresta l. 

Estabelece normas de garantia para os consumi
dores de veículos automotores e respectivos com
ponentes. regulamenta a distribuição desses pro
dutos. e dá outras providências. 

Dispõe sobre a substituição de certificado de esco
laridade pelo Título de eleitor, nos casos de 
admissào em emprego. 
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Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Prejudicado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã sanção 
Lei nO 6.527, de 2-5-78 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Ã sanção 
Lei n9 6.585, de 24-10-78 

Prejudicado 

Em tramitação 

Ã sanção 
Lei n9 6.535. de 15-6-78 

Ã sanção 
Vetado 

Em tramitação 



N° 
SF CO 

115/ 77 3.205 /76 

116/ 77 1.654/ 75 

121 / 77 3.062/ 76 

122/ 77 1.912/ 74 

123 /77 739/ 72 

125 /77 536/75 

135/ 77 4.458 / 77 

137/ 77 1.239/ 75 

138/ 77 1.147/75 

139/77 1.048/ 75 

140/ 77 2.664/ 76 

141 /77 1.068/75 

143/ 77 3.938/ 77 

Ementa 

Revoga a Lei nO 6.192, de 19 de dezembro de 1974, 
que " dispõe sobre restrições a brasileiros naturali
zados, e dá outras providências". 

Inclui ligaçào ferro viária do Rio Grande do Sul na 
relaçào descriti va das ferrovias do Plano Nacional 
de Viação. aprovado pela Lei n9 5.917. de 10 de se
tembro de 1973. e dá outras providências. 

Altera disposições da Lei n9 5.917, de 10 de 
setemb ro de 1973. que "aprova o Pl ano Nacional 
de Viação. e dá outras providências" . 

Altera a redação da alínea d do inciso I do artigo 
40 da Lei nO 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que 
"regula a liberdade de manifestação do pensamen
to e da informaçào". 

Transforma os débitos dos estabelecimentos de 
ensino. junto ao INPS, em bolsas de estudo, e dá 
outras providências. 

Altera dispositivos da lei n9 5.107, de 13 de setem
bro de 1966. permitindo que o empregado optante 
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, utilize sua conta vinculada para pagamen
to de prestações da casa própria. 

Dispõe sobre a complementação de obras e servi
ços de engenharia já licitados. 

Dá nova redaçào ao * 19, do art. 40, da Lei 
n9 1.060. de 5 de fevereiro de 1950, que "estabele
ce normas para a concessão de assistência judiciá
ria aos necessitados". 

Acrescenta parágrafo ao artigo 19 da Lei n9 883, 
de21 de outubro de 1949. 

Considera atividade penosa e pc;rigosa a de moto
rista profissional. e dá outras providências. 

Introduz alterações na Lei nO 6.015, de 31-12-73, 
que "dispõe sobre os Registros Públicos, e dá 
outras providências". 

Dispõe sobre o trabalho do excepcíonal nas Ofici
nas Protegidas e em trabalho competitivo. 

Estende às prefeituras municipais os benefícios do 
crédito rural , institucionalizado pela Lei nO 4.829, 
de 5 de novembro de 1965. e dá outras providên
cias. 
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Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do R I) 

Rejeitado 

Em tramitação ' 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã Cámara com emenda 
Substitutiva 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N° 
SF CD 

01 / 78 1.792/76 

02/78 2.688/ 76 

03 /78 4 .135 / 77 

04/78 4 .233 / 77 

05/78 633/75 

06 /78 4.700/ 78 

07 /78 1.572/75 

08/78 2.329/76 

09 /78 4 .704/78 

10/ 78 954/75 

11 /78 2.229/76 

12/78 2.284/ 76 

13/ 78 4.081 / 77 

14/ 78 1.266/73 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLA TIVA 

Ementa 

Autoriza a doaçào à Prefe itura Municipal do Rio 
de Ja neiro . Estado do Rio de Ja neiro. de faixas de 
terreno de propried ade do Instituto de Previdência 
e Assistência dos Servidores do Estado - IPAS E. 

Autoriza a doação ao Montepio Geral de Econo
mia dos Servidores do Estado do terren o que 
mencio na, situado na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro. 

Autoriza o Instituto Bras ileiro do Café , autarqui a 
federal vi nculada ao Ministério da Indústria e do 
Comércio. a a lienar imóvel de sua propriedade. 
localizado na capital do Estado de São Paulo. 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que 
menciona. 

Dispõe sobre o Código de Processo Penal. 

Dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pes
soal militar da ativa da Força Aérea Brasileira, em 
tempo de paz. e dá outras providências. ' 

Altera disposi tivos da Consolidação das Leis do 
Trabalh o . 

I ntroduz alterações na Lei dos Registros Públicos, 
quanto às escrituras e partilhas, lavradas ou 
homologad as na vigência do Decreto nO 4.857, de 
9 de novembro de 1939. 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
da Câmara dos Deputados, e dá outras providên
Cias. 

Reabre os prazos para requerimento de registro de 
psicólogo. 

Dispõe sobre estágio ocupacio nal pa ra o menor 
carenciado. 

Revoga o artigo 778, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nO 5.452, de 
IOdemaiode 1943. 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Uba íra, no Estado da Bahia, imóvel da União. 

Dispõe sobre a sistematização da legislação em vi
gor, na forma que indica, e dâ o utras providências. 

-125-

Resultado 

Ã sa nção 
Lei nO 6.520. de 8-4-78 

Ã sançào 
Lei nO 6.523. de 8-4-78 

Ã sançãó 
Lei nO 6.521, de 8-4-78 

Ã sanção 
Lei nO 6.522, de 8-4-78 

Retirado pela Mensagem nO 
179 /78 

Ã sanção 
Lei nO 6. 516, de ! 3-3-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã sanção 
Lei n0 6. 517, de 17-3-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã sanção 
Lei nO 6.598. de 1°-12-78 

Ã sanção 
Lei nO 6.582, de 20-10-78 

Em tramitação 



SF co 

15/78 2.530/7fc 

16/78 123/7 1 

17/78 203/75 

18/78 3.376/77 

19/78 838/75 

20/78 1.725/73 

21/78 125/75 

22/78 247/75 

23/78 126/75 

24/78 287/75 

25/78 1.626/ 75 

26/78 317/75 

27/78 423/75 

Ementa 

Altera o Plano Nacional de Viação, incluindo tre
cho rodoviário na BR-497, e dá outras providên
cias. 

Inclui no Plano Nacional de Viação, catalogada 
como BR-158, a rodovia Vai de Semi.-Ivorá-Fa
chinal do Soturno-Dona Francisca. 

Dispõe sobre a profissão de Técnico em Prótese 
Dentária e determina outras providências. 

Introduz alteração na Lei n9 5.010, de 30 de maio 
de 1966, que organiza a Justiça Federal de Primei
ra Instâ ncia. 

Proíbe a cobrança ao adquirente de casa própria, . 
por intermédio do sistema financeiro da habita
ção. de obras de equipamento comunitário e de in
fra-estrutura urbana . 

Define as infrações penais relativas à circulação de 
veículos, regula o respectivo processo e julgamen
to. e dá outras providências . 

Dispõe sobre as empresas de transporte rodoviá
rio de carga ou de passageiros, e dá outras provi
dências . 

Introduz modificações no Decreto-lei n9 201, de 
27 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a res
ponsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá ou
tras providências" . 

Torna obrigatória a instalação de grupo gerador 
de energia elétrica de emergência, nos hospitais, 
casas de saúde e estabelecimentos congêneres, pú
blicos e privados. 

Dá nova redação à alínea e do art. 29 do De
creto-lei n9 869. de 12 de setembro de 1969, que 
"dispõe sobre a inclusão da Educação Moral e 
Cívica. como disciplina obrigatória, nos sistemas 
de ensino do País. e dá outras providências. 

Permite a dedução do Imposto de Renda de gastos 
com assistência médica. inclusive radiografias, exa
mes de laboratório e cirurgias, no caso e condições 
que especifica. 

Regula o exercício da profissão de Técnico em Ra
diologia , e dá outras providências. 

Estabelece prazo de garantia, por quilometragem, 
para veículos automotores fabricados no País. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



SF CD 

28/78 4.136/77 

29/ 78 377/75 

30/78 526/ 75 

31 /78 4.922/78 

32/78 1704/76 

33/78 4.698/78 

34/ 78 3.551 / 77 

35/78 4.699/78 

36/78 655/ 75 

37/78 2.252/76 

38/78 3.433/ 77 

39/78 629/75 

40/ 78 4.804/78 

Ementa 

Concede ao Distrito Federal isenção do pagamen
to de custas e emolumentos relativos à prática de 
quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Regis
tros de I móveis, de Registro de Títulos e Do
cumentos e de Notas, situados dentro de seus limi
tes territoriais . 

Dá nova redação ao ar!. 830, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452. de 19 de maio de 1943. 

Assegura aos licenciados em Pedagogia, nas condi
ções que especifica, o direito a registro no Ministé
rio da Educação e Cultura, como Especialistas de 
Educação. 

Estabelece que as penalidades aplicáveis a esportis
tas profiss io nais serão exclusivamente pecuniárias. 

Dispõe sobre o depósito e venda de veículos re
movidos. apreendidos e retidos, em todo o territó
rio nacional. 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que 
menciona. 

Disp.õe sobre a contagem em favor dos segurados 
do INPS do tempo de serviço público estadual e 
municipal. 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, a doar os imóveis 
que menciona. 

Obriga os revendedores de derivados de petróleo a 
declararem ao público a fonte refinadora dos pro
dutos. na form a que especifica, e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre a proteção contra incêndios. 

Dá nova redação aos arts . 35 e 36 da Lei n9 5.700, 
de 19 de setembro de 1971, que dispõe sobre a for
ma e a apresentação dos símbolos nacionais . 

Regula a atividade das empresas de recrutamento, 
seleção. assesso ria . consultoria e orientação profis
sional. e dá outras providências. 

Dispõe sobre novas inscrições de magistrados fe
derais no MONTEPIO da União, e dá outras pro
vidências. 
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Resultado 

À sanção 
Lei n9 6.551, 

de 5-7-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n° 6.575. 

de 30-9-78 

À sanção 
Lei n9 6.566, 

de 19-9-78 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.573, 

de ,30-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.554, 

de 21-8-78 



N9 
SF CD 

41/78 1.01 2/75 

42/78 4.977/78 

43/78 1.245/75 

44/78 1.118/75 

45/78 3.297/77 

46/78 973/75 

47/78 704/75 

48/78 1.395/75 

49/78 5.049/ 78 

50/78 4.976/78 

51/78 1.465/ 75 

52/78 4.695/78 

53/ 78 4.694/78 

54/78 4.767/78 

Ementa 

Regula a expedição de certidões pela Administra
ção Pública Federal, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a transformação das Escolas Técni
cas Federai s de Minas Gerais , do Paraná e Celso 
Suckow da Fon seca em Cent ros Federais de Edu
cação Tecnológica, e dá o utras providências. 

Dispõe sobre o a rbitramento judicial de indeniza
çào por dano causado a veícul o de fabricação es
t ra ngeira. e dá ou tras providências. 

Institui a obrigatoriedade de decla ração de bens 
para o exercício de cargos ou funções em empresas 
públicas o u assemelhadas. 

Autoriza a reversão ao Município de Itumbiara, 
no Estado de Goiás. do terreno que menciona. 

Dispõe sobre a du ração da jo rnada de trabalho do 
pessoa l da Caixa Econô mica Federal. 

Obriga os ô nibus de linh a intermunicipais e in
terestaduais a portarem estojo com medicamentos 
nos termos que menciona, e dá outras providên
cias. 

Dispõe sobre ex pressa permlssao de vis itas de 
caráter religioso aos doentes hospitalizados, em 
qualquer horário , e dá outras providências. 

Dispõe sobre a vigência dos efeitos financeiros da 
inclusão do pessoal docente do Magistério da Ae
ronáutica. 

Proíbe a recondução aos cargos de confiança que 
especifica. durante o mesmo governo, de a nterior 
ocupante que se haja desincompatibilizado para 
concorrer a eleiçào . 

Acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 6.251. de 
8 de outubro de 1975. que institui normas gerais 
sobre desportos , e dá outras providências. 

Dispõe so bre o Conselho de Justificação da 
Po lícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distri
to Federal. e dá outras providências . 

Dispõe sobre a doação de lote à Organização das 
Nações U nidas - ONU, pela Companhia Imobi
liária de Brasília - TERRACAP. 

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de 
Arq uivista e de Técnico de Arquivo, e dá ou tras 
providências. 

-128-

Resultado 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.545, 

de 30-6-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.564. 
de 19-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitaçào 

À Sanção 
Lei n9 6.543, 
de 30-6-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.577, 
de 30-9-78 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.546, 

de 4-7-78 



SF co 

55/ 78 4.972/ 78 

56/78 4.88 1/ 78 

57/78 1.750/76 

58/78 1.675 / 75 

59/ 78 4.703/78 

60/78 2.100 / 76 

61 / 78 4.692 /78 

62/78 5.165/ 78 

63/78 4 .691/78 

64/78 4.876/78 

65/78 5.048/78 

66/78 1.582f75 

67/78 3.464/77 

68/78 93/75 

69/78 5J)96/78 

Ementa 

Cria J untas de Conciliação e Julgamento nas 
Regiões da Justiça do T rabalho , define ju risdi
ções. e dá outras providências. 

A lte ra a diretriz da fer rovia EF-463, integra nte do 
Pl an o Nacional de Viaçào, aprovado pela Lei 
n9 5.9 17, de 10 de setembro de 1973. 

Dispõe sobre a duraçào de mandatos de represen
tantes classistas no Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço . 

A Itera a redaçào do art. 40, item IlI , da Lei 
n9 5.869 . de II de janeiro de 1973 (Código de Pro
cesso Civ il). 

Concede pensão especial a Maria Aparecida da 
Silva Fonseca. e dá outras providências . 

Altera a redaçào de dispositivo do Decreto-lei 
n9 1.38 1. de 23 de dezembro de 1974, q ue "dispõe 
sobre o tratamento tributário a plicável à empresa 
individual nas at ividades imobiliárias". 

A ltera a Relação Descritiva das Rodovias do 
Plano Nacional de Viação. aprovado pela Lei 
n9 5.9 17 , de 10 de setembro de 1973. 

Dispõe sob re o ensino na Marinha. 

Estabelece diretri zes para a classificação de 
ca rgos, empregos e funções do Serviço Civil dos 
Territórios Federais, e dá out ras providências. 

Dá nova redação ao § 20 do art. I ° da Lei nO 5.709, 
de 7 de outubro de 1971. 

Concede pensão especial a Elisa Trachtemberg, 
viúva do Médico Sanitarista Noel Nutels. 

Altera a redação do art. 353 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Dispõe sobre o concurso de livre-docência e 05 tI, 
tulos de doutor e livre-docente. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

Retifica, sem ônus, a Lei n9 6.486, de 6 de 
dezembro de 1977, que "estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1978" . 
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Resultado 

À Câmara 
Lei nO 6.563, 

de 19-9·78 

À sançào 
Lei n9 6.574. 

de 30-9-78 

Em tramitaçào 

Em tram itação 

À sa nção 
Lei n9 6.548, 

de 4-7-78 

Em tram itação 

À sanção 
Lei nO 6.555 
de 22-8-78 

À sançào 
Lei n9 6.540, 

de 28-6-78 

À sanção 
Lei n9 6.550, 

de 5-7-78 

À sanção 
Lei nO 6.572, 

de 30-9-78 

À sanção 
Lei n9 6.552, 

de 5-7-78 
Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã Câmara 
Lei n9 6.60 I , 

de 7-12-78 



N9 
SF CD 

70/78 1.700/76 

71/78 750/ 72 

72/78 2.234/ 76 

73/78 1.943/76 

74/ 78 2.136/76 

75 / 78 4.882/ 78 

76/ 78 3.594/ 77 

77 /78 1.503/ 73 

78 / 78 2.785/76 

79/ 78 32/ 75 

80/ 78 4 .20 1/ 77 

81 / 78 445/ 75 

82/78 2.883/76 

83/78 1.145/75 

84/ 78 2.540/76 

Ementa 

Prevê a inclusão de rodovia de ligação no Plano 
Nacional de Viação, determinando a revisão do 
Anexo da Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

Regula a atividade profissional nos jornais de 
empresa . 

Acrescenta § 29 ao art. 368, do Código Civil (Lei 
n9 3.071,de 19dejaneirode 1916). 

Dispõe sobre a contagem de tempo de mandato 
eletivo para efeito de aposentadoria pelo INPS. 

Dispõe sobre a concessão de adicional de periculo
sidade aos vigias e guardas de segurança. 

Autoriza a cessão ao Estado do Rio de Janeiro do 
imóvel que menciona e dá outras providências. 

Introduz alteração na Lei n9 6.251, de 8 de ou
tubro de 1975, que "institui normas gerais sobre 
desportos" . 

Regulamenta a profissão dos trabalhadores em 
transportes rodoviários, e dá outras providências. 

Dá nova redação ao art. 24 da Lei n9 5.772, de 21 
de dezembro de 1971 , que institui o Código da 
Propriedade Industrial. 

Modifica a redação do art. 446 e de seu parágrafo 
único da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA , a doar imóvel que 
mencIOna. 

Estabelece normas para o engarrafamento e dis
tribuição de gás liquefeito de petróleo. 

Estende a todas as espécies de animais o processo 
de abate com prévia insensibilização por métodos 
técn i co-ci en tí ficos. 

Acrescenta novo item ao § 39 do art. 10 da Lei n9 

5.890. de 8 de junho de 1973. que altera a le
gislação de previdência social , e dá outras provi
dências. 

Altera o Plano Nacional de Viação, inclui trechos 
rodoviários na BR-467, e dá outras providências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.568, 
de 24-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.565 
de 19-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 
SF CD 

85/78 2.931/76 

86/ 78 1.892/ 74 

87/ 78 2.897/ 76 

88/ 78 3.443/ 77 

89/ 78 2.880/76 

90/78 3.214/76 

91 / 78 5.326/ 78 

92/78 528/ 75 

93/78 5.099/78 

94/ 78 2.333/76 

95/ 78 3.366/ 77 

96/ 78 3.424/ 77 

97/78 3.391 / 77 

98/ 78 3.356/77 

Ementa 

Modifica a redação do art. 306 do Código de Pro
cesso Civil. 

Altera a redação do art. 697 da Lei n9 5.869, de 1I 
de janeiro de 1973, que institui o Código de Pro
cesso Civil. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

Determina consulta plebiscitária às populações da 
área amazônica do Estado de Goiás a respeito da 
criação do Estado do Tocantins. 

Institui o Cadastro de Promitentes Compradores 
de Imóveis Rurais, integrado no Sistema Nacional 
de Cadastro Rural. 

Cria a Comissão Filatélica Brasileira, e determina 
outras providências. 

Altera e acrescenta parágrafo ao art. 101 da Lei n9 

4.737, de 15 de julho de 1965 (dispõe sobre o 
preenchimento de vaga e a substituição de can
didato às eleições proporcionais ou majoritárias). 

Altera a redação dos arts. 379 .. 380 e 404 e revoga 
o art. 375 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. . 

Dispõe sobre a atividade de Secretário, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre a proibição do abate de açaizeiro em 
todo o Território Nacional, e dá outras provi
dências . 

Acrescenta parágrafo ao art. 35 do Decreto-lei n9 

221, de 28 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre 
a proteção e estímulo à pesca, e dá outras provi
dências" . 

Altera o § 19 do art. 12 da Lei n9 4.591 , de 16 de 
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio 
em edificações, e as incorporações imobiliárias. 

Dá a denominação de Deputado Ivan Ferreira do 
Amaral à Rodovia BR-277. 

Inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n9 5.108, de 21 
de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito). 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.553, 
de 19-8-78 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.556, 

de 5-9-78 

A sanção 
Lei n9 6.576, 
de 30-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



iF CD 

99/78 4.338 / 77 

100/ 78 2.002/76 

101/78 2.235 / 76 

102/78 2.357/76 

103/78 438 / 76 

104/78 191 /78 
Complementar 

105/ 78 2.682/ 78 

106/78 2.657/78 

107/78 4.909/78 

108/78 5.108/78 

109/ 78 1.964/ 76 

110/ 78 2.799/76 

111/78 1.396/ 75 

112/78 3.373/77 

Ementa 

Introduz alteração na Lei n9 4.771, de 15 de se
tembro de 1965, que institui o Código Florestal. 

Institui o salário adicional para os empregados no 
setor de energia elétrica, em condições de periculo
sidade. 

Modifica o ar!. 19 do Decreto-lei n9 3.200, de 19 
de abril de 1941, que fixou o valor do bem de 
família. 

Faculta o abatimento do Imposto de Renda das 
contribuições para as Igrejas de quaiquer credos, 
na forma que menciona. 

Resultado 

Rejeitado 
(ar!. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Regul amenta a profissão de Biólogo, cria o Ã Câmara com emenda 
Conselho Federal e os Conselhos Regionais de substitutiva 
Biologia, e dá outras providências. 

Estabelece, nos termos do ar!. 103, da Constitui
ção Federal, casos de aposentadoria compulsória, 
no Grupo-Diplomacia, Código D-300. 

Estabelece normas para a comprovação de resi
dência, quando exigida por autoridade pública 
para a expedição de documento . 

Dá nova redaçào ao item IV do ar!. 117 da Lei n9 

5.988, de 10 de dezembro de 1973. 

Classifica o comerciante ambulante para fins tra
balhistas e previdenciários. 

Cria os Conselhos Federal e Regionais de Nutri
cionistas, regula o seu funcionamento, e dá outras 
providências. 

Altera a redaçào do ar!. 126 do Decreto-lei 
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe so
bre a organização da Administração Federal, 
estabelece diretrizes para a reforma administrati
va , e dã outras providências". 

Dispõe sobre os depósitos judiciais e dá outras 
providências. 

Assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo 
em sua companhia, o direito à opção por jornada 
reduzida de trabalho. 

Introduz alteração na legislação pertinente à Zona 
Franca de Manaus. 

-132-

Ã sanção 
Lei Complementar n9 34, 

de 12-9-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã sanção 
Lei n9 6.586, 
de 6-11-78 

Ã sanção 
Lei n9 6.583 , 
de 20-10-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 
SF CD 

113/78 3.3 19/77 

114/ 78 3.612/77 

115/78 3.441/77 

116/ 78 1.899/76 

117/78 1.561/75 

118/78 5.392/78 

119/78 5.298/78 

120/78 183/ 78 
Complementar 

121 / 78 4.958/78 

122/ 78 5.455/ 78 

123/78 1.230/ 75 

124/78 4.693/78 

125/78 5.569/78 

126/ 78 5.454/78 

Ementa 

Introduz alteração na Lei n9 91, de 28 de agosto 
de 1935, que "determina regras pelas quais são as 
sociedades declaradas de utilidade pública". 

Acrescenta dispositivo ao art. 1.218 da Lei 
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Pro
cesso Civil) . 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar prazo de 
validade para consumo nas embalagens dos produ
tos que especifica. 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgâ
nica da Previdência Social). 

Acrescenta § 69 ao art. 42 da Lei n9 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 - Código Nacional de Trân
sito. 

Dispõe sobre cargos em comissão das Secretarias 
do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho 
da Justiça Federal , e dá outras providências. 

Prorroga o prazo estabelecido no art. 19 da Lei 
n9 5.972, de 11 de dezembro de 1973, que regula o 
procedimento para o registro de propriedade de 
bens imóveis discriminados administrativamente 
ou possuídos pela União. 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 

Dispõe sobre o patrimônio da Universidade Fe
deral do Rio Grande do Sul. 

Dispõe sobre cargos em comissão da Secretaria do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá ou
tras providências. 

Altera a redaçào do § 29 do art. 72, da Lei 
n 9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código 
Nacional de Trânsito). 

Autoriza a alienação de imóveis da União, SI

tuados no Estado do Rio de Janeiro. 

Dispõe sobre requisição de servidores públicos da 
administração direta e autârquica pela Justiça 
Eleitora l, e dâ outras providências. 

Altera dispositivos do Decreto-lei n9 972, de 17 de 
outubro de 1969, que dispõe sobre a profissão de 
jornalista. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n96.581 
de 20-10-78 

À sanção 
Lei n9 6.584 
de 24-10-78 

À Câmara 
com Emendas 

À sanção 
Lei n96.614 
de 7-12-78 

À sançào 
Lei n9 6.603 
de 7-12-78 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.609 
de 7-12-78 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.612 
de 7-12-78 



N9 
SF CD 

127 /78 1423/75 

128/ 78 5.531 / 78 

129/78 5495/ 78 

130/ 78 2. 189/ 76 

131 / 78 2.961 / 76 

132/ 78 5.618/ 78 

133/ 78 3.879/77 

134/78 3402/ 77 

135/ 78 5.724 / 78 

136/ 78 5.2 10/ 78 

137/ 785 .672/78 

138 / 78 5.833 / 77 

139/ 785.617/ 78 

140/ 78 5.6 19 /78 

Ementa 

Pro íbe a pesca pred atóri a . e dá ou tras provi
dências. 

Dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Rad ialista e d á o utras providências. 

Autoriza a alienação do imóvel que menciona, si
tuado na cidade e Estado do Rio de Janeiro , e dá 
outras providências. 

Introduz a lterações no a rt. 17 do Código de Pro
cesso Civil. 

Dispõe sobre a propaganda e a publicidade nas 
entidades executantes dos serviços de radiodifusão 
e determina outras providências. 

Concede pensão especial a Walter dos Santos Si
queira e dá outras providências . 

Acrescenta dispositivos ao Código Nacional de 
Trânsito (lei n9 5.108. de 21 de setembro de 1966). 

Faculta aos assinantes de serviços de telefonia a 
exclusão do respectivo telefone dos sistemas Disca
gem Direta a Distância - 000 - e Discagem 
Direta Internacional- DOI. 

Acrescenta artigos à lei n9 6.385, de 7 de dezem
bro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valo
res mobiliários e cria a Comissão de Valores 
Mobiliários. 

Autori za o Governo do Território Federal de 
Ro ra im a a alienar imóvel sob sua administração. 
loca lizado na cidade de Belém. Estado do Pa rá , e 
dá o utras providências. 

Autoriza o Ministério da Agricultura a doar bens 
móveis sob sua jurisdição. 

Altera a lei n9 5.107. de 13 de dezembro de 1966 
(Fundo de Garantia d o Tempo de Serviço). 

Dispõe sobre a a lteração d a denominação da Fun
dação Centro Nacional de Segurança. Higiene e 
Medicin a do Traba lho. 

Altera a Lei n9 6.367, de 19 de outubro de 1976, 
no tocante à distribuição dos recursos destinados 
à prevenção de acidentes d o traba lho. 
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Resultado 

Em tramitação 

À Câmara 
com Emenda Substitutiva 

À sanção 
lei n9 6.608 
de 7-12-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
lei n9 6.610 
de 7-12-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
lei n9 6.616, 
de 16-12-78 

À sanção 
lei n9 6.605, 
de 7-12-78 

À sanção 
Lei n9 6.613 . 

de 7-12-78 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.618. 
de 16-12-78 

À sanção 
Lei n9 6.617. 
de 16-12-78 

-- --- ---------------------------------------------------------------------



N9 
SF CD 

141 / 78 5.671 / 78 

142/78 5.726/ 78 

143/78 5.725 / 78 

144/78 4.696/78 

145/ 78 4.697/78 

146/ 78 243 / 78 

147/ 78 5.530/78 

148/78 5.616/ 78 

149/ 78 5.721/78 

150/ 78 5.743/78 

Ementa 

Introduz alteração no Plano Nacional de Viação, 
incluindo trecho rodoviário nos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 

Cria cargos em comlssao e fixa valores de ven
cimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Su
periores do Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região e dá 
outras providências. 

Cria cargos no Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região e 
dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei n9 4.769, de 9 de setem
bro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profis
são de Técnico de Administração. 

Dispõe sobre a fixação e alteração do número de 
vagas nos cursos superiores de graduação, e dá ou
tras providências. 

Dispõe sobre as profissões de distribuidores e de 
vendedores de jornais e revistas. 

Altera dispositivos da Lei n9 5.194, de 24 de de
zembro de 1966, e dá outras providências. 

Define a isenção do I mposto de Renda das enti
dades esportivas, e dá outras providências. 

Autoriza a alienação de bens imóveis da União, si
tuados na área urbana de Guajará-Mirim , no Ter
ritório Federal de Rondônia, e dá outras providên
cias. 

Inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado 
pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, o 
Porto de Tefê, localizado no Município de Tefê, 
Estado do Amazonas. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Ã sançào 
Lei n9 6.619, 
de 16-12-78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



c) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos de Lei da Câmara: 

Total dos Projetos ........... . . . . . .. . . . ... .. .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . ..... .. . 
Sendo: 
Oriundos de sessões legislativas an teriores . . ... . .... .. .. . 
Recebidos nesta sessão legislativa ... ....... .. . ... . .. . 

Aprovados e enviados à sanção . . .... . ... . . 
Sendo: 
desta sessão legislativa . ... .... ... .. .. . . . . . . ... . . . ..... . ... . 
de sessões legi sla tivas anteriores .. 

Emendados e devolvidos à Casa de origem 
Sendo: 

281 

131 
150 

54 

47 
7 

7 

desta sessão legislativa .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
de sessões legislativas anteriores ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Rejeitados 
Sendo: 
desta sessão legislativa ......... . . . .. . . .. . .. . .. . ............... .. ... . . . . 
de sessões legislati vas a nte riores .... . .... ... ................ . 

Prejudicados (desta sessão legislativa) 

Retirado (desta sessão legi slati va) . .. . ..... . 

Permanecem em estudo (i nclusive so brestados) 

Sendo: 

desta sessão legislativa .... . .. .. ... ... . . . .... .. . . 
de sessões legislativas a nterio res . .. .. . . . . . 
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95 
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N9 
SF C O 

60/ 65 178/ 64 

05 / 67 287 / 66 

38 / 72 86/72 

15/ 75 84/ 72 

17/76 Nelson 
Carneiro 

18/ 76 53/ 76 

01 / 78 117 / 78 

02 / 78 114/ 77 

03 /78 11 6/ 77 

0 .5.3 - PROJETOS D E DEC R ETO LEG ISLAT IVO 

a ) D E SESSOES LEG ISLATI VAS ANTE RI O R ES 

Ementa 

Cria a Bibli o teca do Co ngresso Nacional e dá ou
tras providências. 

Ma ntém a to do Tribun a l de Contas denega tó rio 
de registro do co ntra to de locaçào ce lebrado entre 
a Delegac ia Regional do Imposto de Renda de 
Mace ió . no Estado de Alagoas. e o Senhor 
Joaquim Antó nio de Cast ro . 

Dispõe so bre a des ignaçào do núm ero de ordem 
das Legisla turas. 

Aprova as Co nt as da Rede Ferroviári a Federa l 
S/ A e de suas subsidi á ri as. rel ativas ao exercício 
de 197 1. 

Altera o Decreto Legis la ti vo n9 96. de 1975 , que 
di spõe sobre o pecúlio parlamenta r. 

Aprova o texto da Co nvençào so bre Trâ nsito Viá
rio, fi rm ado entre a Rep úb lica Federati va do Bra
si l e o utros países. em Viena, a 8 de novembro de 
1968 . 

b) DA PRES ENT E SESSÃO LEG ISLA T1VA 

Auto ri za o Senh or Pres ide nte da Repúb lica a 
a usentar-se do País, em visita ofic ia l à Repú blica 
Federal da Alemanh a, durante a pr imei ra quinze
na de março do corrente a no. 

Ap rova o novo tex to do Convênio Co nstituti vo do 
Fundo M o netá rio Internacio nal. 

Resultado 

Em t ram itação 

Em t ramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitaçào 

Em tramitação 

Decreto Legisla ti vo n9 1/78 

Decreto Legis lativo n9 5/ 78 

Aprova o tex to do Aco rdo de Comércio entre a 
República Federa ti va do Bras il e a República 
Socia li sta da Tchecos lováqui a, celebrado em Bra
síli a, a 19 de julho de 1977 . 

Dec reto Legisla ti vo n943/78 
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N° 
SF CD 

04/78 115/ 77 

05/78 122/78 

06/ 78 121/78 

07/78 118/78 

08/78 119/ 78 

09 / 78 120/78 

10/78 124/78 

11/78 123/78 

12/78 126/ 78 

Ementa 

Aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da República, relativas ao exercício de 
1976. 

Aprova o texto do Convênio de Amizade e Coope
raçào entre a República Federativa do Brasil e a 
República da Venezuela. assinado em Brasília, em 
17 de novembro de 1977. 

Aprova os textos dos Protocolos Adicionais nOs I , 
2, 3 e 4. que modificam a Convençào para Unifica
çào de Certas Regras Relativas ao Transporte 
Aéreo Internacional. concluída em Varsóvia a 12 
de outubro de 1929, e emendada pelo Protocolo 
celebrado em Haia em 28 de setembro de 1955, 
com as reservas constantes do artigo X do Pro
tocolo n" 2. do artigo XI. parágrafo l0. alínea b. do 
Protocolo nO 3 e do artigo XXI, parágrafo 10, alí
nea b. do Protocolo nO 4. 

Aprova o texto do Acordo de Comércio firmado 
entre o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República da Libéria, em Brasí
lia, a 21 de novembro de 1977. 

Aprova o texto dó Acordo Básico de Cooperaçào 
Industrial. celebrado na Cidade do México, a 18 
de janeiro de 1978, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Uni
dos Mexicanos. 

Aprova o texto do Acordo Comercial, celebrado 
em Camberra a 23 de fevereiro de 1978. entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da Austrália. 

Aprova o texto do Acordo entre a República Fe
derativa do Brasil e a República da Bolívia sobre a 
instalaçào e o funcionamento, na cidade do Rio de 
Janeiro. de um Escritório de Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos. 

Aprova o texto do Convênio de Amizade e Coope
raçào entre a República Federativa do Brasil e os 
Estados Unidos Mexicanos, concluído na Cidade 
do México. a 18 de janeiro de 1978. 

Aprova o texto do Convênio de Assistência Re
cíproca para a Repressào do Tráfico Ilícito de 
Drogas que Produzem Dependência, firmado en
tre a República Federativa do Brasil e a República 
da Venezuela, em Brasília. a 17 de novembro de 
1977 . 
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Resultado 

Decreto Legislativo nO 70/78 

Decreto Legislativo nO 48/78 

Em tramitaçào 

Decreto Legislativo nO 51 / 78 

Decreto Legislativo nO 54/ 78 

Decreto Legislativo nO 53/78 

Decreto Legislativo nO 52/ 78 

Decreto Legislativo nO 56/78 

Decreto Legislativo nO 58/78 



N9 
SF CD Ementa Resultado 

13/78 132/78 Autoriza o Senh or Vice-Presidente da República a Decreto Legis lat ivo n9 50/78 
ausenta r-se do País, para representar o Governo 
brasileiro nas solenidades de posse do Presidente 
da República do Paraguai, em Assunção, de 13 a 
16 de agos to de 1978. 

14/ 78 128/78 Aprova o texto do Acordo Intern acional do Decreto Legislati vo n9 63 / 78 
Cacau, de 1975, assi nado pelo Bras il, em Nova 
Io rque , em 9 dejunho de 1976. 

15/78 129/78 Aprova os textos do Acordo entre o Governo da Decreto Legislativo n9 64 /78 
República Federativa do Brasil e a Agência Espa-
cial Européia para o Estabelecimento e Utilização 
de Meios de Rastreamento e Telemedida a serem 
Instalados em Território Brasileiro ; do Protocolo 
Relativo à Insta lação de Equipamentos no Campo 
de Lançamento de Natal e à Utilização dos Meios 
desse Campo de Lançamento para o Programa do 
Lançador Ariane; e do Protocolo Relativo à For-
mação de Pessoal Brasileiro no Campo da Tecno-
logia de Lançadores, celebrados em Brasília. 

16/78 133/78 Aprova o texto do Acordo Constitutivo do Fundo Decreto Legislativo n9 65/78 
Internacional Para o Desenvolvimento Agrícola, 
assinado pelo Brasil a 13 de abril de 1977. 

17/78 130/78 Aprova o texto do Acordo de Previdência Social, Decreto Legislativo n9 67 / 78 
firmado entre o Governo da República Federativa 
do Brasi l e o Governo da República Oriental do 
Uruguai, a 27 de janeiro de 1978. 

18/78 131 /78 Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go- Decreto Legislati vo n9 68/78 
verno da República Federativa do Brasil e o Go-
verno da República Popu la r da C hin a, celebrado 
em Pequim , a 7 de janeiro de 1978. 

19/78 136/78 Aprova o Protocolo relati vo à Emenda ao Artigo Decreto Legislativo n9 71/78 
50 (a) da Convenção sobre Aviação Civil Interna-
cional , adotado pela XXI Assembléia da Organiza-
ção de Aviação C ivi l Internacion al - (OACI), 
rea li zada em Montreal, em 1974. 

20/78 134/78 Aprova o texto do Tratado de Cooperação Decreto Legislativo n9 69/78 
Amazônica, assinado pelos Governos da Bolívia, 
Brasi l, Colômbi a, Eq uador, Guiana, Peru , Suri-
name e Venezuela, em Bras ília, a 3 de julho de 
1978. 

21 /78 137/78 Aprova o texto das Emendas à Convenção da Or- Decreto Legislativo nQ 74 /78 
ganização Marítima Consultiva Intergoverna men-
tal (O MC I) , no seu X período de sessões ordi-
nárias, em Londres, aprovadas em 17 de novem-
bro de 1977 . 
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N9 
SF CD 

22/78 135/78 

23/78 142/78 

24/78 143/78 

25/78 138/78 

26/78 139/ 78 

27/78 141/78 

Ementa Resultado 

Aprova os textos dos Atos Finais do Congresso da Decreto Legislativo n9 72/78 
União Postal Universal. do Acordo Relativo às 
Cartas com Valor Declarado e do Acordo Relati-
vo às Encomendas Postais assinados em 
Lausanne. em 1974. 

Fixa os subsídios do Presidente e do Vice-Presiden- Decreto Legislativo n9 75/78 
te da República. para o período de 15 de março de 
1979 a 15 de março de 1985. 

Dispõe sobre a fixação do subsídio e da ajuda de Decreto Legislativo n9 76/18 
custo dos membros do Congresso Nacional, para 
a legislatura a iniciar-se em 19 de fevereiro de 1979. 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Em tramitação 
Técnica e Científica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Guiné-Bis-
sau, celebrado em Brasília a 18 de maio de 1978. 

Aprova o texto da Recomendação n9 120 sobre 
Higiene no Comércio e nos Escritórios, adotada 
pela Conferência Internacional do Trabalho, em 8 
de julho de 1964. em sua 48' Sessão, realizada em 
Genebra . 

Aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Pre
sidente da Repúblic<l. relativas ao exercício de 
1977. 

c) SÚMULA 

Em tramitação 

Em tramitação 

Foram os seguintes os dados numéricos referentes aos Projetos de Decreto Legislativo: 

Total de Projetos . .. . .. .... . . . ...... . .. . .... .. . .. .. ..... . . . ...... . ... ..... . ..... .. . . . . 33 
Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores . . . . .. . . . . .... . . . . ... . .. .. . . .. .. ... . . . . . .. . . 6 
desta sessão legislativa ... . . .. .. . . .. .. . . .... . . .. . . . . . .. . . .. . ........ . ... .. . . ... . . .. 27 

Aprovados (desta sessão legislativa) . . . .. . . . . ..... .. . . . . . ... ... ... . . . .. . . .. .. ..... . . .. . . . 23 

Rejeitado (de sessão legislativa anterior) 

Permanecem em estudo 
Sendo: 

9 

desta sessão legislativa ... ... . .. . . .. ... . . .. .. . .. . . . ...... . . . . . .. . .... . .. .. ..... . . . . 4 
de sessões legislativas anteriores .... . . . .... . .. .. .. . ...... . . . . .. . .. . . . . . .. ..... . .. . .. 5 

Os Projetos de Decreto Legislativo aprovados versaram sobre: 
atos internacionais ... .. . . .. .. .. ........ . . .. .. . .. . .. . ... . ............. . .. . ........ 18 
autorização para o Presidente da República ausentar-se do País .... .. ...... . ... . ...... . . I 
autorização para o Vice-Presidente da República ausentar-se do País . .. . .. . . ... . . .... .... I 
aprovação de contas do Presidente da República . \ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
fixação de subsídios do Presidente e Vice-Presidente da República . ... .. . .......... . . . ... I 
fixação do subsídio e da ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional ... . .......... I 
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Autor 

49/ 74 Milton Cabral 

D .5.4 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

a) DE SESSOES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Ementa 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal 
nas partes que menciona . 

01/75 Itamar Franco Imprime nova redação ao art. 76 do Regimento In
terno, e adita-Ihe parágrafo visando permitir que o 
Presidente constitua, durante os períodos de re
cesso do Congresso Nacional, Comissões Espe
ciais Internas e Externas. 

12/75 Itamar Franco Dispõe sobre a denominação do Senado Federal 
na Guanabara, e dá outras providências . 

16/ 75 Comissão Diretora Extingue a Representação do Senado Federal na 
Guanabara, e dá outras providências. 

17/ 75 Cattete Pinheiro Altera os arts. 73, n9 3,78, capur, n9 2 e 99 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

18 /75 Milton Cabral Altera o art. 482 da Resolução n9 58 , de 1972, e dá 
outras providências . 

19/75 Comissão Diretora Dá nova redação aos incisos I, III e IV do art. 97 
do Regimento Interno do Senado Federal. 

42/ 75 Osires Teixeira Dá nova redação ao art. 337 da Resolução n9 58 , 
de 1972 (Regulamento Administrativo do Senado 
Federal). 

88 / 75 Ruy Santos 

02/76 Comissão 
de Finanças 

51 / 76 Itamar Franco 

Acrescenta alínea ao art. 403 do Regimento In
terno . 

Altera o art. 403 do Regimento Interno . 

Institui o Museu Histórico do Senado Federal, e 
determina outras providências . 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



Autor 

53/76 Itamar Franco 

61/76 Lãzaro Barboza 

64/ 76 Mauro Benevides 

33/ 77 Nelson Carneiro 

53/77 Franco Montoro 

93/77 Itamar Franco 

95/77 Comissão Const. 
e Justiça 

97/77 Virgílio Tãvora 
e outros 

Ementa 

Acrescenta alínea ao art. 407, do Regimento In
terno do Senado Federal. 

Dã nova redação ao inciso I do art. 179 do Regi
mento Interno . 

Altera o art. 441 da Resolução n9 93, de 28 de no
vembro de 1970, do Senado Federal. 

Reconhece como serviço de cooperação interparla
mentar o Grupo Parlamentar de Língua Francesa . 

Assegura às entidades de classe o direito de se pro
nunciarem sobre proposições em andamento no 
Senado e disciplina esse direito. 

Modifica a redação do art. 180 do Regimento In
terno do Senado Federal. 

Suspende a execução da Resolução n9 1.569, de 20 
de novembro de 1963, do Município de Campos, 
Estado do Rio de Janeiro. 

Acrescenta os itens III, IV; V e § 29 ao art. 405, 
caput, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, aprovado pela Resolução n9 58, de 1972. 

111/77 Comissão Distrito Aprova as Contas do Governo do Distrito Fe-
Federal deral, relativas ao exercício de 1975. 

113 / 77 Comissão de Const. Suspende a execução do § 19 do art. 49 da Lei 

114/77 

e Justiça n9 682, de 31 de dezembro de 1969, do Município 
de Ipuã, Estado de São Paulo . 

Comissão de Const. 
e Justiça 

Suspende a execução dos incisos 111 e IV do Provi
mento n9 141, de 17 de junho de 1971, do Correge
dor da Justiça do Distrito Federal. 

115/77 Comissão de Consto Suspende a execução das Instruções GR n9 5/ 68, 

156/77 

159/77 

e Justiça de 25 de abril de 1968, do Departamento da Re
ceita da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo . 

Comissão de Const. 
e Justiça 

Dirceu Cardoso 

Suspende a execução dos arts. 202 e 203 da Lei 
n9 722, de 9-12-71, do Município de General Sal
gado, Estado de São Paulo. 

Acrescenta dispositivo ao parágrafo único do art. 
274 da Resolução n9 93, de 1970. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLA T1VA 

01/78 Comissão de 
Economia 

Autoriza a Fundação Universidade Estadual de 
Londrina (PR) a contratar operação de crédito no 
valor' de Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis mi
lhões de cruzeiros). 
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Resultado 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Resolução 
N9 7/78 

Resolução 
n9 30/78 

Resolução 
N9 44/78 

Resolução 
n9 8/78 

Resolução 
n9 9/78 

Resolução 
n9 \0/78 

Resolução 
n9 57/78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Resolução 
n9 2/ 78 



N9 Autor 

02178 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a 
elevar em Cr$ 478 .820.131.02 (quatrocentos e se
tenta e oito milhões. oitocentos e vinte mil. cento e 
trinta e um cruzeiros e dois centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

03 / 78 Comissão de Cont. Suspende. por inconstitucionalidade, a execução 
e Justiça das Resoluções n9s 29/ 72 e 1173, da Secretaria de 

Educação do Estado de São Pa ulo . 

04178 Comissào de Autoriza a Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a 
Economia elevar em Cr$ 13 .978.244,00 (treze milhões, nove

centos e setenta e o ito mil , duzentos e quarenta e 
quatro cru zei ros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

05178 Comissão de Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a 
Economia elevar em Cr$ 35 .000.000,00 (t rinta e ci nco mi

lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna . 

06178 Comissão de Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Mor 
Economia (SP) a elevar em Cr$ 1.127.799.75 (um milhão, 

cento e vinte e sete mil, setecentos e noventa e no
ve cruzeiros e setenta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

07178 Comissão de 
Economia 

08178 Comissão de 
Economia 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
elevar em Cr$ 65.755 .073,00 (sessenta e cinco mi
lhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil e setenta e 
três cruzeiros) o mo ntante de sua dívida consolida
da intern a. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piratininga 
(S P) a elevar em Cr$ 645.065, Ii (seiscentos e qua
renta e cinco mil, sessenta e cinco cruzeiros e onze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

09178 Comissão de Const. Suspende a execução do a rt. 10 do Decreto-lei Fe-
e Justiça dera I n9 1.216. de 9 de maio de 1972 e do § 29 do 

art. 98 da Lei Paulista n9 440. de 24 de setembro 
de 1974. 

10/78 Comissão de Autoriza a Prefeitura Municipal de Olinda (PE) a 
Economia elevar em Cr$ 451.427 .9 15.35 (quatrocentos e cin

qüenta e um milhões. quatrocentos e vinte e sete 
mil , novecentos e quinze cruzeiros e trinta e cinco 
centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna . 

Ii / 78 Comissão de 
Economia 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul 
(MT) a elevar em Cr$ 18.000.000.00 (dezoito mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada . 

-143-

Resultado 

Resolução 
n9 1/ 78 

Em tramitação 

Resolução 
n9 Ii 178 

Resolução 
n9 12 /78 

Resolução 
n9 3/ 78 

Resolução 
n9 6178 

Resol ução 
nO 18178 

Resolução 
nO 5/ 78 

Resolução 
nO 4178 

Resolução 
n9 17178 



N9 Autor 

12/78 Comi ssào de 
Econom ia 

13 / 78 Comissào de 
Economia 

14/ 78 Co missào de 
Economia 

15/78 Comi ssào de 
Econom ia 

16/78 Comissào de 
Econom ia 

17 /78 Com issào de 
Eco nomi a 

18/78 Comissào de 
Economia 

19/78 Comissão de 
Finanças 

20/78 Comissão de Consto 
e Justiça 

21/78 Comissão de Consl. 
e Justiça 

Ementa 

Autoriza a Prefeitu ra Municipa l de Ro ndonópolis 
(MT), a eleva r em Cr~ 100.000.000,00 (cem mi 
lhões de cru zeiros) , o monta nte de sua dívida 
co nsolidad a. 

Autoriza a Prefeitu ra Municipal de San ta Bárbara 
d'üeste (SP) a eleva r em Cr$ 4 .156.408,8 1 (qu at ro 
mil hões. cento e cinqüenta e seis mil. q uatrocentos 
c oi to cruzeiros e oitenta e um cen tavos) o mon ta n
te de sua dívida consolidada interna. 

Autori za a Prel'eitu ra Mu nici pal de Yal inh os (SP) 
a eleva r em C r$ 13.785.824.00 (treze milh ões, sete
centos e oitent a e cinco mil. o itocen tos e vin te e 
qua tro cruzeiros) o mo nta nte de sua d ívida co nso
lidada intern a. 

Altera o a rt . lo da Reso luçào no 125 , de 1977. 

Auto riza a Prel'eit ura Munici pa i de Ama lll baí 
(M T) a elevar em C r$ 20. 100.000,00 (v inte mi
lhões e cem m il cru zei ros) o mo nta nte de sua dívi
da conso lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Grandes Rios 
(PR) a eleva r em Cr$ 8.280.474,00 (o ito mi lhões , 
d uzentos e oitenta mil, qu atrocentos e setenta e 
quatro cru zeiros) o mo nt an te de sua dív ida conso
lidada. 

Auto riza a Prefeitu ra Municipal de Itu (S P) a ele
var em Cr$ 8.993 .095,65 (oito milhões, novecen
tos e noventa e três mil, noventa e cinco cruzeiros 
e sessenta e cinco centavos) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a reali
zar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 30,000,000.00 (trinta milhões de dólares ame
ricanos), para financiar o Programa de Rodovias 
Alimentadoras para o Estado. 

Suspende a execução do art. 137 da lei n' 3.938, 
de 26 de dezembro de 1966, alterado pelo art. 30 
da lei n9 3.985, de 2 de junho de 1967, do Estado 
de Santa Catarina. 

Suspende a execução da Resoluçào n9 4, de 9 de 
setembro de 1971 , da Câmara Municipal de Magé, 
do Estado do Rio de Janeiro. 
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Resultado 

Resolução 
n° 14/78 

Resoluçào 
no 20/78 

Reso luçào 
n° 2 1/ 78 

Resoluçào 
no 15/78 

Resoluçào 
n° 16/ 78 

Reso luçào 
n9 19/ 78 

Resoluçào 
no 22 / 78 

Resolução 
n9 13/78 

Resolução 
n' 42/78 

Resolução 
n9 41/78 



N9 Autor 

22/78 Comissão de 
Economia 

23/78 Comissão de 
Economia 

24/78 Comissão de 
Economia 

25/78 Comissão de 
Economia 

26/78 Comissão de 
Finanças 

27 /78 Comissão de 
Finanças 

28/78 Comissão de 
Economia 

29/78 Comissão de 
Economia 

30/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Estância do 
Amparo (SP) a elevar em Cr$ 8.099.941,85 (oito 
milhões, noventa e nove mil, novecentos e quaren
ta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos (SP) 
a elevar em Cr$ 4.165.022.40 (quatro milhões, cen
to e sessenta e cinco mil, vinte e dois cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos (SP) a elevar em Cr$ 314.494.314,54 (tre
zentos e quatorze milhões, quatrocentos e noventa 
e quatro mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cin
qüenta e quatro centavos) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré (SP) a 
elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, 
novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e 
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a realizar operação de empréstimo externQ no va
lor de US$ 10,000.000.00 (dez milhões de dólares) 
para aplicação no Programa Rodoviário Estadual. 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a realizar 
operação . de empréstimo externo no valor de 
US$ 30,000.000.00 (trinta milhões de dólares 
norte-americanos).'·para ser aplicado no Programa 
de Obras Rodoviárias do Estado. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Pru
dente (SP) a elevar em Cr$ 145.237.927,68 (cento 
e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e sete 
mil, novecentos e vinte e sete cruzeiros e sessenta e 
oito centavos) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaquariúna 
(SP) a elevar em Cr$ 4.450.000,00 (quatro mi
lhões, quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elevar em Cr$ 299.11(000,00 (duzentos e noventa 
e nove milhões, cento e quatorze mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 
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Resolução 
n9 23/78 

Resolução 
n9 26/78 

Resolução 
n9 25/78 

Resolução 
n9 24/78 

Resolução 
n9 27/78 

Resolução 
n9 28/78 

Resolução 
n9 29/78 

Resolução 
n9 33/78 

Resolução 
n9 32/78 



N9 Autor 

31 /78 Comissão de 
Economia 

32/ 78 Comissào de 
Economia 

33 / 78 Com issào de 
Eco nomia 

34/78 Com issào de 
Finanças 

35/78 Itamar Franco 

36/78 Co missão de 
Economia 

37 / 78 Comissào de 
Eco nomia 

38 / 78 Comissão de 
Economia 

39/78 Comissão de 
Economia 

40/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prereitura Municipal de Aracaju (SE) a 
elevar em Cr$ 35.881.770,00 (trinta e cinco mi
lhões, oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e 
setenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prereitura Municipal de Pradópolis 
(SP) a elevar em CrS 5.047.500, 15 (cinco milhões, 
quarenta e sete mil. quinhentos cruzeiros e quinze 
centavos) o mo nt an te de sua dívida consolidada in
tern a . 

Autoriza a Prereitura Municipal de Piracicaba 
(SP) a elevar em Cr$ 7.868.260,75 (sete milhões. 
oitocentos e sessen ta e oito mil, duzentos e 
sessenta cruzeiros e setenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna , 

Autoriza o G overno do Estado de São Paulo a 
real iza r duas operações de empréstimo externo, no 
valor de DM 16. 000,000,00 (dezesseis milhões de 
marcos a lem ães) cada uma, destin adas ao rorneci
mento e instalaçào de equipamentos e materiais 
médico- hosp ita lares pa ra Hospitais de Ensino em 
rase de construção pelas Autarquias estaduais. 

Altera os arts. 62 e 93 do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

Autoriza a Prereitura Municipal de Americana 
(SP) a elevar em C r$ 18 ,96 1.930,80 (dezoito 
milhões. novecentos e sessenta e um mil, nove
centos e trinta cruzeiros e oitenta centavos) o mon
tante de sua dívida consol idada interna . 

Autoriza a Prereitura Municipal de Chapecó (SC) 
a elevar em CrS 133.614.000,00 (cento e trinta e 
três milh ões . seiscentos e quatorze mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consol id ada interna . 

Autori za a Prereitura Municipal de Estância de 
Sào José dos Campos (SP) a elevar em 
Cr$ 100.168.000,00 (cem milhões, cento e sessenta 
e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Autoriza a Prereitura Municipal de Naviraí (MT) 
a elevar em C rS 30.000.152,95 (trinta milhões, 
cento e cinqüenta e dois cruzeiros e noventa e cin
co centavos) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Autoriza a Prdeitura Municipal de Rio Claro (SP) 
a elevar em Cr$ 16.266.293,00 (dezesseis milhões , 
duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e 
três cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna . 
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Resolução 
n9 31/78 

Resolução 
n9 34/78 

Resolução 
n9 38/78 

Resolução 
n9 35/78 

Arquivado 
(art. 367 do RI ) 

Resolução 
n9 37/ 78 

Resolução 
nQ 36/78 

Resolução 
n9 39/ 78 

Resolução 
nQ 40/ 78 

Resolução 
n9 43/78 



NQ Autor 

41/78 Comissão de 
Economia 

42/78 Comissão de 
Economia 

43/78 João Calmon 

44/78 Comissão de 
Finanças 

45/78 Comissão de 
Economia 

46/78 Comissão de 
Economia 

47/78 Comissão de 
Economia 

48/78 Comissão de 
Economia 

49/78 Comissào de 
Economia 

50/78 Alexandre Costa 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar 
em Cr$ 4 .709.000,00 (quatro milhões , setecentos e 
nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Autoriza o Departamento de Água e Energia Elé
trica - DAEE, do Estado de São Paulo, a contra
tar operações de crédito no valor de 
Cr$ 1.728.529.000,00 (um bilhão, setecentos e 
vinte e oito milhões, quinhentos e vinte e nove mil 
cruzeiros). 

Altera a composição de classes da Categoria 
Funcional de Assistente Legislativo do Grupo
Atividades de Apoio Legislativo de que trata a 
Resolução nQ 18, de 1973, e dá outras providên
cias. 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a realizar operação de empréstimo externo no 
valor de USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte-americanos), para auxiliar financia
mentos de projetos naquele Estado. 

A utoriza a Prefeitura Municipal de Dourados 
(MT) a elevar em Cr$ 176.099.854,70 (cento e 
setenta e seis milhões, noventa e nove mil, oitocen
tos e cinqüenta e quatro cruzeiros e setenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a 
elevar em Cr$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Limpo 
Paulista (SP) a elevar em CrS 4.275.052,58 
(quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, 
cinqüenta e dois cruzeiros e cinqüenta e oito centa- . 
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a 
elevar em Cr$ 42.909.390,82 (quarenta e dois mi
lhões, novecentos e nove miL trezentos e noventa 
cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
(MG) a elevar em Cr$ 29.012.733,75 (vinte e nove 
milhões , doze mil , setecentos e trinta e três cruzei
ros e setenta e cinco centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Extingue o Quadro de Pessoal CLT, aprovado 
pelo Ato da Comissào Diretora nQ 8, de 1976, e dá 
outras providências . 
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Resolução 
nQ 45/78 

Resolução 
n9 46/78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Resolução 
n9 47/78 

Resolução 
n9 48 / 78 

Resolução 
n9 49/78 

Resolução 
nQ 51/78 

Resolução 
n9 50/78 

Resolução 
n9 58/78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 



N9 Autor 

51/78 Comissào de 
Finanças 

52/78 Comissào de 
Economia 

53/78 Comissào de 
Economia 

54/78 Comissào de 
Economia 

55/78 Comissào de 
Economia 

56/78 Comissão de 
Economia 

57/78 Comissão de 
Economia 

58/78 Comissào de 
Economia 

59/78 Comissão de 
Economia 

60/ 78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
contratar empréstimo externo no valor de 
US$ 60.000,000.00 (sessenta milhões .de dólares 
norte-americanos ). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí (SC) a 
elevar em Cr$ 19.155.750,00 (dezenove milhões, 
cento e cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqüen
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MT) 
a elevar em Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
intern a. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba (SP) a 
elevar em Cri 10.802.839,23 (dez milhões , oito
centos e dois mil. oitocentos e trinta e nove cruzei
ros e vinte e três centavos) o montante de sua dívi
da consolidada intern a. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lupércio (SP) 
a elevar em Cri 610.800,00 (seiscentos e dez mil e 
oitocentos cruze iros) o montante de sua dívida 
consolidada . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a 
elevar em Cri 3.942.253,35 (três milhões, novecen
tos e quarenta e dois mil, duzentos e cinqüenta e 
três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Auto riza o Governo do Estado do Ceará a elevar 
em Cri 25 .971 .921,00 (vinte e cinco milhões, nove
centos e setenta e um mil , novecentos e vinte e um 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Concórdia 
(SC) a elevar em Cri 5.363.132,38 (cinco milhões, 
trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e dois 
cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cosmópolis 
(SP) a elevar em Cri 7.237.808,58 (sete milhões, 
duzentos e trinta e sete mil , oitocentos e oito cru
zeiros e cinqüenta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Casa Branca 
(SP) a elevar em Cr$ 2.473 .901,26 (dois milhões, 
quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e um 
cruzeiros e vinte e seis centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 
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Resolução 
nQ 52 / 78 

Resolução 
nQ 53/78 

Resolução 
n9 54/78 

Resolução 
nQ 56/ 78 

Resolução 
n9 59/78 

Resolução 
n9 61/78 

Resolução 
nQ 65 / 78 

I 

Resolução 
n9 70/ 78 

Resolução 
n9 71/78 

Resolução 
n9 55/ 78 



NQ Autor Ementa 

61/78 Comissão de Const. Suspende a execução da Lei nQ 839, de 17 de se-
eJustiça tembro de 1973. do Município de São José do Rio 

Pardo, Estado de São Paulo . 

62/78 Comissão de Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Economia a elevar em Cri 800.000.000,00 (oitocentos mi

lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna . 

63/78 Comissão de Autoriza a Prefeitura Municipal da cidade do Rio 
Economia de Janeiro a elevar em Cri 200.000.000,00 (duzen

tos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

64/78 Comissão de Autoriza o Governo do Estado do Paraná a con-
Finanças tratar empréstimo externo no valor de 

US$ 60.000.000 (sessenta milhões de dólares ame
ricanos) 

65/78 Comissão de 
Finanças 

66/78 Comissão de 
Economia 

67/78 Comissão de 
Economia 

68/78 Comissão de 
Economia 

69/78 Comissão de 
Economia 

70/78 Comissão de 
Economia 

71/78 Comissão de 
Economia 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a realizar operação de empréstimo externo no va
lor de USI 30.000.000.00 (trinta milhões de dóla
res) para aplicação na 3~ ligação Vitória-Conti
nente. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina (PR) 
a elevar em Cr$ 5.830.400,00 (cinco milhões, oito
centos e trinta mil e quatrocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Andradi
na (MT) a elevar em Cri 14.000.000,00 (quatorze 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

A utoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar 
em Cr$ 6.974.900,00 (seis milhões, novecentos e 
setenta e quatro mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a elevar 
em Cr$ 6.704.000.00 (seis milhões, setecentos e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(CE) a elevar em Cri 6.300.000,00 (seis milhões e 
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) 
a elevar em Cr$ 204.328.000,00 (duzentos e quatro 
milhões. trezentos e vinte e oito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 
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nQ 86/78 

Resolução 
nQ 62/78 

Resolução 
nQ 66/78 

Resolução 
nQ 60/78 
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nQ 68/78 

Resolução 
nQ 67/78 

Resolução 
nQ 63/78 

Reso lução 
nQ 83/78 

Reso lução 
nQ 84/78 

Resolução 
nQ 100/78 

Resolução 
nQ 64/78 



N9 Autor 

72 / 78 Com issão de 
Eco nomia 

73 / 78 Comissào de 
Economia 

74/78 Comissão de 
Economia 

75/78 Comissão de 
Economia 

76/78 Comissão de 
Economia 

77 /78 Comissão de 
Economia 

78/78 Comissào de 
Economia 

79/78 Comissão de 
Economia 

80/ 78 Comissão de 
Economia 

81/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autori za a Companhia de Limpeza e Serviços 
Urbanos - COLISEU , de São Luiz (MA), con
tratar operaçào de crédito no valo r de 
Cr$ 4.650.000,00 (quat ro milhões seiscentos e cin 
quenta mil cruzeiros) . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campina 
Grande (PB) elevar em Cri 309.498.000,00 
(trezentos e nove milhões , quatrocentos e noventa 
e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza o Serviço de Água e Esgoto do Municí
pIO de Araras - SAEMA (SP) a elevar em 
Cr' 39.301.200,00 (trinta e nove milhões, trezen
tos e um mil e duzentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Vinhedo (SP) 
a elevar em Cri 15.549.272,12 (quinze milhões, 
quinhentos e quarenta e nove mil, duzentos e 
setenta e dois cruzeiros e doze centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ipatinga (MG) 
a elevar em Cri 383.115.000,00 (trezentos e oi
tenta e três milhões, cento e quinze mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ariranha (SP) 
a elevar em Cri 1.546.600,00 (um milhão, 
quinhentos e quarenta e seis mil e seiscentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
intern a. 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar 
em Cri 4.072.710,00 (quatro milhões, setenta e 
dois mil e setecentos e dez cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar 
em CrS 8.016.600,00 (oito milhões, dezesseis mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Suzano (SP) a 
elevar em C rS 74.903.618,00 (setenta e quatro mi
lhões, novecentos e três mil, seiscentos e dezoito 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna . 

I 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Diadema (SP) 
a elevar em Cr$ 228.058 .663,00 (duzentos e vinte e 
oito milhões, cinquenta e oito mil e seiscentos e 
sessenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada . 
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Resolução 
n9 72/78 

Resoluçào 
n9 73 /78 

Resolução 
n9 74/ 78 

Resolução 
n9 123/78 

Resolução 
n9 75/78 

Resolução 
n9 88/78 

Resolução 
n9 76/78 

Resolução 
n9 77 / 78 

Resolução 
n9 80/78 

Resolução 
n9 81/78 



N9 Autor 

82/ 78 Comissão de 
Economia 

83/ 78 Comissão de 
Econ omia 

84/78 Co missão de 
Eco no mia 

85/ 78 Comissão de 
Economia 

86/ 78 Comissão de 
Economia 

87/78 Comissão de 
Economia 

88/78 Comissào de 
Economi a 

89/ 78 Comissão de 
Eco nomia 

90/78 Comissão 
Diretora 

91/ 78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Auto ri za a Prefeitura Municipal de Guarujá (SP) 
a elevar em Cr$ 298 .371.721,69 (duzentos e 
noventa e oito milhões, trezentos setenta e um mil, 
setecentos e vinte e um cruzeiros e sessenta e nove 
centavos) o mo ntante de sua dívid a consolidada in
tern a . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Icém (SP) a 
eleva r em Cr$ 1.867.300,00 (um milhão, oi
tocentos e sessenta e sete mil , trezentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autori za a Prefeitura Municipal de Lagoa da 
Prata (MG ) a elevar em Cr$ 1.500.000,00 (um 
milhão, quinhentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida co nsolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Louveira (SP) 
a elevar em Cr$ 7.719.600,00 (sete milhões , 
setecentos e dezenove mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia (SP) a 
elevar em Cr$ 56.690.046,00 (cinqüenta e seis mi
lhões, seiscentos e noventa mil e quarenta e seis 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre 
(MG) a elevar em Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi
lh ões de cruzeiros) o monta nte de sua dívida 
consolidada. 

Autori za a Prefeitura Municipa l de São Sebastião 
do Pa raíso (MG) a elevar em Cr$ 3.500.000.00 
(três milh ões e quinhentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Jerônimo 
(RS) a elevar em Cr$ 59 .669 .996,78 (cinqüenta e 
nove milhões, seiscentos e sessenta e nove mil , 
novecentos e noventa e seis cruzeiros e setenta e oi
to centavos ) o montante de sua dívida consolidada 
intern a. 

Regul amenta a aplicação, na administração do 
Senado Federal, dos Sistemas de Ascensão e Pro
gressão Funcionais e do Aumento Por Mérito . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria 
(RS) a elevar em Cr$ 343.557.000,00 (trezentos e 
quarenta e três milhões, quinhentos e cinqüenta e 
sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 
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Resolução 
n9 82 / 78 

Resolução 
n" 85/ 78 

Resolução 
n" 79/78 

Resolução 
n9 124/ 78 

Resolução 
n9 89/78 

Resolução 
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Reso lução 

n9 139/ 78 

Reso lução 
nQ 78 / 78 

Arquivado 
(art. 367 do RI) 

Resolução 
n9 92/ 78 



N9 Autor 

92/78 Comissão de 
Economia 

93/78 Comissão de 
Economia 

94/78 Comissão de 
Economia 

95/78 Comissão de 
Economia 

96/78 Comissão de 
Economia 

97/ 78 Comissão de 
Economi a 

98 / 78 Com issào de 
Economi a 

99/ 78 Comi ssào de 
Economia 

100/78 Comissào de 
Economia 

101 /78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar em Cr$ 6.608 .800,00 (seis milhões, seis
centos e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cravinhos 
(SP) a elevar em Cr$ 15.162.430,87 (quinze 
milhões, cento e sessenta e dois mil, quatrocentos 
e trinta cruzeiros e oitenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos 
(SP) a elevar em Cr$ 307.111 .424,00 (trezentos e 
sete milhões, cento e onze mil, quatrocentos e vin
te e quatro cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ivinhema 
(MT) a elevar em CrI 22.000.000,00 (vinte e dois 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina (PE) 
a elevar em CrS 102.395.402,24 (cento e dois mi
lhões, trezentos e noventa e cinco mil , quatrocen
tos e dois cruzeiros e vinte e quatro centavos), o 
montante de sua dívida consolidada interna . 

Auto ri za a Prefeitura Municipal de São Paulo 
(SP) a eleva r em C r$ 589.259.092.48 (quinhentos e 
oi tenta e nove milhões, duzentos e cinqilenta e no
ve mil, noven ta e dois cruzeiros e qu arenta e oito 
cen tavos) o montante de sua dívida co nsolidada in
terna. 
Autoriza a Prefeit ura Munici pal de Toledo (PR) a 
elevar em Cr$ 17 .887.022,08 (dezessete mi lhões, 
oi tocentos e oi tenta e sete mil, vinte e do is 
cruze iros e oito centavos) o montante de sua 
dívida co nsolidada in tern a. 

Autoriza a Prefeit ura M unici pal de Santos (SP) a 
eleva r em C r$ 25.869.798,40 (vinte cinco milhões, 
oitocentos e sessent a e nove mil , setecentos e 
noventa e o ito cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Pinhais (PR) a elevar em Cr$ 111.616.000,00 
(cento e onze milhões, seiscentos e dezesseis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
intern a. 

Auto riza a Prefei tu ra Municipal de Sorocaba (SP) 
a eleva r em Cr$ 279 .040.000,00 (duzentos e seten
ta e nove milhões, e quarenta mil cruzeiros) o mon
tante de sua dív ida consolidada interna. 
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Resultado 

Resolução 
n9 93/78 

Resolução 
n9 99/78 

Resolução 
n9 91 /78 

Resolução 
n9 94/78 

Resolução 
n9 96/78 

Resoluçào 
nQ 106/78 

Resoluçào 
nQ 102178 

Resolução 
nQ 136/ 78 

Resolução 
n9 95/ 78 

Resolução 
nO 98178 



N9 Autor 

102/78 Comissão de 
Economia 

103/78 Comissão de 
Economia 

104/78 Comissão de 
Economia 

105/78 Comissão de 
Economia 

106/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do 
Garças (MT) a elevar em Cr$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 64.500.000,00 
(sessenta e quatro milhões e quinhentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montenegro 
(RS) a elevar em Cr$ 459.739.607,00 (quatro
centos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e 
trinta e nove mil, seiscentos e sete cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a 
elevar em Cr$ 256.251.911,76 (duzentos e cinqüen
ta e seis milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, 
novecentos e onze cruzeiros e setenta e seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jaú (SP) a ele
var em Cr$ 15.291.392,00 (quinze milhões, du
zentos e noventa e um mil, trezentos e noventa e 
dois cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

107/78 Comissão de Const. Suspende, por inconstitucionalidade, a execução 
e Justiça da Tabela de Vencimentos anexa à Resolução do 

Conselho Superior da Magistratura da Guana
bara de 14 de outubro de 1965. 

108/ 78 Comissão de Const. Suspende, por inconstitucionalidade, a execução 
e Justiça da Tabela A, IV, 2, a, a que se refere o art. 10 do 

Decreto-lei nO 112, de 9 de outubro de 1969, do 
extinto Estado do Rio de Janeiro. 

109/ 78 Comissão de 
Economia 

110/ 78 Comissão de 
Economia 

111 / 78 Comissão de 
Economia 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Valinhos (SP) 
a elevar em Cr$ 50.029.849,78 (cinqüenta mi
lhões, vi nte e nove mil, oitocentos e quarenta e 
nove cruzeiros e setenta e oito centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Triunfo (RS) a 
elevar em Cr$ 12\..281.424,94 (cento e vinte e um 
milhões, duzentos e oitenta e um mil, quatro
centos e vinte e quatro cruzeiros e noventa e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rosário Oeste 
(MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 
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Resultado 

Resolução 
nO 87/78 

Resolução 
nO 107/78 

Resolução 
n9 97/78 

Resolução 
n9 108/78 

Resolução 
n9 101 / 78 

Em tramitação 

Em tramitação 

Resolução 
n9 122/ 78 

Resolução 
n9 105/ 78 

Resolução 
nO 125/ 78 



N9 Autor 

112/78 Comissão de 
Economia 

113/ 78 Comissão de 
Economia 

114/78 Comissão de 
Economia 

115178 Comissão de 
Economia 

116178 Comissão de 
Economia 

117178 Comissão de 
Economia 

118/ 78 Com issão de 
Econo mia 

119178 Comissão de 
Economia 

120/ 78 Comissão de 
Econo mia 

121 178 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé (MT) 
a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba 
(S P) a elevar em Cr$ 61.365 .727,94 (sessenta e um 
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, sete
centos e vinte e sete cruzeiros e noventa e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Autoriza a Prefeitura Municipa l de Monte Alto 
(SP) a elevar em Cr$ 6.192.963,63 (seis milhões, 
cento e noventa e dois mil , novecentos e sessenta e 
três cruzeiros e sessenta e três centavos) o mon
ta nte de sua dívida consolidada interna. 

Auto ri za a Prefeitura Municipal de Mococa (SP) a 
elevar em Cr$ 18.332.648,96 (dezoito milhões, tre
zentos e trinta e dois mil , seiscentos e quarenta e 
oito cruzei ros e noventa e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Linhares (ES) 
a elevar em Cr$ 7.124.779,77 (sete milhões, cento 
e vinte e quatro mil , setecentos e setenta e nove 
cruzeiros e seten ta e sete centavos) o mo ntante de 
sua dívida consolidada intern a. 

Au tori za a Prefeitura de Jardinópolis (SP) a elevar 
em Cr$ 8.387.788,24 (o ito milhões , trezentos e oi
tenta e sete mi l. setecentos e oitenta e oito 
cruzei ros e vinte e quatro centavos) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Auto riza o Governo do Estado do Ceará a elevar 
em Cr$ 1.743.800,00 (um mil hão, setecentos e 
qua renta e três mil e o itocentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolid ada interna. 

Autori za o Governo do Estado de Santa Catarina 
a elevar em Cr$ 30.576.200,00 (trinta milhões, qui
nhentos e setenta e se is mil e duzentos cruzei ros) o 
mon tante de sua dívida conso lidada interna . 

AlJtoriza o Governo do Estado do Pará a elevar 
em Cr$ 16.989.300,00 (dezesseis milhões, nove
centos e oitenta e nove mil e trezen tos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Brodowsky 
(S P) a eleva r em Cr$ 3.063.131 ,95 (três milhões, 
sessenta e três mil. cento e trinta e um cruzeiros e 
noventa e cinco centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 
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Resultado 

Resolução 
n9 128j78 

Resolução 
n9 120/ 78 

Resolução 
n9 140j78 

Resolução 
n9 121 / 78 

Resolução 
n9 116j78 

Resolução 
n9 119 j78 

Resolução 
n9 104/ 78 

Resolução 
n9 103j78 

Resolução 
n9 118 j78 

Resolução 
n9 138/78 



Autor 

122/ 78 Com issão de 
Economia 

123/78 Comissão de 
Economia 

124/78 Comissão de 
Economia 

125/78 Comiss.ão de 
Economia 

126/78 Comissão de 
Economia 

127/78 Comissão de 
Economia 

128/78 Comissão de 
Economia 

129/78 Comissão de 
Economia 

130/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cáceres (MT) 
a elevar em Cr$ 10.244.953,60 (dez milhões, 
duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cin
qüenta e três cruzeiros e sessenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura da Serra (ES) a elevar em 
CrS 142.546.300,00 (cento e quarenta e dois mi
lhões, quinhentos e quarenta e seis mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(RS) a elevar em CrS 69.922.445,93 (sessenta e no
ve milhões, novecentos e vinte e dois mil, qua
trocentos e quarenta e cinco cruzeiros e noventa e 
três centavos) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Autoriza a Prefeitura de Niterói (RJ) a elevar em 
CrS 366.963 .610,00 (trezentos e sessenta e seis mi
lhões, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e 
dez cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Autoriza a Prefeitura de Jaboatão (PE) a elevar 
em CrS 534.540. 132,88 (quinhentos e trinta e qua
tro milhões, quinhentos e quarenta mil, cento e 
trinta e dois cruzeiros e oitenta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura de Garanhuns (PE) iI elevar 
em CrS 322.678.116,54 (trezentos e vinte e dois mi
lhões, seiscentos e setenta e oito mil, cento e dezes' 
seis cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Igarassu (PE) 
a elevar em CrS 108.462.873,08 (cento e oito mi
lhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocen
tos e setenta e três cruzeiros e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a elevar em CrS 74.905.600,00 (setenta e quatro 
milhões, novecentos e cinco mil e seiscentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Departamento Municipal de Habita
ção - DEMHAB, da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre (RS) a elevar em CrS 401.430.701,23 
(quatrocentos e um milhões, quatrocentos e trinta 
mil setecentos e um cruzeiros e vinte e três centa
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 
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Resultado 

Resolução 
n9 127/ 78 

Resolução 
n9 117/78 

Resolução 
n9 115/78 

Resolução 
n9 109/78 

Resolução 
n9 11O/78 

Resolução 
n9 111/78 

Resolução 
n9 112/78 

Resolução 
n9 129/78 

Resolução 
n9 113/ 78 



N9 Autor 

131 / 78 Comissão de 
Economia 

132/78 Comissão de 
Economia 

133/78 Comissão de 
Economia 

134/78 Comissão de 
Economia 

135/78 Comissão de 
Economia 

136/ 78 Comissão de 
Economia 

137/78 Comissão de 
Economia 

138/ 78 Comissão de 
Economia 

139/78 Comissão de 
Economia 

Ementa 

Autoriza o Departamento Municipal de Habita
ção - DEMHAB - Porto Alegre (RS) a contra
tar operações de créditos no valor de 
Cr$ 101.832.954,00 (cento e um milhões, oitocen
tos e trinta e dois mil, novecentos e cinqüenta e 
quatro cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo 
a elevar em Cr$ 2.923 .300,00 (dois milhões, no
vecentos e vinte e três mil e trezentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Camapuã 
(MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Catanduva 
(SP) a elevar em Cr$ 4.781.350,40 (quatro mi
lhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e cin
qüenta cruzeiros e quarenta centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna . 

Autoriza a Cia. de Eletricidade de Manaus -
CEM a elevar em Cr$ 882 .882,56 (oitocentos e 
oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e dois cru
zeiros e cinqüenta e seis centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá (PR) 
a elevar em Cr$ 40.430.914.82 (quarenta milhões, 
quatrocentos e trinta mil , novecentos e quatorze 
cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura de Ortigueira (PR) a elevar 
em Cr$ 4 .957 .056.00 (quatro milhões , novecentos 
e cinqüenta e sete mil, e cinqüenta e seis cruzeiros) 
o mon tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura de Paranavaí (PR) a elevar 
em Cr$ 55 .799 .907,84 (cinqüenta e cinco milhões, 
setecentos e noventa e nove mil , novecentos e sete 
cruzeiros e oitenta e quatro centavos) o mo?tante 
de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pato Branco 
(PR) a elevar em Cr$ 60.658.000,00 (sessenta mi
lhões, seiscentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 
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Resultado 

Resolução 
n9 114/78 

Resolução 
n9 130/78 

Resolução 
n9 126/78 

Resolução 
n9 137/78 

Resolução 
n9 135/78 

Resolução 
n9 134/78 

Resolução 
n9 132/78 

Resolução 
n9 131/78 

Resolução 
n9 133/ 78 



c) SÚMULA 

Eis os dados numéricos relativos aos Projetos de Resolução : 

Total de projetos ............ . . .. .. . . ... . ... . . . . . ... . . .. . . . . . ..... .. .. . .. .. . . . . . .. .... 164 
Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anterio res . . ... . ..... . . ...... ... . . . . . . . .. .... . .. . .. . .. 25 
apresentados nesta sessão legislativa . .. .... .. . . .... .. . .. .. . .. . ..... . .. . . . ...... . ..... 139 

Aprovados ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Sendo: 
desta sessão legislativa ...... . ..... . ........................... .. . .. ............ . . . 132 
de sessões legislativas anteriores ....... . ..... . . .. .. .. . ..... . .... . ... . ..... .... . . . . . . 7 

Arquivados (art. 367 do Regimento Interno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Sendo: 
desta sessão legislativa . . .. . . . .. .. .. . . . . . . . .... . ... .. .... .. . . .. .. . . . .... . . . .. .. .. .. 4 
de sessões legislativas anteriores .... .. ... . . .. . . . . .. .... .. . .. ...... .. .... ... ... ... .. . 18 

Permanecem em estudo (desta sessão legislativa) . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Os Projetos de Resolução aprovados versaram sobre: 
suspensão de execução de dispositivos legais . . . .... . .. .. . . .. . .... . ... . . . ..... . .. ..... . 9 
empréstimos ou financiamentos externos . . . . . . . . ........ . ... .. .. . .... . . . .... . . ... .. .. 8 
operações de crédito internas ..... ... ...... . ... . ..... .. .... . . ... .. ....... . ... .... ... 11 9 
alteração do Regimento Interno . .. . . . . . . .. . . . . .... .. .. ........ .. . .. . . . . .. . . . .. . . ... I 
contas do Governo do Distrito Federal . .. . . . .. . . . . .. .. . ... ..... .. . .. . . . . .... . . .. ... . I 
alteração da Resolução n9 125/ 77 .... .. .... . ... . .. . . ... ... . ..... .. .... . . ... . . .. .. . . . I 
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Nv Autor 

1/13 Franco Montoro 

2/75 Itamar Franco 

3/ 75 Nelson Carneiro 

4/ 75 Itamar Franco 

1/ 76 Itamar Franco 

1/ 78 Nelson Carneiro 

D . 5.5 - INDICAÇOES 

a) DE SESSOES LEGISLA TIV AS ANTERIORES 

Ementa 

Sugere a adoção de novo procedimento no exame 
da Mensagem Anual do Presidente da República 
ao Congresso Nacional. 

Institui , no Senadô Federal, idêntico estâgio para 
Universitârios, nos moldes do existente na Câma
ra dos Deputados. 

Indica o exame, pela Comissão de Agricultura, da 
viabilidade de realização de estudos e debates acer
ca da situação florestal brasileira. 

Sugere à Comissão de Constituição e Justiça pro
ceder estudos no sentido de esclarecer se pode o 
Governador do Distrito Federal ser convocado 
para prestar esclarecimentos sobre sua administra
ção ao Plenârio do Senado Federal , ou, se for o ca
so, formular a correspondente proposição legislati
va , tendo em vista o que dispõe o § Iv do art. 17 
da Constituição Federal. 

Solicita que se proceda, no âmbito da Comissão 
de Economia, estudo conclusivo, em forma de rela
tório , a respeito das causas do processo inflacionã
rio brasileiro. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Sugere à Comissão de Legislação Social que os res
ponsãveis pelo Conselho Interministerial de Pre
ços sejam convidados a prestar os esclarecimentos 
que especifica. 
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Resultado 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 

Arquivada 
(art. 367 do RI) 



0 .5.6 - REQUERIMENTOS 

a) DE SESSOES LEGISLA TlV AS ANTERIORES 

N9 Data Autor Assuntos Resultado 

160 17-04-75 Vasconcelos Torres Criação de Comissão para elaborar Arquivado 
Regimento Interno (art.367 do RI) 

315 29~06-76 Otair Becker Transcrição nos Anais Arquivado 
• (art. 367 do RI) 

538 13-10-76 Itamar Franco Convocação de Ministro de Estado Arquivado 
(art. 367 do RI) 

17 15-03-77 Nelson Carneiro Criação de Comissão Especial Arquivado 
(art. 367 do RI) 

312 15-09-77 Murilo Paraiso Transcrição nos Anais Arquivado 
(art. 367 do RI) 

(*)456 07-11-77 Murilo Paraiso Voto de aplauso Arquivado 
(art. 367 do RI) 

480 18-11-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 
500 24-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
505 28-11-77 Virgílio Tâvora Transcrição nos Anais Aprovado 
506 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
507 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
508 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
509 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
5\0 28-11-77 Braga Junior Transcrição nos Anais Prejudicado 
511 28-11-77 Braga Junior Transcrição nos Anais Prejudicado 
520 29-11-77 Braga Junior Transcrição nos Anais Prejudicado 
529 30-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
563 02-12-77 Braga Junior Transcrição nos Anais Aprovado 
574 02-12-77 Itamar Franco Transcrição nos Anais Aprovado 
575 02-12-77 M urilo Paraiso Voto de congratulações Arquivado 

(art. 367 do RI) 
583 03-12-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

(0) Constou. por lapso. como aprovado no relatório anterior. 
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b) DA PRESENTE SESSÃO LEG ISLA TIV A 

Nq Data Autor Assuntos Resultado 

1 02-03-78 Braga Junior Homenagens de pesar Aprovado 
2 02-03-78 Virgilio Távora Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
3 02-03-78 J essé F rei re Autorização para aceitar missão do Aproyado 

Executivo 
4 03-03-78 Benjamim Farah Homenagens de pesar Aprovado 
5 06-03-78 Ruy Santos Homenagens de pesar Aprovado 
6 06-03-78 Jarbas Passarinho Transcrição nos Anais Aprovado 
7 06-03-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido e 

arquivado 
8 06-03-78 Leite Chaves Adiamento de discussão Aprovado 
9 07-03-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 

10 08-03-78 Nelson Carneiro Tramitação conjunta Aprovado 
11 08-03-78 Helvídio Nunes Reexame de Comissão Aprovado 
12 08-03-78 Dinarte Mariz Transcrição nos Anais Aprovado 
13 09-03-78 José Sarney Urgência Aprovado 
14 09-03-78 Helvídio Nunes Preferência para votação de Prejudicado 

Projeto 
15 09-03-78 José Sarney Reexame de Comissão Aprovado 
16 09-03-78 He1vídio Nunes Adiamento de votação Aprovado 
17 09-03-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
18 09-03-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
19 10-03-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Aprovado 
20 14-03-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
21 14-03-78 José Sarney Destinação do Expediente Aprovado 
22 14-03-78 Vasconcelos Torres Destinação do Expediente Aprovado 
23 14-03-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 
24 15-03-78 Benjamim Farah Não realização de sessão Aprovado 
25 15-03-78 Otto Lehmann Retificação em Resolução Aprovado 
26 15-03-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
27 16-03-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
28 16-03-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Arquivado 

(art. 367 do RI) 
29 20-03-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
30 20-03-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
31 21-03-78 Itamar Franco Informações do Executivo Deferido 
32 27-03-78 Ruy Santos Transcrição nos Anais Aprovado 
33 28-03-78 Eurico Rezende Adiamento de votação Aprovado 
34 28-03-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
35 28-03-78 Marcos Freire Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
36 29-03-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido 
37 29-03-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
38 30-03-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Arquivado 

(art. 367 do RI) 
39 30-03-78 Murilo Paraiso Homenagens de pesar Aprovado 
40 30-03-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
41 31-03-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
42 31-03-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido e 

arquivado 

43 31-03-78 Benjamim Farh Adiamento de discussão Aprovado 
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N9 Data Autor Assuntos Resultado 

44 03-04-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
45 03-04-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
46 03-04-78 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 
47 04~04-78 Dirceu Cardoso Solicitação de escla recimentos Deferido e 

arquivado 
48 04-04-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
49 04-04-78 Adalberto Sena Adiamento de votação Aprovado 
50 04-04-78 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 
51 04-04-78 Mattos Leão Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
52 04-04-78 Dinarte Mariz Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
53 04-04-78 Marcos Freire Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
54 05-04-78 Braga Junior Transcrição nos Anais Aprovado 
55 05-04-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Arquivado 

(art. 367 do RI) 
56 05-04-78 Eurico Rezende Reabertura de discussão Aprovado 
57 05-04-78 Cunha Lima Transcrição nos Anais Aprovado 
58 06-04-78 Eurico Rezende Urgência Prejudicado 
59 06-04-78 Marcos Freire Adiamento de discussão Prejudicado 
60 06-04-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
61 07-04-78 Eurico Rezende Reexame de Comissão Aprovado 
62 10-04-78 Renato Franco Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
63 10-04-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
64 10-04-78 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Aprovado 
65 10-04-78 Murilo Paraiso Voto de congratulações Aprovado 
66 10-04-78 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
67 10-04-78 Adalberto Sena Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
68 11-04-78 Murilo Paraiso Voto de congratulações Rejeitado 
69 11-04-78 • Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
70 11-04-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
71 11-04-78 Saldanha Derzi Dispensa de pulbicação de redação Aprovado 

final 
72 12-04-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
73 12-04-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
74 12-04-78 Mattos Leão Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
75 13-04-78 Jessé Freire Tramitação conjunta Aprovado 
76 13-04-78 Vasconcelos Torres Retirada de Projeto Aprovado 
77 13-04-78 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 
78 13-04-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
79 13-04-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
80 13-04-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
81 14-04-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido e 

arquivado 
82 14-04-78 Franco Montoro Retirada de Projeto Aprovado 
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83 18-04-78 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 
84 18-04-78 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 
85 18-04-78 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 
86 19-04-78 Hugo Ramos Voto de louvor Arquivado 

(art. 367 do RI) 
87 19-04-78 Helvídio Nunes Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

88 20-04-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

89 25-04-78 Itamar Franco Informações Deferido 

90 25-04-78 Orestes Quércia Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

91 25-04-78 Orestes Quércia Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

92 27-04-78 Heitor Dias Adiamento de votação Aprovado 

93 28-04-78 Franco Montoro Informações do Executivo Deferido 

94 28-04-78 Paulo Brossard Transcrição nos Anais Aprovado 

95 02-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

96 02-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

97 02-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

98 02-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

99 04-05-78 Itamar Franco Inversão da Ordem do Dia Prejudicado 

100 04-05-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Aprovado 
101 04-05-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

102 08-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

103 08-05-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 

104 09-05-78 Paulo Brossard Voto de pesar Aprovado 

105 10-05-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido e 
arquivado 

106 10-05-78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos Deferido e 
arquivado 

107 10-05-78 Franco Montoro Voto de congratulações Aprovado 

108 10-05-78 Benjamim Farah Adiamento de votação Aprovado 

109 11-05-78 Itamar Franco Adiamento de discussão Aprovado 

110 11-05-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

111 15-05-78 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

112 15-05-78 Milton Cabral Adiamento de Discussão Aprovado 

113 16-05-78 Cunha Lima Transcrição nos Anais Aprovado 

114 16-05-78 Jessé Freire Licença para se afastar dos Aprovado 
trabalhos da Casa 

115 16-05-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Aprovado 

116 17-05-78 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

117 17-05-78 Benjamim Farah Transcrição nos Anais Aprovado 

118 17-05-78 Itamar Franco Adiamento de discussão Aprovado 

119 17-05-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

120 18-05-78 Mauro Benevides Tramitação conjunta Retirado 

121 18-05-78 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

122 18-05-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Aprovado 

123 18-05-78 Leite Chaves Prorrogação de prazo para Aprovado 
Comissão Especial 

124 18-05-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

125 18-05-78 Orestes Quércia Reexame de Comissão Aprovado 

126 19-05-78 Osires Teixeira Licença para se afastar dos Aprovado 
trabalhos da Casa 

127 22-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

128 22-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

129 22-05-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
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130 22-05-78 Eurico Rezende Não realização de sessão Aprovado 
131 22-05-78 Itamar Franco Adiamento de discussão Prejudicado 
132 22-05-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Prejudicado 
133 22-05-78 Henrique de La Rocque Adiamento de discussão Retirado 
134 22-05-78 Eurico Rezénde Urgência Aprovado 
135 22-05-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
136 23-05-78 Adalberto Sena Inclusão em Ordem do Dia Aprovado 
137 23-05-78 Henrique de La Rocque Dispensa de interstício Aprovado 
138 23-05-78 Ot,to Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
139 23-05-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
140 23-05-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
141 24-05-78 Cattete Pinheiro Homenagem de pesar Aprovado 
142 24-05-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
143 24-05-78 Lourival Baptista Dispensa de interstício Aprovado 
144 24-05-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
145 24-05-78 Lourival Baptista Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
146 30-05-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 
147 30-05-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Prejudicado 
148 05-06-78 Cunha Lima Homenagens de pesar Aprovado 
149 06-06-78 Henrique de La Rocque Retirada de requerimento Deferido 
150 06-06-78 Itamar Franco Adiamento de votação Prej udicado 
151 08-06-78 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 
152 08-06-78 Gustavo Capanema Licença para se afastar dos Aprovado 

trabalhos da Casa 
153 12-06-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
154 12-06-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
155 12-06-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
156 13-06-78 Paulo Brossard Urgência Retirado 
157 13-06-78 Osires Teixeira Transcrição nos Anais Aprovado 
158 13-06-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
159 13-06-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
160 15-06-78 Otair Becker Dispensa de interstício Aprovado 
161 15-06-78 José Sarney Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
162 15-06-78 Otair 8ecker Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
163 20-06-78 Henrique de La Rocque Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
164 20-06-78 Henrique de La Rocque Dispensa de interstício Aprovado 
165 21-06-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Prejudicado 
166 21-06-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Prejudicado 
167 22-06-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
168 22-06-78 Lou~ival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
169 22-06-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
170 22-06-78 Mauro Benevides Retirada de requerimento Deferido 
171 23-06-78 Benjamim Farah Transcrição nos Anais Aprovado 
172 23-06-78 Gilvan Rocha Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
173 23-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
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174 23-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

175 23-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 
fin al 

176 27-06-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
177 27-06-78 Nelson Carneiro Retirada de Projeto Aprovado 
178 27-06-78 José Lindoso Transcrição nos Anais Aprovado 
179 27-06-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
180 27-06-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação 

fin al 
Aprovado 

181 27-06-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

182 28-06-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
183 28-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
184 28-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
185 28-06-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
186 29-06-78 Saldanha Derzi Tramitação conjunta Prejudicado 
187 29-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
188 29-06-78 Orestes Quércia Transcrição nos Anais Aprovado 
189 29-06-78 Benjamim Farah Adiamento de discussão Prejudicado 
190 29-06-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
191 29-06-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
192 29-06-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
193 30-06-78 Franco Montoro Informações Deferido 
194 19-08-78 Nelson Carneiro Transcrição nos Anais Aprovado 
195 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
196 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
197 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
198 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
199 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
200 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
201 02-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
202 03-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
203 03-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
204 03-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
205 04-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
206 04-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
207 04-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
208 04-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
209 04-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

fin al 
210 07-08-78 Petrônio Portella Homenagens de pesar Aprovado 
211 08-08-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
212 09-08-78 Otto Lehmann Retirada de Projeto Aprovado 
213 09-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
214 09-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
215 10-08-78 Otto Lehmann Urgência Aprovado 
216 14-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
217 16-08-78 Nelson Carneiro Transcrição nos Anais Aprovado 
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218 16-08-78 Itamar Franco Urgência Aprovado 
219 16-08-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
220 16-08-78 Gustavo Capanema Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
221 17-08-78 Italívio Coelho Transcrição nos Anais Aprovado 
222 17-08-78 Vilela de Magalhães Dispensa de Intertício Aprovado 
223 17-08-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
224 17-08-78 Franco Montoro Trancrição nos Anais Aprovado 
225 17-08-78 Franco Montoro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
226 17-08-78 Henrique de La Rocque Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
227 17-08-78 Sa ldan 'l Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
228 22-08-78 Benjamim Farah Destinação do Expediente Aprovado 

229 22-08-78 Eurico Rezende Destinação do Expediente Aprovado 
230 22-08-78 Itamar Franco Adiamento de discussão Aprovado 
231 22-08-78 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 
232 23-08-78 Franco Montoro- Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
233 24-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
234 24-08-78 Renato Franco Dispensa de interstício Aprovado 
235 24-08-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
236 24-08-78 Franco Montoro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
237 25-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
238 28-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
239 28-08-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
240 28-08-78 Mauro Benevides Adiamento de discussão Aprovado 
241 29-08-78 Osires Teixeira Transcrição nos Anais Aprovado 
242 29-08-78 OUo Lehman n Dispensa de publicação de redação 

final 
243 29-08-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
244 29-08-78 Renato Franco Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
245 30-08-78 Franco Montoro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
246 30-08-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
247 30-08-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
248 30-08-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
249 04-09-78 Daniel Kri~ger Tramitação conjunta Aprovado 
250 05-09-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
25 1 06-09-78 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 
252 06-09-78 Henrique de La Rocque Não realização de sessão Aprovado 
253 06-09-78 Leite Chaves Dispensa de interstício Aprovado 
254 06-09-78 Franco Montoro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
255 06-09-78 Helvídio Nunes Preferência para votação de Aprovado 

Substitutivo 
256 06-09-78 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 
257 06-09-78 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 
258 06-09-78 Benjamim Farah Adiamento de votação Aprovado 
259 06-09-78 Benjamim Farah Adiamento de votação Aprovado 
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260 06-09-78 Cattete Pinheiro Transcrição nos Anais Aprovado 
261 06-09-78 Jarbas Passarinho Transcrição nos Anais Aprovado 
262 06-09-78 Helvídio Nunes Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
263 13-09-78 Petrônio Portella Sessão especial do Senado Aprovado 
264 13-09-78 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
265 13-09-78 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
266 13-09-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
267 13-09-78 Nelson Carneiro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
268 13-09-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
269 13-09-78 Ruy Santos Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
270 14-09-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
271 14-09-78 Leite Chaves Transcrição nos Anais Aprovado 
272 14-09-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
273 14-09-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
274 14-09-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
275 14-09-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
276 14-09-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anai s Aprovado 
277 21-09-78 Henrique de La Rocque Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
278 21-09-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
279 22-09-78 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
280 22-09-78 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
281 22-09-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
282 22-09-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
283 22-09-78 Henrique de La Rocque Adiamento de discussão Aprovado 
284 26-09-78 Jarbas Passarinho Dispensa de pu blicação de redação Aprovado 

tinal 
285 26-09-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
286 26-09-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
287 26-09-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
288 27-09-78 Franco Montoro Transcrição nos Anais Aprovado 
289 28-09-78 Nelson Carneiro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
290 28-09-78 Franco Montoro Inclusão em Ordem do Dia Prejudicado 
291 28-09-78 Dirceu Cardoso Adiamento de discussão Aprovado 
292 02-10-78 Cattete Pinheiro Transcrição nos Anais Aprovado 
293 03-10-78 Petrônio Portella Homenagens de pesar Aprovado 
294 04-10-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
295 04-10-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

tinal 
296 06-10-78 Jarbas Passarinho Transcrição nos Anais Aprovado 
297 10-10-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
298 11-10-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 
299 11-10-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
300 11-10-78 Ruy Santos Não realização de sessão Aprovado 
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301 11-10-78 Otto Lehmann Adiamento de votação Aprovado 
302 11-10-78 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 
303 11-10-78 Cunha Lima Dispensa de interstício Aprovado 
304 11 -10-78 Cattete Pinheiro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
305 11-10-78 Cattete Pinheiro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
306 13-10-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
307 13-10-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
308 13-10-78 Milton Cabral Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
309 16-10-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
310 16-10-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
311 16-10-78 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 
312 16-10-78 Henrique de La Rocque Destinação do Expediente Aprovado 
313 16-10-78 Daniel Krieger Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
314 16-10-78 Quo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
315 16-10-78 Quo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
316 16-10-78 Lourival Baptista Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
317 16-10-78 Qtto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
31 8 17-10-78 Saldanha Derzi Urgência Aprovado 
319 17-10-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
320 17-10-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicaçào de redação Aprovado 

final 
321 17-1 0-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
322 17-10-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
323 17-10-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
324 18-10-78 Petrônio Portella Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
325 19-10-78 Qtto Lehmann Autorização para aceitar missào do Aprovado 

Executivo 
326 23-10-78 Jarbas Passarinho Não realização de sessão Aprovado 
327 20-11-78 Jarbas Passarinho Tramitação conjunta Aprovado 
328 20-11-78 Henrique de La Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 
329 20-11-78 Itamar Franco Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
330 20-11-78 Murilo Paraiso Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
331 20-11-78 Cunha Lima Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
332 20-11-78 Braga Junior Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
333 20-11-78 Jarbas Passarinho Autorização para que o Senador Aprovado 

Tarso Dutra possa aceitar missão 
do Executivo 

334 20-11-78 Adalberto Sena Homenagens de pesar Aprovado 
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335 20-11-78 Saldanha Derzi Adiamento de votação Aprovado 
336 20-11-78 Virgílio Tãvora Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
337 21,-11-78 Jarbas Passarinho Tramitação conjunta Aprovado 
338 21-11-78 Henrique de La Destinação do Expediente Aprovado 

Rocque 
339 21-) 1-78 Franco Montoro Adiamento da votação Aprovado 
340 21-11-78 Saldanha Derzi Adiamento da discussão Aprovado 
341 21-11-78 Petrônio Portella Destinação do Expediente Aprovado 
342 21-<11-78 Wilson Gonçalves Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
343 21-11-78 Franco Montoro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
344 22-11-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
345 22-11-78 Helvídio Nunes Audiência de Comissão Aprovado 
346 22-1 1-78 Ernando Uchôa Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
347 22-11-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
348 23-11-78 Hugo Ramos Voto de congratulações Arquivado 

(art. 367 do RI) 
349 24-11-78 Jessé Freire Autorização para aceitar missão do Aprovado 

Executivo 
350 24-11 -78 Franco Montoro Dispensa de interstício Aprovado 
351 24-11-78 Adalberto Sena Retirada de Projeto Aprovado 
352 24-11-78 Itamar Franco Dispensa de interstício Aprovado 
353 27-11-78 Saldanha Derzi Adiamento da discussão Prejudicado 
354 28-11-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
355 28-11-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
356 28-11-78 Jarbas Passarinho Urgência Prejudicado 
357 28-11-78 Helvídio Nunes Urgência Prejudicado 
358 28-11-78 Itamar Franco Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
359 28-11-78 Franco Montoro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
360 28-11-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
361 28-11-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redaçào Aprovado 

final 
362 28-11-78 Paulo Brossard Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
363 28-11-78 Franco Montoro Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
364 28-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
365 29-11-78 Mauro Benevides Dispensa de interstício Aprovado 
366 29-11-78 Henrique de La Rocque Dispensa'de interstício Aprovado 
367 29-11-78 Ernando Uchôa Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
368 29-11-78 Ernando Uchôa Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 

369 29-11-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 
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370 29-11-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

371 29-11-78 Ernando Uchôa Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

372 29-11-78 Ernando Uchôa Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

373 29-11-78 Eurico Rezende Urgência Prejudicado 
374 29-11-78 Jarbas Passarinho Urgência Prejudicado 
375 29-11-78 Altevir Leal Retirada de Emenda Aprovado 
376 29-11-78 Alexandre Costa Adiamento da votação Aprovado 
377 30-11-78 Mendes Canale Dispensa de interstício Aprovado 
378 30-11-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
379 30-11-78 Helvídio Nunes Urgência Prejudicado 
380 30-11-78 Jarbas Passarinho Votação em globo Aprovado 
381 30-11-78 Evelásio Vieira Urgência Aprovado 
382 30-11-78 Saldanha Derzi Urgência Aprovado 
383 30-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
384 30-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
385 30-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
386 30-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
387 30-11-78 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 
388 30-11-78 Helvídio Nunes Adiamento da discussão Aprovado 
389 30-11-78 Henrique de La Rocque Destaque Aprovado 
390 30-11-78 Henrique de La Rocque Destaque Aprovado 
391 30-11-78 Paulo Brossard Votação em separado de emendas Rejeitado 
392 30-11-78 Helvídio Nunes Votação em globo de subemendas Aprovado 
393 30-11-78 Henrique de La Rocque Destaque Aprovado 
393-A 30-11-78 Paulo Brossard Votação em separado de emendas Rejeitado 
394 30-11-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovãdo 

final 

395 30-11-78 Mendes Canale Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

396 30-11-78 Otto Lehmann Urgência Aprovado 
397 30-11-78 Otto Lehmann Urgência Prejudicado 
398 30-11-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 

399 30-11-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
400 30-11-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
401 30-11-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
402 30-11-78 Otto Lehmann Adiamento da votação Aprovado 
403- ].9-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
404 19-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
405 19-12-78 Alexandre Costa Adiamento da discussão Aprovado 
406 19-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
407 19-12-78 Lázaro Barboza Dispensa de interstí.cio Aprovado 
408 19-12-78 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do R[) 
409 19-12-78 Helvídio Nunes Urgência Prejudicado 
410 19-12-78 Helvídio Nunes Urgência Prejudicado 
411 02-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
412 02-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
413 02-12-78 Lázaro Barboza Preferência para votação de Aprovado 

projeto 
4[4 02-12-78 Daniel Krieger Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
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415 02-12-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
416 02-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
417 02-12-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
418 02-12-78 Otto Lehmann Urgência Aprovado 
419 02-12-78 Otto Lehmann Urgência Aprovado 
420 02-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
321 03-12-78 Otto Lehmann Urgência Aprovado 
422 03-12-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
423 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
424 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
425 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
426 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
427 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
428 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
429 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
430 03-12-78 Eurico Rezende Extinção de urgência Rejeitado 
431 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
432 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
433 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
434 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
435 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
436 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
437 03-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 
438 03-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
439 03-12-78 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 
440 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
441 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
442 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
443 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
444 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
445 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
446 03-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
447 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
448 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
449 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
450 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
451 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
452 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
453 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
454 04-12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de interstício Aprovado 
455 04-12-78 Gilvan Rocha Transcrição nos Anais Aprovado 
456 04-12-78 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 
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457 04-12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

458 04- 12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

459 04- 12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

460 04-12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

461 04- 12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

462 04-12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
final 

463 04-12-78 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de redação Aprovado 
fi nal 

464 04-12-78 Eurico Rezende Urgência Prejudicado 
465 04- 12-78 Eurico Rezende Adiamento da discussão Prej udicado 
466 05-12-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
467 05-1 2-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
468 05-12-78 Franco Montoro Transcrição nos Anais Arquivado 

(art. 367 do RI) 
469 05-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
470 05-12-78 Otto Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
471 05-12-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
472 05-12-78 OUo Lehmann Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
473 05-12-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
474 05- 12-78 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de redação Aprovado 

final 
475 05-12-78 Roberto Saturnino Extinção de urgência Aprovado 
476 05-12-78 Eurico Rezende Urgência Aprovado 
477 05-1 2-78 Eurico Rezende Ur~ência Aprovado 

c) SÚMULA 

São os seguintes os dados numéricos relativos aos Requerimentos: 

Total de requerimentos . . ..... . ... .. . . . ... . . . ... . . . . . . . .. . .... ...... . ... .. . . . .. . . . ... .. 499 
Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
apresentados nesta sessão legislativa .... .......... . . . . .. .. . . ... .. . ...... . . ... ..... .. 478 

Os requerimentos versaram sobre os seguintes assuntos: 
adiamento da discussão . . ... ... .. .. .... . . . . ... .... . . . .... . . . ..... .. .. ........ . . . . . 29 
adiamento da votação.. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . .. .... ... . . ... .. . . . . . .. . . 17 
audiência de comissão . . .. . . . .. . . ... . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . ... ..... ........ . . .. ... . I 
autorização para aceitar missão do Executivo . .... . ........... ..... .. . ....... ......... 10 
convocação de Ministro de Estado . .... ... . . . . .. ..... . . ........ . . . .. .... . . ... . . . .. . . I 
criação de comissão especial . .. . ... . . . . . ... . . . . . . . . ....... . ..... .......... ... . . ... . 2 
destaque . ......... . . . ........ . . ..... ...... . . . . ... . ... ............ . . .. ....... .. .. 3 
destinação do Expediente . .... . . .. ... .. . ..... . .. . . . . ...... ...... . ..... . .. ....... ... 7 
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dispensa de interstício ..... ... .. .. ..... . . . .. . .... . ... . .. . .. . .. . .. . ........ .. . .. . ... 44 
dispensa de publicação de redação final ....... . ........... . .. . ........ .. . . .......... . 132 
extinção de urgência .. ....... .. .. . .. ..... . . . . . .... ... ..... . ........ . .. .. .. .. . . .. . . 2 
homenagem de pesar . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
inclusão de matéria em Ordem do Dia ... . .. . ............. . ...... . ............ . .. . ... 18 
informações do Executivo ..... ... ..... . ............. . ..... . ... . ....... . . ... . . ..... 4 
inversão da Ordem do Dia ........................ .. .......... . ............ . ...... . 5 
licença para afastamento dos trabalhos da Casa ...... .. ..... . . . ... . ... . . . .. .. . . . ..... . 3 
não realização de sessão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
preferência para votação de projeto . ...... . ........... . . . ... . .. . .. . .. . .. . .... . ...... 2 
preferência para votação de substitutivo ......... ... ............... ............ . .... . I 
prorrogação de prazo de comissão especial . . . . . . .. .. . . .. .. . . ... . . . .. . . .... . . . .. .. . . .. I 
reabertura de discussão . ............... . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. ... .. . ... . . I 
realização de sessão especial .. . ......... . ...... ... . . ......... . . . .. .... .. .. ... . .. . . . I 
reexame de comissão . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
retificação em resolução publicada . ..... . . . .. ............... . .... . ..... . ..... .. ..... I 
retirada de proposição ... .. . .. .. . ... . . . .. . .. . . .... .... .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . ... 8 
solicitação de esclarecimentos à Comissão Diretora ...... . .... . . .... . . .. . .. .. ... ...... . 10 
tramitação conjunta ... . .. . . . ...... .. .......... ..... . .... . ..... . . . .. .. .. . . .. ... ... 11 
transcrição nos Anais ... . .. . . ... . . . . ....... . . . ......... . . ... .... . . .. .. . .... . . .... . 100 
urgência ........... . . .. . .. . . .. . . . ..... . ... ... . . . . . . . . .. ... . . . .. ... . ... . ..... ... . 54 
votação em globo de emendas ....... . .................. . .. . ..... . ....... .. .. . ...... 2 
votação em separado de emendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
voto de aplauso ... . ...... . ... . ...... . ... ... .. ..... . ..... ... . . . ... ... .. .. . . ....... 1 
voto de congratulações ou de louvor .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
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D. 5.7 - PARECERES 

De acordo com o disposto no art. 234, IV, combinado com o art. 251 do Regimento inter
no, constituem proposições os pareceres que devam ser discutidos e votados pelo Plenário, quando 
nào concluírem pela apresentação de projeto, requerimento ou emenda . 

Nos termos desses dispositivos regimentais, foram apreciados os seguintes pareceres: 

Comissio Conclusio 

De sessões legislativas anteriores: 
1225/77 Economia Arquivamento 

Desta sessão legislativa: 
27/78 Constituição e Arquivamento 

Justiça 

Matéria 

Mensagem n9 313/77, da Pre
sidência da República. 

Ofício S n9 22/77, do Supre
mo Tribunal Federal. 
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Resultado 

Aprovado 

Aprovado 

I 
I 

I 

I 

I 



D. 5.8 - ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Em 33 casos teve o Senado ensejo de se manifestar sobre nomes escolhidos pelo Presidente 
da República para cargos cujo provimento depende da prévia aquiescência desta Casa. 

Os nomes fo ram submetidos ao Senado at ravés das seguintes Mensagens: 

Mensagem nO 
SF O rigem Nome 

31 /78 

32/ 78 

33/78 

34/ 78 

35/ 78 

53/78 

54/78 

2/78 Carlos Alberto Pereira 
Pinto 

3/ 78 Carlos Jacyntho de Barros 

4/ 78 Raymundo Nonnato Loyola 
de Castro 

48/78 Marcos Antonio de Salvo 
Coimbra 

52/ 78 Vasco Mariz 

57/78 Paulo da Costa Franco 

58/78 Frederico Carlos Carnaúba 

Cargo 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Bulgá
ria. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasiljunto ao Reino de Marrocos. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasiljunto à República de Guiné-Bissau . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República Árabe 
do Egito. 

Embaixador do Brasil junto ao Estado de Is
rael, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do 
Chipre. 

Embaixador do Brasil junto à República do lí
bano, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Reino Ha
chemita da Jordânia. 

Ministro de Segunda Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República da 
Coréia. 
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SF Origem Nome 

55/18 

61/78 

64/78 

65/18 

68/ 78 

67/78 Ramiro Elysio Saraiva 
Guerreiro 

88/78 Mario Pacini 

93/78 Harry Amorim Costa 

98/18 Octâvio Rainha da Silva 
Neves 

104/ 78 Ney Moraes de Mello 
Mattos 

69/78 105/78 Carlos dos Santos Veras 

76/78 117/18 Amaury Bier 

84/78 132/78 Mârio Cal abria 

10 I / 78 170/ 78 Alarico Silveira Júnior 

104/78 175/7: Joaquim Justino Ribeiro 

106/78 179/78 Décio Meirelles de Miranda 

145/78 242/18 Ney Moraes Mello Mattos 

Cargo 

Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Francesa. 

Ministro do Tribunal de Contas da União, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Glauco Antonio Lessa de Abreu e Silva. 

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Costa do Mar
fim . 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República do 
Kênia . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República Socia
lista da Romênia . 

Embaixador do Brasil junto à República de 
Trinidad-Tobago , para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao 
Governo de Barbados. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República Demo
crâtica Alemã. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Organização dos Estados Ame
ricanos. 

Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na 
vaga, destinada a membros do Ministério Públi
co Federal, decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Oscar Corrêa Pina. 

Ministro do Tribunal Federal de Recursos, para 
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribu
nal Federal, na vaga decorrente da aposentado
ria do Ministro Olavo Bilac Pinto. 

Embaixador do Brasil junto à República do Kê
nia, para, cumulativamel)te, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à RepúblÍca de 
Uganda. 
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Mensagem nO 
SF Origem 

159/78 276/ 78 

160/78 277/78 

I 

161 /78 278 / 78 

166/78 284/78 

182/ 78 314/78 

222/ 78 378/ 78 

227 / 78 387/78 

228 / 78 388/78 

246/ 78 411/78 

Nome 

Marcos Henrique Camillo 
Côrtes 

Marcos Antonio de Salvo 
Coimbra 

Raymundo Nonnato Loyola 
de Castro 

Marcelo Pimentel 

Ayrton Gonzales Gil Die
guez 

Wilson Gonçalves 

Octãvio Rainho da Silva 
Neves 

Amaury Bier 

Antonio Carlos de Abreu 
e Silva 

Cargo 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, pa ra exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Com unidade da Austrália. 

Embaixador do Brasil junto à República Ãrabe 
do Egito , para , cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Bras il junto à Repúbli
ca Democrática do Sudão. 

Embaixador do Brasil junto à República de 
Guiné-Bissau , para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica do Cabo Verde. 

Advogado, para exercer o Cargo de Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decor
rente do falecimento do Ministro Renato Ma
chado. 

Ministro de Segunda Classe, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
do Zaire. 

Advogado, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos, na vaga decorren
te da nomeação do Ministro Décio Meirelles de 
Miranda para outro cargo público. 

Embaixador do Brasil junto à República da 
Costa do Marfim, para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública de Serra Leoa. 

Embaixador do Brasil junto à República de Tri
nidad-Tobago, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao Go
verno de Granada. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasiljunto à República da Guatemala . 

248/ 78 413/78 Dilermando Gomes Monteiro General-de-Exército, para exercer o cargo de Mi
nistro do Superior Tribunal Militar, na vaga de
corrente da aposentadoria do Ministro General
de-Exército Augusto Fragoso . 

255/78 424/78 Ney Moraes de Mello 
Mattos 

257/78 426/78 Ney Moraes de Mello 
Mattos 

Embaixador do Brasil junto à República do Kê
nia, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República 
Unida da Tanzânia. 

Embaixador do Brasil junto à República do Kê
nia, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de 
Zâmbia. 
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Mensagem n9 

SF Origem Nome 

263/78 437/78 Ney Moraes de Mello 
Mattos 

265/78 440/ 78 Luiz Rafael Mayer 

Cargo 

Embaixador do Brasil junto à República do Kê
nia, para, cumulativamente, exercer a função de 
Embaixador do Brasil em Maurício. 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga 
decorrente do falecimento do Ministro José Ge
raldo Rodrigues de Alckmin. 
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E - O SENADO FEDERAL EM SUAS RELAÇOES 
COM OUTROS ÚRGÃOS 

E. I - ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

Atuaram como elementos de ligação junto ao Senado: 

Ministério da Aeronáutica 
Tenente-Coronel-Aviador Ugo Sã Nogueira 
Batista (.) 

Ministério da Agricultura 
Dr. Ricardo Farah 

Ministério das Comunicações 
Dr. Alvaro Alberto de Araujo Sampaio 

Ministério da Educaçio e Cultura 
Dr. Luiz Adolfo Corrêa Pinheiro 

Ministério do Exército 
Tenente-Coronel Nialdo Neves de Oliveira 
Bastos 

Ministério da Fazenda 
Dr. Hugo Wolovikis Braga 

Ministério da Indústria e do Comércio 
Dr. Hélio Góes 

Ministério do Interior 
Dr. Antonio Augusto de Almeida Junior 

Ministério da Justiça 
Dr. João Carlos P. de Carli 

Ministério da Marinha 
Capitão-de-Fragata José Júlio Pedrosa ( •• ) 

Ministério das Minas e Energia 
Dr. Carlos dos Santos Gomes 

Ministério da Previdência e Assistência Social 
Dr. Oscar Gomes Ramagem 

Ministério das Relações Exteriores 
Ministro Ernesto Ferreira de Carvalho 

Ministério da Saúde 
Dr. Antonio Augusto Cardoso Doria 

Ministério dos Transportes 
Dr. Estevam Augusto dos Santos Pereira 

Ministério do Trabalho 
Dr. Manoel Afranio Carneiro de Novaes 

Secretaria de Planejamento 
Dr. Mariano Adolpho Philigret 

(.) Substituído, em março, pelo Tenente·Coronel-Aviador Rodolfo Hyssa Abrahim 
( •• ) Substituído, em março, pelo Capitão-de-Fragata Carlos Augusto Bastos de Oliveira 
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E. 2 - JORNALISTAS CREDENCIADOS 

o Comitê de Imprensajunto ao Senado Federal funcionou com a seguinte composição: 

Agência Estado 
Agência Folhas 

Agência Globo 

Orgios 

Agência Jornal do Brasil 

Agência Nacional 
Agência Noticiosa Diários Associados 
Agência United Press International 
Correio Braziliense 

Diário Comércio e Indústria 
Diário de São Paulo 
Folha da Manhã 
Folha de S. Paulo 

Folha da Tarde 
Gazeta Mercantil 
Jornal da Tarde 
Jornal de Brasília 
Jornal do Brasil 
O Brasil em Notícias 
O Estado de S. Paulo 

O Liberal 
Rádio Eldorado 

Rádio Guaíba de Porto Alegre 

Rádio Jornal do Brasil 
Rádio Ministério da Educação e Cultura 
Revista Isto E 
Revista Manchete 
Revista O Cruzeiro 

Jornalistas 

Evandro Fonseca Paranaguá e Sérgio Borges 
João Emílio Falcão - Presidente do Comitê - e 
José Marcondes Sampaio 
Miriam Martins Macêdo e Osvaldo Vaz Morgado 
José Tarcísio de Saboya Holanda e Jair Cunha Car
doso 
Aldemar Miranda Varejão e Jankiel Goncarovska 
Alfredo Obliziner e Sebastião Batista da Silva 
Antônio Antunes Praxedes 
Edison Lobão e Benedito Barreto Coutinho da Sil
veira. 
Emílio de ,Faria Braga 
Sílvio Leite Campos 
Francisco Estivallet Finamor 
Antônio Carlos Scartezini - Secretário do Comitê -
Rubem de Azevedo Lima, Ruy Lopes e Marcos 
Faria 
Clóvis de Queiroz Sena 
Antônio de Golveia Júnior e Sidnei Basile 
Sérgio Chacon e Luiz Alencar Monteiro 
Armando Sobral Rollemberg e Júlio Fernandes Filho 
Carlos Castello Branco e Abdias Silva 
Wanderval Calaça de Mendonça 
Carlos Chagas, José Quintiliano da Fonseca Filho e 
Manoel Vilela de Magalhães 
Ossian da Silveira Brito 
Ary Cícero de Moraes Ribeiro e Ana Márcia Costa
longa Seraphin 
Francisco Nogueira Saraiva e Antônio de Pádua Fer
reira Gurgel 
Flamarion Mossri e Antônio Cara bailo Barrera 
Esaú Afonso de Carvalho 
José Carlos Lobo Bardawil 
José Aroldo Hollanda 
Manoel Pompeu Filho 

-183-



Órgãos 

Revista Visão 

TV Rádio Bandeirantes 
TV Rádio Nacional 

Última Hora 
Rede Tupi de Televisão 
O Popular 

Jornalistas 

José Fábio de Andrade Mendes - Vice-Presidente 
do Comitê 
Carlos Brasil de Araújo 
Antônio Maria de Thaumaturgo Cortizo e Antônio de 
Pádua Aranha Araújo 
João Firmino Pena e José Luiz Silva 
Nilson Ribeiro Chagas 
Marcelo Amorim Neto 
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IV - ADMINISTRAÇÃO INTERNA 



Data 

11-9-78 

F - MESA E COMISSÃO DIRETORA 

F. 1- ATO DA MESA 

Assunto 

Estabelece normas para os trabalhos da sessão do co
légio eleitoral que elege rã o Presidente e o Vice-Presi
dente da República para o sexênio 1979/1985. 
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29-9-78 



Data 

08-03-78 

2 08-03-78 

3 12-04-78 

4 02-05-78 

5 10-05-78 

6 10-05-78 

7 11-05-78 

8 24-05-78 

9 24-05-78 

lO 2.4-05-78 

F. 2 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

Assunto 

Majora em 38% os valores do subsídio da ajuda de 
custo e do auxílio-transporte no Estado de origem dos 
Senadores. 

Reajusta os salários dos servidores contratados do Sena
do Federal. 

Reajusta os valores retributivos das funções gratificadas 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Concede autorização para se ausentar do País a José 
Arthur Alves da Cruz Rios, Assessor Legislativo, do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Concede autorização para se ausentar do País a Evilá
sio Sérvulo Martins Veloso, Médico, Classe "C", do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Concede autorização para se ausentar do País a José 
Paulo Ribeiro Gualano, Técnico Legislativo, Classe "C", 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Concede licença para tratar de interesses particulares a 
Celina Sassi, Assistente Legislativo, Classe "B", do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Concede autorização para se ausentar do País a Maria 
Clara Coelho Baumann das Neves, Técnico Legislativo, 
Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Altera a estrutura do Quadro de Pessoal CLT do Se
nado Federal. 

Resolve adotar, para identificação dos veículos de Re
presentação Oficial dos Senhores Senadores, placas espe
ciais em bronze oxidado, de acordo com o modelo ins
tituído pelo Conselho Nacional de Trânsito . 
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10-03-78 

10-03-78 

18-04-78 

06-05-78 

12-05-78 

12-05-78 

13-05-78 

27-05-78 

27-05-78 

19-07-78 

I 
I 

I 
I 

I 

I 

I 



Data 

II 17-10-78 

12 17-10-78 

13 30-12-78 

14 04-12-78 

Assunto 

Dispõe sobre normas relativas a licitações para compras, 
obras, serviços e alienações no Senado Federal. 

Resolve criar a funçào de Secretário Pa rl a mentar a ser 
contratado pelo regime jurídico da CLT . 

Aprova o Orçamento Interno do FUNDASEN, para o 
exercício financeiro de 1979. 

Altera a redaçào do Fundo Rotativo aprovado pelo Ato 
n9 8, de 1977 . 
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25-10-78 

24-11-78 

06-12-78 

06-12-78 



F. 3 - ATOS DO PRESIDENTE 

o Senhor Presidente Petrônio Portella, no uso das atribuições que lhe confere a Lei- Interna e, 
ainda, por delegação da Comissão Diretora (Ato n9 2/73), baixou os seguintes atos: 

Data 

30-01-78 

2 13-03-78 

3 14-03-78 

4 28-03-78 

5 28-03-78 

6 12-04-78 

7 12-04-78 

8 24-05-78 

Assunto 

Aposenta Geraldo Sobral Rocha, Técnico Legislativo, 
Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Nomeia Fernando Silva de Palma Lima, Técnico Legis
lativo, Classe "C", para o cargo, em Comissão, de As
sessor Legislativo do Quadro Permanente do Senado Fe
deral. 

Determina a rescisão do contrato de trabalho de Elisiã
rio Ferreira Fonseca, Agente de Portaria, Classe "C", 
do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. 

Aposenta Walkir Silveira de Almeida, Taquígrafo Legis
lativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Determina a rescisão do contrato de trabalho de José 
Gonçalves Melo, Agente de Portaria, Classe "A", do 
Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. 

Aposenta José Luiz dos Santos, Assistente Legislativo, 
Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Manoel Baptista da Silva, Contramestre, Clas
se "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Emília Campos Ribeiro, Agente Administrativo, 
Classe "B", do Quadro Permanente do Senado Federal. 
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DO (Seção I, 
Parte I) de 
09-02-78 . 
Republicado no 
DO (Seção I, 
Parte I), de 
23-02-78 . 

14-03-78 

28-03-78 
Republicado em 
19-04-78 . 

29-03-78 
Republicado em 
08-04-78. 

29-03-78 

18-04-78 

18-04-78 

27-05-78 



Data 

9 24-05-78 

10 06-06-78 

11 14-06-78 

12 23-06-78 

13 23-06-78 

14 28-09-78 

15 17-10-78 

16 17-10-78 

17 17-10-78 

18 17-10-78 

19 17-10-78 

20 17-10-78 

21 17- 10-78 

Assunto 

Dispensa José Renato Antunes, Agente de Portaria, Classe 
" C", do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. 

Aposenta, por invalidez, Dinah Martins Perácio, Técni
co Legislativo , Classe "C", do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Designa servidores do Quadro Permanente do Senado 
Federal para constituírem a Comissão Especial de Ava
liação destinada a examinar e propor programas de 
treinamento especializado de pessoal , no País e no ex
terio r, dentre outras atividades. 

Nomeia Luiz Carlos Vieira da Fonseca para exercer o 
cargo, em Comissão , de Di retor da Subsecretaria Técni
ca e Ju rídica do Quadro Permanente do Senado Fe
de ral. 

Designa Alberto Moreira de Vasco ncelos , Assistente do 
Consultor-Gera l, para funcionar como preposto do Sena
do, perante a 3' Vara da Justiça Federal , na Reclama
ção Trabalhista n9 11/ 65 /78, aj uizada por José de Quei
rozCampos. 

Baixa Ato alterando o Orçamento Interno do Fundo de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Fe
deral - FUNDASEN, para o exercício financeiro 
de 1978. 

Exonera, a pedido, o Dr. Abel Rafael Pinto, da fun
ção de Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF. 

Nomeia a Dr' Sarah Abrahão para a função de Mem
bro do Conselho de Supervisão do CEGRAF. 

Nomeia Antônio de Araújo Costa para a função de 
Membro do Conselho de Supervisão do CEGRAF. 

Exonera, por motivo de aposentadoria, o Dr. Evandro 
Mendes Vianna da função de Membro do Conselho de 
Supervisão do PRODASEN. 

Nomeia o Dr. Aiman Guerra Nogueira da Gama para 
a função de Membro do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN . 

Exonera, a pedido, o Dr. Jadyr Carvalhêdo Magalhães 
da função de Membro do Conselho de Supervisão do 
PRODASEN. 

Nomeia o Dr. Nerione Nunes Cardoso para a função 
de Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN. 
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27-05-78 

07-06-78 
Republicado em 
27-06-78. 

16-06-78 

24-06-78 

27-06-78 

29-09-78 

20-10-78 

20-10-78 

20- 10-78 

20-10-78 

20-10-78 

20-10-78 

20-10-78 



Data 

22 17- 10-78 

23 17-1 0-78 

24 17-10-78 

25 30-10-78 

26 03-11-78 

27 30-11-78 

28 30-11-78 

29 OS-12-78 

30 05-12-78 

31 05-12-78 

Assunto 

Exonera o Dr. Luciano de Figueiredo Mesquita da função 
de Membro do Conselho de Supervisão do PRODASEN, 
em virtude de sua nomeação para Diretor da Coordenação 
de lnformãtica do mesmo Orgão. 

Nomeia o Dr. Pedro Cavalcanti O' Albuquerque Netto 
para a função de Membro do Conselho de Supervisão 
do PRODASEN. 

Resolve criar a Medalha "Mérito José Bonifácio", em 
em prata, para agraciar personalidades que tenham 
prestado relevantes serviços ao Legislativo e ao Brasil. 

Aposenta, por invalidez, José Diniz Neto, Técnico Legis
lativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Baixa Ato alterando o Orçamento Interno do Fundo de 
Informãtica e Processamento de Dados do Senado Fe
deral - FUNDASEN, para o exercício financeiro 
de 1978. 

Demite do Cargo de Assistente Legislativo, Classe "C", 
referência 35, código SF-AL-012, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, o Senhor José Manoel Peixoto . 

Aposenta Edila Macedo Ribeiro, Taquígrafo Legislativo, 
Classe "C", código SF-AL-013, referência 53, do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Adalgisa de Vasconcelos Gonçalves Lima no 
cargo de Técnico Legislativo "C", Código SF-AL-OII . 
Referência 53 . 

Resolve admitir , em regime CLT, Carmem Montoro 
Ventura, para o emprego de Agente Administrativo. 
Classe "B" , Referência 28. 

Resolve admitir, em regime CLT, José Maria Leite 
Aguiar , Jordan Miranda Loppes e Antônio Di as do 
Nascimento, para o emprego de Motorista Oficial, Clas
se .. A" , Referência I 1. 
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20-10-78 

20-10-78 

20-10-78 

19-11-78 

04-11-78 

19-12-78 

19-12-78 

06-12-78 

06-12-78 

06-12-78 



Data 

19-10-78 

2 31-10-78 

3 31-10-78 

4 25-10-78 

5 20-11-78 

F. 4 - ATOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

Assunto 

Homologa a Tomada de Preços n9 7/78 à firma 
CSEDEC - Comércio, Serviço e Decorações Ltda. 

Homologa a Tomada de Preços n9 4/78 às seguintes 
firmas: 
- Mainline Móveis SI A; 
- L'Atelier Móveis Ltda; 
- Italma SI A; 
- NO - Máquinas e Equipamentos de Escritório SI A. 

Homologa a Tomada de Preços n9 6/78 à firma 
TELESER VICE - Equipamentos e Serviços Ltda. 

Homologa a Tomada de Preços n9 8/78 às seguintes fir
mas: 
- Comercial Marte Móveis Ltda; 
- Fergo SI A Indústria Mobiliária; 
- Tecnogeral SI A Comércio e Indústria; 
- Indústria e Comércio Inestan SI A. 

Homologa a Tomada de Preços n9 5/78 às seguintes fir
mas: 
- SIEMENS S/A; 
- Comércio e Representações de Material Elétrico Mer-

cúrio Ltda; 
- Elétrica Brasília Ltda. 
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18-11-78 

18-11-78 

18-11-78 

18-11-78 

23-11-78 



Reunião Data 

(1 9) 08-03-78 

12-04-78 

26-04-78 

10-05-78 

F. 5 - DECISOES DA COMISSÃO DIRETORA 
"RESENHA" 

Decisões 

Aprova minuta de Projeto de Lei do Senado que rea
justa os vencimentos dos servidores estatutários da Ca
sa. 

Aprova minuta de Ato que concede reajuste de venci
mentos aos servidores do Sena"do Federal contratados 
pela CLT. 

Aprova minuta de Ato que reajusta os valores dos sub
sídios dos Senhores Senadores. 

Aprova Ato que reajusta os atuais valores das Funções 
Gratificadas do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Aprova parecer do 19- Vice-Presidente sobre o Projeto de 
Resolução n9 97/67, que "acrescenta os itens m, IV, V 
e § 29 ao artigo 405, capUl. do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n9 58/72". 

Aprova parecer do 19-5ecretário, concedendo licença 
para tratar de interesses particulares à servidora Maria 
Lúcia Villar de Lemos. 

Aprova requerimento de autoria do Senador Heitor Dias. 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente, concedendo licença 
para tratar de interesses particulares à servidora Celina 
Sassi. 

Aprova Requerimento n9 94/ 78, em que o Líder do 
MDB e outros Senhores Senadores requerem transcrição 
nos Anais do Senado de Editorial do Jornal do Brasil 
de 26-04-78 . 

Aprova parecer do 19-5ecretário concedendo autorização 
para se ausentar do País ao servidor José Paulo Ri
beiro Gualano . 
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04-05-78 

12-05-78 

12-05-78 

16-06-78 



Reunião Data 

24-05-78 

14-06-78 

Decisões 

Aprova parecei do 19-5ecretãrio concedendo autorização 
para se ausentar do País ao servidor Evilãsio Sérvulo 
Martins Veloso. 

Aprova parecer do 19-5ecretãrio, concedendo féri as e 
autorização para se ausentar do País à servidora Ivonne 
Rêgo de Miranda. 

Aprova parecer do 39-Secretãrio, favorãvel à aqulslçao 
de uma guilhotina trilateral e uma máquina de dobrar 
papel para o CEGRAF. 

Atende à solicitação feita pelo Comandante da 3- Bri
gada de Infantaria Motorizada da 11- Região Militar 
do Planalto, do Ministério do Exército, sobre doação de 
bens móveis, inservíveis, do Senado Federal. 

Adota providências no sentido de ser criada, pelo Se
nado, a "Medalha José Bonifãcio", com base nos mol
des e precedentes das corporações militares. 

Autoriza a criação de uma retribuição acessona, nos 
termos do art. 509 do Regulamento Administrativo do 
Senado e na forma proposta no Processo n9 000735787 . 

Aprova Ato relativo a placas especiais, de bronze oxi
dado, para os carros da representação oficial do Sena
do. 

Concede férias e autorização para se ausentar do País 
à Maria Clara Coelho Baumann das Neves, Técnico 
Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Aprova Projeto de Lei e Ato alterando as estruturas 
das Categorias Funcionais do Grupo Transporte Oficial 
e Portaria, em virtude da vigência do Decreto-lei 
n9 1.604/78. 

Aprova parecer favorável do 39-Secretário sobre obras de 
construção de um Bloco de Oficinas para o CEG RAF. 

Autoriza o pagamento de despesas com a execução dos 
Convênios relativos ao Programa Editorial desenvolvido 
pelo Senado. 

Autoriza a execução de obras de arte (painéis) no Sa
lão Nobre e no Auditório do Bloco "B" do Anexo li, 
em construção . 

Aprova parecer do 19-5ecretário favorãvel à Concorrên
cia n9 1/78, do CEGRAF. 

Aprova parecer do 19-5ecretãrio favorável às Demonstra
ções Contãveis Anuais de 1977 do CEGRAF e do 
PRODASEN. 
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16-06-78 



Reunião Data 

29-06-78 

17-10-78 

29-11-78 

30-11-78 

Decisões 

Aprova parecer do 29-Secretârio favorâvel à Demonstra
ção Contâbil da Administração do Senado (29 e 49 tri
mestres de 1977). 

Aprova parecer do 39-Secretârio favorâvel à Demonstra
ção Contâbil da Administração do Senado (19 trimestre 
de 1978). 

Aprova parecer preliminar do 39-Secretârio, relativo à 
Indicação n9 2/75 (estâgios para universitârios). 

Aprova pareceres do 39-Secretârio e do 19-Vice-Presidente 
favorâveis ao reajuste dos proventos da aposentadoria 
dos inativos por invalidez. 

Aprova parecer do 29-Secretârio, favorâvel à retificação 
do Ato n9 8/76, da Comissão Diretora . 

Aprova parecer do 19-5ecretârio, colocando à disposição 
do PRODASEN Marcus Vinicius Goulart Gonzaga. 

Aprova parecer do 19-5ecretârio, autorizando realização 
de obras de ampliação das instalações físicas do 
PRODASEN. 

Referenda ato do Presidente que aprovou a Proposta 
para o orçamento interno do FUNDASEN, para o exer
cício de 1978. 

Aprova parecer do 19-5ecretârio favorâvel à Proposta Or
çamentâria do PRODASEN para 1979 e à atualização 
do OPI, para o triênio 1979/ 1981. 

Aprova minuta de Ato, apresentado pelo 19-5ecretârio, 
baixando normas relativas a licitações para compras, 
obras, serviços e alienações no Senado. 

Autoriza o Diretor-Geral a assinar termo aditivo aos 
contratos de trabalho dos Motoristas Oficiais CLT. 

Aprova sugestão do 19-5ecretârio relativa ao Problema 
dos Secretârios Particulares. 

Aprova iniciativa adotada pelo Sr. Presidente relativa 
à entrega dos diplomas e das medalhas José Bonifâcio. 

Faz consignar, em Ata, elogio ao Senador Henrique de 
La Rocque, pela sua atuação frente ao IPC. 

Aprova parecer do 19-5ecretário proferido sobre as 
emendas de Plenário, apresentadas ao Projeto de Resolu
ção que regula a progressão e ascensão funcionais dos 
servidores do Senado. 

Aprova parecer do 19-5ecretârio proferido sobre o Proje
to de Resolução, de autoria do Senador Alexandre Cos
ta, que propõe a transformação dos empregos do Sena
do em cargos do Quadro Permanente. 
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06-12-78 

06-12-78 

06-12-78 



Reunião Data 

119 19-12-78 

Decisões 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente, proferido sobre o 
requerimento de autoria do Senador Dirceu Cardoso, re
lativo à retirada do busto de Rui Barbosa do Plenário 
do Senado. 

Aprova parecer contrário do 19-Vice-Presidente relativo 
ao Processo n9 1.468/77 (posicionamento na Referência 
53 do Taquígrafo Legislativo, Carlos Torres Pereira e 
outros). 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente determinando a 
contagem de tempo de serviço, prestado por Maria Va
léria de Morais à Fundação Educacional do DF. 

Aprova parecer contrário do 19-Vice-Presidente proferido 
sobre o pedido de aposentadoria do Taquígrafo Legisla
tivo Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade. 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente pelo indeferimento 
do pedido de Alfeu Magalhães Mendonça referente ao 
pagamento de diárias pelo comparecimento às sessões 
extraordinárias. 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente no sentido do ar
quivamento dos processos no qual alguns funcionários 
solicitam o seu aproveitamento no cargo de Assessor 
Legislativo do Senado Federal. 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente no sentido do ar
quivamento do pedido de revisão de proventos de Ma
ria Lúcia Lopes Barbosa, por se tratar de assunto já 
atendido pela Comissão Diretora. 

Aprova parecer favorável do 19-5ecretário relativo à gra
tificação especial (Processo n9 4.505.786). 

Autoriza o pagamento de fatura da Casa de Saúde 
Santa Lúcia referente à internação de Ernestina Salinas 
de Oliveira, funcion ária já falecida. 

Referenda ato do Senhor Presidente que aprovou a pro
posta para orçamento interno do FUNDASEN pa
ra 1978 . 

Referenda decisão do Senhor Presidente que aprovou os 
balancetes e demonstrativos contábeis dos Sistemas Orça
mentário, Financeiro e Patrimonial do PRODASEN (29 

trimestre de 1978). 

Referenda decisão do Senhor Presidente que aprovou as 
Contas do CEGRAF relativas ao primeiro trimestre 
de 1978. 

Referenda decisão do Senhor Presidente que aprovou o 
Orçamento Interno do FUNDASEN para 1979. 
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Reuniào Data 

04-12-78 

05-12-78 

Decisões 

Aprova destinação de verba para o Convênio com a 
Caixa Econômica Federal, para financiamento de unida
des residenciais dos servidores da Casa. 

Aprova parecer do 19-Vice-Presidente, favorável ao rea
juste de proventos para os funcionários aposentados. 

Aprova parecer do 29-Secretário favorável às prestações 
de contas da Administração (29 e 39 trimestres de 
1978). 

Aprova parecer do 19-5ecretário, favorável às medidas 
sugeridas pela Subsecretaria Financeira e que dizem res
peito à regulamentação definitiva do Fundo Rotativo, 
instituído pelo Ato n9 8/ 77 da Comissão Diretora. 

Autoriza a aquisição de equipamentos destinados a cor
rigir o fator de potência do complexo energético do Se
nado Federal. 

Aprova parecer do 19-5ecretário , contrário a requerimen
tos de servidores e que se referem aos benefícios do 
art. 59 da Lei n9 6.323/ 76, que dispõe sobre a grati
ficação de atividade. 
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G - ÚRGÃOS AUXILIARES 

G. I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

G.l.l - SECRETARIA-GERAL DA MESA 

a) GABINETE E SEÇÃO DE ADMINIS
TRAÇÃO 

Ofícios recebidos .. ... . . . .. ... . . .... . .. . 106 
Ofícios expedidos ............. . . . .... .. 296 
Telegramas recebidos ....... . ...... . . ... 6 
Telegramas expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Boletim de FreqUência Quinzenal - CLT 24 
Boletim de FreqUência Quinzenal - Es-

tatutârio .......................... 24 
Requisição de Material. . . . . . . . . . . . . . . . .. 152 
Pedido de Aquisição de Material . . . . . . . . . . 11 
Devolução de Material ... .. . .... ... .. ... 5 

b» SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
LEG ISLA TIV A 

I) Seção de Controle Legislativo 

- preparo, para leitura durante o Expedien
te, e posterior publicação: 
a) projetos de lei e projetos de decreto 

legislativo oriundos da Câmara; 
b) mensagens; 
c) oficios; 
d) pareceres; 
e) requerimentos, e demais documentos re

cebidos; 

- elaboração do encaminhamento das maté
rias constantes da pauta de Ordem do 
Dia, para isto mantendo controle da tra
mitação das mesmas; 

- preparo, para uso da Presidência, do en
caminhamento das matérias apreciadas nos 
termos do disposto no capítulo XIV do 
Regimento Interno, tomando as providên
cias inerentes ao regime de urgência; 
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- controle diârio das matérias em tramita
ção no Senado Federal; 

- publicação, no espelho da Ordem do Dia 
distribuído aos Senhores Senadores, dos 
prazos previstos nos §§ 19 e 29 do art. 
141 e § 19 do art. 342 do Regimento 
Interno; 

- acompanhamento da tramitação de proje
tos oriundos do Poder Executivo, manten
do em arquivo cópias das mensagens 
enviadas à Câmara dos Deputados; 

- acompanhamento da tramitação das Men
sagens de escolha de autoridades, prepa
rando a sessão secreta para sua aprecia
ção; 

- elaboração, mensal, para publicação no 
DCN, da resenha das matérias apreciadas 
no Senado Federal; 

- preparo, mantendo à disposição dos Se
nhores Senadores, para uso imediato, de 
modelos de requerimentos previstos no Re
gimento Interno; 

- controle diârio do arquivo para uso inter
no e informações com: 
- falas da presidência 
- expediente lido 
- pareceres 
- requerimentos 
- mensagens recebidas: 

- de alienação de terras 
- de escolha de autoridades 
- de endividamento interno 

- de projetos de lei do Senado, DF e 
outras 



- discursos e apartes dos Srs. Senadores 
(no Congresso Nacional e no Senado 
Federal) 

- projetos de lei da Câmara 
- projetos apresentados pelos Srs. Sena-

dores 
- Sessões realizadas (Congresso Nacional 

e Senado Federal) 
- matérias prontas para inclusão em Or

dem do dia 
- projetos em curso 
- missões desempenhadas pelos Srs. Se-

nadores 
- ofícios recebidos: 

- de alienação de terras 
- de suspensão de atos inconstitucionais 
- de endividamento externo, e outros 

- leis publicadas 
- resoluções 
- decretos legislativos 

Atividade Arquivo 

Inclusão de registros Projetos 
Tramitação 
Parlamentares 

Substituição de registros Projetos 
Tramitação 
Parlamentares 

Seleção de registros Projetos 
Tramitação 
Parlamentares 

Informações prestadas: por telefone 
pessoalmente 
teleimpressora 

3. Seção de Protocolo Legislativo 

Processamento: 

150 - Projetos de Lei da Câmara 
355 - Projetos de Lei do Senado 

139 - Projetos de Resolução do Senado 

27 - Projetos de Decreto Legislativo 

37 - Mensagens de Escolha de Autoridades 

360 - Requerimentos 

I - Indicação 

6 - Avisos (Tribunal de Contas da União) 

37 - Projetos de Lei do Congresso Nacional 

59 - Projetos de Decreto Legislativo - CN 

34 - Propostas de Emenda à Constituição. 

- atas circunstanciadas das sessões do 
Senado 

- homenagens prestadas pelo Senado 
- execução do trabalho datilogrâfico neces-

sârio à realização das sessões. 

2. Seção de Sinopse 

- padronização e complementação de informa
ções sobre as matérias em tramitação no 
Senado Federal e no Congresso Nacional, 
destinadas à alimentação do sistema eletrô
nico de recuperação de informações do Sena~ 
do; 

- prestação de informações pertinentes às ma
térias legislativas, bibliografia e atividades 
parlamentares. 

Tais atividades, em termos numéricos, po
dem ser assim traduzidas: 

Quantidade Total 

17.715 
20.706 
4.938 51.359 

14.937 
5.944 

86 20.967 

178 
299 

27 504 

9.854 
4.732 

943 15.529 

Matérias enviadas ao Arquivo 

96 - Projetos de Lei da Câmara 
I 13 - Projetos de Lei do Senado 
133 - Projetos de Resolução do Senado 
37 - Mensagens de Escolha de Autoridades 

133 - Requerimentos 
5 - Projetos de Decreto Legislativo 

61 - Projetos de Decreto Legislativo - CN 
43 - Projetos de Lei do Congresso Nacional 
17 - Proposta de Emenda à Constituição 
1 - Indicação 
1 - Ofício . 

08S.: O Protocolo Legislativo, anotou. em seu fichário. 
o andamento de todas as Proposições no Senado Federal 
referentes ao ano de 1978 e de anos anteriores, e, em 
colaboração com a Seção de Sinopse. prestou, ao público e 
serviços internos da Casa, as mais variadas informações 50· 

bre andamento das proposições. 
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4. Seção de Atividades Auxiliares 

Recebimento e Distribuição de Avulsos 

- Projeto de Lei (CN) . . ..... . . . .. . . . 
- Projetos de Lei do Senado Federal 
- Projetos de Lei da Câmara dos 

Deputados . . . ... . . ... . .. .. ... ... . 
- Mensagens ao Congresso Nacional . . 
- Mensagens ao Senado Federal . .. .. . 
- Proposta de Emenda à Constituição 
- Projetos de Decreto Legislativo 

(CN) . ... ... .. ... . . .. .. .. . .. . ... . 
- Projetos de Decreto Legislativo do 

Senado Federal ... . .. ..... . .. . . . . . 
- Projetos de Resolução .. . . .. . .. .. . . 
- Requerimentos ... . . ..... ... . . . . . . 
- Pareceres do Congresso Nacional . . . . 
- Pareceres do Senado Federal . . .... . . 
- Relatórios do veto .. ... ... .... .. . . . 
- Indicação ... ...... . .. . . .... .... . . 
- Ofício "S" . . . . .. ........ . . . . . . .. . 
- Volumes de Orçamento da União . . . . 
- Volumes do Suplemento do Orça-

mento da União . . . . . .... .. . .. . . . . 
- Volumes do Orçamento do DF .. . . . . 

37 
355 

150 
100 
305 
34 

59 

27 
139 
478 
154 
815 

3 
I 

24 
1.500 

1.500 
700 

A Seção de Atividades Auxiliares desin
cumbiu-se, também, da confecção das Ordens 
do Dia e distribuição, em Plenãrio, aos Senho
res Senadores, bem assim aos demais setores 
do Senado Federal. 

c) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE 

OFICIOS SM 

Expedidos - Total Geral 

Assinados pelo: 

Presidente do Senado Federal . .. .. . . . . . 
19-5ecretãrio . . . ... .. . .... . . . .... . .. . 
29-Secretãrio 
39-Secretârio 
49-Secretârio ... . . . . . . ....... .. . . . . . . 
19-5uplente .. . . . ... . ... .. ..... .... . . 

Autoridades a que se destinaram: 

Presidente da Câmara dos Deputados 
19-5ecretârio da Câmara ... . . .. ... ... . 
Ministro Chefe do Gabinete Civil da 
Presidência da República . ... .. . . . . . . . 
Governadores ... . .. . . . . ... .. . . ... . . . 
Senadores .... ... . . .. .... . .. . . . .. . . . 
Presidente de Comissões . ...... . ... . . . 
Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral . . . ..... . .. .. . . ... ... .. . . .... , . 

566 

102 
411 

27 
18 
7 
I 

14 
194 

65 
58 
I1 
31 

4 

Presidente do Senado Federal . . ..... . . . 
Presidente do MDB . .. . . . . . .. . . .. . .. . 
Presidente de Câmaras Municipais . .. . . 
Presidente da ARENA ..... . .. ...... . 
Prefeitos Municipais . .. .... . . .... . .. . 
Ministros de Estado .. .... . .. . .. . . . .. . 
Presidente das Assembléias Legislati-
vas . . .. . . . .. .. . .... . . . . .. ... ... .. . . 
Diretor-Geral da Rãdio Educação do 
Maranhão Rural Ltda. . . . .... .. . .... . 
Diversos . .. . . . .. . . ... . . . . .. . . . .. .. . 
Presidente do Tribunal de Contas da 
União . . . .. .... .. .... .. . . . .. . .. . . .. 

OFICIOS CN 

Expedidos - Total Geral 

Assinados pelo: 

Presidente do Senado Federal 
Vice-Presidente . . ..... . . . ... . . . . .. . . . 
19-5ecretãrio 
29-Secretãrio 
39-Secretãrio 
49-Secretãrio 
Secretaria-Geral da Mesa . . . . . .. . ... . . 

Autoridades a que se destinaram: 

Presidente da Câmara . .. .... .... . . . . . 
19-5ecretârio da Câmara . . . . . . ... . ... . 
Ministro das Relações Exteriores . .. . .. . 
Líder da ARENA na Câmara dos 
Deputados .... ... . . . . . .. . . ..... .. . . 
Senadores .... . . .. . . . . .. ......... . . . 
Líder do MDB . . . . . . . ... . .. . . ...... . 
Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral . . . . .. . .. . .... ..... . .. .. . .. . . . . 
Diretor-Geral do Senado Federal . .. . . . 
Diretor do Arquivo Nacional .. ... . .. . . 
Secretârio do Congresso Nacional da Re-
pública da Nicarãgua ... . . . . .. . .. . ... . 
Diversos ...... .. . . ... . ... . . . . . . . . . . 

OFICIOS SSEXP 

Expedidos - Total Geral .. . . .. ... . .. . 
Assinados pela Diretora da Subsecretaria 
de Expediente . . . . . .. . . . .... . . . . . ... . 

Autoridades a que se destinaram: 

Secretaria-Geral da Mesa ....... . . . .. . 
Diretor da Subsecretaria de Patrimô-
nio . . ... ... . . ........... . .... . .... . 
Diretora da Subsecretaria de Arquivo . . . 
Diretor-Geral do Senado Federal .... . . 
Diretora da Subsecretaria de Pessoal 
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I 
4 
I 

105 
26 

21 

I 
28 

173 

27 
19 

114 
3 
5 
3 
2 

23 
132 

2 

I 
2 
1 

2 
2 
2 

I 
5 

26 

26 

12 

3 
8 
I 
2 



Ofícios SGM Expedidos pela SSEXP ... . 
Total de Ofícios Expedidos .......... . . 
Mensagens SM Expedidas . . . .. . . .. .. . 
Mensagens CN Expedidas .... .. .. . . . . 
Total de Mensagens Expedidas . .. . .. . . 
Resoluções . ...... . .. . . ... . . ...... . . 
Decretos Legislativos ... . . ... .... . . . . . 
Diligências . ......... . . ...... . . .... . 
Projetos de Lei do Senado enviados 
à Câmara dos Deputados para revisão .. . 
Projetos enviados à Sanção por decurso 
de prazo . . . .. . ...... . . .. .... ..... . . . 
Projetos enviados à Sanção . . . .. ...... . 
Cópias Autenticadas .... . ...... . . . .. . 

198 
963 
240 

99 
339 
140 
78 
97 

26 

lO 
74 

140 

Substitutivos do Senado a PLC ..... . . . . 
Emendas do Senado a &,ojeto da 
Câmara ... . ........ ... . . .. . ... , . . .. . 
Folhas de Sinopse . .. .. . . . . . .... ... . . 
Emendas à Constituição . .. .. . . .. . . .. . 
Projetos Vetados . ...... ... . .... . . . . . 
Projeto retirado por solicitação do Se-
nhor Presidente da República . . . . . . . . . . 
Requerimentos de informação do Se-
nado . . .. . . ...... . . . .. . .......... . . . 
Requerimento de informação do Con-
gresso . .... . .. . . . ..... . . .... . . . .. .. . 
Telegramas ..... . ...... . .. . ... .. . . . . 
Autógrafos preparados .... ..... . . . .. . 
Folhas datilografadas ......... .. . .. . . 
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4 

4 
33 
2 
4 

8 

1 
898 
762 

3.584 



G. 1.2 - ASSESSORIA 

a) GABINETE E SEÇÃO DE ADMINISTRA
çÃO 

Oficios recebidos .. . ............... . . 
Oficios expedidos .. . . . .... . ... . . . ... . 
Diversos recebidos . . . .. . . . . . . . .. . . .. . 
Fichas elaboradas . ............. .... . 
Controle de protocolo interno . .. . .... . 
Controle de protocolo externo . .. . .... . 
Xerox - Cópias . . . . . . . . ....... ..... . 
Requisição e distribuição de Diários 
Mecanografia 

dos trabalhos originários .... . .. .. . 
dos pareceres ... ......... ..... . . 

Entrada de Projetos . . .... ..... ... . .. . 
Pareceres elaborados . ....... . . ...... . 
Acompanhamento de proposições . . . . . . 

lO 
58 
32 

4.472 
846 
890 

123.500 
22.400 

218 
914 

1.126 
1.029 

926 

b) SUBSECRETARIA Tf:CNICA E JURIDICA 

Oficios recebidos .... . . . . . . . ......... 15 
Oficios expedidos . . . . . . ......... . . ... 10 
Estudos realizados .. . . .. . .. . . .. . ... .. 1.090 
Solicitações de Legislação ...... ... .... 2.878 

Obs.: Solicitações de Legislação abrange: 

Leis, Decretos, Projetos, Pareceres, etc. 

c) SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO 

Oficios recebidos . ....... ... . .. ..... . . 
Oficios expedidos . . .. ... ..... . . .. . . . . 

Subsídios à confecção do Guia de 
Entidades Registradas no CNSS 

Revisão do cadastro de entidades re
gistradas no CNSS 

Edição 1978, dos livros contendo a 
relação das entidades de todos os 
Estados, Territórios e Distrito Fe
deral 

42 
58 

Recebimento, conferência, codificação 
e revisão de 64 boletins de subven
ções SOCIaIS do Orçamento da 
União para 1979 

Recebimento, conferência e numeração 
de 138 listas de subvenções so
ciais do Orçamento do Distrito 
Federal para 1979 

Recebimento, conferência e numeração 
de 569 emendas à Proposta Or
çamentária para 1979 (União) 

Trabalhos, pesquisas e consultas di
versas: 72 

Subsídios para 13 Pareceres do Orça
mento do Distrito Federal 

Subsídios para 15 Pareceres do Orça
mento da União para o exercício 
financeiro de 1979 

Trabalho sobre evolução e composi
ção do Orçamento da União 
-1978/1979, I04quadros 

Trabalho sobre evolução e composição 
dos Orçamentos do Distrito Fe
deral- 1978/1979,45 quadros 

Elaboração do Manual do Usuário de Subven
ções Sociais. 

Elaboração das normas e i·nstruções para a 
tramitação e votação da. Proposta Orçamen
tária da União e do Distrito Federal, pa
para o exercício financeiro· de 1979. 

Recebimento, classificação e distribuição aos 
Gabinetes . dos Srs. Senadores de relações 
de entidades subvencionadas no Orçamento 
da União e do Distrito Federal, 1978, por 
Parlamentares e por Estados. 
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Recebimento e distribuição aos Gabinetes dos 
Srs . Senadores do material próprio para 
subvenções com o seguinte total: 

- 128 relações de entidades registradas no 
CNSS sendo, 64 em brochura, e 64 
plastificadas, por Estado de origem e 
do Distrito Federal, 1979; 

- 64 manuais do usuãrio de subvenções 
sociais; 

- 64 blocos para emendas ao Orçamento 
(Comissão Mi.ta de Orçamento); 

- 128 blocos de Boletins de Subvenções 
Sociais; 

- 64 livretos de normas e instruções; 

- 64 conjuntos de instruções diversas. 

Fornecimento de informações diversas ao CN SS 
e interessados, rep resentantes de entidades: 

- 800 exemplares da Proposta Orçamentã
ria recebidos da Imprensa Nacional e 
ass im distribuídos: 

- 600 para a Câmara dos Deputados; 
- 200 enviados aos Gabinetes dos Srs. 

Senadores; Diretor-Geral, e demais Di
retores em exemplares diversos conforme 
a necessidade. 

d) RESUMO 
Ofícios recebidos . . . ..... .... . ... ... . 
Ofícios expedidos ..... . .. ... .. . . . ... . 
Diversos recebidos ... . .............. . 
Trabalhos originãrios ... . . .. ... . . ... . 
Pareceres elaborados . .. ........... . . . 
Registros e solicitações diversas ..... . . . 

67 
126 

1.156 
1.308 
1.029 

128.961 
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G. 1. 3 - SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E DE RELAÇOES PÚBLICAS 

a) EXPOSiÇÃO 

Pelo Regulamento Administrativo do Senado 
Federal (Resolução n9 58/72), compete à Secreta
ria de . Divulgação e de Relações Públicas, sob a 
orientação da Comissão Diretora, planejar, super
visionar, controlar e dirigir a formulação e exe
cução de programas concernentes à polltica de di
vulgação, informando e esclarecendo a opinião pú
blica sobre as atividades do Senado Federal. 

Essas tarefas, a despeito de ter sido o período 
de 1978 atípico - ano eleitoral, com a renovação 
de dois terços da Casa -, foram realizadas. O 
grande volume de matérias publicadas pelos jor
nais e transmitidas pelas emissoras de rádio e tele
visão, no setor político-partidário, envolveu siste
maticamente os Senhores Senadores. 

Mais uma vez, como ocorreu em anos anterio
res, há de se destacar a preferência dos órgãos de 

b) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

comunicação pelo noticiário do Senado de cunho 
marcadamente político: nos jornais de São Paulo e 
Rio de Janeiro, o percentual dessas notícias foi de 
82,60% e, nos da capital, de 63,49%. 

A grande tarefa da SDIRP, de refletir através 
dos re{eQses. do "Informativo de Brasília" e de "A 
Voz do Brasil" a atividade dos Senhores Senado
res, sobretudo no plenário, foi alcançada, confor
me demonstram os dados estatísticos a seguir ali
nhados. 

No campo das Relações Públicas, o trabalho 
mais intenso se desenvolveu no setor da recepção. 

Sào bem expressivos os números apurados du
rante o ano: cerca de 63.167 turistas ou autorida
des, nacionais e estrangeiras, foram recepcionados 
na Casa, aqui recebendo o melhor tratamento e os 
esclarecimentos a respeito da Instituição e de seu 
funcionamento. 

I . Informática - coleta e pesquisa de dados que, tratados estatIslicamente, sào convertidos em 
informações que visam a assessorar a estratégia de divulgação do Senado Federal. 

1.1 - Penetração da divulgação do Senado Federal na Imprensa 

Região 

RJ/SP 
Brasília 
Interior 

MA TERIAS D1STRIBUIDAS 

N9 Matérias Páginas de Jornal Porcentagem 

1.594 
1.620 

78,59 
27,84 

26.20% 
54.75% 
80.00% 
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APROVEITAMENTO 

N9 Matérias 

417 
873 

1.296 

Páginas de Jornal 

20,56 
43,04 
22,28 



1.2 - Tipo de noticiário sobre Senado Federal e Senadores publicado pela Imprensa 

Região 

RJ/SP 
Brasília 

Obsenaçõe.: 

Polftico 

82.60% 
63.49% 

Sócio-econômico 

7.02% 
23.24% 

Técnico 

0.30% 
2.90% 

Homenagem 

3.31% 
8.30% 

Diversos 

6.77% 
2.07% 

a) RJ j SP - Grande Im"rensa: foram pesquisadas 1.390 edições dos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo e O 
Estado de S. Paulo. 

b) BRASILIA - Imprensa local : foram pesquisadas 670 edições dos jornais Correio Draziliense e Jornal de Dra.ma. 
c) INTERIOR - representa 1.230 jornais de todo o País, aos quais a SDIRP envia bissem analmente o boletim "Informativo de 

Brasília" , O porcentual de aproveitamento do material (80%) foi estimado através de amostragem em cerca de lO% desses jo rnais que 
nos são enviados. 

d) PÃGINAS DE JORNAL - cillculo feito tomando-se por base uma págin a dejurnallipo O Globo. 
e) APROVEITAMENTO - mostfa o material elaborado pela SD IR P utilizado pela Imprensa. independentemente do lrabalh o 

dos jornalistas profissionais integrantes da Bancada de Imprensa . 

2. Mecanografia 

Atividade 

"A Vozdo Brasil" 
"Press-Releases" 
"Entrevistas Especiais" .. .. . . . ... . . 
"Boletim para Rádio e TV" .. . .... . 
"Informativo de Brasília" . . . . ... . . . 
"Outros Serviços" ..... ......... . . 

Total . ..................... . 

4. Reprografia 

Atividade 

Fotocópias . . ..... . .. . 
Duplicação ... .. . . . .. . 
Gravação .. ... . . ... .. . 

TOTAL ........ . 

Matrizes 

3.042 
160 

3.202 

Laudas 

1.241 
2.515 

228 
985 
89 1 
284 

6.144 

Cópias 

132.276 
1.242.629 

1.374.905 

c) SUBSECRETARIA DE DIVULGA
çÃO 

A Sessão Legislativa q.ue se encerra revestiu
se, do ponto de vista dos trabalhos de divulgação, 
de características anormais . O número de sessões 
ordinárias foi consideravelmente menor, em virtu
de da ausência em Brasília dos Senhores Senado
res, empenhados, durante um bom período de tem-

3. Comunicação 

Atividade 

Telex: transmissão .. . 
Telex: recepção . .. . . . 
Teletipo: recepção .. . 

5. Expedição 

Atividade 

Mensagens 

1.670 
51 

51 .682 

"Informativo de Brasília ... . . .... . 

"Press-Releases" . .. . .. . ... .... . . . 
"Entrevistas Especiais" . . . . . .. . . . . 
" Bolet ins p/ Rádio e TV" .. . .... . . . 
"AVoz doBrasil " . . . .... ... . . .. . 

Total .... . .... ........ . .. . . . 

Palavras 

2.317.000 

10.336.454 

Exemplares 
Expedidos 

66 .420 

36.662 
2.691 
3.6 12 

11 .562 
120.947 

po, numa das mais trabalhosas e difíceis campa
nhas eleitorais. 

Decresceu, assim, o número de notícias divul
gadas. por ter decrescido o número de aconteci
mentos ocorridos, mormente os de plenário. Toda
via, a diferença é relativamente pequena .. E há a 
ressaltar doi s impo rtantes fatores . O primeiro é o 
de que a porcentagem de aproveitamento dos 
press-releases da Divulgação continuou sendo ele-
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vada. Isso significa que o padrão de qualidade im
plantado foi mantido . 

O segundo fator é que o Senado e os Senhores 
Senadores continuaram a ocupar lugar de desta
que, o tempo todo, na grande imprensa brasileira. 
Credite-se esse fato ao trabalho desenvolvido pe
los jornali stas credenciados e à própria circunstân
cia de o Senado se ter avantajado em sua dimen
são político-legislativo-institucional. Mas parece 
correto lembrar que a crescente divulgação das ati
vidades da Câmara Alta começou a ter início após 
a din âmica imposta aos serviços da Casa encar
regados do setor. 

Um o utro ponto a destacar é o de que o tem
po destin ado ao Senado no programa "A Voz do 
Brasil " fo i sempre e integralmente utilizado, mes
mo dura nt e o chamado "recesso branco" , quando 
não ho uve sessões. Aproveitou-se essa fase para 
destacar o trabalho desenvolvido pelos Senhores 
Senado res nas Comissões Técnicas (Permanentes, 
Mistas e de Inquérito), nem sempre divulgado 
com o destaque merecido, porque os 10 minutos 
de "A Voz do Brasi l" são quase sempre insufi
cientes para o relato das ati vidades do plená rio . 

Ressa lta r a importâ ncia desse programa é 
absolutamente desnecessário . Os próprios Senho
res Sen adores estão conscientes dela , como fize
ram sent ir. po r diversas vezes e diferentes modos, 
do alto da tribuna parl amentar. 

Em razão de um desses pronunciamentos pro
vidências foram adotadas no sentido de que o 

I. Seção de Redação 

Atividade Realizada Programas 

"A Voz do Brasil" (VB) . . .... 164 
Entrevistas especiais (VB) ... . . 85 

Totais ................ 249 

script de "A Voz do Brasil" passasse a ser distri
buído aos Senhores Senadores, que ficaram , as
sim , instrumentalizados para melhor fiscalizar sua 
feitura . 

Desde maio que um Boletim com o script de 
"A Voz do Brasil" é entregue, às primeiras horas 
da manh ã do dia seguinte ao da irradiação, nos 
Gabinetes dos Senhores Senadores. O total de bo
letins distribuídos at ingi u o número de 11 .562. 

Foram irradiados, durante o corren te ano, 
249 programas de "A Voz do Brasil", dos quais 
164 foram ao ar no correr da Sessão Legislativa e 
85 no período de recesso. Estes últimos foram con
feccionados com 11 7 entrevistas com os Senhores 
Senadores . O número de notícias encaixadas nes
ses programas foi de 2.20 1. 

Já o número de no tícias divulgadas através de 
press- re/eases atingiu a 1.594, que encheram 2.515 
laudas e foram distribuídas através de 36.662 
exemplares. 

Para as emissoras de rádio e de televisão fo
ram expedidas 258 edições, totalizando 1.632 notí
cias, comportadas em 985 laudas e distribuídas 
através de 3.612 exemplares . 

Para a imprensa do interior foram editados 
54 boletin s, com 1.620 notícias , contidas em 89 1 
laudas e distribuídas através de 66.420 exem
plares . 

O aproveitamento do material jornalístico 
fornecido pelo Senado aos pequenos jornais In

terio ranos continuou surpreendentemente alto. 

Notícias Laudas Exemplares Tempo 

1.855 1.241 11 .562 24h 18' 53" 
117 228 2.691 12h 06' 22" 

1.972 1.469 14.253 36h 25' 15" 

11. Seção de Imprensa, Rádio, Televisão e Cinema 

Atividade Realizada Edições Notícias Laudas Exemplares Tempo 

"Press-Releases" . ...... . . . . . 1.594 1.594 2.515 36.662 

Boletim para Rádio e TV . . .. . 258 1.632 985 3.612 20h 31 ' 15" 
"Informativo de Brasília" ..... 54 1.620 891 66.420 
Informativo Interno ..... .. . . 73 73 46' 

Totais ... ........ .... . 1.979 4.919 4.391 106.694 21h 17' 15" 
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d) SUBSECRETARIA DE RELAÇOES PÚBLICAS 

INTRODUÇÃO 

Dando continuidade às linhas de ação do ano 
passado, a Subsecretaria de Relações Públicas, no 
decorrer de 1978, procurou, a partir de análises 
comparativas e na medida do possível, suprir as 
deficiências e aperfeiçoar as sistemáticas adotadas 
para obtenção dofeed-back desejado . 

Como meta principal de aperfeiçoamento das 
técnicas adotadas no ano anterior, implantou-se 
um treinamento e$pecífico com os funcionários da 
Subsecretaria, no sentido de que todos estivessem 
aptos, a qualquer tempo, para o desempenho dos 
diversos tipos de encargos atribuídos pela Direto
na. 

Graças a este tipo de treinamento integrado é 
que se pôde levar avante a programação do ano 
anterior. 

PLANO DE AÇÃO 

Além de dar continuidade aos trabalhos que 
já vinham sendo realizados, elaborou-se um crono
grama de atividades, baseado no ano anterior, on
de, mensalmente cumpria-se etapa por etapa, ten
do-se sempre em caráter primordial e dentro das 
técnicas de relações públicas, as diretrizes traçadas 
pelos arts . 40/ 42 da Resolução n9 58/ 72. 

No cronogramaj78, classificou-se uma parte 
de Eventos Extraordinários e outra parte de Rotina 
dentro de padronização já aplicada anteriormente. 

Na parte de eventos extraordinários pode-se 
citar: 

1. visitas de vários dignitários à Presidência 
do Senado: Príncipe de Gales, Príncipe do Japào, 
Prefeito de Londres, Parlamentares Europeus, etc; 

2. os seminários, conferências, exposições e 
lançamento de livros, realizados nas dependências 
do Congresso Nacional , por públicos externos: 
"Congresso Panamericano de Segurança e Prote
ção ao Vôo"; exposição "Energia Nuclear", "Ba
leia", "Ministério da Previdência e Assistência So
cial"; lançamento das coleções: "O Parlamento e a 
Evolução Nacional" e "Machado de Assis", etc; 

3. Sessões solenes para a promulgação de 
emendas à Constituição; 

4. Sessões solenes em homenagem à visita de 
Chefes de Estado: Estados Unidos, Portugal e 
França; 

5. Sessões especiais: 150 anos do Supremo 
Tribunal Federal e Colégio Eleitoral; 

6. colaboração à Secretaria Geral da Mesa 
no recebimento dos membros do Colégio Eleitoral; 

7. estudo e planejamento de lay-oUl e fl uxo
grama para o desempenho das etapas supracitadas; 

Na parte de rotina. classificou-se: 

1. acompanhamento das atividades diár ias 
do Presidente do Senado Federal; 

2. atualização constante do cadastro dos pú
blicos-alvo já computados pela Subsecretaria jun
to ao Sistema de Processamento de Dados do Se
nado. Existem 1.050 registros que podem ser obti
dos por 24 critérios diferentes, em 9 ordens, total i
zando aproximadamente 226.000 tipos de informa
ções; 

3. atendimento do fluxo do movimento diá
rio de visitantes ao Senado Federal , inclusive aos 
sábados, domingos e feriados; 

4 . divulgação da imagem do Senado, propor
cionando maio res informações sobre os seus servi
ços, através do folder O Senado e de publicações 
dos Senhores Senadores, que são entregues a to
dos os visitantes; 

5. estatística mensal de visitantes nacio nais e 
estrangeiros; 

6. comemoração de datas relativas a ativ ida
des profissionais, no âmbito do público interno: 
"Dia da Secretária", "Dia da Telefonista", etc; 

7. expedição de convites para os dive rsos 
eventos, bem como especial atençào dada aos an i
versariantes (Senadores e seus familiares e funcio
nános); 

8. contatos com órgãos congêneres, visando 
o intercâmbio de informações (Ministérios, Presi
dência da República, Governo do Distrito Fe
deral , etc.); 

9. manutenção do arquivo; 

10. fornecimento de listagens dos dados re
gistrados no Sistema de Relações Públicas; 
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G.1.4 - CONSULTORIA-GERAL 

Pareceres ................. .. ..... . ........ . . .. ....... . ............................ . . 110 
Informações ..... .. ...... . . . ... . ... .... .... . . . ........ . . . ...... .. ....... . . . .. . . . ..... 3 
Contratos examinados e elaborados . .. .... . ... . ................... . ........ ... .. . ....... 27 
Trabalhos pedidos por Senadores . ... ............ . ..... . .. . . . ................ . .. . ....... 12 
Acompanhamento de processos em juizo ... .. . .. .. . ....... ... .. ... . . ...... . .......... . ... 3 
Consultas respondidas .............. . ..... .... ......... .. . . . ..... .. ..... . . ....... ..... 14 
Correspondência recebida . . ......... . . . .... .. ... ... .... . . .. . ....... . ........... ...... . 47 
Correspondência expedida . . ................. . ...... . . . .... . ... . .. . . . ............. .. ... 130 
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G.2 - ÚRGÃOS SUPERVISIONADOS 

G.2 .l- CENTRO DE INFORMÃTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO SENADO FEDERAL (PRODASEN) 

Em 1978 o PRODASEN prosseguiu na exe
cução do programa de trabalho aprovado no iní
cio de 1977 . 

Deu-se, assim, prosseguimento ao desenvolvi
mento de implantação de novas rotinas do Siste
ma Administrativo Integrado, agora abrangendo 
inclusive o CEGRAF, e do Sistema de Informa
ções do Congresso - SICON. Quanto a este últi
mo foi realizado o planejamento da revisão dos 
bancos de dados que o compõem e dos esquemas 
para a sua atualização constante. 

Deu-se, ainda, continuidade ao trabalho de 
desenvolvimento do Sistema de Endereçamento e 
Apoio ao Parlamentar, do Sistema Mt:dico e do 
Sistema de Produção do CEGRAF. Foi desenvol
vido e implantado o Sistema destinado à emissão 
dos livros que comporão o índice dos Anais do 
Parlamento, de acordo com a programação edito
rial da Presidência do Senado, o mesmo ocorren
do com o Acompanhamento das Eleições Parla
mentares, permitindo não apenas o acompanha
mento das apurações e projeção de resultados mas 
também, e principalmente, constituindo-se no pri
meiro banco de dados no Brasil com informações 
detalhadas de carâter eleitoral até o nível munici
pal. 

Iniciou-se, ainda, a implantação de toda a ju
risprudência do Supremo Tribunal Federal jâ ten
do sido incluídos cerca de 80.000 acórdãos daque
la Corte. 

Do ponto de vista interno devem ser ressalta
dos: a realização do primeiro curso de Informação 

de Analistas de Sistemas - F ASIS, a nível de pós
graduação; a implantação de Sistemas Internos de 
Controle e Projetos; a implantação de programa
ção diretamente através de terminais; a realização 
da concorrência e contratação das obras de am
pliação do prédio do PRODASEN; e a elaboração 
do plano de equipamentos para o biênio de 
1979/ 1980. Neste ano ocorreu um sensível aumen
to de produtividade como conseqüência da racio
nalização de serviços e foi iniciado o projeto de 
Desenvolvimento Organizacional do 
PRODASEN. 

No que se refere ao atendimento de usuârios 
externos, deve ser ressaltada a assinatura de novos 
convênios, tendo sempre em vista não apenas o 
acesso aos bancos de dados do PRODASEN pelos 
convenentes, mas, principalmente, o acesso pelo 
Senado a informações disponíveis em outros ór
gãos. Entre esses conv!nios, por sua importância, 
cabe mencionar os assinados com o Supremo Tri
bunal Federal, o Tribunal Federal de Recursos e o 
Ministério das Relações Exteriores. 

No que se refere a equipamentos é importante 
ressaltar a expansão da memória central do com
putador para 2 Megabytes, a implantação de mais 
de 1.200 Megabytes em memória auxiliar em disco 
e a instalação da impressora modelo 3800 com tec
nologia de raio laser e velocidade de 20.000 linhas 
por minuto, que serâ fundamental no processo de 
integração entre Sistemas de Informação existen
tes, no processo industrial do CEGRAF e no 
processo legislativo. 
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G .2.2 - CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL (CEGRA F) 

O relatório das atividades do CEG RAF retra
ta, em síntese, a função básica de produção e suas 
características técnicas, produtivas e operacionais 
em seu contexto abrangente. 

Como previsto, foram efetuadas todas as pro
gramações de infra-estrutura para o corrente ano, 
desde o treinamento e aperfeiçoamento de recur
sos humanos, aquisição de novas máquinas e equi
pamentos industriais gráficos, expansão e melho
ria de instalações físicas, além do desempenho 
crescente dos trabalhos gráficos. 

Na área de Recursos Humanos cabe destacar 
dentre outros, os cursos de: Administração Geren
ciai , Prevenção de Acidentes do Trabalho, Admi
nistração Financeira e Orçamentária e Administra
ção de Pessoal e Previdenciária. Este trein.amento 
atingiu a 290 servidores, dando em média 38 ho
ras/ aula para cada treinando. Realizou-se tam
bém, a I SEMANA DE PREVENÇÃO DE ACI
DENTES NO CEGRAF. 

N a área física, concluiu-se: a) Reforma Ge
rai da Seção de Offset, com uma área construída 
de 900 m'; b) Conclusão da urbanização de áreas 
internas e externas do CEGRAF; c) Impermeabi
lização dos espelhos d'água do depósito de papel; 

d) Construção do Prédio Unidades de Oficinas 
(Carpintaria, depósito de combustíveis, sala de la
zer) com área construída de 1.800 m'; e) Constru
ção do Prédio para Depósito de Aparas com área 
de 200 m'; f) Pintura Geral do Prédio da área Ad
ministrativa (Gráfica I, Depósito de papel, e ves
tiários); g) I1uminaçao externa de todo o 
CEGRAF. 

Quanto à incorporação de equipamentos in
dustriais gráficos convém citar a aquisição de 1 
(uma) guilhotina trilateral com capacidade de 50 
cortes por minuto, 2 (duas) dobradeiras com capa
cidade de 10.000 dobras por hora cada uma. Com 
isso a Seção de Acabamento aumentará sua capa
cidade de produção em 45%, no setor de cortes e 
dobras . 

N o que tange a trabalhos gráficos foram exe
cutados os de trâmite normal e rotineiro (Diários 
do Congresso, Avulsos Impressos diversos de 
apoio legislativo e todos os outros de natureza si
milar), além das obras das Atas do Conselho de 
Estado, Anais do Império, Coleção Bernardo Pe
reira Vasconcelos, Indice dos Anais da Câmara e 
Processo Político, perfazendo um total de 180 vo
lumes. 

DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

I) Linhas Compostas 

Tipográfica Fotocomposição Total 

7.531.800 6.942.675 14.474.475 

2) Linhas revisadas: 34.187.725 

3) Impressão (por chapas) 

Tipográfica OFFSET Total 

29.759.800 46.755.000 76.514 .800 

Nota: Não foi computada a produção do mês de dezembro/ 78 . 
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PROJETO PARA CONTROLE DAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 
INDUSTRIAIS ATRAVfS DE 
COMPUTADOR 

I - Objetivos 

Devido ao constante crescimento da pro
dução industrial e à necessidade de informa
ções gerenciais integradas, o CEGRAF e o 
Centro de Informãtica e Processamento de Da
dos do Senado Federal - PRODASEN, estão 
elaborando um sistema integrado, composto das 
seguintes etapas: 

1.1. Modernização e automação do proces
so industrial no Centro Grãfico nos 
trabalhos do Congresso; 

1.2. Modernização e automação do proces
so administrativo do Centro Grãfico e 
sua integração ao Sistema Administra
tivo Integrado (SAI): e 

1.3. Modernização e automação do proces
so de controle da produção . 

2 - Análise de viabilidade de implantação do 
sistema 

2.1. Sob o enfoque político, o sistema foi 
considerado viãvel, pois virã a resolver 
os estrangulamentos da produção no 
CEGRAF, atualmente verificados na 
ãrea de composição, o que tornará o 
CEGRAF mais eficiente na prestação 
de serviços ao Congresso Nacional. 
Além disso, esta rã integrando o 
CEGRAF aos demais órgãos do Con-

gresso Nacional , no que se refere às 
rotinas administrativas. 

2.2. Sob o enfoque econômico, o sistema 
foi considerado viável, pois concluiu-se 
que tanto o CEGRAF como o 
PRODASEN virão dispor de recursos 
econômicos necessários para aquisição 
de recursos materiais ou para contra
tação dos recursos humanos adicionais 
que forem necessãrios ao desenvolvi
mento . 

2.3. Sob o ponto de vista técnico, o sis
tema é viãvel, dependendo: 

a) da contratação de recursos humanos a 
serem alocados para o sistema, identifi
cados nas etapas seguintes; 

b) da escolha adequada dos equipamentos; e 
c) da escolha ou desenvolvimento de soft

wares necessários às aplicações. 
2.4 . Sob o ponto de vista de prazo, foi 

definida como meta a concretização do 
sistema no que se refere aos Processos 
Industriais e Processos Administrativos 
em fevereiro de 1979. No que se re
fere aos Processos de Controle da Pro
dução ficou estabelecido que terão iní
cio em março de 1979. 

Atualmente, o item 1.1. do Projeto en
contra-se no primeiro estágio da primeira eta
pa, ou seja, está na fase de implantação do 
novo sistema de Fotocomposição. Quanto ao 
item 1.2 no que se referem à Contabilidade, 
Pessoal e Controle de Estoques deverão entrar 
em funcionamento normalmente a partir de 
janeiro /79. 
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G. 3 - ÓRGÃO ESPECIAL 

REPRESENTAÇÃO DO SENADO FEDERAL 
NO RIO DE JANEIRO 

Atendimento a Senadores ............ . 
A tendimento a terceiros e a funcionã-

rios do Senado ......... .. . . .... . 
Autorizações explícitas para despesas 

com autos da Representação ..... . 
Correspondência expedida ......... . . . 
Correspondência recebida .. ..... ... .. . 
Ofícios expedidos ........... .. . .. ... . 
Publicações oficiais pesquisadas e ano-

tadas ..... . ..... ... ........... . 
Documentos despachados .. . . . . ...... . 
Supervisão de obras de conservação, 

reparo e adaptação de bens mó
veis e imóveis. 

Seção de Administração 

Telex expedidos . .. .. . ...... ... ..... . 
Telex recebidos . .. . ... .... .......... . 
Reprodução mecãnica de documentos .. . 

Setor de Pessoal 

a) ativo: 
documentos encaminhados a BrasÍ-
lia ............................. . 
documentos entregues aos interes-
sados ... ....... .. .......... . . . . . 
requerimentos .... .. . ... ... . .... . . 
mapas horas extras encaminhados 
à Subsecretaria Financeira ........ . 
mapas horas extras encaminhados 
à Subsecretaria de Pessoal . ...... .. . 
freqUência dos funcionãrios requisi-
tados .. . . ............... . . . .... . 

Gabinete da Diretoria 

216 

298 

89 
356 
389 

85 

548 
513 

55 
38 

472 

147 

41 
129 

24 

24 

12 

fichas financeiras anotadas ...... . . . 
declarações de rendimento entre-
gues .. . .. .. .. .. ... . .. .. ........ . 
comprovantes. Imposto de Renda 
enviados à Subsecretaria Financeira .. 
atualizações de endereços .. .. . .... . 

b) inativo: 
documentos enviados a Brasília 
documentos entregues aos interes-
sados ... . .. . .. . .. . ... . ... . .... . . 
requerimentos . ... . . . ..... . .. . . . . . 
fichas financeiras anotadas .. . . .. . . . 
declarações de rendimentos entre-
gues .... .. . ........ . .... .. . .. .. . 
declarações do IPC entregues ... . . . . 
declarações de isenção Imposto de 
Renda entregues ..... . ..... . .. . .. . 
comprovantes Imposto de Renda 
enviados à Subsecretaria Financeira .. 
pagamento de auxílio funeral . .... . . 
processos de pensão especial ...... . . 

Setor de Patrimônio e Almoxarifado 

a) Patrimônio: 
conferência anual 

fichas de tombamento conferidas 
fichas de tombamento atualizadas 
elaboração de relação analítica 
dos bens tombados em uso pela 
Representação. 

móveis e peças enviadas a BraSÍ-
lia . .. ....... . ... . . ........ .. ... . 
contratos de manutenção . .. . . .. .. . 
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obras de conservação, reparo e 
adaptação de bens móveis e imó-
véis . . ... .. . . . . .... . .. . ........ . . 

b) Almoxarifado : 
demonstrativos físico-fin anceiros 
enviados a Brasília .. . . . .. . .. ... . . . 
mapas de anãlise de estoque para 
reposição .. . . _ ...... . .. . . . ... . .. . 
pesquisas de preços .. . . . . ... .. ... . 
ordens de aquisição .... . ..... .... . 
requisição de material à Subsecre-
taria de Patrimônio . . . .. . .. . .. .. . . 
fornecimento de material : 

de consumo .. .... . . ..... .. . .... . 
de uso permanente . .. . ....... . . . 
de consumo origem Brasília . . .. . . 

fichas de controle de material atua-
lizadas ...... . .... . . . ... ... . .... . 
folhas de controle de material atua-
lizadas . .. .. ... . ....... . . .. .... . . 
lançamentos de entradas .. . . . .. . .. . 
lançamentos de saídas . . ..... . .. . . . 

Controle de gastos com veículos 

Verificação de proposta de serviços e 
fornecimento de peças .... .. . . ... . . 
pastas para arquivamento, autoriza-

ções e serviços .. .... .... . . . . ........ . 
anotações gastos .. . ..... . . .. .. . . . . . . . 

Setor Financeiro 

Resumo: 
- pagamentos pela Representação de 

encargos próprios ... . ... .... . .. . . . 
- pagamentos pela Representação de 

encargos próprios através de empe-
nhos .... .. . . ............... .. .. . . 

- pagamentos pela Representação de 
encargos de Brasília ........... . .. . 

- pagamentos pela representação de 
encargos de Brasília através de em-
penhos ... . .. . . . . . .. . . . .. ....... . 

- pagamentos por Brasília de encar-
gos da Representação .... . ..... .. . . 

Desdobramento: 
- documentos de receita ............ . 
- documentos de despesa .. . . . .. . . .. . 
- prestações de contas . . ... ...... . . . . 
- contas discriminadas ... ..... . .. .. . 
- recolhimento a Brasília . . . . . . . . . . . . . 
- espelhos . . ... . .... . . . . . ..... . . .. . 
- recibos . ...... ... ..... . . . .. . . .. . . 
- ofícios recebidos . . .. . .. . . .. . . . ... . 
- comunicações expedidas ..... ... .. . 
- comunicações recebidas . ... . . . . . . . . 

8 

12 

12 
10 
33 

2 

978 
3 

267 

185 

185 
93 

1.248 

89 

13 
302 

24 

9 

26 

5 

14 

22 
275 

24 
24 

I 
20 
38 
10 
36 
9 

- cheques recebidos de Brasília . ... . . . . 
- cheques emitidos .... . .... . . .. . . . . . 
- extratos de conta bancãria .. . ...... . 
- relatórios de despesas telefônicas . .. . 
- Documentos conferidos e processados 

Seção de Secretariado 

Atendimento a Senadores: 
audiências marcadas 
serviço de telefonia 
serviços datilogrãficos 
consultas e pesquisas 

Diãrios oficiais pesquisados para fich a-
mento e encadernação ........... . 

Fichas elaboradas ..... . ....... . .... . 

Serviço de Divulgação 

Matérias distribuídas: 
políticas .. . .. .. .. .. . ... . .. ..... . 
sócio-econômicas . . . . . . .. .. ..... . 
tecnológicas . . .. .. . . . .. . . . . .... . 
homenagens .. . .. . ... .. . .. ... .. . 
entrevistas ......... .. ... . .. ... . . 
diversas .. ......... .. . .. . . . .. .. . 

Revisão de noticiãrio transmitido por 
Brasília (laudas) . .. ........ . . .. . . 

Elaboração de matrizes (laudas) ... . . .. . 
Duplicação mecânica (laudas) ..... ... . 
Orgãos de Imprensa atendidos . . . .. . .. . 

Setor de Publicações 

a) Assessoria ao Gabinete do Presiden
te do Senado: 
cartas recebidas . ..... .. .. . .. ... . . 
cartas a serem entregues em mãos 
aos destinatãrios ... .. . .. . ...... . . . 
publicações a serem distribuídas ... . 
pacotes a serem entregues em mãos 
aos destinatãrios .. .. . ..... .. . . .. . . 
cartas remetidas a Brasília ....... .. . 
pacotes remetidos a Brasília ... . .. . . 
recibos, a serem assinados pelos 
interessados, relativos a pagamentos 
de trabalhos para publicações .. . ... . 
aquisição de cópias xerogrãficas de 
publicações esgotadas, para reedição 
pelo Senado, junto ao Arquivo Na
cional , Instituto Histórico e Geogrã
fico Brasileiro e Biblioteca Nacional. 
convites, para o lançamento em 
Brasília da 2' parte da Coleção 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
transmitidos aos presidentes da Or
dem dos Advogados do Brasil, do 
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45 
275 

7 
14 

805 

704 
348 

323 
579 

20 
144 
34 

200 
1.200 

1.746 
1.746 

45 .396 
26 

8 

4 
1.920 

5 
20 

9 

5 



Instituto dos Advogados Brasileiros, 
da Associação Brasileira de Impren
sa e ao Dr. Miguel Seabra Fagun
des, convidados do Presidente do 
Senado. 
Entendimentos com os presidentes 
da Associação Brasileira de Impren
sa e do I nstituto Histórico e Geo
gráfico Brasileiro para a realização, 
nessas entidades, de lançamentos 
de publicações do Senado. 

b) Assessoria ao Cen tro Gráfico do 
Senado: 
distribuição do edital de concorrên
cia pública n9 1/78 
entrega de propostas para aquisição 
de materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
cobrança por serviços prestados a 
terceiros - Cr$ 40.275,00 pagamen-
tos a fornecedores - Cr$ 917.094,00 
malotes recebidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

volumes de diários ...... . ... . ... 108 
volumesde publicações .. ........ 17 
pagamentos a fornecedores. . . . . . . 18 
correspondência ..... .. ......... 78 

malotes remetidos . ...... . ... . . . . . 48 
volumes de publicações .......... 40 
correspondência ....... . ... ..... 66 

c) Assessoria à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado: 
vendas de publicações do Senado 
Federal às principais livrarias do 
Rio de Janeiro (exemplares) ..... ... 2.034 
pedidos de publicações atendidos 
(exemplares) ... .. ......... .. ..... 1.117 
volumes de publicações recebidas de 
Brasília .. .. . .................... 85 
correspondência recebida .. .. .. .. . . 47 
volumes de publicações remetidos 
a Brasília .... . . ........ . ...... ... 7 
correspondência remetida . .... ... .. 42 

d) Volumes remetidos pela Subsecreta-
ria de Ana'is . ... .... .. ...... . .. .. . 

Seçio de Portaria e Segurança 

Guarda e limpeza das dependêncfas 
do Senado. 
Correspondência entregue contra proto-
colo ... . ..... ...... .... .... .. .. . . . . 

Serviços de Malotes: 
malotes recebidos 

envelopes .... .. .. . ........... . 
volumes ...... . ...... .. ..... . . 

malotes expedidos ....... . . ... . . . 
envelopes ... ..... ....... .. . . . . 
volumes ....... . . .. .. .. . ... .. . 

Consertos no sistema interno de comu-
nicações 

Serviços de Transportes 

Plantão diurno: 
desembarques ..... . . .... . . . .... . 
embarques ..... .... .......... .. . 
diversos . ... . . ...... . . .. .. ..... . 

Plantão noturno: 
desembarques .... ............. . . 
embarques ......... . ...... . .... . 
diversos ........ ... ............ . 

Embarques e desembarques do exterior 
com desembaraço de bagagem e libe
ração de passaportes: 

embarques ....... . . ..... . ...... . 
desembarques .......... .... . . . . . 

Correspondência distribuída . . . . ..... . 
Processos providenciados ... ..... .. . . . 
Passagens aéreas providenciadas ... . . . . 
Carros que servem à Representação .. . . 
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48 

1.917 

257 
2.326 

703 
260 

1.714 
552 

10 

240 
191 
133 

98 
70 
69 

11 
32 

155 
153 
292 

13 



G.4 - ÚRGÃO SUPERIOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

G.4.1 - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Reuniões realizadas: 3 
Oficios expedidos: 3 
Processos apreciados: 54 

A composição do Conselho de Administração t a seguinte: 
Presidente: 
Dr. Aiman Nogueira da Gama, Diretor-Geral da Secretaria 

Membors: 
D~ Sarah Abrahào, Secretária-Geral da Mesa 
Dr. Pedro Cavalcanti D'Albuquerque Neto, Diretor da Assessoria 
Dr. Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor da Secretaria Administrativa 
D. Edith Balassini, Diretora da Secretaria Legislativa 
Dr. Nerione Nunes Cardoso, Diretor da Secretaria de Informação 
Dr. Marcos de Faria, Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 
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G. 5 - ÚRGÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO 

G . 5.1 - DIRETORIA-GERAL 

a) GABINETE 

Expedientes despachados pelo Diretor-
Geral . . .. .. .... . ....... ... ........ . 
Ofícios expedidos ..... . .. . . . ..... . . . . 
Ofícios recebidos . ... ... .. ..... . . . . . . 
Cartas expedidas . .. ..... . ..... . . ... . 
Cartas recebidas ......... . . .. .. . .... . 
Telegramas expedidos . .......... . .. . . 
Telegramas recebidos . . . .. . . . . .... . . . 
Declarações . ..... . ............ ... . . 
Ofícios de requisição de passagens ..... . 
Portarias .. .. ............ . . . ....... . 
A~s .... .. .. . ................ . .... . 
Títulos de Funcionários com as res-
pectivas apostilas .. . ................ . 

Correspondência expedida: 

8.745 
1.326 

431 
178 
159 
86 
78 
90 

780 
279 

I 

2.040 

Telegramas .... .. . .. .. .. . ... . . . . .... 92.808 
Cartas .................. .. ........ 1.200.830 

b) AUDITORIA 

Pareceres: 

Tomada de Contas de Almoxarife 
Balanço Geral da ASSEFE/77 ... . ... . . 
Prestação de contas do Clube do 

Congresso/77 ...... . . . ... . ..... . 
Prestação de Contas - Convênio Se

nado Federal e Universidade de 
São Paulo ..... . ............... . 

Prestação de Contas - Convênio Se
nado Federal e Universidade de 
Brasília ............ ........... . 

Balanço Geral da Cooperativa do Con-
gresso / 77 .......... .. . .. .. . .... . 

Prestação de Contas - Convênio Se
nado Federal e Arquivo Nacional ... 

5 
I 

2 

3 

Balancetes Trimestrais do PRODASEN . 3 
Balancetes Trimestrais do CEGRAF . . . . 3 
Balancetes Trimestrais do Senado Fe-

deral ............ . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Pareceres em contratos de prestação 

de serviços .. ... . .. . ........... . . 5 
Balanços Gerais do CEGRAF, 

PRODASEN e Senado Federal 
para encaminhamento ao Tribunal 
de Contas da União ... ..... .... .. 3 

Prestação de contas dos responsáveis 
por suprimentos de fundos . .. ..... 22 

Anteprojetos: 

Reformulação da Auditoria . . .... .. . . . 
Reformulação do Fundo Rotativo do 

Senado Federal ... . . ........ . ... . 

SEÇÃO DE TELEX E TELEFONIA 

A Seção de Telex e Telefonia, diretamente vin
culada à Diretoria-Geral do Senado Federal tem 
por finalidade precípua, realizar serviços de comu
nicações nacionais e internacionais, via telex e via 
telefônica. Para operar todo o sistema de comuni
cação interna e externa da Casa, a Seçào dispõe 
atualmente de seis operadores de telex, cinco 
técnicos em telefonia e vinte e quatro telefonistas. 

No decorrer do ano em cu rso várias melho
rias foram introduzidas no setor de comunicações 
da Casa, visando ao melhor atendimento das 
diversas atividades do Senado, a saber: 

I) mudança de quarenta troncos de saída da 
estação 24 para a estação 42 e 43, melhorando em 
80%, não só o tráfego interno, como também a dis
cagem direta do Senado para toda a cidade de 
Brasília. 
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2) instalações de trinta e cinco sistemas mo
dernos de telefones executivos, do tipo Key-Sisten , 
Pleasse e Iwatsú. 

3) aquisição de quarenta novos telefones, 
linhas direta, para atendimento de gabinetes dos 
Senadores, como também à SQS 309, Blocos C, D 
e G , residêl)cias oficiais . 

4) cursos internos para telefonistas e técnicos 
em telefonia, ministrados pela Ericsson do Brasil 
Comércio e Indústria: 

5) curso externo para telefonista, realizado 
no Setor Técnico da TELEBRASILIA e na Seção 
Técnica da EM BRA TE L, para operadores de 
Telex . 

No decorrer do ano de 1978, foram expedidas 
e recebidas as seguintes mensagens: 

Nacionais expedidas ......... . 8.785 
N acionais recebidas . ..... . .. 15.695 
Internacionais expedidas ....... 350 
Internacionais recebidas. . . . . 185 

Os técnicos em telefonia da STT atenderam, 
durante o ano, chamadas para conserto, mu
danças, instalações e manutenção em cerca de 
2.830 aparelhos telefõnicos. 

Colaborou , ainda, a seção, com o 
PRODASEN na divulgação dos resultados das 
eleições gerais, realizadas a 15 de novembro do 
ano em curso. 
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G .5.1.1- SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

a) SEÇÃO DE PROTOCOLO 
ADMINISTRA TIVO 

Foram autuados 4.595 (quatro mil quinhentos 
e noventa e cinco) processos, assim distribuí
dos por assuntos: 

Admissão ............ . ... .......... . 
Ajuda de Custos . .............. . .... . 
Alienação . . . . .................... . . . 
Alteração de Contrato . . . ............ . 
Alteração de Função . . . . .. .. ... . .. . . . 
Aluguel ........... .... ..... . .. . . . . . . 
Aposentadoria ........... . . .. ... . . . . . 
Aquisição de Material . .... . .... . .. . . . 
Assistência Médica .......... . ..... . . . 
Auxílio-Funeral .......... . ....... . . . 
Baixa de Móveis .... . . . . . .. . . ....... . 
Balancete .. . ... . ..... . . . . ........ . . . 
Benefícios . . . . . .. .. . ... . . ...... ... .. . 
Caução ....... .. . ........ ........ .. . 
Comestíveis ....... .. . .. . . . .. ..... .. . 
Compra ...... ...... .... . ... . ...... . 
Compras ............... . . ... ... ... . 
Comprovação Despesa .... . .. . ... . .. . . 
Congresso, Seminário ..... . . . ... .... . . 
Consignação .......... . .. . .. . ...... . 
Con ta Bancária ..................... . 
Contrato ....... ...... ... . .. . ..... . . 
Convênio ................. . . . . . . ... . 
Cota Correspondência . . . ..... .. .. . . . . 
Credenciais ........... . . . . ..... .. .. . 
Crédito em Conta .... .. .... ......... . 
Cursos ............... . ... ......... . 
Débito em Conta . .. .. .............. . . 
Demissões .................... ..... . 
Demonstrativo Empenho ............. . 
Depósito em Conta ............... . .. . 
Despesas . . ...................... .. . 
Diárias .............. . . . .. . .. . ..... . 
Dispensa de Função ........... . .. ... . 
Dispensa de Ponto . . . .. ............. . 

13 
12 
3 
5 

52 
9 

49 
1.175 

460 
II 
5 
4 

21 
II 

212 
556 
404 

10 
6 
I 
2 

108 
47 

I 
58 

3 
26 

5 
9 
8 
5 

116 
10 
4 
7 

Disposição . . .. .. . . ...... . ..... .. ... . 
Doação . . ... .. .. .......... . ... .. . .. . 
Enquadramento .......... . . ...... . . . 
Equipamentos .... . ............. . ... . 
Estágios ............. . ..... . ...... . . 
Exame Psicotécnico .. ............... . 
Exoneração ........... .. ...... . . . . . . 
Exposição . . . ....... ... . ... . . .. . ... . 
Exploração .. ......... .. ...... . .... . 
Exposição de Motivos ...... ......... . 
Faltas .... . . .. ........... .. . .. ..... . 
Férias .............. . .. . .. .. . ... ... . 
Gala .... ..... . . . . ...... . .. . . ...... . 
Gratificação ... . ............. . . . .. .. . 
Gravações .............. . . .. . ...... . 
Horário de Trabalho ................ . 
Horas Extras .. .. .. . . .. . .... . .. . .... . 
Impressos .............. . ... . . . .... . . 
Indenização ..... . ..... . . ........ .. . . 
Inquérito Administrativo .... .. .. . ... . . 
Internação ............. ... .. .. . .. .. . 
Levantamento .............. . . ...... . 
Licença . . . .. ..... ..... . .... .. . . .. .. . 
Lotação .............. . . . . . . .. . ... . . 
Manutenção ............ . . . ........ . 
Mudança de Local . . ... .. . . . .. . . . .. . . 
Nomeação ... . . ... .......... . ...... . 
Obras ................ . ............ . 
Ocorrência .. . .. . . .... ....... . .. . . . . . 
Orçamento . . . ........ . . . ....... .. .. . 
Passagens . . . .. . ....... . .. .... . .. .. . . 
Pedido de Certidões .... . . ... . .. . .... . 
Pedido de Documento ... . .... . .. . ... . 
Pedido de Informação .. ........... .. . 
Pensões .. . .. . ... .. .. ... ... . ........ . 
Pensão Especial . . ... .... .. .. ... . . ... . 
Periódicos ...... .. ...... .. ... . ..... . 
Plantas ... .. . .......... . .... . . . .... . 
Plantões 
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87 
5 

78 
139 

4 
I 
I 

18 
I 

II 
14 
9 
5 

79 
I 
4 

77 
73 

8 
5 

20 
39 

281 
96 

450 
8 
5 

714 
57 

197 
55 
10 
50 
29 
9 
7 

13 
35 
46 



Posição de Saldos .. . .... .. .. ... . . ... . 
Prestação de Contas .. .... . . . . . .. . ... . 
Prorrogação .. ............. . . . .. .. .. . 
Publicações .. . . ... . ... ... . . ... . .. .. . 
Punições ... .. . . .... . .... . .. . .. . . . . . . 
Readaptação . ... ... . . . .. . . .... .. .. . . 
Readmissão .. ..... .. .. . .. ... . ... . .. . 
Recebimento Material . . .. ... . . . . . . . . . 
Recesso . . . ... .. . .. .. . . .. . . . .. .. ... . 
Reconsideração .. ........ . . . .. ...... . 
Regulamentos ... . ... . . . . . . .. . ..... . . 
Relatório .. . .. . ... .. . .. . . ..... ..... . 
Relatório Atividades . .. . . . ... . . ..... . 
Renovação ...... ....... . ... .. . . . . .. . 
Reparos .. .... ........ . . .. .. . . ..... . 
Representação ............. . .. ..... . . 
Requisição de Móveis . ... .. . . . ...... . . 
Requisição Material .. . . . .. . . . ... . ... . 
Rescisão .... ..... .. . . . . .. . ... .. . . . . . 
Residência ... ... . . . . .. .. ..... . .. . . . . 
Reversão ..... ... . ... . . . . .. . . ...... . 
Salário-Família . ...... . . .. .. . . ..... . . 
S~uro .... . ... . .. .. .. . ... . . .. .... . . 
Serviços ... ... .. . .... . ..... . . . . ... . . 
Sindicâncias ..... .. .... . .. ..... . . ... . 
Sistemas . .. . .. . .. . .... . .... ... . . ... . 
Solicitação de Sala ..... .. . . .. . . . .. . . . 
Substituição Móveis .. . . . . . . ..... . . . . . 
Subvenção ... . ... . ......... ....... . . 
Sugestões . . . . .... ... . ..... .... . . . . . . 
Suspensão . . .... .......... . . .. . . ... . 
Telefones e Linhas ... . . ... . . ..... . .. . 
Tempo de Serviço .. . . ... . . . .. . . .. . .. . 
Transferências . ..... .. . ..... .. . . .. .. . 
Transporte ... . ... . ... . . . .... .. .. . .. . 
Vencimentos ..... . . .. .. . . . . .... . . .. . 
Verba ...... .. .. .... ...... ... .. . . . . . 
Viagem . .. . ... . .... . . . .. .. . . ... .. .. . 

7 
68 
30 

106 
6 

11 
8 

22 
118 

12 
I 

50 
II 
28 

152 
60 
23 

103 
I 

148 
2 

27 
7 

2.156 
2 

I1 
7 
5 
8 

15 
12 
31 

114 
28 
74 
49 
64 
48 

Foram ainda executados os seguintes serviços: 

Capas de Processos (Dados) enviadas 
para o computador, via termina l . . . . 4 .595 

Boletins de acompanhamento de pro-
cessos (BAPs) enviados para o 
computador via terminal ...... . ... 27 .568 

Pesquisas com o objetivo de informar 
aos interessados em tramitação de 
processo . . .. ... . . ... ....... . . . . 2.208 

Conferências de relatórios de consistên-
cia, atualização e on tine ... . ..... . 281 

Documentos enviados' para anexação ... 716 

Documentos enviados para a Subsecre-
taria Financeira . .. .. . . . ... . . .. .. 41 0 

Expedientes autuados como simples 
documentos e encaminhados aos 
diversos órgãos da Casa . . . . .... .. 6.096 

Recebimento e encaminhamento de fo
lhas de freqüência às sessões extraor
dinárias do Senado Federal e do 
Congresso Nacional . .. . . .... ... . 14.939 

Consultas ao sistema de autuação de 
processos anterior ao implantado 
pelo PRODASEN (fichas numéri
cas, de assunto, de procedência e 
externas) . . . . . . .. . . .. . .. ... . .. .. 384 

b) SUBSECRETARIA DE PESSOAL 

1. Se\;ào de Administra\;ào 

1.1. Servidores Estatutários: 

Lançamentos nos Boletins de Freqüên
cia de Servidores Estatutários (lan-
çamentos) . . .. .. . . . .. ... . . . . . .. . 

Boletins de Freqüência de Servidores 
Estatutários, confeccionados e re-
feitos (unidades) . .. . . .. ... . . .. .. . 

Documentos arquivados (unidades) . . . . 
Informações sobre férias, recessos e 

lançamentos de plantões e recesso 
Pastas de Assentamentos revistas para 

pagamento de gratificação adicio-
nai . .. . .... .. .. . . .. . ...... .. .. . 

Declarações Funcionais .. .. .. . . ... .. . 
Propostas da Caixa Econômica Fe-

deral de Brasília informadas .. .. .. . 
Propostas da CAPEMI informadas . . .. . 
Propostas do MONTEPAR informadas 
Lançamentos nas pastas de Assenta-

mentos de Servidores Estatutários, 
de publicações do DCN e Bole-
tim de Pessoal .. . ..... . .. .. . . . .. . 

Fichas de Salário-Família, abertas . . .. . . 
Lançamentos nas pastas de Assenta

mentos de funcion ários estatutários 
do aumento de salário-família ..... 

Lançamentos nas pastas de Assenta
mentos de funcionários estatutá
rios, do aumento de vencimento . ... 

Lançamentos nas pastas de Assenta
mentos de servidores estatutários, 
de funções gratificadas ... ....... . 

Lançamentos nas pastas de Assenta
mentos de servidores estatutários, 
de gratificação pro labore . ... . .. . . 

Adicionais encaminhados à Subsecreta-
ria Financeira ..... . ... . .. . ..... . 

Lançamentos de Gratificação Adicional 
na ficha n9 12 das Pastas de As-
sentamentos ................ . .. . 

Fichas de Salário-Família alteradas .. .. . 
Processos de tempo de serviço presta

do a outros órgãos lançados nas 
Pastas de Assentamentos . . . ...... . 

31.512 

1.555 
5.501 

1.401 

285 
1.350 

800 
40 
21 

605 
180 

805 

1.313 

820 

251 

245 

245 
45 

160 
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Alterações encaminhadas à · Subsecreta
ria Financeira, referentes aos ser-
vidores Estatutários .. ..... .. ... . . 

Contagem de Tempo de Servidores 
Estatutários, nas Pastas de Assen-
tamentos . ....... .. , . ...... ..... . 

Pastas de Assentamentos de servidores 
estatutários refeitas ....... . .. ... . 

Pastas de Documentos de servidores 
Estatutários refeitas . . . . ......... . 

Boletins de Dados Pessoais .dos fun-
cionários (PRODASEN) .. . ...... . 

Boletins de Dependentes (PRODASEN) 

1.1 I . Servidores Regidos pela CL T: 

Lançamentos nos Boletins de Freqüên-
cia . ... . ......... ...... ... .... . 

Documentos arquivados ...... .... . .. . 
Lançamentos de fé rias na ficha corres-

pondente ....... .. . . ....... .... . 
Info rmação de férias ..... . . .. . ... . .. . 
A Iterações encaminhadas à Subsecreta-

ria Financeira ........... . . .. ... . 
Boletins de freqüência confeccionados 

e refeitos .... . ...... ... . .... ... . 
Cadastro feito .... . . .. .. . .... .. ... . . . 
Pastas de Documentos ... . ..... .. .. . . . 
Pastas de Assentamentos .... .. .. .. .. . . 
Lançamentos nas Pastas de Assenta-

mentos dos servidores (ficha 
n9 I), do Registro Funcional .. .... . 

Lançamentos nas Pastas de Assenta
mentos dos servidores (ficha n9 2), 
do Local de Trabalho e Natureza 
das Funções ... ..... . ... . . ... .. . 

Lançamentos nas Pastas de Assenta
mentos dos servidores (ficha n9 3), 
dos concursos prestados e cursos 
de aperfeiçoamento concluídos .... 

Lançamentos nas Pastas de Assenta
mentos dos servidores (ficha n9 8), 

das Comissões, Serviços Especiais e 
Diversos . .. .. .. .... ........ . .. . 

/ ./// - Encadernação dos seguintes ma
teriais: 

F reqüência de servidores estatutários 
- 1976 (volumes) . . ........ . .. . . . 

Boletim do Pessoal n9s 2 12 a 247 
(volumes) ...... ..... .. .. .. .. . . . 

Freqüência de servidores estatutários 
- 1975/ 1977 (volume) . .... . . ... . 

Freqüência de servidores estatutários 
lo tados nas Subsecretarias de Pes
soal e Patrimônio - 1977 (volll-
me) .. . . . ....... . . ...... ... . . . . . 

93 

1.313 

50 

50 

3.874 
1.000 

16.560 
3.000 

800 
25 

30 

1.100 
I 

50 
21 

1.500 

101 

120 

1.490 

7 

6 

FreqüênCia de servidores estatutários 
lotados na Subsecretaria de Ta-
quigrafia - 1977 (volume) ..... . . . 

FreqUência de servidores estatutários 
lotados no Gabinete do Sr. Di-
retor-Gerai (volume) .. ... .. ..... . 

Freqüência de servidores estatutários 
lotados nos Serviços de Transpor
te, Portaria e Segurança - 1977 
(volume) .... ... . . . . ...... . . ... . 

Freqüência de servidores lotados em 
Gabinetes dos Srs. Senadores -
1977 (volumes) . . . . ..... ... ..... . 

Freqüência de servidores lotados em 
Gabinetes dos Srs. Senadores -
1976 (volumes) . . ...... . . . . . .. .. . 

F reqüência de servidores lotados em 
Gabinetes dos Srs. Senadores -
1975 (volumes) ....... . ...... ... . 

Freqüência de servidores lotados em 
Gabinetes dos Srs. Senadores -
1974 (volumes) ...... . ...... . ... . 

Freqüência de servidores lotados em 
Gabinetes dos Srs. Senadores -
1973 (volumes) ...... . . ...... . .. . 

Freqüência de servidores lotados em 
Gabinetes componentes da Mesa 
Diretora:.- 1977 (volume) ....... . 

Alterações de servidores estatutários 
- 1977 (volume) .. ........ . .. . . . 

Alterações de servidores regidos pela 
CLT - 1977 (volume) ....... .... . 

Alterações de Horas Extras de servi
dores regidos pela . CLT, lotados 
na Subsecretaria de Pessoal -
1977 (volume) ........ ....... ... . 

Alterações de Horas Extras de servi
dores regidos pela CLT, lotados 
na Subsecretaria de Pessoal -
1978 (volume) ... ............. . . . 

Projetos de Resoluções - 1977 (volu-
me) . .............. .. .......... . 

Ofícios expedidos pela Diretoria do 
Pessoal- 1977 (volume) ... . . .... . 

Portarias da I '-Secretaria, Datilogra-
fadas - 1977 (volume) . ..... .... . 

Portari as da Diretoria-Geral, Datilogra-
fadas - 1977 (volume) . ..... . . . . . 

11. Seçio de Controle de Inativos 

Processos de Aposentadoria, devidamer\
te instruídos e remetidos ao Tri
bunal de Contas da União para 
julgamento, até 30 de novembro 
de l978 ..... .. . . .... . .... ... .. . 

Informações datilografadas ........ . . . 
Sendo: 

9 - sobre revisão de proventos; 
7 - sobre aposentadoria; 
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14 - sobre salário-família; 
lO - sobre auxílio-funeral ; 
12 - sobre pensão especial; 
9 - sobre diligências informadas; 

10 - informações sobre assuntos diversos. 
Declarações ........ .... .. . . .. .. .... 120 

Sendo: 
67 - Ministério da Fazenda; 
21- PASEP; 

5 - IPASE; 
1- IPC; 
I-TCU; 
I - Cooperativa do Congresso; 
I - MONTEPAR; 
2-SHIS; 
6-CAPEMI; 
2 - Justiça do DF; 
2 - INPS; 
6 - Fins diversos. 

Oficios ..... .. .. .. ... .. . .. . .. ..... . . 43 

Sendo: 
33 - expedidos pela SCI; 
10 - recebidos. 

Certidões de Tempo de Serviço ... . .... 14 
Sendo: 

7 - para fins de prova junto ao TCU; 
7 - para fins de prova junto ao I Pc. 

Alterações referentes a funcionários 
aposentados enviadas à Subsecre-
taria Financeira .... ..... . ...... . 

Títulos de Inatividade expedidos . .. .. . . 
Títulos apostilados .. . .. .. . .. . ....... . 
Fichas de andamento de processos de 

aposentadoria atual izadas até 
30-11-78 . . .......... ... ....... . . 

Quadros (mapas) de Pessoal Inativo 
com a relação nominal dos apo
sentados fa lecidos, servidores fale-
cidos durante o exercício de suas 
funções, exonerados e demitidos 
CLT .. .. ....... . . . . . ... . ...... . 

Propostas de Empréstimo sob Consig-
nação da Caixa Econômica Fe-
deral . . ...... . .... ... . ..... ... . . 

Propostas de Empréstimo CAPEMI ... . 
Formulários preenchidos .. . . . . . .. .. . . 

Sendo: 
6 - DEC (Declaração de Elemen

tos Cadastrais - IPAS E); 
4 - Seguro Especial da Caixa 

Econômica Federal ; 
2 - ASCB - Empréstimo; 

22 - para fins de internação no 
IPASE e Carteira de Depen
dente . 

Número de requerimentos que deram 
entrada na SCI , de março a no-
vembrof78 . . ..... . .. ... ..... .. . 

16 
31 

226 

24 

2 

30 
5 

34 

52 

Pastas organizadas pela SCI . .. .. ...... 12 
Sendo: 

I - Portarias. circulares do TCU ; 
I - Recortes de Pareceres emitidos 

pela Consultoria-Geral do Se
nado sobre aposentados; 

I - Recortes de Pareceres da Con-
sultoria-Gerai da República; 

I - Recortes de Decisões do TCU; 
I - Legislação específica; 
I - Consultas da Diretora da Sub

secretaria de Pessoal sobre 
Inativos; 

I - Estudos sobre equiparação de 
proventos; 

I - Relação nominal de aposenta-
dos por tempo de serviço; 

I - Formulários em Geral; 
I - Atos da Comissão Diretora; 
I - Atos do Presidente; 
I - Resoluções. 

Boletins de Dependentes - Sistema 
Administrativo Integrado - SAI ...... 232 

Boletins de Dependentes - Sistema 
Administrativo Integrado - SAI . . . . . . 151 

111. Seção de Instrução Processual 

Elaboração e atualizacão de fichários 
de controle individual , por servi
dor , de acordo com o pedido ma
nifestado através de requerimento 
(fichas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 

Recortes de Decretos. Leis e Decre
tos-leis , bem como j uri sprudência 
de matéria administrativa publica
dos no Diário Oficial. Diário da 
Justiça e Diário do Congresso Na-
cional (recortes) ... .. ............ 730 

Fichário, classificado em ordem alfa
bética, por assunto da matéria 
mencionada no item anterior (fi-
chas) ............. .... . ... . ... . 2.000 

Ofícios expedidos . ... . ...... .. . . . . .. . 81 

Processos informados ....... . . . . . .. . . 522 

IV. Seçilo de Registro 

Títulos apostilados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 
Títulos copiados . .. . . .... . .. . . .... ... 510 
Ofícios expedidos ... . . . ...... . .. .. ... 282 
Comunicações expedidas . . ..... . ..... 90 
Certidões expedidas .............. .. .. 7 
Atos do Presidente - publicados . . . . . . . 26 
Atos da Mesa Diretora - publicados I 
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Atos da Comissão Diretora 
- publicados . ..... . . . ... .... . .. .. 12 

Atos do Primeiro-Secretãrio 
- publicados ...... . . . ........... . 10 

Atos do Diretor-Geral- publicados . . . 23 
Atos da Subsecretaria de Pessoal 

- publicados . ..... . . .. .. . .... .... 19 
Portarias do Presidente .. . ... . .... .. .. 5 
Portarias do Primeiro-Vice-Presidente .. 4 
Portarias do Segundo-Vice-Presidente .. I 
Portarias do Primeiro-Secretario ...... . 126 
Portarias do Diretor-Geral ... ......... 274 
Portarias da Comissão de Inquêrito .. . . . 2 
Portarias da Subsecretaria de Serviços 

Gerais . . . ... ... .... .. . . .......... 9 
Sindicâncias ... . ...... . .. . ........ . . 2 
Cartões de Identidade Funcional 

- expedidos ....... . . . ....... . .... 160 
Boletim de Pessoal ............ . .... . . 24 
Processos fichados . ... ............... 1.065 

V. Seção de Seleção e 
Aperfeiçoamento de Pessoal 

Curso de Lingua Inglesa: 
Mediante contrato com o Senado Federal, o Pro
fessor Luiz Paulo Feliciano de Lima estã minis
trando a 51 (cinqüenta e um) alunos, divididos em 
4 (quatro) turmas, com mais de 320 (trezentos e 
vinte) horas-aula programadas. 

Curso de Datilografia: 
Início: 18 de setembro de 1978 
Duração: 52 horas-aula 
Aulas dadas: 44 
Turmas: 3 
Alunos inscritos: 76 
Prova final : 19 de dezembro de 1978 
Toques exigidos por minuto: 120 

Curso de Relações Humanas: 
Este Curso, ministrado à Segurança do Senado Fe
deral pelo Professor José Noleto Neto, teve :nício 
no corrente mês, com 43 alunos, divididos em 2 
turmas, se destina a aperfeiçoar os contatos entre 
os agentes e as autoridades, os funcionãrios e o pú' 
blico em geral. 

Parte Administratin: 
Declarações expedidas . .... . ...... . . .. . ... 4 
Ofícios expedidos .... ... . . . .. .. ...... .. . . 42 
Ofícios recebidos .... . .. . . . .... . .. .. .. . .. . 17 
Apostilas de datilografia ....... . . .......... 35 

c) SU BSECRETARI A FINANCEIRA 

I. Seção de Administração 

Ofícios Expedidos .. .. ... . . ...... .. . . 444 
Ofícios Recebidos e Providenciados ... . 33 

Boletins de Freqüência ... . . ...... . . . . 
Freqüência dos Funcionãrios às Ses-

sões Extraordinãrias ............ . 
Cheques p/ pagamento enviados ao 

Diretor-Geral . .... .... ..... .... . 
Diversos documentos .. . .. .. .. . . ... . . 

2. Seção de Pagamento de Pessoal 
Tempor'rlo 

Contratos de Trabalho: 
Secretaria .. .. .... . ............ . 
Obra (horistas) ............. . ... . 

Rescisões de Contratos: 
Secretaria .. . ...... ....... . . ... . 
Obra (horistas) . . ... ....... . ... . . 

Pastas para arquivos de contratos . . . . . . 
Pastas para arquivos de documentos ... . 
Fichas Financeiras: 

Ativas .. . . .. ... ......... . . .... . 
Passivas ......... . .. . ... . . .. . .. . 
Consignatãrios .... .... .... . .... . 
Pensionistas . . . ..... . ... . ...... . 

Folhas de Pagamento: 
Pessoal da Secretaria .... .. .. ... . . 
Pessoal da Representação no Rio 
de Janeiro .......... .. .. .. ..... . 
Pessoal da SQS 309 (residência 
dos Srs. Senadores) ........ . ... . . 
Pagamentos Contra-recibo .. . .... . 
Pessoal da Obra - Secretaria ... .. . 
Recibos de Pagamento do Pessoal 
da Obra - Secretaria ... . ..... .. . 

Pagamento Pro-labore (barbearia) . .. .. . 
Recibos de quitação referentes às res-

cisões de contratos .. ... . ....... . . 
Folha de Pagamento de Pensionistas . . . . 
Folha de Pagamento de Consignatã-

rios . ... ...... . ... . . . . . .. . . .... . 
Averbações: 

Caixa de Pecúlio dos Militares 
(CAPEM I) .. . . .. ...... ... ... . . . 

Associação dos Servidores da Câ-
mara dos Deputados . .. ... .. . . .. . 
MONTEPREV I - Sociedade Pre-. 
videnciãria .... .. .... . .... . .... . 
Caixa Econômica Federal ... . . ... . 
Montepio dos Servidores Munici-
pais do Brasil ............ . .. . . . 
Associação dos Servidores Federais 
do Estado de São Paulo . .. ... . ... . 
Associação Federal de Polícia . . . . . 
Montepio Nacional dos Servidores 
Públicos - MONTEPAR . ...... . 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal . ... . ... . . ... . ..... . 
Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado . .. .. .. . . . .. . 
Federal de Seguros S.A. . . . .. ... . . 

-233 -

20 

203 

840 
II 

I 
18 

4 
I1 
19 
46 

815 
815 
22 
23 

14 

14 

14 
10 
56 

1.980 
I3 

15 
72 

372 

32 

I 

185 

3 

5 
4 

1I 

17 

I 
2 



Alugu~is de casas particulares ... . . 
Pensões Alimentícias . . .. . . .. .. . . . 
Secretaria de Unidades Residen-
ciais (DASP) ....... . .. .... . . ... . 
ASlloci!lção dos Servidores Civis do 
Brasil . . . .. ... . .... .... . ....... . 
Montepio dos Servidores Públicos 
do Brasil ... ... ... . . .... .... . . . . 

Cancelamento de Averbações: 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal ... . . . . . . . .. ....... . 
Caixa de Pecúlio dos Militares 
(CAPEMI) ................. . .. . 
Caixa Econômica Federal ... .. . .. . 
Associação dos Motoristas do Ser-
viço Público ................ . . . . 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil . . . ... . .. . . .. . . .. .. .. . . 
Associação dos Servidores Federais 
do Estado de São Paulo . . .. .. . . . . . 
Montepio Nacional dos Servidores 
Públicos - MONTEPAR .. . . . .. . 
Grêmio Beneficente de Oficiais do 
Ex~rcito . .... .. . .... .. . ..... . . . . 
Montepio dos Servidores Públicos 
do urasil .... . .. . .. . . . ..... . .. . . 

Mapas de Horas Extras . . ... . .. . ..... . 
Pedidos de Empenho .... . .... . . .... . . 
Ofícios diversos .. ... . ....... . ...... . 

Lei de 2/3, junto ao Ministério do 
Trabalho: 
Uma relação contendo os nomes 
e dados pessoais e contratuais de 
todos os servidores, por ordem de 
função (fls.) .......... ... . ...... . 

Fichas de Registro para pagamento 
de Salârio-Família . ........ . ... . . 

Guias para recolhimento de Imposto 
de Renda .. . .. ......... . ..... . . . 

Instituto Nacional de Previdência So
cial: 
Guias de Recolhimento .. . . . . . . .. . 
Atestados de Afastamento e Salâ-
rios . .. .... .. .. . .. . ....... .. ... . 
Atestados de Vínculo Empregatício 
para recebimento de Auxílio-Nata-
lidade . . ...... . ...... ... . . .. . . . . 
Fichas de Registro de Auxílio-Na-
talidade (Reembolso) . . . ... . ..... . 

Delegacia Regional do Trabalho: 
Relação de Cadastro Geral, con
tendo nome, número da Carteira 
Profissional e Salârio dos Servido-
res Admitidos e Afastados . .... . .. . 

Informações e Declarações: 
Informações de salârio junto à 
Subsecretaria de Pessoal ......... . 
Declarações diversas . . .. . ... . . .. . 

4 
7 

58 

3 

7 

17 
48 

5 

3 

7 

5 
12 

150 
IllJ 

80 

65 

60 

24 

18 

70 

70 

12 

700 
70 

Rendimentos auferidos no ano de 
1977 (Imposto de Renda) . . . . . . .. . 

PASEP: 
Comunicação de rendimentos aufe
ridos no ano de 1977 pelos servi
dores jâ inscritos, e inscrição de 
novos servidores (fls.) .. . .. . . . .... . 
Cadastro de novos servidores .... . . 
Pedidos de Correção de Dados ou 
Emissão de 2' via de Comprovan-
te de Inscrição .. .. . .. .. . ........ . 
Pedidos de Regularização ' de Du-
plicidade de Cadastramento . .. . . . . 

Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS): 

Guias de Recolhimento (normais e 
avulsas) .. .. ... . .... ... . .. . . . . . . 
Guias de Autorização para Movi-
mentação de Conta ... .. ... . . . .. . 
Guias de Autorização para Movi
mentação de Conta (complementa-
res) .............. . .. . ... . . . . .. . 
Relações de Empregados (RE) 
(fls.) . . .... .... . . .... . . . ..... . . . 

Declarações de Vida e Residência . .. .. . 
Diversos ..... . .... . ... . ...... . .. . . . 

3. Seção de Controle 

SENADORES 

Averbações: 

Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC ..... . ......... . . 
Caixa Econômica Federal - Fi-
liaI Brasília ......... ....... . ... . 
Centro Grâfico do Senado Federal .. 
I nstituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado 
-IPASE .. ........ .... . . . . . .. . 
Taxa de Ocupação - Apartamen-
to-SQS 309 .. . . . ... . . ........ . 
Taxa de Conservação - Aparta-
mento - SQS 309 ..... .... ... . . . 
Taxa de Telefone - Apartamen-
to - SQS 309 ... . . ...... .. .. . . . . 
Taxa de Luz - Apartamento -
SQS 309 .. . . .. . . .... .. . . .... . . . . 

Cancelamento de Averbações: 
Diversas . . . ... . ... .. . , ... . ... . . 

Mapas de FreqUência: 
Sessões Ordinârias ... : . ..... .... . 
Sessões Extraordinârias ... . .. . . . . . 
Suplementares . . . . . . ... . .... . . . . 

Fichas Financeiras: 
Senadores .. ... .. . . ... . . ...... . . 
Consignatârios . . ........... . . . . . 

Folhas de Pagamento: 
Ajuda de Custo - Individual .. . .. . 
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Ajuda de Custo - Coletiva . . ..... . 
Ajuda de Custo - Transporte 
nos Estados ............ . ... . ... . 
Subsídios - Fixo e Variãvel .... . . . 
Sessões Extraordinãrias ... .. . . ... . 
Consignatãrios .. . . . .... . ..... . . . 
Comando em Boletins de Altera-
ções - PRODASEN . . .. .... .... . 

I nformações e Declarações: 
Diversas ... . .... . .. . ... ... . .. . . 
Rendimentos auferidos no ano de 
1978 -Imposto de Renda ... . ... . 
Levantamento de Freqilência Indi-
vidual . ...... . ............ . .... . 

FUNCIONÁRIOS 

Averbações: 

Caixa Econômica Federal - Filial 
Brasília .. . . . ...... . . . . ... ... .. . 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMI ... . . .. ... . ...... . . ... . 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - I PC .. .... . ... . .. . . . . 
Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Estado-
-IPASE .. . ..... . . . ..... . . . . . . 
Federal de Seguros S.A. . . ...... . . 
Associação dos Servidores Públicos 
do Brasil ...................... . 
Associação dos Servidores Civis do 
Brasil - ASCB ..... . . ... . . .. . .. . 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal ... . .... . . .... . . .. . . 
Grêmio Beneficente dos Oficiais 
do Exército - GBOEx ...... . ... . 
Círculo' dos Oficiais Intendentes 
das Forças Armadas - COIFA . . . . 
Aluguel de Casa Particular ....... . 
Pensão Alimentícia .. .. . . . ... . .. . 
Associação dos Motoristas do Ser-
viço Público - AMOSP . .... .. . . . 
Taxa de Ocupação - Apartamen-
to-SOS 309 

Taxa de Conservação - Aparta-
mento - SQS 309 .......... ... . . 
Taxa de Telefone - Apartamen-
to -SQS 309 .. . .. .. . . . . ... .. .. . 
Taxa de Luz - Apartamento -
SQS 309 ... .... ............ . . .. . 

Cancelamento de Averbações: 
Aluguel de Casa Particular . ...... . 
Caixa Econômica Federal - Filial 
Brasília . . ........... .... . . . . .. . 
Federal de Seguros S.A. . .... . . .. . 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - I PC ...... . . .. ... ... . 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMI .. . . . . ............... . . 

2 

12 
12 
12 
12 

6.500 

450 

67 

60 

525 

820 

955 

57 
63 

60 

730 

500 

80 

15 
6 

90 

85 

4 

4 

4 

4 

3 

730 
36 

560 

285 

Associação dos Servidores Civis do 
Brasil - ASCB .. ..... ......... . . 
Diversos . ..... ... ... . ... .. . . . . . 

Fichas Financeiras: 
Funcionãrios . ....... .. . . .. .. . . . 
Consignatãrios ...... ..... ..... . . 
Pensionistas .. . ...... . . . . . .. . .. . 
Escrituração de Fichas Financeiras 

Folhas de Pagamento: 
Praça de Brasília .. . .... . . . .. .. . . . 
Praça do Rio de Janeiro . . .. .... . . 
Pensão Alimentícia - Diversas 
Praças ...... . .. . .... . . .... . . .. . 
Auxílio-Funeral ... . ... . .. . . .. .. . 

Informações e Declarações: 
Diversas ... ... .. . . . .. . . ... .... . 
Rendimentos Auferidos no ano de 
1977 -Imposto de Renda ..... . . . 
Comunicação de Rendimentos dos 
Funcionãrios ao PASEP (pãginas 
datilografadas) . . .. .. . .. ... . ... . . 

Implantação de Servidores no PASEP .. . 
Comando em Boletins de Altera-
ções - PRODASEN . . . . . . ..... . . 

Informações para Instruir Processos 
de Ajuda de Custo - Viagem ao 
Exterior - Lei n9 5.809 ...... . .. . . 
Cãlculos para Gratificação de 
QilinqUênio, Gratificação de Fun-
ção, Margem Consignãvel . .. . . .. . . 

APOSENTADOS 

Averbações: 

Associação dos Servidores Civis do 
Brasil - ASCB . ..... . . . .. . . . . . . . 
Caixa Econômica Federal - Filial 
Brasília ........ . . .. . . . ... . . ... . 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas -IPC ........ . ....... . 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMI . . . ...... . .. . . . . . . . ... . 
Federal de Seguros S.A. . . . .... . . . 
Círculo dos Oficiais Intendentes 
das Forças Armadas - COIFA .... 

Cancelamento de Averbações: 
Aluguel de Casa Particular . . .. . .. . 
Caixa Econômica Federal - Filial 
Brasília ........ . . .. .. . .. . ..... . 
Federal de Seguros S.A. . .. . . .. . . . 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - I PC . ... . . .. ..... . . . . 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMI .......... . .. . . .. . .. .. . 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB . . .. . . . ... .... . 
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Fichas Financeiras: 
Individuais .. .. . .. ... . . .. . . .. . . . 
Pensionistas . ..... . . . . .. ... . ...• 

Folhas de Pagamento: 
Praça de Brasília . . ....... . . ... . . . 
Praça do Rio de Janeiro .. ..... . . . 
Praça de Taguatinga .... . . . . .. . . . 
Outras Pracas .... ... . .. .. . .. . . . . 

A T1VIDADES DIVERSAS 

Declarações de Imposto de Renda com 
Assistência: 

a Senadores ..... . . . .... . .. . . . .. . 
a Funcionários ... . . . . .. .. . . . .. . . 
a Aposentados . . ... . .. .. . . . . .. . . 

Ofícios: 
Expedidos ... . .... . .. . .. .. ... .. . 
Expedidos pelo Diretor·Geral . .. . . 
Recebidos e Providenciados .. . . . . . 

Relações Analíticas Recebidas e Pro
videnciadas: 

de Senadores .. ... . . . . . . .. . .. .. . . 
de Funcionários ..... . . .... . . . . . . 
de Aposentados . . . .. . ...... . . .. . 

Alterações da Subsecretaria de Pessoal : 
de Funcionários ... .... .. . .... . . . 
de Aposentados . . . . . ... . ..... .. . 

Fichas de Aposentadorias: 
Fichas Financeiras de Aposentados 
e Informações Prestadas para Ins
truir Processos de Aposentadoria .. . 

Mapas de Horas Extras: 
Mapas para Pagamentos de Horas 
Extras - Funcionários ...... . . . . . 

Faturas da Caixa Econômica Federal : 
Recebidas e Providenciadas ... .. . . 

4. Seçào de Contabilidade 

Documentos Contabilizados: 
Receita . .. ... . .. . . .. . .. . . . .. . . . 
Despesa .. . ... .. .. .. .. . ... . .. . . . 
Justificativas de Saldos . .. .. . .. .. . 
Mapas Demonstrativos - Dotações 
Orçamentárias .. ....... . .... ... . 
Conciliação Bancária . .... ..... . . . 
Pareceres .... ... . ..... .. . . . . . . . . 
Portarias Suprimentos de Fundos . . . 
Encaminhamento de Prestação de 
Contas . . .. . ... . ..... . . . . . ..... . 
Prestação de Contas do CEGRAF 
Prestação de Contas do .. . 
PRODASEN . .. .... . . . . . . ... . . . 

Controle de Documentos: 
Receita . . ... . .. .. .. . . ... . . .. . . . 
Despesa .. .... .. .. . .. . . . . . . . .. . . 
Documentos Recebidos .. . . ... . . . . 
Documentos Expedidos .. .. ... . . . 

250 
25 

12 
12 
12 
24 

60 
1.100 

170 

250 
395 
496 

12 
12 
12 

95 
18 

7 

24 

36 

37 
3.434 

45 

lO 
10 
46 
41 

6 
9 

9 

37 
3.434 

10.101 
5.315 

Remessas para o Exterior . ... . . . . . 
Ofícios e Comunicações Expedidos . 
Despesas Telefônicas Anexo I e 11 
-Senado . . ... ... ....... . .. . .. . 

Despesas Telefônicas Blocos "C", 
"D" e "G" - SQS 309 .. . . . . ... . . 
Despesas CAESB Anexo I e 11 
Senado .... . " .... .. .. . . ...... . . 
Despesas CAESB Blocos "C", "D" 
e "G" - SQS 309 . ... . .... . .. . .. . 

Setor de Conferência: 
Documentos Conferidos ...... . .. . 
Documentos Conferidos (NF, NT, 
FAT, REC, etc.) . .. .. . ..... .... . . 

PRODASEN: 
Balancete Financeiro . ...... . . . . . . 
Balancete Orçamentário ...... . . . . 
Balancete Patrimonial . . .. . ... ... . 
Balancete Extra-Orçamentário . .. . . 
Boletins de Lançamentos de Recei-
ta . . . . ...... ............. .. .. . . 
Boletins de Lançamentos de Des-
pesa . . . .. . . ...... . . .. . .. .... . . . 

Setor de Pagamentos: 
Mapas Diários ... ... . . .. . .. . . . . . 
Balancetes Mensais . .. . .. ...... . . 
Documentos Registrados . ... . . . . . 
Baixa Documentos ...... . .... . .. . 
Recadastramento Fornecedores pelo 
Computador .. . ........... . ... . . 

Contas Correntes Fornecedores: 
Cadastrados .. . ............ . . .. . 
Ordens Bancárias . ... . .. . . . . . . . . . 
Cheques Emitidos . .. . . .. .. . .. . . . 
Processos Contabilizados . .. . .. . . . 

5. Seçào Orçamentária 

Proposta Orçamentária: 
Elaboração da Proposta Orçamen
tária do Senado Federal para o 
exercício de 1979 ... . . . . . . ... . .. . 

Crédito Especial: 
Elaboração de Pedido de Crédito 
Especial para o Colégio Eleitoral . .. 

Crédito Suplementar: 
Elaboração de Pedidos de Crédi
tos Suplementares para o exercí-
cio de 1978 . .. . . ... . .. .. .. . . .. . . 

Demonstrativo dos Saldos Orçamentários: 
Demonstrativos dos Empenhos emi
tidos por natureza da Despesa e 
por Programa de Trabalho .. : .. . . . 

Empenhos, Anulações e Provisões: 
Emissão de Notas de Empenho ... . 
Emissão de Anulações de 'Empe-
nho .. . . . ........ . ... .. .. ...... . 
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61 
619 

10 

10 

10 

10 

3.434 

11.149 

10 
10 
10 
10 

81 

3.698 

143 
10 

12.015 
12.015 

1.080 

1.398 
381 
840 

3.415 

2 

10 

2.480 

75 



Conferência e Codificação de Documen
tos: 

Pessoal . ... . ......... .. . . ...... . 
Material de Consumo .. .. ... . . .. . 
Serviços de Terceiros ......... . .. . 
Encargos Diversos . . ........... . . 
Despesas de Exercícios Anteriores . . 
Subvenções Sociais .. . ... .. ... . . . 
Inativos ........... . ... .. .. . ... . 
Salário-Família . . . . .. .... . ..... . 
Contribuições de Previdência So-
cial . ... .. .... . .......... .. .... . 
Obras Públicas .............. . .. . 
Equipamentos e instalações . . .... . 
Material Permanente ......... . .. . 
Auxílio para Obras Públicas ..... . . 
Auxílio para Material Permanente . . 
Auxílio para Equipamentos e 
Instalações ................. . .. . 
Saldos de Exercícios Anteriores ... . 

Documentos enviados ao PRODASEN: 
Boletim de Implantação de Con-
tas . ................. . ...... . . . 
Boletim de Nomenclatura ... . .... . 
Boletim de Controle das Notas 
de Empenhos e de Anulações ... . . . 
Ordem de Serviço do PRODASEN 
Notas de Empenhos . ... . ...... . . . 
Notas de Anulações .. . .......... . 

Ordens de Aquisição Empenhadas: 
Expedidas pela Subsecretaria do 
Patrimônio ...... . ............. . 
Expedidas pela Subsecretaria de 
Biblioteca .......... . ..... . . ' . .. . 

Ordens de Aquisição Processadas: 
Expedidas pela Subsecretaria do 
Patrimônio . . . .. . ........ . ..... . 
Expedidas pela Subsecretaria de 
Biblioteca . ............... . .... . 

Listagem de Protocolos: 
Enviadas à Seção de Contabilida-
de .. . .. . ...................... . 
Enviadas à Subsecretaria do Pa-
trimônio ................. .. ... . 
Enviadas à Subsecretaria de Bi-
blioteca ........ . ............ . . . 

Ofícios e Relatórios Elaborados: 
Ã Comissão de Programação Fi
nanceira do Ministério da Fazen-
da . .. . .................... . ... . 
Ã Secretaria do Planejamento .... . 
Informação de Saldos ........... . 
Distribuição da Receita Orçamentá-
ria recebida do Tesouro . ...... . .. . 
Acompanhamento da Despesa Men-
sal com o Pessoal .. . ..... . . .. . . . . 
Relatório Força de Trabalho .... . . 

83 
1.391 

402 
204 
86 

I 
9 
5 

13 
I 

99 
184 

2 
I 

I 
73 

24 
6 

147 
I 

2.480 
75 

1.603 

238 

1.410 

185 

280 

150 

36 

12 
15 

152 

li 

lO 
2 

d) SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO 

Compete à Subsecretaria, de acordo com o 
ar!. 91 do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, coordenar, orientar e controlar a 
execução do sistema de administração patrimonial 
do Senado, cujas atividades se relacionam, entre 
outras, com os processos de licitação, aquisição de 
material, controle e tombamento de bens e distri
buição de material. 

2. Os processos licitatórios e a aquisição de 
material obedecem às normas fixadas pelo Ato n9 

11, de 1978, da Comissão Diretora. 

3. Assim sendo, a Seção de Administração 
da Subsecretaria de Patrimônio, dentre as atribui
ções que lhe são inerentes, realizou: 

a) 226 convites a diversas firmas fornecedo
ras, em média, dez para cada convite, prevendo pa
ra o mês de dezembro a emissão de mais 20; 

b) 12 Tomadas de Preços para aquisição de 
material e mão-de-obra, sendo prevista uma con
corrência para construção da Casa de Máquinas e 
Central de ar condicionado; 

c) 21 Contratos de Manutenção (instruídos); 

d) I Contrato de Locação; 

e) 2.112 processos instruídos; 

f) 165 Cadastros de firmas diversas; 

g) 209 autorizações para confecção de uni
formes. 

4. Na realização de seus encargos, a Seção 
de Aquisição de Material processou: 

a) 2.625 notas fiscais encaminhadas à Subse
cretaria Financeira; 

b) 1.723 Ordens de Aquisição diversas, pre
vendo para o mês de dezembro, mais 150; 

c) 1.560 processos de fornecimento de mate
rial atendidos. 

5. A Seção de Controle e Tombamento de 
bens do Senado Federal, realizou: 

a) Boletins de Inclusão preenchidos e 
remetidos ao PRODASEN ......... . 

b) Boletins de Atualização ........... . 
c) Revisões em Gabinetes, Secretarias e 

Subsecretarias ................... . 
d) Emissão de listagem de tombamento 

em duas vias) ... . ................ . 
e) Fichas arquivadas ... . . . ...... .. .. . 
f) Môveis tombados . . ... ..... .. .. . .. . 
g) Material Elétrico . . ..... . . . .... . .. . 
h) Diversos ............... . ........ . 
i) Replaqueamento ................. . 
j) Transferências ................... . 
1) Bens em depósito para alienação ... . . 

2.500 
3.000 

78 

78 
2.500 
2.374 

96 
30 
lO 
65 

210 
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A Seção de Almoxarifado, no que lhe 
confere, atendeu às seguintes requisições: 

a) Gabinetes dos Srs. Senadores . . . .... . 
b) Secretarias . . . . . . ... . ...... ... ... . 
c) Subsecretarias ...... . ...... .. . ... . 
d) Orgãos Auxiliares . . . .. . ... .. . ... . . 

Uniformes 

1.716 
429 

1.768 
109 

a) Ternos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 
b) Camisas (azul e branca) ... . ..... . .. 1.197 
c) Conjuntos Safari .. .. ..... . . . .. . . .. 64 
d) Avental feminino . . . . . .. . . .. . . . . . . . 24 
e) Jalecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
f) Gravatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 
g) Sapatos (pretos e brancos) . . .. ...... 1.435 
h) Botas de borracha . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
i) Calça de tergal verão ... . . . .. . .. . . .. 148 
j) Capa de chuva . ......... . . ........ 117 
k) Blusa branca .... . . . . .. . . . ... ... . . 2 
I) Guarda pó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
m) Gorro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 21 
n) Paletó para garçon . . . ..... . . . .. . . . 2 
o) Meias . ........................... 1.134 
p) Macacão . . .... . .. .. . . ........ . ... 239 
q) Quepe para vigilante . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 
r) Túnica em tergal .................. 117 
s) Uniforme para copeira .... . .. .. . .. . 2 
t) Saia em tergal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
u) Toalha em tergal40x50 . . . . . . . . . . . . . 60 
v) Penteador em tergal verão .. ..... ... 12 

Máquinas Adquiridas 
IBM - Olivetti - Hermes Portátil (escrever) 
Sharp (calculadora). 

Adquiridas, porém não-entregues (OA 1.461 /78) 
Olivetti Logos-43 APD. 

Máquinas Distribuídas 
IBM - Hermes Portátil - Sharp Calculadora -
Olivetti (elétrica). 

Máquinas em Estoque 
IBM . 

Revisões 
IBM - Olivetti Manual- Olivetti Elétrica - Oli
vetti Calculadora - Remington Elétrica - Olivet
ti Manual - Remington Manual - Remington 
Elétrica - Programa 203 Olivetti - Cartão 
Magnético C-72 - Gestetner (Copiadora) - Ro
neo (Copiadora). 

e ) SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 

I) Seção de Arquivo de Proposições 
Proposições recebidas ... ..... .. . .... . 726 
Documentos diversos . . .. . .. ... . .. .... 104 
Boletim de Ação Legislativa (BAL / re-

cebimento) ......... . . . ... .. . . .. .. . . 
Minutas elaboradas (com indicação re-
missiva) ....... . . ..... ... .. .. .. . . .. . 
Fichas datilografadas em função dos 
documentos recebidos .. ... .. ... .. ... . 
Avulsos requisitados e atendidos . .. .. . . 
Termos de Arquivamento . .. .. . ...... . 
Informações em Termo de Arquiva
mento (inclusive indicando a falta de 
publicação de avulsos) .. . . . .. ... . .. .. . 
Documentos arquivados . .. ... .. .... . . 
Boletim de Ação Legislativa (BAL de 
Arquivamento) ... . ... . ....... . .... . . 
Xerox (de trabalhos e pesquisas da 
Seção) . . ..... . .. . . . .... ... ...... . . . 
Requisição de Proposições ..... . . . . . . . 
Anexações . .. . ... . .. .. . . .... ... . . .. . 
Documentos transferidos para a Seção 
de Arquivo Histórico . .. . . . .. .. . . . .. . . 
Requisições atendidas . ... .... . .. . .. . . 
Pesquisas atendidas .. .. . . . .. . . . 

2) Seção de Arquivo Histórico 
Proposições recebidas . .. ... .... . .. . . . 
Proposições restauradas ........ ..... . 
F olhas contadas ...... . . .. ... . .. . ... . 
Minutas elaboradas .. . ... . . . ..... . .. . 
Minutas conferidas ............ . . . .. . 
Fichas datilografadas . . . . . .. .... .... . 
Fichas auxiliares datilografadas . . ... . . . 
Fichas conferidas com as minutas .... . . 
Termos de Arquivamento preenchidos . . 
Fichas arquivadas .. ..... . .. . ....... . 
Novas guias di visionárias . . . . .. .. .. .. . 
Gavetas organizadas . .. . ........ .. . . . 
Documentos separados, classificados e 
arquivados ... .. . . .... . . . ... .. ..... . 
Documentos julgados de maior cunho 
histórico . . . .. . .. .. ..... . .. . ...... . . 
Objetos recolhidos à mapoteca ... . ... . . 
Xerox de pesquisas e trabalhos reali-
zados pela Seção ... .. ..... ... .. . ... . . 
Ofícios encaminhando pedidos diversos . 
Biografias pesquisadas (Senadores de 
1826-1970) ... ... . . .... .... .. . ...... . 
Biografias datilografadas .... . ... .... . 
Pesquisas realizadas nos Diários do 
Congresso sobre atuação de parlamen-
tares. Diários consultados . . . ... .... .. . 

3) Seção de Arquivo de Publicações 

Diários recebidos: DCN - I, DCN - 11 , 
DCN - Conjunta, DO - I, DO - 11 e Diário 
Justiça . . ......... .. ... . .. .. . ... . .. . 
A vulsos recebidos . .. ..... . ..... .... . 
Documentos recebidos na Subsecretaria 
Financeira: Contas pagas, notas fis
cais - 1974 e 17 pastas - Total 
de documentos 
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582 

1.082 

1.082 
2.169 

568 

134 
726 

582 

1.400 
46 

104 

653 
46 

449 

686 
686 

13.720 
657 
657 

1.971 
849 

2.820 
657 

1.810 
13 
9 

686 

23 
8 

2.246 
15 

200 
80 

724 

13.910 
44.710 

780 



Diârios fornecidos ... .. . . .. ...... . .. . 
Avulsos fornecidos . . .. ...... . ... .... . 
Diârios encaminhados para a encader-
nação (DCN-I1) .... . . . ..... .. .. .... . 
Diârios pesquisados . . ..... . . .. ... . .. . 
Diârios encaminhados à Grâfica do 
Senado Federal . . .... . .. ..... .. .... . . 
Diârios recebidos da . . Grâfica do Sena-
do Federal (84 volumes) ... .. .... ... . . 
Fornecimento de cópias em xerox às 
diversas Seções ....... . .. . ...... ... . . 

4) Seção de Admlillstraçio 
Oficios remetidos .. .... . . . . . ........ . 
Oficios recebidos ... . .... ... ........ . 
Comunicações à Subsecretaria de As-
tência Médica e Social : . ... ... . . . . . . . . . 
FreqUência de servidores elaboradas e 
enviadas à Subsecretaria de Pessoal . . . . . 
Requerimentos de funcionârios devida-
mente encaminhados ...... .. .. ...... . 

Setor de Biografias 
Biografias revisadas .. . . .. . . ... .. .... . 
Etiquetas rebatidas .. .. . . .. ......... . 
Fichas renovadas .. .. . . .... .. .. .. .. . . 
Recolocação de pastas biogrâficas com 
nova numeração .. .. . .... ... . . . ..... . 
Biografias de Suplentes que assumiram . . 
Biografias de Senadores falecidos . .. . . . 
Cópias de dados biogrâficos ... . . .. .. . . 
Biografias entregues através de requisi-
ções .. .... .... .. ...... .... .. .... .. . 
Biografias expedidas . ... . . . .. .. .... . . 
Fichârio de ex-senadores e suplentes 
(1945-1978) ..... . . . . . . . .. . .... . ... . . 
Fichâio de senadores falecidos 
(1948-1978) . . ......... .. ... .. ... ... . 

Setor de Arquivo Sigiloso 
Atas Secretas recebida.s .. . .. ... . . . ... . 
BAL de recebimento .. . ... . .. ... . . . . . . 
BAL de arquivamento .. .. . ... . .. .... . 
Fichas datilografadas, revisadas e ar-
quivadas ..... .. .. . .. . . ... ........ . . 
Termos de arquivamento . .. . . . ...... . 

Pastas contendo documentos referentes 
ao Projeto de Resolução n9 32/ 75 da 
Comissão Especial, incumbida da ins
trução do processo de perda do man
dato do Senhor Senador Wilson Cam-
pos ........ . ... .. . .. .. . ... . ....... . 
- Três envelopes contendo: 

I Fita minicassete original 
I Fita minicassete cópia da origi
nai e cópia da cópia limpa. 
I rolo contendo gravação de pro
nunciamento do Dr. Jeferson peran
te a Comissão Especial. 

4.805 
3.810 

6.790 
13.800 

3.500 

1.500 

24.396 

32 
27 

24 

44 

1i 

285 
165 
276 

216 
5 

92 
363 

315 
585 

158 

92 

23 
23 
23 

28 
23 

24 

Setor de VIsitas Ilustres ao Congresso 
Nacional 
Fichas revisadas, datilografadas e ar-
quivadas . .. . . .... . . . . . .. .. . . . . .. . . . 11I 
Pastas organizadas e arquivadas em 
caixas próprias ... .... . . . ......... . .. 11I 

Além dos trabalhos acima discriminados, a 
Subscretaria, através da Secão de Arquivo Históri
co e da Seção de Arquivo de Proposições, efetuou, 
entre outras, as seguintes pesquisas: 

I) Fotografias dos Senadore!>.do Império . 
2) Atuação parlamentar do ex-Senador Jo

ão Pacheco de Oliveira (anais pesquisados 1934-
1936). 

3) Senadores mineiros da República (1890 a 
1930). 

4) Dados bibliográficos do ex-Senador An
tônio Gonçalves Gomide. 

5) Resumo histórico do Senado e da atua
ção dos senadores sergipanos . 

6) Relação dos senadores republicanos 
(1890 a 1978). 

7) Relação dos Presidentes do Senado de 
1891 a 1978, com J respectivo período presiden
cial. 

8) Pequena biografia do Visconde de Mauâ 
(Irineu Evangelista de Souza). 

9) As primeiras ferrovias brasileiras (resu
mo histórico) . 

10) Interpretação paleográfica dos textos 
originais dos documentos referentes à Revolução 
Libera l de Minas Gerais e São Paulo (1841) . 

11) Pesquisa sobre a tramitação do projeto 
n:ferente ao Código C ivil. 

12) Pesquisa sobre a tramitação, inclusive 
com pareceres e debates do PLC nQ 75 / 64 que "ins
titui o sistem a para pro mover a construção de ha
bitações de interesse social" . 

O hall de entrada da Subsecretaria fo i adapta
do para pequenas exposições comemorativas das 
nossas principais da tas hi stóricas, destacando-se 
as seguintes: 

I) Transferênci a da Capital do Rio de 
Janeiro para o Plana lto Central - 21-4-1960. 

2) Abolição da Escravatura - 13-5-1888 . 
3) Independência do Brasil-7-9-1822. 

f) SUBSECRETARIA DE ANAIS 

I) Expedição 

Nesta 4' Sessão Legislativa Ordinâria da 8' 
Legislatura procedeu-se a volumosa remessa das 
publicações - Anais do Senado do Império, Ana
is do Senado, Resoluções do Senado Federal e De
cretos Legislativos - a autoridades e entidades 
brasileiras e estrangeiras, com natural divulgação 
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do nosso país por esta Câmara Alta, no Brasil e no 
exterior, a saber: 

a The Library of Congress Office, EUA; 
b) Assemblêias, Câmaras e Prefeituras; 
c) Universidades brasileiras; 
d) Casa Thomas Jefferson; 
e) Universidade de lllinois - University Li

brary - Urbana Champaign, EUA; 
f) Harvard College Library - Cambridge -

Massachussetts, UEA; 
f) Biblioteca da Universidade de Vale, New 

Haven - Conecticut, EUA (Anais do Senado 
Federal), por solicitação especial da Embaixada 
do Brasil em Washington; 

h) Biblioteca Nacional dos Estados Unidos; 
I) Ministêrio Público Federal, Procuradoria 

da República no Estado de Pernambuco; 
j) Gabinetes dos Exmos. Srs. Senadores; 
k) Gabinetes dos Exmos. Srs. Deputados; 
I) Biblioteca da Câmara dos Deputados; 
m) Biblioteca do Senado Federal; 
n) Gabinetes dos Diretores das Secretarias e 

Subscretarias e Assessores do Senado Federal; 
o) Bibliotecas e professores dos estados, 

arquivos históricos, etc. 

Para as entidades e autoridades aqui 
mencionadas foram remetidas, no ano de 1978, as 
seguintes publicações, em números globais, atê o 
presente momento: 

a) Anais do Senado - 2.815 exemplares 
b) Decretos Legislativos - 1.818 exemplares 
c) Resoluções do Senado Federal - 260 

exemplares 
d) Anais do Senado do Impêrio do Brasil -

2.625 exemplares 

Foram publicados no período e distribuídos 
15 exemplares de Anais do Senado, correspon
dentes aos meses de agosto de 1977 a junho de 
1978; 3 de Decretos Legislativos, de 1971 a 1973; 
18 de Anais do Impêrio, de 1843 a 1845 e 1848. 

1) Seção de Indexação e 
Controle Editoria' 

Foram elaborados por esta seção 56 índices e 
sumários, assim distribuídos; 

a) Anais do Senado do Impêrio do Brasil -
30 volumes 

b) Anais do Senado - 20 volumes 
c) Anais do Congresso - 2 volumes 
d) Decretos Legislativos - 3 volumes 
e) Resoluções do Senado Federal- I volume 

3) Seção de Revisão 

Esta seção se ocupou, em caráter excepcional, 
da preparação de originais dos Anais do Império 
do Brasil, dando forma gráfica às cópias microfil
madas das sessões correspondentes a 19 anos do 

século passado, perfazendo, além dos originais ini
ciados em 1977, um total de 15.637 laudas (60 
volumes). 

Resumo das matérias revisadas, entre 25 de 
novembro de 1977 e 28 de novembro de 1978: 

- Laudas revisadas: 1.724 
- Paquês revisados: 2.831 
- Páginas revisadas: 7.257 
- Matêrias em andamento no período: 96 
- Materias ainda em andamento: 36 (31 no 

Centro Grâfico; 5 na revisão) 
- Matêrias enviadas a imprimir (revisão 

final): 29 

Das 31 matêrias que ainda estão em an
damento no CEGRAF, 22 se referem a Anais do 
Senado de 1965, 1973 e 1974, num total de 34.362 
laudas, e com o processo de composição ainda por 
iniciar-se. Dos 4 volumes em andamento desses 
Anais, apenas I enviado a imprimir. 

Das demais matêrias em andamento, 22 são 
de Anais atuais (1977 e 1978), inclusive da recêm
iniciada publicação dos Anais do Congresso, a 
partir de setembro, estando a revisão em dia atê 
outubro (15 volumes enviados a imprimir). 

Está tambêm atualizada a revisão das 
coleções Decretos Legislativos (4 volumes a 
imprimir e 3 em andamento) e Resoluções do 
Senado Federal. 

Foram ainda revisados e enviados a imprimir 
4 avulsos de vetos presidenciais. 

Foi feita tambêm revisão de 6 volumes dos 
Anais do Senado do Império, 5 dos quais na fase 
final , bem como de trinta índices dos mesmos. 

g) SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS 
ESPECIAIS 

I. Seção de Administração 

Ofícios diversos recebidos. . . . . . . . . . . . . . .. 431 
Ofícios diversos expedidos .......... . . ... 167 
Ofícios recebidos do 19-5ecretário .... . .. .. 5 
Ofícios enviados ao 19-5ecretário . . . . . . . . . . 15 
Ofícios recebidos do Diretor-Geral . .... ... 12 
Ofícios enviados ao Diretor-Geral . . . . . . . . . 189 
Requerimentos expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Requerimentos recebidos ..... . . . ........ 8 
Memorandos reCebidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Memorandosexpedidos . .... . . . ... ...... 48 
Circulares recebidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Sessões extraordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 
Freqüências dos servidores estatutários 

(mapas) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Freqüências dos servidores CLT (mapas) . . . 48 
Horas extras estatutários (mapas) ......... 12 
Horas extras CLT (mapas) . .. .. .... ..... . 12 
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Pedidos de material de expediente . .. . . . ... 48 
Pedidos de material de manutenção . . . . . . . . 12 

Memorandos recebidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Sessões extraordinárias . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 \O 
Horas extras CLT (mapas) .. . ... . ........ 12 
Horas extras - Obra (mapas) . . .... ... . . . 24 

Z. Seçio de Obras Fraqüência - Estatutário. . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Fraqüência - CLT ................. . . . . 24 

Setor burocrático Ponto diário - Obra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Pedido de material de expediente . . . . . . . . . . 58 

Ofícios recebidos ... .... ... ..... .. . . . . . . 32 Requerimento expedido .. . ... ... ..... . .. 12 
Ofícios expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 550 Ordem de serviço recebida .. . . . ......... . 43 
Memorandosexpedidos .. ...... .. . . ..... 30 Ordem de serviço expedida . . . . . . . . . . . . . . . 78 

OBRA 

Reforma e Reambientação do Plenário. 

Reforma geral da Galeria. 

OBRAS EXECUTADAS 

Reforma geral no Gabiente do Sr. Presidente do Senado 
Federal. 

Reforma geral no Gabinete do Sr. Vice-Presidente do Senado 
Federal. 

Reforma geral na Secretaria-Geral da Mesa - Senado Federal. 

Reforma geral no Gabinete do Líder da Maioria - Senado 
Federal. 

Reforma geral da Barbearia. 

Reforma parcial na Taquigrafia. 

Reforma na Sala de Avulsos. 

Reforma na Seção de Sinopse. 

Reforma no Jardim da Presidência. 

Reforma no Gabinete do Senador Cattete Pinheiro 

Reforma no Gabinete do Senador Dinarte Mariz 

Reforma parcial da Subsecretaria de Assistência Médica . 

Reforma no Café dos Senhores Senadores. 

Reforma no Protocolo Legislativo . 

Estacionamento do Serviço Médico. 

Reforma no Banheiro do Plenário. 

Reforma no Comitê de Imprensa 

Reforma no Banheiro do Salão Negro 

Reforma no Gabinete n9 9 

Reforma e Construção do Serviço de Segurança - Subsolo 

Construção da Academia - Serviço de Segurança - Subsolo 

Reforma no Jardim. 

Reforma no Restaurante dos Senhores Senadores. 

Reforma no Jardim do PRODASEN. 
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LOCAL 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco " A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 



OBRA 

Reforma e Construção do Almoxarifado do Patrimônio ~ 
Subsolo. . 

Estacionamento. 

Reforma no PRODASEN. 

Construção e Reforma na Central de Lanche - Subsolo. 

Reforma na Seção da Confederal- Subsolo . 

Construção da Seção de Encadetnação 
- Subsolo. 

Reforma nos Banheiros - Térreo 

Edições Técnicas 

Reforma no Gabinete do Senador Teotônio Vilella. 

Reforma no Gabinete do Senador Lãzaro Barbosa. 

Reforma no Gabinete do Senador Magalhães Pinto. 

Reforma no Gabinete do Senador Luiz Viana . 

Reforma no Gabinete do Senador Hugo Ramos. 

Reforma no Gabinete do Senador Leite Chaves . 

Reforma no Gabinete n9 04. 

Reforma no Gabinete n. li. 

Reforma da Assessoria. 

Reforma da Subsecretaria de Comissões. 

Reforma na Casa de Mãquinas - Subsolo. 

Reforma na SUSTEL. 

Reforma na Sala dos Motoristas - Subsolo . 

Reforma no Gabinete do Senador Paulo Brossard. 

Reforma no Gabinete do Senador Milton Cabral. 

Reforma na Tubulação do PRODASEN . 

Reforma na Sala do Mestre-de-Obras - Subsolo . 

Reforma na Subsecretaria de Orçamento . 

Reforma no Setor de Bombas no Subsolo. 

Reforma na Rede de Esgoto . 

Pintura na Rampa do Anexo 11 para o Edifício Principal. 

Estacionamento. 

Reforma Geral. 

Reforma na Seção de Transporte. 

Reforma na Marcenaria. 

Reforma no Almoxarifado - S.O. 

Reforma no Gabinete do Diretor da Subsecretaria de Serviços 
Gerais - 2. andar. 

Reforma no Gabinete do Direto;~eral - 3. andar. 

Reforma na Subsecretaria Financei~- 6. andar. 
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LOCAL 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo fI 

Bloco " A"- Anexo 11 

Bloco " A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo I I 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo Ii 

Bloco "A" - Anexo li 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Garagem Oficial. 

Garagem Oficial 

Garagem Oficial 

Garagem Oficial 

Canteiro de Obras 

Anexo I. 

Anexo I 



OBRA 

Reforma na Subsecretaria de Patrimônio - 89 andar. 

Reforma no 139 andar. 

Reforma no 109 andar. 

Reforma no 189 andar. 

Reforma no 209 andar. 

Reforma no 21 9 andar. 

Reforma no 229 andar. 

Reforma no 249 andar. 

Reforma no 279 andar - PRODASEN. 

Reforma no 189 andar - Microfilmagem. 

Reforma nos Banheiros Privativos. 

Reforma no Jardim em frente ao Anexo I 

Reforma na Seção de Instalações Prediais - Subsolo . 

Reforma Geral no Subsolo . 

Reforma nos Banheiros do 49,89 e 279 andares. 

Reforma na Assessoria da Marinha - 259 andar. 

Construção do Canteiro de Obras. 

Construção do Tapume. 

Rede Pluvial - Estacionamento. 

Reforma nos Blocos Residenciais dos Senadores - C - D e G. 

Colocação de cerâmica no Ap. Funcional do PRODASEN 

Reforma geral na residência oficial do Presidente. 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

Anexo I 

LOCAL 

Bloco "B" - Anexo lI. 

Bloco "B" - Anexo lI . 

Bloco "B" - Anexo 11. 

SQS -309 

SQS-305 - BI. "A" - Ap. 403 

Península dos Ministros 

SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS 

Colocação de 80m ' de papel decorativo. 

Colocação de tapete. 

Sistema de exaustão - instalação. 

Colocação de 300m' de gesso. 

Diversas 

Diversas 

Diversas 

OBRA 

SERVIÇOS DIVERSOS 
PREVISÃO PARA 1979 

LOCAL 

Diversos Setores 

Diversos Setores 

Diversos Setores 
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Subsecretaria de Taquigrafia 

Subsecretaria de Taquigrafia 

Setor de encadernação -
Bloco A - Anexo II 

Diversos setores 

ESPECIFICAÇÃO 

4.000 m' de Pintura 

400 m' de Gesso 

2.000 m' de Tapete-Carpete 



OBRA EM EXECUÇÃO 

OBRA 

Reforma no Gabinete do Senador Arnon de Mello 

Laboratório Fotográfico 

Reforma no 49 Andar 

Reforma no 59 Andar 

Reforma no 99 Andar 

Reforma no 119 Andar 

Reforma no 129 Andar 

Impermeabilização da Caixa D'água - Residência Oficial 
Presidência 

PROJETOS EXECUTADOS 

PROJETO 

Reforma nas Jardineiras 

Detalhe da cortina lateral da rua ao lado do Serviço Médico 

Barbearia 

Reforma da Taquigrafia e Sinopse 

Casa de Máquinas 

Central de Lanche - Subsolo 

Academia - Segurança - Subsolo 

Administração - Segurança - Subsolo 

Estacionamento - Subsolo 

Rede Pluvial 

Levantamento Topográfico - Galeria 

Adaptação da Subsecretaria de Orçamento 

Adaptação do Gabinete Diretor da Assessoria 

Adaptação do Gab. Dr. Luiz Fonseca - Assessoria 

Adaptação do Gabinete do Senador Gilvan Rocha 

Adaptação do Gabinete do Senador Teotônio Vilela 

Adaptação do Gabinete do Senador Lenoir Vargas 

Banco do Brasil 

Depósito da Subsecretaria de Patrimônio - Subsolo 

Museu 

Encadernação - Subsecretaria de Edições Técnicas - Subsolo 

Hall de entrada de acesso dos Senhores Senadores - Subsolo 
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LOCAL 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Península dos Ministros 

LOCAL 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Edifício Principal 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" -Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo II 

Bloco "A" - Anexo II 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco "A" - Anexo 11 

Bloco" A" - Anexo 11 

Bloco " A" - Anexo II 

Bloco " A" - Anexo 11 

Bloco " A" - Anexo II 



PROJETO 

Reforma do Banheiro do 49,89 e 279 Andar 

Estacionamento 

Reforma do Subsolo 

Remanejamento do 289 pavimento 

Reforma das instalações elétricas dos 28 pavimentos 

Poço dos elevadores 

Refeitório dos motoristas 

Estacionamento 

Adaptação da Seção de Administração 

Cerca 

Estacionamento 

Caixa D'água 
Reforma da garagem da residência oficial dos Srs. Senadores 
- Blocos: C, D e G 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

Anexo 

LOCAL 

Garagem Oficial 

Garagem Oficial 

Garagem Oficial 

Res. Oficial - Presidência 

Res. Oficial - Presidência 

Res. Oficial - Presidência 

SQS 309 

OUTROS PROJETOS EXECUTADOS 

Casas do Senado - Tipos A-B-C 
Estudo para Bloco de Apartamentos - Senado Federal 
Hospital- Ambulatório 
Adaptação do Projeto Original da Marcenaria 
Levantamento Topográfico 

RESUMO GERAL DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA 

LOCAL 

JANEIRO 

FEVEREIRO .. ... ... . .... .. .. . 

MARÇO ... .. .. . .... . . . . . . ... . 

ABRIL ... . . ... . ............ . . 

MAIO .. ..... . .. . .... ........ . 

JUNHO . . . . . ......... .. ... .. . 

JULHO ... ... .. . . .. . ... . . .. . . . 

AGOSTO .. .. .... . ........... . 

SETEMBRO ... . ...... . .. . ... . 

OUTUBRO-1'QUINZENA . . . 

TOTAL . ........ . . . .... . . . 

MATERIAL 

71.171,35 

114.587,47 

104.790,55 

176.633 ,90 

179.172,51 

116.031,54 

191.577 ,31 

146.291,31 

264.430,82 

74.573,00 

1.439.259,76 
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MÃO-DE-OBRA 

160.938,47 

263.155,57 

282.874.44 

259 .354,40 

263.202,00 

237.678,40 

229.483,94 

237 .990,30 

216.602,00 

109.270,00 

2.605.549,52 



3. Seção de Instalações 
a) Instalações Industriais 

Setor Burocrático 
Ofícios expedidos (inclusive pedidos de 

material) ........................ . 
Ofícios recebidos ... . . ... . ..... ... .. . 
Requerimentos expedidos .. .... . .... . . 
FreqUências (mapas) . .. . .. ... . . .... . . 
Horas extras (mapas) ........... .... . . 

Setor Técnico 
USINA GERADORA "A" 

Montagem Diversas (quadro de distribui-
ção) . ...... ........ . .. . .. . ...... . 

Manutenção Geral ............ . ..... . 
Atendimento por falta de energia da CEB 
Revisão Geral nos 6 Grupos Geradores . 
I nstalações Elétricas .... ............ . 
Manutenção em circuitos elétricos .... . . 

USINA GERADORA "B" 
Central de Insuflamento (operação) . ... 

SUBESTAÇÃO DO ANEXO 11 
Revisão Preventivas .. .. . .. . .. . ... .. . . 

SUBESTAÇÃO DO ANEXO I 
Manutenção Preventiva ..... . ....... . 
Montagens de circuitos ...... . . ..... . . 
Testes Operacionais . ..... .. .... .. ... . 

CENTRAL DE AR CONDICIONADO 
Anexo I 

Atendimentos ...... .. .. ...... . 
Lâmpadas Fluorescentes de 4'0 W (unid.) .. 
Tectil (I) ......... . ... . ........ . .... . 
Spray Whit Lub (I) .. . .... .. . .. . .. ... . 
Fita Isolante (rolos) ..... . .. . . .. . .. .. . 
Partington PE 1.000 (I) .. . .. .. . . .. .... . 
Partington Protector (I) . . .. .... . .. ... . 
Estopa (k) ............. . .. .. . ...... . 

Anexo IJ 
Atendimentos ...... ........ ..... ... . 
Lâmpadas fluorescentes de 40 W (unid .) . . 
Spray Whit Lub (unid .) ... . ....... .. . . 
Fita Isolante (rolos) .. ............... . 
Partington PE 1.000 (I) ....... . .... . . . 
Partington Protector (I) . .. . ......... . . 
Estopa (k) .... . .. . . ........... . .. . . . 

b) Instalações Prediais 
Setor Burocrático 
Ofícios diversos recebidos . .. . ..... .. . . 
Ofícios diversos expedidos .... . ...... . 
Sessões extraordinãrias . .. ........ . . . . 
FreqUência dos servidores estatutãrios .. 
FreqUência dos servidores CLT ..... . . . 

47 
16 
3 

24 
12 

3 
40 

210 
8 

100 
208 

75 

150 

200 
42 

410 

200 
40 

2 
15 
20 

400 
2.000 

60 

220 
30 

6 
30 

500 
2. 500 

75 

6 
98 

210 
24 
24 

Pedidos de Materiais de expediente .... . 
Horas extras (estatutãrios e CLT) . .. .. . 
Chamados para manutenção . .... .... . 
Instalações (relação anexa) ......... . . . 

APARELHOS INSTALADOS 
Bebedouros "Indaiã" .. . .. . .. ... ... . . 
Geladeiras ..... . ...... ....... .... . . . 
Mãquinas de café .......... ..... .... . 
Máquinas duplicadoras "Xerox" ...... . 
Torneira elétrica . .. . ... . ......... ... . . 
Ventiladores .... .. ..... .... .... .. .. . 

4) Seção de Manutenção de Bens 
Móveis e Imóveis 
Setor Burocrático 
Ofícios diversos recebidos 
Ofícios diversos expedidos ........... . 
Requerimentos expedidos .. ... . .. .... . 
Memorandos expedidos .. . . ......... . 
Memorandos recebidos ....... . .... . . . 
Circulares recebidas . ..... .. . .... . .... . 
Sessões extraordinãrias ...... ... ... .. . 
FreqUências dos servidores estatutários . 
FreqUências dos servidores CLT . . .... . 
Horas extras .... .. . .. .. . ..... .. .... . 
Pedidos de materiais de expediente 

Setor de Marcenaria 

Serviços Executados: 

12 - Caixas pf embalagens medidas diversas. 

8 
24 

1.275 
37 

4 
1i 
15 
3 
I 
3 

30 
187 

3 
3 

14 
3 

210 
48 
48 
12 
6 

I - Estante de 2,84 x 3,63 m cf caixas, portas 
e 24 prateleiras. 

6 - Caixas pf embalagens medidas diversas . 
I - Prateleira . 
5 - Serviços de encabeçamento de prateleiras. 

Colocação de rodapés de mogno. 
I - Divisória cf portas. 
I - Divisória de madeira. 
S - Armãrios em jacarandã cf portas e gave-

tas. 
5 - Prateleiras . 
3 - Prateleiras. 
8 - Caixas pf embalagens de 60 x 53 x 58 em. 

1i - Caixas pf embalagens medidas diversas. 
Colocação de 31 ,30 m de ripas de mogno. 

I - Armãrio em fórmica branca cf 4 portas. 
I - Armãrio em fórmica branca cf 3 portas e 

3 gavetas. 
I - Armário para pia em fórmica branca . 
I - Armãrio pf copa cf 4 portas. 
I - Armário cf 3 portas e 2 gavetas . 
4 - Cabides de pé. . 
I - Quadro negro de 1,53 x 0,83 x 0,002. 
I - Cabide pf roupas . 
I - Caixa de 2,20 x 0,90 x 0,30 m pf engraxate. 

Colocação de armãrios. 
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I - Porta laminada em fórmica de 1,20 x 0,70. 
Colocação de fechos imantados em armá
no. 

I - Tábua de passar roupa. 
Colocação de dobradiças em portas. 
Colocação de fechaduras em armários. 
Colocação de fechaduras em armários de 
pia . 

I - Mesa laminada em fórmica e 2 bancos 
de 1,80 m com pés torneados. 

I - Prateleira de 0,76 x 0,64. 
I - Cabide cf 8 paus e colocação de fechadu

ras em armários. 
I - Armário de pia. 
2 - Portas laminadas em fórmica de 0,98 x 0,80 

e 0,78 x 0,56. 
Colocação de fechaduras em armários de 
pia. 

I - Mesa para telefone. 
Colocação de fechaduras em armários. 

I - Estante c/ 4 portas e prateleiras . 
Colocação de portas e prateleiras em ar
mários. 

I - Mesa em embuia de 0,69 x 0,42 x 0,80. 
Colocação de portas e prateleiras em ar
mários. 

I - Mesa de 0,79 x 0,45 x 0,80 em embuia. 
Colocação de fechaduras em armários de 
pia. 
Colocação de portas. 

2 - Armários de 0,80 x 0,62 x 0,30. 
Colocação de portas e prateleiras em ar
mários. 
Colocação de molas Coimbra em portas. 

4 - Cavaletes e colocação de molas em portas. 
2 - Paus para cabide e confecção de canale

tas para fios telefônicos. 
Reforma em 4 caixas de som. 
Colocação de quadros em paredes. 

2 - Cavaletes. 
2 - Estantes de 1,35 x 1,07 x 0,35 m. 

Colocação de fechadura em armário de 
pia. 

I - Balcão em fórmica e I armação p/ vidros. 
I - Estante de 4,50 x 0,45 x 0,30 m. 
I - Estante de 4,00 x 0,85 x 0,30 m. 
I - Mesa para máquina de escrever. 
2 - Caixas p/ embalagem. 
I - Banco p/ entalhador. 

Colocação de fechadura em porta de co
pa . 

I - Armação para vidros. 
Colocação de fechaduras em porta de es
tante. 
Montagem de estante. 

I - Armário guarda-roupa cf 12 portas, me-
dindo 2,20 x 1,95 x 0,50 m. 

I - Balcão cf prateleiras e 4 portas. 
I - Balcão cf prateleiras e 23 portas. 
I - Mastro p f bandeira cf 1,90 m de altura. 
2 - Caixas de 2,20 x 0,24 m. 
2 - Caixas de 2,20 x 0,24 m. 
I - Porta laminada em jacarandá. 
2 - Mastros pf bandeira. 

Colocação de portas em armário de pia. 
Colocação de mola em porta. 
Colocação de fechadura em 1 porta. 
Colocação de suportes em quadros e di
plomas. 
Colocação de placas em caixas de incên
dio . 
Colocação de cabides. 

I - Tampo de mesa em fórmica medindo 
0,63 x 0,63 x 0,002 m. 

I - Quadro pf chaves cf portas 
0,43 x 0,35 x 0,008 m. 

4 - Caix-as c/ tampa medindo 0,17 x 0,17 x 0,17 m. 
Colocação de 3 quadros. 

I - Divisória la minada em fórmica. · 
I - Armário pf pia cf 4 portas e prateleiras 

em fórmica cf 1,93 x 0,88 x 0,52 m. 
3 - Armários duplos embutidos pf roupa. 
I - Sapateira. 
3 - Armários de lavatório pf banheiro. 

Resturação de 2 armários embutidos. 
I - Prateleira. 
2 - Móveis pf som. 
I - Armário pf louças. 
3 - Estantes p/ livros de 4,00 x 3,00 trabalha-

da. 
2 - Dobradiças 51 x 2. 
8 - Parafusos 3,2 x 22. 
5 - Peças de mogno com 160 x 5x 3 em. 
I - Peça de mogno cf 120 x 45 x 2,5 em. 

Arremates para vidros. 
4 - Pés torneados para mesa. 
3 - Bancos redondos de 45 x 30 cm. 

Colocação de trincos em portas. 
I - Porta com 8 almofadas medindo 1,85 x 1,00 m. 
I - Mesa laminada em embuia cf 

0,69 x 0,42 x 0,80 m. 
Confecção de uma porta. 
Confecção de uma porta com marcos e 
bandeirola. 

7 - Caixas para embalagens. 
Montagem de uma estante. 

4 - Caixas com tampas. 
I - Tampo de mesa laminado em fórmica de 

0,63 x 0,63 m. 
Colocação de quadros em paredes. 
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G . 5.1.2 - SECRETARIA LEGISLATIVA 

Oficios recebidos .... .. ..... . . . ... .. . 
Oficios expedidos ..... ... .... ... .... . 
Memorandos de Comissões Mistas .... . 
Expedientes Protocolados .. . .. ... .... . 
Oficios e requerimentos recebidos para 
encaminhamento: 
Subsecretaria de Ata . . . . ..... .. . . . . . . 

a) GABINETE 

28 
27 

125 
375 

12 

Subsecretaria de Comissões . ..... .. . . . 

Subsecretaria de Taquigrafia .. .... . . . . 
Parecer do Conselho Administrativo 
Boletim de Freqüência: 

CLT . .. .. . ...... . ... . . . ..... . . ... . . 

Estatutãrio ...... ... ......... ... . .. . 

b) SUBSECRETARIA DE COMISSOES 

1 - Serviço de Comissões Permanentes 
--

1:1 I o MA T E R I A 5 ~ .. cu I,I)CU cu ~ 

o'" '" .. .~ 

101 

103 
3 

22 

22 

Jr~-~ .1'" o", "i IU+-I .~ .... .~ '" o:: I: VI V u APRECIADAS PE/IilENlCS ::I "'" > ~.... v ~ g S .ai " B ," 
'" .. o !5 '" .. ~ "'I! ';::'ll '2 '2 '" Si .... ... .... .~ '" ,~ l!l ~ , 
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Agricultura II 27 01 04 - - - - - 05 352 22 08 02 32 05 01 06 

Assuntos Regionais 03 03 - - - - 01 - - - 04 . 02 - - 02 01 - 01 

Constituição e Justiça 45 679 - 25 40 22 45 15 32 60 25 72 154 25 551 375 12 387 

Distrito Federal 10 22 - 01 - 02 02 02 - 03 03 22 - - 22 - - -
Economia 21 154 01 09 18 04 22 95 01 04 403 ~26 14 05 14 30 - 30 

Educação e Cu! tura 13 42 02 06 09 - 01 - 01 12 912 25 16 01 42 12 04 16 

Finanças 21 151 - 05 05 03 06 11 02 15 02 57 19 04 80 08 01 09 

Legislação Social 06 92 - 08 18 - 05 - 01 - - 30 30 - 60 06 05 11 

'finas e Energia 06 06 03 - - 01 - - - - 906 04 01 01 06 04 - 04 

Redação 85 191 - - - - 02 - - - 0.1 1"90 - - 90 - 01 01 

Relações Exteriores 16 39 01 01 - - 01 - - II 03 39 - - 39 03 - 03 

Saúde 06 19 - - - - - - - 05 02 07 09 - 16 03 03 06 

Segurança Nacional 03 05 - - - - - - - 10 05 05 - - 05 03 02 05 

Serviço Público Civil 13 28 - 04 01 - 33 - - - - 26 06 - 26 04 - 04 

,~Jan.portes . Çomunica-
ões e Obras Publicas 08 44 - - - - 02 - 02 02 02 17 20 05 42 04 01 05 

T O T A L 267 1502 08 63 91 32 100 123 39 127 2620 944 277 43 125t 458 30 489 

- 249 -



Conferências realizadas pelo Serviço de Comissões Permanentes 

Conferencistas Data 

Senador Virgílio Távora 
TEMA: "Energia Nuclear no Brasil" - Comissão de Minas e Energia . 05-04-78 

Diplomata Ramiro Elysio Sarl!-iva Guerreiro - Embaixador junto à República Francesa 
- Comissão de Relações Exteriores. 11-04-78 

Dr. Ariovisto Marcos de Almeida Rego, Presidente da Caixa Econômica Federal. 
TEMA: "A Situação Financeira da CEF e as razões que motivaram a interrupção das 
suas operações de Financiamento" - Comissão de Economia. 12-04-78 

Senador Virgílio Távora e Professores José Goldemberg, José Carlos de Azevedo e Luís 
Carlos de Moura Miranda, da Universidade de São Paulo, U niversidade de Brasília e 
Universidade Estadual de Campinas, respectivamente. 
TEMA: "I' Mesa Redonda Sobre Política Nuclear Brasileira" - Comissão de Minas 
e Energia. 

Prof. José Carlos de Almeida Azevedo, Reitor da Universidade de Brasíl ia. 
TEMA: "Projeto Educação" - Comissão de Educação e Cultura. 

Dr. Osvaldo Pontes, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Se
cas. 
TEMA: "O Trabalho do DNOCS e o Programa de Irrigação do Nordeste Semi-ári
do" - Comissão de Agricultura. 

Pro f. Lafayete de Azevedo Pondé, Presidente do Conselho Federal de Educação. 
TEMA: "Projeto Educação" - Comissão de Educação e Cultura. 

Dr. José Walter Bautista Vidal - Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério 
da Indústria e do Comércio . 
TEMA: "O Ãlcool como Fonte Altemativa de Energia" - Comissão de Minas e Ener
gia. 

2. Serviço de Comissões Mistas, Especiais e de Inquérito 
SINTESE DOS TRABALHOS REALIZADOS 

I. Comissões Instaladas ... . .... .... . ..... . . . ........ ... . .. .. . . ..... ... . ...... ... . . 
2. Pareceres Proferidos .. ... .... ....... .. .. . . . ...... ... ... . . ..... ....... . . .. . ... .. . 
3. Reuniões Realizadas . . , . . . . ....... .. .... . .... .. .... ....... . ... ...... . .... .. .. . . . 
4 . Membros das Comissões . ... ... .. ... ..... ..... . .. . ..... . . ... .. ... .. . . .. . .. ..... . 
5. Avisos Encaminhados aos Srs. Membros das Comissões ... . . . . .. . . ... .... . ... . . . .. . . . 
6. Emendas Recebidas ... . . . .. . . ....... ... . . ... .... ... . . ... .. ...... ... .. . ... . . . .. . 
7. Atas Publicadas . .. .. . . . ... . .. . .. . . . ........ ... ........ . . . . . . . . .. . .... ... . . . . . . . 
8. Ofícios Remetidos ... . .. .. . . ... . ... ... .. .. . .. ....... . . .... .. .. . .. . . .. ... ..... .. . 
9. Vetos .. . .. . ... ... ... . .. ..... . ..... .. .... . . . ... . ... ... .. . ....... . ... . ... .. .. . . 

10. Convites Expedidos .. . .. . .. . ... .. ... . . . ........ . ..... .. ... . . .. .... . .... . . . . .. . . 
11 . Requerimen tos . . .. .. . . .... . .......... . .. . .... . .... .. . ....... . .... . .. ... . . . 
12. Depoentes que Compareceram à CPI sobre o Acordo N uclea r BrasIl-Alema nha: . .. ..... . 

Drs. Arnaldo Barbalho, Paulo N . Bapt ista, Ublraja ra Cabral, AntonIo de Padua Seixas, 
Fernando Candeias , Licínio Marcelo Seabra, Anton io Carlos F. Maga lh ães, Fran klin Fernan
des e Luiz Claudio Maga lhães. 

TOTA L GERAL . ....... . . .. . .. ....... . . . ...... . ... .. . .. ... . . . .. . . . .... . .. . . . . 
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03-05-78 

11-05-78 

16-05-78 

18-05-78 

28-06-78 

124 
110 
239 

2.204 
6.198 

324 
288 

49 
4 

3.000 
I 

9 

12.550 



3. Seção de Administração 
SINTESE DOS TRABALHOS REALIZADOS 

Oficios 

1. Diretor-Geral 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

lO. 

Primeiro-Secretário . .. . ... .. .. .. . ........ . ...... . . . 
Secretaria Administrativa . ... . . .. . . .. .. . . . .. . . .. ... . 
Secretaria Legislativa . . .... . . .. .. . . .. .... ...... .... . 
Subsecretaria de Assistência Médica e Social . ...... ... . 
Subsecretaria Financeira ....... .. . ...... ... . .. .. . . . . 
Subsecretaria de Patrimônio . ... . .... .. . . . . . . . . .... . . 
Subsecretaria de Pessoal .... . .. . .. .. . . .. .. . . . ... .. . . 
Subsecretaria de Taquigrafia ... .. ... . . . .. . .......... . 
Outros Trabalhos . .. . . .... . ...... . ... . .... ..... . .. . 
TOTAL GERAL .. . . .. ..... . . . . ........ . ....... .. . 

4. Seção de Mecanografia 
SINTESE DOS TRABALHOS REALIZADOS 

Designação das Comissões 

Expedidos Recebidos 

36 7 
2 3 
2 

2 
3 6 
8 

19 
5 3 

23 
2 53 

100 74 

1. Agricultura . .. . ... .. ... .. .. . ... .. . . .. . .. ... . ... . . . . . . ... . . . . . .. .... . . . . . . 
2. Assuntos Regionais .. . . ... . ..... . . ...... . . .. . .. . . . . .. .. ...... ... . . .... ... . 
3. Constituição e Justiça . ... ..... . . . ...... ... .. .. ..... . . ... . . ..... . ..... . ... . . 
4. Distrito Federal .... . . . . .. . . .... .. . .. . .. .... . . .. ..... ... . . .. . . .. . . . .. . .. . . 
5. Economia . . . ..... .. . . . .. . . .......... . .... . .. ... .. . .... . .. ......... . .. . . . 
6. Educação e Cultura . ...... . . .. .. . . . .. .. . . . . ...... . . ...... . .... . .. .. .. . ... . 
7. Finanças . . . . . .. ... ..... . .. ......... . . . . .. ... .. ........ . .... . ........ ... . 
8. Legis lação Social .. ... . . . . . . ..... . . . .... . . ... . . . .. .. . .... . . . .. .. .. .. ... . . . 
9. Minas e Energia .. . .... ... . . . . . .... . . . ........... . ..... . .. . .... . ... . .. . .. . 

10. Relações Exteriores .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .... . ... . ..... . .. . . . . .. . ... .. . 
11. Saúde . . .. . .. ... .. . .. . . . . . . ... ........ . .. . . .. .. . .. . ... .. .... . . ... . . . . ... . 
12. Segurança Nacional . . . .... .. ... . . .. ... . . .. . ... . . .. ......... . . .. .. .. . . . ... . 
13 . Serviço Público Civil ......... . . . . . . ... . .. . . .... . . . . . .. . . . . .. . .. .. ..... .. . . 
14. Transportes, Comunicações e Obras Públicas .... . ....... . ........... . ........ . 
15 . Mistas .... .. . .... .................... . ...... . ....... .... ..... . . ..... . .. . 

TOTAL GERAL .. . . . ... . . .. .. ... . . .... . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . . . 

Setor de Xerox 
TRABALHOS EXECUTADOS - MARÇO A JUNHO 

Março Abri l Maio Junho 

Gabinete do Diretor .. . ... . . .. 1.234 803 973 390 
Comissões Permanentes . . ..... 26.235 36.901 35 .278 23.946 
Comissões Mistas ............ 13 .008 12 .081 20.994 7.846 
Administração (A vu1sos) ... . .. 2. 127 1.914 1.446 997 
Mecanografia .. . . .. . . .. .... . . 120 199 1.569 885 
Registro e Acompanhamento . .. 3.263 1.878 2.470 1.448 
Senhores Senadores .......... . 2.630 3.970 5.742 4.570 
Assessoria .. . ........ ... . ... . 5.074 3. 11 0 3.746 978 
Orçamento ... . . .. .... . . .. . . . 747 654 470 560 
Ata . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 650 570 740 34 1 
Secretaria Legislativa ....... .. 120 170 540 158 
Total Geral . . . . . ......... . ... 

-251-

Total 

43 
5 
2 
2 
9 
8 

19 
8 

23 
55 

174 

Quantidade de 
Pareceres 

19 
2 

44 1 
17 

132 
40 
88 

142 
1 

43 
16 
5 

26 
3 1 

276 
1.279 

3.400 
122.360 
53.929 

6.484 
2.773 
9.059 

16.9 12 
12.908 
2.431 
2.301 

988 
233.545 

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

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 



SERVIÇOS EXECUTADOS -AGOSTO A NOVEMBRO 

Agosto Setembro Outubro Novembro Total 

Gabinete do Diretor ...... . .. . 651 
Comissões Permanentes .. . . .. . 30.500 
Comissões Mistas ..... .. . . . .. 34.645 
Administ ração (Avulsos) .. ..... 2.163 
Mecanografia ............. . . . 856 
Registro e Acompanhamento ... 1.665 
Senhores Senadores . . . . ..... .. 1.132 
Assessoria . . ........... . . .... 2.864 
Orçamento .... . ... . . . .... ... 1.974 
Ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 
Secretaria Legislativa . ... . . . .. 477 
Total Geral .................. 

C) SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA 

Através de seu quadro de Taquígrafos, Revi
sores e Supervisores, a Subsecretaria de Taquigra
fia efetuou o registro de 192 sessões do Senado Fe
deral , 214 sessões do Congresso Nacional e de 50 
Reuniões de Comissões. 

A Seção de Apanhamento de Comissões, 
Conferências e Convenções efetuou o apanhamen
to taquigráfico das seguintes reuniões: 

I - Comissão Mista sobre PL n9 1178 -
CN 

2 

3 

4 

5 

Realizada no dia 28-3-78 
Comissão de Economia 
Realizada dia 12-4-78 
Comissão de Educação e Cultura 
Realizada no dia 14-4-78 
Comissão de Minas e Energia 
Realizada no dia 5-4-78 
Lançamento da Coleção Bernardo P. 
de Vasconcelos 
Realizada no dia 4-5-78 

6 - Comissão Mista - Problema da Velhi-
ce no Brasil 
Realizada no dia 4-5-78 

7 Comissão de Minas e Energia 
Realizada no dia 3-5-78 

8 Comissão de Agricultu ra 
do Dr. Osvaldo Pontes 
Realizada no dia 16-5-78 

Palestra 

9 - Comissão Mista sobre PL n9 8178 
Realizada no dia 9-5-78 

10 - Comissão de Educação e C ultura 
Realizada no dia 18-5-78 

11 

12 

Comissão Mista - CPI dos Idosos 
Realizada no dia 11-5-78 
Comissão de Educação e C ultura 
Realizada no dia 11-5-78 

1.403 
78.050 
41 .655 

5.434 
1.373 
2.970 
4.741 
3.454 
1.334 

577 
676 
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1.563 1.144 4.761 
63.437 82.553 254.540 
80.100 99.30 1 255.70 1 

4.345 7.7 11 19.653 
2.430 3.2 10 7.869 
5.345 6.437 16.41 7 
3.675 7.973 17.521 
2.730 3.27 1 12.319 
6.575 963 10.846 

773 437 2.44 1 
72 1 572 2.446 

604.514 

13 - Comissão de Educação e Cultura 
Palestra do Reito r da UnB 
Realizada no dia 24-5-78 

14 

15 

Comissão Mista sobre PEC n9 2/ 78 
Realizada dia 11-5-78 
Comissão Mista sobre PL n9 11 178 
Realizada no dia 17-5-78 

16 Comissão Mista - CPI dos Idosos 
Realizada no dia 18-5-78 

17 - Comissã'o de Minas e Energia - Pales~ 
tra do Dr. Walter Bautista
Realizada no dia 28-6-78 

18 - Comissão Mista - PEC n9 7178 
Realizada no dia 29-6-78 

19 - Comissão do Distrito Federal 
Realizada no dia 27-6-78 

20 - Comissão Mista - PEC n9 6/ 78 
Realizada no dia 29-6-78 

21 - Comissão Mista - PEC n9 6/ 78 

Realizada no dia 24-8-78 
n Comissão de Assuntos Regionais 

Realizada no dia 30-6-78 
23 Comi~são Mista - Mensagem n9 

74/ 78 - CN 
Realizada no dia 14-9-78 

24 - Comissão Mista sobre PL n9 19178 -
CN 
Realizada no dia 30-8-78 

25 Comissão de Constituição e Justiça 
Realizada no dia 20-9-78 

26 Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 

27 

Realizada no dia 13-10-78 às 11:00 
horas 
Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 

Realizada no dia 13-10-78 às 15:00 
horas 



28 - Comissão Mista - PEC n9 07/78 -
CN 
Realizada no dia 13-8-78 

29 Apanhamento Taquigrãfico do Dis
curso do Senador Hugo Ramos-

30 Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 17-10-78 às 9:00 
horas 

31 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 17-10-78 às 19:30 
horas 

32 - Comissão Parlamentar de Inquérito
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 17-10-78 às 15:40 
horas 

33 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 23-10-78 às 16:00 
horas 

34 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 24-10-78 às 9:30 
horas 

35 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 24-10-78 às 15:45 
horas 

36 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 24-10-78 às 19:05 hor~ 

37 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 31-10-78 às 10:30 

_ horas 
38 - Comissão Parlamentar de Inquérito -

Acordo Nuclear 
Realizada no dia 31-10-78 às 15:40 
horas 

39 Comissão Parlamentar de Inquérito
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 21-11-78 às 11 :00 
horas 

40 - Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 21-11-78 às 16:30 
horas 

4 I - Comissão Parlamentar de Inquérito
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 22-11-78 às 10:25 
horas 

42 Comissão Parlamentar de Inquérito -
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 22-1 I -78 às 16:05 horas 

43 - Comissão Parlamentar de Inquérito
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 23-11-78 às 10:30 
horas 

44 - Comissão Parlamentar de Inquérito
Acordo Nuclear 
Realizada no dia 23-11-78 às 15:50 
horas 

45 - Comissão de Constituição e Justiça 
Realizada no dia 22-11 -78 

46 - Comissão Mista - Lei de Segurança 
Nacional 
Realizada no dia 20 de novembro de 
1978 

47 - Comissão de Constituição e Justiça 
Realizada no dia 12-8-78 

48 - Comissão Mista PEC - 06/ 78 - CN 
Realizada no dia 21-9-78 

49 - Apanhamento taquigrãfico do discur
so do Senador Gustavo Capanema. 

50 - Apanhamento taquigrãfico do discur
so do Senhor Presidente da República , 
Sr. Ernesto Geisel. 

O Setor de Eletrônica, visando dar assistência 
e segurança ao trabalho de registro taquigrãfico 
em Plenário, gravou um total de 406 sessões e 
desmembrou, em fitas individuais de 10 minutos, 
aproximadamente 500 horas de Comissões, o que 
permitiu o apanhamento taquigrãfico simultâneo 
de sessões e reuniões. 

O Setor de Mecanografia, além de manter o 
arquivo de correspondência interna e externa, dati
lografou e conferiu cerca de 12.900 folhas de dis
cursos, já revistos, possibilitando uma boa 
apresentação das Atas de Sessões e de Comissões. 

O Setor de Sinopse, catalogou em fichas, por 
assunto e por orador, 1.454 discursos pronuncia
dos pelos Srs. Senadores nas sessões do Congresso 
Nacional e do Senado Federal, e prestou informa
ções aos Srs. Parlamentares e aos Ministérios inte
ressados nos assuntos tratados. 

O Setor de Xerox, por sua vez, além do aten
dimento à Subsecretaria, atendeu a pedido dos 
Srs. Senadores, do Comitê de Imprensa e dos 
diversos órgãos do Senado, totalizando 850.250 
cópias de discursos. 

d) SUBSECRETARIA DE A TA 

Número de Atas elaboradas 
Atas circunstanciadas das sessões do 

Congresso Nacional. . . . . . . . . . . . .. 220 
Atas circunstanciadas das sessões do 

Senado Federal ...... . . . . . . . . . . . . 174 
Atas de reuniões do Senado Federal . . . . . 31 

Número de Sumários elaborados 
Sumários das sessões do Congresso 

Nacional .... . ........ . . .. ... . .. 220 
Sumários das sessões do Senado Federal. 174 
Sumários das reuniões do Senado Federal 31 
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Diários conferidos (arts. 126 e 127 
da Resolução n9 58/ 72) 

Diãrios do Congresso Nacional 149 
Diãrios do Senado Federal .. ... . .. ... . 151 

Número de avulsos preparados 
Projetos de Lei do Senado . . ....... .. .. 334 
Projetos de Lei da Câmara. . . . . . . . . . . . . 128 
Projetos de Decreto Legislativo. . . . . . . . . 22 

Projetos de Resolução ..... .. .. .. ..... ~9 
Pareceres ...... . .. ... . . . ... . . . . . . . .. 695 
Requerimentos . . ... ..... . . . .. .. ..... 326 
Pareceres CN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
Projetos de Lei CN ..... . ...... . . . . . . . 37 
Projetos de Decreto Legislativo CN .. .. . 56 
Vetos Presidenciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Obsenaçào: A presente relação se refere aos trabalhos 
rea lizados por esta Subsecretaria até a data de 20-11-7 8. 
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G. 5.1.3 - SECRETARIA DE INFORMAÇOES 

a) SERVIÇO DE CONTROLE DE 
INFORMAÇOES 

I. Consultas 
1.1 - Usuários atendidos ......... . 
1.2 - Documentos recuperados .... . 

2. Grupo de Transcrição e Conferência 

1.040 
56.082 

2.1 - Revisão técnica e ortográfica do "DA
TA-BASE" NJUR: 
a) Decretos de 1968, 1970, 1971, 1974 

e 1975; 
b) Decretos-leis de 1975; 
c) Resoluções da Câmara dos Depu

tados e do Senado Federal de 1975; 
d) Decretos Normativos do Distrito Fe

deral de 1975; 
e) Decretos Legislativos de 1975; e 
f) Leis do ano de 1975. 

2.2 - Revisão técnica ortográfica do "DA T A
BASE" DISC: 
Discursos de 1977 e 1978. 

3. Estágio de Aperfeiçoamento em Recuperação 
de Informações 

Estagiários treinados . . . . . . . . . . . . . Ii 

4. Outras Atividades 
a) Organização do fichário de jurisprudência; 
b) Treinamento do pessoal do STF. 

b) SETOR DE MICROFILMAGEM 

Estruturado pelo Ato n9 5, de 1977, da Co
missão Diretora, o Setor de Microfilmagem rece
beu como incumbência prioritária a reconstituição 
dos Anais do Senado do Império ainda não 
editados, a fim de permitir a concretização do pro-

grama Editorial do Gabinete do Senhor presiden
te. Para atender a essa tarefa, tornou-se necessário 
microfilmar os exemplares disponíveis do Jornal 
do Commercio que contém 20 dos 22 anos durante 
o Império em que os Anais permaneciam inéditos. 

2. Tendo em vista no entanto que a coleção 
da Biblioteca do Senado está incompleta, foi provi
denciado, mediante entendimentos mantidos com 
a Direção da Biblioteca Nacional , um programa 
de obtenção de negativos de segunda geração, o 
que permitiu ter disponível, não apenas a coleção 
completa desse diário em todo o Século XIX, mas 
também a coleção de o Despertador que, durante 
dois anos publicou os debates parlamentares. 

3. Através dessa documentação disponível 
para consulta, foram reconstituídos os Anais do 
Senado dos anos de 1835, 1836, 1838 e de 1840 a 
1857, completando-se dessa forma a coleção dos 
Anais do Senado do Império, que está sendo edita
da pelo Centro Gráfico, em número aproximado 
de 40 volumes. Isto implicou em· obter 25.995 
cópias que foram fornecidas à Subsecretaria de 
Anais. 

4. Para a edição das Atas do Conselho de 
Estado, por sua vez, houve necessidade de obter 
2.880 cópias de microfilmes disponíveis de origi
nais manuscritos, igualmente obtidos por permuta 
com o Arquivo Nacional. Desse trabalho, resultou 
a publicação de 13 volumes recentemente editados 
pelo Centro Gráfico do Senado Federal. 

5. Foram igualmente obtidos, dentro do 
programa de per~uta com a Biblioteca Nacional, 
8 rolos de microfilmes de obras raras que estão 
sendo igualmente editadas pelo Senado. Trata-se 
de obras cujos originais não existem nas Bibliote
cas de Brasília. Para a edição dessas obras, forne
ceu o Setor de Microfilmagem nada menos de 
6.927 cópias. 
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6. Cumpre assinalar que, para conseguir es
se desempenho, o Setor de Microfilmagem funcio
nou durante os períodos de recesso de janeiro, fe
vereiro e julho de 1978, sendo de se assinalar que, 
durante o período normal de sessões, tornou-se in
dispensável prorrogar o expediente do pessoal. De
ve-se ressaltar igualmente que durante o recesso de 
janeiro e fevereiro, as máquinas copiadoras tive
ram que ser adaptadas provisoriamente no Gabi~ 

nete do Diretor da Secretaria de Informação, en
quanto se processava a reforma das instalações do 
189 andar, a fim de que o trabalho não fosse inter
rompido. 

7. A falta de peças, danificadas pelo uso, 
fou suprida, através de empréstimos, de outras ins
tituições públicas, entre as quais a NOVACAP e o 
Ministério do Exército. 

8. Foi efetivada, também, a duplicação de 
microfilmes de Anais da Câmara, a fim de comple
tar o acervo do Senado, sendo de se assinalar . que 
a documentação hoje disponível neste Serviço in
clui nada menos de 242 rolos de microfilmes. 

9. Para que possa todo esse acervo ser colo
cado à disposição dos usuários, liberando-se com 
isso os exemplares extremamente raros da coleção 
do Senado, e já em péssimo estado de conserva
ção, é imprescindível a aquisição de máquinas lei
toras-copiadoras que seriam instaladas, como já 
solicitado a esSa Secretaria, na Biblioteca e na 
Subsecretaria de Análise. 

c) SUBSECRETARIA DE BIBLIOTECA 

I - Seçio de Admlnlstraçio 

Aquisições 

Por compra Pordoaçio 

Livros . .. . .. ... .. . 
Folhetos .. . ... . . . . 

1.946 
159 

887 
1.041 

Expediente 

Livros e folhetos registrados . . . . ... .. . . 
Títulos registrados ... . .. . .. .. . ... .. . . 
Livros pesquisados em fichário .... . ... . 
Duplicatas referenciadas ........... . . . 
Duplicatas pesquisadas . . . . .... . . . ... . 
Registro no catálogo de aquisição 

de periódicos . . . ...... . . .. .... . . . 
Documentos recebidos . . .. ... ..... ... . 
Documentos remetidos .. . . . . .. .. . . .. . 
Fichas datilografadas .. .. ............ . 
Fichas de aquisição .. . ... . . . ... . .. ... . 
Fichas de encomenda ... . . ........ . .. . 
Fichas de duplicatas . .. . . . . ... . . . . .. . . 
Fichas de assinaturas de periódicos . . .. . 

4.033 
3.568 
4.029 

193 

122 
813 

2.682 

10.704 
4.029 

193 
82 

Fichas de pessoal . ... . . . ... ... . ...... . 
Fichas de entidades doadoras . . . . .. ... . 
Fichas diversas . . .. . ..... . .. ... . . . .. . 
Ordens de Aquisição .. ... .... ... .. .. . . 

Encadernado 

Volumes encadernados . ... . .......... . 
Cortes diversos . . .. .. . . . ..... . . . . . .. . 
Livros dourados . . .. . ... . ... .. .... .. . 
Volumes grampeados . . . . .. .. . .. . . . . . . 
Confecção de brochuras .. . ... . . .. . ... . 
Folhas alceadas ...... .. .. . .. . .. . .. .. . 
Volumes furados . . .... . . . . . ... ..... . . 
Valumes embalados ... . .. .. ..... .. . . . 
Forração de pastas .. ..... .. ..... .. . . . 

1-Seçio de Processos Técnicos 
Llnos e Fo1het~ 

Obras classificadas e catalogadas .. .. .. . 
Fichas desdobradas por assunto, autor e 

título . .. . . ..... .. .. . ... . ..... .. . 
Fichas topográficas . . .. .. . . . ... . . . ... . 

Formulários para o PRODASEN 

Inclusões .... .. ... . . ..... .. . .. . . . . . . 
Substituições . .. . . . . . .. .. . ....... . .. . 
Exclusões ... . . .. ...... . ... . .. .. . ... . 
Pedidos de cópia . .. .. . . . .... . .. . .. .. . 
Etiquetas datilografadas e coladas . .. .. . 
Cartões de empr~timos . . . . . .. ... . . . . . 
Fichas de aquisição arquivadas . ... ... . . 
Fichas alfabetadas e arquivadas no 

catálogo Dicionário . . . .. . . .... . . . 
Fichas arquivadas no catálogo 

sistemático . .. .. .. .. . .. .. . . . ... . . 

3. Seçio de Periódicos 

Por 
compra 

Títulos novos. . . . . . . . . . . . . 71 
F ascículos registrados no 

Kardex. . . . . . . . . . . . .. 5.771 

Fascículos carimbados .... . ... . .. . . . . . 
Volumes encadernados registrados . .... . 
J ornais recebidos .. . .. . .. . .. . . . . ..... . 
Artigos de revistas indexados . . . .... . . . 

Formulários para o PRODASEN 
Inclusões: 

TipoAeF .. .. .. ....... . . . . . .. . . . .. . 
Tipo P ... . .. . . .... .... . .... . ....... . 
Correções (substituições e exclu-

ções .... . . . ............. . ..... . . 
Pedidos de Cópia ... .• . ........ . ... . . . 
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60 
126 

15 
159 

688 
230.212 

904 
419 

440 
II 
23 

3.014 

6.371 
1.630 

3.014 
455 
101 

7 
4.542 
7.405 
3.438 

6.996 

364 

Por 
doaçio 

71 

5.370 

11.065 
616 

9.249 
3.272 

3.280 
131 

2.154 
1.648 



Fichas de Catálogo Indice - Banco de 
DADOS: 

Alfabetadas e arquivadas . . . . . . . . . . . . . . 3.016 
Pareceres arquivados . . ..... .. . ... .. .. 122 
Volumes do Juris-Classeur atuali-

zados .. . . . ... ... . . . .... ... .. . .. 543 

Reclamações: 

De assinaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
De doações .......... . . .. .. ..... .... 757 
Cotreção das listagens de autor, assunto e 
de títulos de Periódicos. 
Revisão das coleções nas estantes. 
Revisão das coleções de periódicos para 
levantamento dos fascículos extraviados. 

4 - Seção de Referência Bibliográfica 

REFERBNCIA 

I 

Atendimento aos leitores ... .. .... .... . 
Consultas - Terminal . .. .. . . . . .... .. . 
Consultas - Recortes Jornais . ... .... . . 

I«:cortes de jornais. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. 

I Xerocópias ...... . ...... . . ... .... .. . . 
Pesquisas ....... . . ..... .... ... .... . . 

Circulação 
Empréstimos . .. ... ..... . ..... . ..... . 
Empréstimos entre Bibliotecas .. ....... . 
Registro de leitores .......... . . ... . .. . 
Cobrança de livros atrasados . . ... ..... . 
Livros guardados ..... . . ... . ... ..... . 
Bolsos de livros .. ... . .. . . .. . .. . .... . . 
papeleta de datas ... .. . . .. . ..... . . .. . . 
Etiquetas ... .. . .... ...... .. ...... . . . 

5 - Seção de reprografla 

4 .619 
1.670 

653 

25 .500 
94.983 

567 

7.587 
127 
71 

1.103 
22 .3 lO 

2.992 
2.992 
1.334 

Xerox - cópias . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1.213 .044 
Gravador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 
Mimeógrafo - cópias ..... . ...... .... 886.800 

d) SUBSECRETARIA DE ANÁLISE 

I. Seção de AdMinistração 

'Redação: 
Ofícios .. ..... . ... .. ... . .. . ..... . .. . 199 

Pessoal: 
Elaboração de mapas de freqtJência de 
funcionários ..... . . .. ... ... . ...... .. 48 
Verificação diária de freqtJência de 
funcionários ......... . .. . ... . . .. ... . 38 .804 
Elaboração das folhas de "horas ex-
tras", de servidores CLT . . . . . . . . . . . . . . 260 
Elaboração das folhas de sessões ex-
traordináril}S .... . .......... . .. . .... . 206 
Pedidos de médicos encaminhados à 
Subsecretaria de Assistência Médica .... 55 

Arquivamentos diversos .............. 2.706 
Elaboraçào de mapas de "horas ex-
tras-CLT ..... .. . .. ... . .......... . 12 

Fichário: 
Elaboração de fichas de assuntos de 
ofícios expedidos ... .. . . .. .... . ... .. . 199 
Elaboração de fichas de horas extras 
de servidores do PRODASEN . ...... .. 187 
Uso de. fichas de controle de estoque 
de material .......... ... . .. .... ..... 120 
Elaboração de fichas de assuntos de 
Atos do Presidente e Atos da Comis-
são Diretora . . ... .... . . ........ ..... 15 

Protocolo: 
Correspondências diversas . . . ..... . . . . 
Mapas de freqtJência .. . ........ ..... . 
Folhas de sessões extraordinárias .. . .. . . 
Comunicação de faltas de funcionários 
à Subsecretaria de Assistência Médica . . . 
Mapas de horas extras ... .. .... . .... . . 
Pedidos de plantões de funcionários . .. . 
Relação de escala de recesso . . ... . . .. . . 

Providências diversas: 
Quanto a reparos em pontos de luz ... .. . 
Requisição de materiais diversos . ..... . 
Fornecimento de materiais diversos a 
funcionários desta Subsecretaria . . . ... . 
Leitura do DCN para verificação de 
Atos do Presidente e Atos da Comis-
são Diretora ... . ... . . ...... . .. ..... . 
Arquivamento de Atos do Presidente .. . 
Quanto a reparos na parte de toma-
das localizadas no chão . . ..... ... . ... . 
Quanto a reparos na parte hidráulica .. . . 

2. Seção de Pesquisa 
Manutenção do NJUR 
Normas em texto integral 
Grupo de Análise 

Análise e Catalogação (documentos) 
Atualização de texto (documentos) . ... . 
Subtotal (documentos) . . .. . ... .. ... . . 

Grupo de Revisão 
Revisào dos documentos (documentos) .. 
Alteraçào (documentos) ... ... . . . .. . . . 
Exclusão (documentos) . . .. .. .. ..... . . 
Catalogação (documentos) ...... ... . . . 
Pedido de Cópias (documentos) .. ... .. . 
Subtotal (documentos) ..... .. . .... . . . 

Alteração da terminologia dos Ban
cosde Dados 
Banco NJUR 

Revisão dos documentos (documentos) . . 
Alteração (documentos) ....... . .. .. . . 

237 
48 

206 

55 
12 
7 
I 

90 
47 

1.913 

132 
8 

30 
10 

2.405 
1.370 
3.775 

3.022 
4.668 

61 
1.415 
2.095 

11.261 

8.589 
2.160 
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Pedido de Cópias (documentos) . . ..... . 
Subtotal (documentos) .... ...... ... . . 

Manutenção do THES 
Alteração (documentos) ......... .. .. . 
Exclusão (documentos) .............. . 
Inclusão (documentos) .............. . 
Revisão do Indice Controlado (do-
cumentos) . .. ...................... . 
Subtotal (documentos) ........ . . . .. . . 

Convênio Estagiârios UnB 
Revisão dos Decretos de 1971, 1970, 
1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 
1963, 1962, 1961 (documentos) ........ . 
Alteração (documentos) ....... .. . .. . . 
Inclusão (documentos) ........ .. . . .. . 
Sub total (documentos) .. . ... .. . .. ... . 

Total geral dos documentos trabalha-
dos ....... . ......... . .. . .. .. . . ... . . 

2. Seção de Referência Legislatin 
Legislação 

Transcrição: 
Anâlise, indexação, catalogação e im
plantação das normas, via terminal 
(Leis, Decretos-leis, Decretos, Resolu
ções, Decretos Legislativos) do Diário 
Oficial, manutenção do DATA-BASE 
NJUR, através do TV /3 . . . . ... ...... . 
Alteração de normas implantadas atra-
vés da transação TV /2 .. .. ... .. . .. .. . . 

Manutenção do Fichârio Manual: 
Fichas cronológicas ... . .. . . .. . ...... . 
Fichas por assunto .. . . .... . ..... . ... . 
Fichas arquivadas . .... .. . ... ... .... . 
Fichas alteradas ..... . ..... . .. .. . .. . . 

Discursos: 
Anâlise, indexação, catalogação e im
plantação, via terminal através da 
transação TV / 3, dos discursos pronun-
ciados pelos senhores Senadores . . .. . . . 

Projetos: 
Anâlise, indexação e catalogação atra-
vés de formulârios próprios ......... . . 

Pesquisas: 
Exaustivas . ..... .. ... . . .. .. . ....... . 
Diretas ........... .. ..... .......... . 
Discursos . . ....... .. . . . ..... ... . . . . 
Xerox . ... ... . .. . . .. . ... . .. . .. . . ... . 

Trabalhos diversos: 
Levantamento das normas implanta
das, seguindo-se de correção em texto, 
indexação, catâlogo e "VIDES". 

12 
10.761 

281 
47 

1.259 

20.613 
22.200 

24.494 
15.242 

124 
39.860 

87.857 

2.033 

4.101 

2.683 
13 .364 
16.916 

869 

1.152 

1.033 

69 
10.490 
1.128 

124.027 
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Manutenção do Fichârio Manual de 
Legislação . 
Pesquisas em terminal. 

Contato com Orgãos Convenentes ali
mentadores para o prosseguimento das 
correções e implantação das normas 
de sua competência. 
Coordenação do Curso de Indexação 
aos estagiârios da Universidade de 
Brasília. 

Indice temâtico e coletânea dos pro
nunciamentos do Senador Franco Mon
toro de 1971 a 1977. 

Pesquisa sobre Segurança Nacional e 
respectivo índice, solicitado pelo Sena
dor Milton Cabral. 

Correção de indexação e padronização 
de catâlogo das Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal. 

Preenchimento de formulârios corres
pondentes a 250 Súmulas do Supremo 
Tribunal Federal. 

Revisão e amostragem do índice 
dos Anais da Câmara dos Deputados 
totalizando 6.000 documentos. 
Relatório de acompanhamento do curso 
de Indexação aos Orgãos Convenentes. 
Revisão dos documentos indexados pe
los estagiârios da Universidade de Bra
sília. 

Relatórios aos Orgãos Convenentes dos 
descritores submetidos ao Comitê de 
Manutenção do Thesaurus . 
Treinamento preparatório ao pessoal 
do Supremo Tribunal Federal para in
dexação e catalogação de Súmulas. 

Relatórios individuais dos representan
tes dos Orgãos Convenentes sobre o 
Curso de Indexação das Normas Jurí
dicas . 
Revisão do Arquivo de padronização 
de indexação e catâlogo do DA T A
BASENJUR. 
Atendimento aos Orgãos em convênio, 
alimentadores do NJUR. 

Revisão dos documentos alterados 
pelo Ministério da Marinha. 
Revisão, atualização e correção das 
Súmulas do Supremo Tribunal Federal. 
Curso de Treinamento em Indexação 
aos Orgãos Convenentes: Ministério da 
Justiça, Ministério das Minas e Ener
gia (CAEEB) e Supremo Tribunal Fe
deral. 

Revisão dos documentos alterados pelo 
Ministério do Exército . 



Referência Legislativa de 50 (cinqüen
ta) Súmulas do Supremo Tribunal Fe
deral. 

Acompanhamento aos Orgãos Conve
nentes que participaram do curso de 
indexação. 
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Revisão do Arquivo de Fichário Ma
nual de Legislação. 
Remessa diária de documentos ao 
PRODASEN . 

Obsenação: Os dados referentes aos meses 
de llOl'embro e dezembro foram projetados atra
vés da média men sa l dos meses anteriores. 



G.5.1.4 - SUBSECRETARIA DE EDIÇOES TÉCNICAS 

A produção editorial e a distribuição de pu
blicações aos cadastrados sofreram, neste ano, sen
sível prejuízo, principalmente em virtude de: falta 
de pessoal, deficiências de material e mudanças de 
instalações. Houve necessidade do desvio de servi
dores técnicos para funções subalternas, tais como 
arrumação de estoques em depósito , empa
cotamento e transporte de livros. 

Obras publicadas 

"Revista de Informação Legislativa" n9 55 
(310 págs.); 

" Revi sta de Informação Legislativa" n9 56 
(334 págs.); 

"Revista de Informação Legislativa" n9 57 
(342 págs.); 

"Revista de Informação Legislativa" n9 58 
(336 págs.); 

" Revista de Informação Legislativa" n9 59 
(290 págs.); 

"Constituição Federal e Constituições Es
taduais" - 2 tomos - (2' edição - 946 págs.); 

"Sociedades Anônimas e Mercado de Valores 
Mobiliários" (352 págs.); 

"Código Tributário Nacional" (168 págs.); 
"Constituição da República Federativa do 

Brasil" - formato bolso - 3' edição (maio de 
1978) - (196 págs.); 

"Legislação Eleitoral e Partidária" - 3' edi
ção (298 pâgs.) com Suplemento (124 págs.); 

Suplementos de atualização (reprografados 
nesta Subsecretaria) às obras: Legislação Eleitoral 
e Partidária (2' edição); Partidos Políticos (Lei 
n9 5.682/71); Código de Processo Civil; Revista 
de Informação Legislativa n9 26 (Código Penal 
Militar e Código de Processo Militar). 

No prelo 

"Revista de Informação Legislativa" n9 60 
(feita a I' revisão tipográfica); 

"Revista de Informação Legislativa" n9 61 
(janeiro / março 1979); 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil" (formato bolso) 4' edição - janeiro/ 1979 
(feita a I' revisão tipográfica); 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil " - Quadro Comparativo - 3' edição 
( 1979); 

"lndice da Revista de Informação Legislati
va" (n9s I a 60). 

Boletins Informativos 

"Código de Processo Penal" - Quadro 
Comparativo - 2 tomos (430 págs.); 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil" - Quadro Comparativo da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 7/78 (36 págs.); 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil" - Quadro Comparativo da Proposta de 
Emenda à Constituiçào n9 7/78 com Emendas ofe
recidas perante a Comissão Mista (50 págs.); 

"Lei de Segurança Nacional" - Quadro 
Comparativo (72 págs.); 

"Lei Orgânica da Magistratura" (elaborado, 
mas não reproduzido, ·por falta de condições -
mudança de instalações). 

Divulgação 

Distribuição de catálagos e índice da Revista 
de Informação Legislativa; 

Publicidade gratuita em Diários Oficiais de al
guns Estados e em suplemento e colunas espe
cializadas de alguns jornais; 

Exposição e venda de publicação no li 
FONAJUR (UnB, Brasília, agosto); 

Remessa de publicações para exposição na IV 
Feira do Livro da Universidade Federal do Piauí 
(Teresina, abril); 

Remessa de publicações para Diretores de Im
prensas Oficiais participantes da 2' Reunião de 
Imprensas Oficiais (Fortaleza, setembro); 

Distribuição de publicações por intermédio 
do INL, a bibliotecas públicas; 

Inclusão de edições na Bibliografia de Pu
blicações Oficiais Brasileiras. 
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Expedição 

Durante o ano de 1978 foram expedidas 
84.456 publicações para o Brasil e exterior. 

Vendas 

Total de publicações vendidas: 12.414; 
Total arrecadado: CrS 422.213,00 (qua-

trocentos e vinte e dois mil, duzentos e treze cruzei
ros) . 

Correspondência 

Ofícios e cartas expedidas 486 
Comunicações internas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Memorandos ............. . .... . . . . . . .. 47 
Correspondência recebida interna .... .. . .. 98 
Correspondência recebida externa ....... .. 579 
Correspondência recebida de Bibliotecas . .. 94 
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dico: 

1. Serviço Médico 

G .5.1.5 - SUBSECRETARIA DE 
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL 

Atendimentos Ambulatoriais ....... .. . 
Seção de Enfermagem ..... . ... ... ... . 

Atividades desenvolvidas pelo Serviço Mé· Fisioterapia . . ... ...... . . . ... . .. .. .. . 
Consultórios Odontológicos ....... . . . . 
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20.283 
16.787 
8.356 
3.950 



N 

~ , 

Cllnlc. MHIc. 
Dr. Juarez Abdulma .. ih 

Eletrocardiograma ................................. . 

Dr. Evilbio Veloso (Gastroenterologiaj ........ .... ... . 

Dr. Jost Farani ..... . ..... . ........ .. . .. .... . ...... . 

Dr. Luiz de Gonzaga N. Guimarics . .. .... . .......... . 

Pe1uena Cirurgia ...... .... ............. . .......... . 

Dr. Arnaldo Eneas S. Ferraz . . ....... . . ..•. .• ..••... . 

Dr. Roberto Bassit L. da Costa 

Dr. Francisco M . Dias da Cruz .. ...... . ............. . 

Dr. Edgelson Jost T. Coelho .... . ... .. ... . ..•. 

Pequena Cirurgia ................ ..... ..... . .. . . .. . . 

Dr. Vicente de Paula S. Lopes .. ... ... . . .... .. ...... . . 

Dr. Paulilio A. C. L. Castello Branco . . .... . ... . .. . . . . . 

Dr . Renato Camargo Viscardi ............... . ....... . 

Dr. Jost hancisco Cupertino .......•............ . .... 

Dr. Jost Silvtrio AssunçAo ........ • •.. . ..... . ... . .... 

Pedl.lrl. 
Dr. Eduardo L. M. Mariz ....... ... .... .. . ... .. .. . .. . 

Dra . Lygia Maria P. Guerra ....... . . . . ... .•. . . .. .• ... 

Dr. Licio de Almeida Castro. . . . .. .. ... .. ..... . . 

Glnecoloal• 
Dr. Lourival Ribeiro de Carvalho . .... ... . . ...•...... . 

Dr. Rildo de Assis Araujo ......... ...... ...... . .... . . 

Olor,lno 
Dr. Roberto Salerno 

P ..... I.I'I. 
Dr. Humberto H . S. Mello 

Neuroloa'· 
Dr. Arnoldo Veloso da Costa ........... .. . .... . 

JAN 

105 
25 

118 
47 
68 

6 

140 

154 
1I 
39 

103 
4S 

62 

51 

165 

134 

TOTAL . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. .. ... . •. . . .. . . . . • • . . . . 1.173 

FEV 

113 
93 

30 
20 
53 

107 

143 

134 

20 

30 
743 

a) AMBULA TORJO 

MAR 

120 
29 

133 
129 
99 

8 
140 
102 
90 

146 
15 
40 

180 
51 
40 
90 

156 
54 

175 

179 
152 

211 

26 

53 
1.418 

ABR 

143 
32 

109 
78 

113 
13 

166 
116 
110 
173 

9 

30 
119 
58 
34 

102 

195 
45 

138 

136 
161 

216 

31 

97 
1.414 

MAl 

138 
37 

149 
94 
94 

4 

163 
123 
137 
203 

14 
90 

115 
43 

109 
147 

133 
56 

179 

190 
167 

138 

33 

52 
1.608 

JUN 

m 
36 

88 
70 
8 

150 
155 
136 
180 

11 
56 

119 
65 
99 

121 

123 
28 

142 

205 
182 

115 

29 

90 
1.383 

JUL 

24 
3 

68 

37 
I 

85 
120 
37 
93 
2 

31 

30 
69 

51 
53 

126 
93 

55 

40 

1.018 

AGO 

123 
36 

212 

50 
14 

188 
124 
139 
192 

17 
47 

156 
67 
45 

115 

87 
57 

231 

204 
174 

139 

25 

44 

1.486 

SET 

95 

25 
165 
32 
50 
8 

133 
123 
55 

185 
I S 

34 
113 
52 
35 

111 

74 

166 

175 
118 

145 

32 

36 
1.977 

OUT 

95 
22 

156 
3 

83 
4 

178 
115 
114 
169 

13 
51 
91 
53 
60 

127 

100 

198 

20S. 
124 

152 

28 

31 
1.175 

NOV 

36 
8 

78 

23 
2 

64 
47 
23 
50 
9 

9 

37 
18 
35 
49 

44 

61 

63 
40 

40 

39 

3 
778 

TOTAL 

1.054 
253 

1.188 

471 
687 

68 
1.407 
1.138 

934 
1.545 

116 
427 

1.033 
482 
507 

1.046 

1.070 
344 

1.433 

1.651 
1.345 

1.345 

303 

436 
10.183 



b) SEÇÃO DE ENFERMAGEM 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Atendimento Domiciliar .... . ... . • . .. • ..•...... 30 38 74 79 137 94 66 71 79 72 65 885 

Atendimento Plantio Noturno . . .. . .. . •..•. . .... 165 188 289 395 308 236 251 268 302 290 297 2.989 

Aplicaçõcs delnjCÇÕC5 IM . . , .. . ... .. .. ....... . . 106 176 182 286 254 232 235 476 321 458 199 2.925 

Aplicações de Injeçõcs EV .... . . .... . .•. • •. . .... 113 121 131 264 295 134 223 118 113 134 80 1.726 

Aplicações delnjcçõcs SC ............... .. ..... 21 28 65 45 38 30 45 70 36 36 24 438 

Curativos ........ . ...... . . . . ....... . .... . ... . 203 222 258 124 143 115 230 132 113 130 65 1.735 

Medicamentos Via Oral .. . . . .... .. . ... . .. . .... . 183 194 345 504 316 432 545 579 440 452 285 4.275 
IV a- Nebulizações ... . ...... ..•.. . ......... . . . ...•. 18 30 78 106 204 186 273 137 141 61 1.234 V> 

I 
Pequenas Cirurllias ... .. ...... .. ... .. . ......... 10 15 25 19 14 20 4 30 19 17 12 185 

Testes de Gravidez ................ . .. ......... 30 20 16 23 25 30 28 22 22 25 23 264 

V.cla .. 

Anato. Tetânica . . .. .. .... . . ... . .. ... . . . . ... •. 15 15 30 10 15 21 30 25 22 183 

Trlplice . . . . . . . . . • . .•.. .•... • ..•.. . •.. • .... .. . 3 

Sarampo ...... . . . . .................... . ... . . . 

MMR ..... ... .............. .. ..... .. ........ 5 3 6 5 22 

TOTAL .. ..... .. .. ... .... ... .... . .. .. ... 1196 UM7 U98 1.856 I.~ 1.551 1.844 2.073 1.582 1.761 1.133 16.787 



c) SEÇÃO DE FISIOTERAPIA 

JAN FEV MAR ABR MAl J UN J UL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Exercício Ativo . . . .. . • . .. • .. .. . . •. . •• . . . 40 40 28 20 28 25 181 

Exercício Passivo . .. . , . ... • • •• • • • 0 .0 40 40 28 8 \O 28 35 189 

Exercício A tivo Resis tido 0 '0 • •• • o , . 40 40 28 14 122 

Forn o Bier ... .. , . ... ... .. . , . 100 139 121 159 134 82 42 105 80 92 31 1.085 

Infravermelho 90 1\0 62 37 73 127 48 71 96 89 30 833 

IV Luvas de Parafi na . . , . .... . . • .. • . 28 8 15 10 32 8 15 43 40 199 '=" '=" 
I Massagem ' ... .. ... .. ... . 120 187 127 142 99 207 98 232 203 120 61 1.596 

Microondas 0 ' 0 . , . • • •••• •.• 35 27 41 30 20 46 27 27 10 32 295 

Ondas Curtas • •• • • •• • •• •• • • • • • 0 .0" . 200 289 201 310 242 296 94 322 181 237 148 2. 520 

T raçào Cervical .. ... . ..... .. .... ... . ... 45 31 22 85 43 68 49 96 18 38 25 520 

Traçào Lombar ..... . . . . . • . . .. . . . . . . •... 50 47 27 45 52 65 21 30 16 39 39 431 

U ltra-Som ••• ••• , • • ' ••• •• • 0 ' 0 . 0 '0 0 ' 0 •• • 80 53 31 17 22 36 10 32 29 31 12 353 

Ult ravio leta • • • • • •• 0 ' 0 0 ' 0 . 0' 0 ••• • • • • • •• 22 10 32 

TOTA L • •• • • •• • • • • • • • • • • 0 ' 0 • •• • • • • 748 891 647 955 859 1.029 389 938 706 774 420 8.356 



d) CONSULTORIOSODONTOLOGICOS 

JAN FEV MAR ABR MAl J UN JUL AGO SET O UT NOV TOTAL 

Adaptics •• • • • • •• 0 ' 0 •• • • • '. 0 . 0 • •• • •••• •• • • •• 0'0 • 4 77 53 68 9 2 11 

Amã1gamas , , ' ••• •• • ••••• • • • •• •• •• •• •• • • •••• • 0· 0 . 14 30 60 72 89 60 325 

Alveoctomias • • , • • • • • • ••• 0 .0 • • • • • • • • • • 6 10 10 11 37 

Aplicações de Fluor , , ' 2 4 3 9 

Blocos 2 2 4 

Biopu1pectomias 2 

Capeamentos . . 0 .0 . , . 0' 0 • • • 0' 0 •• • • • 0' 0 • • • • 30 39 76 

C imentações ••• 0 '0 0'0 •• 5 2 2 9 

C irurgias .. 

Consultas o ••• • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 76 98 57 11 5 125 33 13 108 24 8 657 

C urativos .. . . ... . ... . . 31 40 40 6 1 23 195 

N Exames Clínicos .... . .• . . . . ..•. . o •• ••• • • ••• • •• • • ••• • •• 19 14 4 37 
o-, 
--.J 

Extrações ••• ••• • • , • • • ••• ; • • , • • •• •• 0 ' 0 0'0 0 '0 o, . 2 7 27 46 28 65 107 50 337 

Forramentas . . . .... . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . •.. ...• . 10 19 28 24 11 110 145 149 75 574 

Gengivectomia ......... . •.. .. . . • . . • . . . . . . . .. . •. . ...•. 6 8 

Limpeza '" . . . . . . . . . . o. · . . •• . • ..•.. . .. 24 12 8 44 

Preparos de Cavidades '" 13 37 108 137 94 60 449 

Polimentos ,,' •••• o, ' ••• 5 7 12 35 20 79 

Porcelana 9 20 4 34 

Profilaxia 2 2 4 

Pulpectomia . . . . . . . . . . 2 5 4 2 14 

Radiografias 10 11 28 20 15 38 61 87 79 14 363 

Resta urações . . . . . . . . . . . 5 10 4 16 14 5 8 9 13 10 94 

Tartaractomia 4 5 3 15 

Obturações " , , , ............ 42 37 19 48 39 24 60 45 30 25 369 

TOTAL .. , .. .•. • •.•.. • ...•. '. , .• . , .. " .. , . • " " . • ", 147 196 116 232 258 313 586 866 842 394 ),950 



e) SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Esta Seção teve no primeiro semestre suas ati
vidades prejudicadas pelo fato de estar o 249 
andar, onde é instalada, em reforma. 

Todavia. logo que teve condições de fun
cionamento foi implantado o Projeto, que há mui
to estava em estudo, o chamado "Projeto Ceboli
nha", cujas atividades foram desenvolvidas na se
de social da ASSEFE. 

A seleção das crianças para participarem do 
Projeto, restringiu-se somente aos filhos de servi
dores do Senado Federal, sócios da ASSEFE. 

Uma vez implantado, o Programa vem 
despertando grande interesse por parte dos servi
dores, estando, inclusive, sendo verificada a neces
sidade de seu funci onamento em dois turnos. 

De aco rdo com o que dispõe o art. 149, da 
Res. 58 / 72 (Regulamento Administrativo do Sena
do Federal) a Seção de Assistência Social, com ba
se em pesquisa realizada entre os servidores da Ca
sa, sócios da ASSEFE, decidiu elaborar um 
Programa de Orientação à Infância . 

O Projeto Cebolinha foi implantado em ca
ráter experimental , em outubro do corrente ano. 

Tem como objetivo o atendimento às crianças 
na faixa etária de 7 a 11 anos, filhos de servidores 
do Senado Federal e seus órgãos supervisionados, 
que permanecem em casa sem a presença de um 
adulto responsável, no turno complementar ao da 
escola; e dar orientação pedagógica, estimular a 
sociali zação e criatividade, bem como, favorecer o 
desenvolvimento psicofísico da criança. 

Ainda, sob a responsabilidade da Seção foi 
minist rado aos Agentes de Segurança Legislativa 
- Classes "A" e "D", em 3-11-78 a 4-12-78, o 
C urso de Rel ações H umanas e Atitudes. 

DADOS ESTA TISTICOS . 

(A partir de setembro, uma vez que >lté agosto 
o andar onde se instala a seção estava em obras) 

Psicologia: Área Clínica 
N9 total de clientes .. . .......... . .... .. . 
N9 de sessões psicoterápicas ........... . . 
N9 de visitas (a instituições, hospitais e 

domiciliares) . ...... . .... .... .... . 
N9 de sessões de reabilitação de alcoolismo 
Duração média das sessões de reabilitação 

de alcoolismo . .. ..... . .......... . . 
Duração média das visitas . . .. . ........ . 

Psicologia: Área Seleção 
N9 de exames psicotécnicos realizados 
N9 de casos de orientação vocacional .... . 

76 
258 

28 
10 

2h 
2h 

54 
7 

N9 de testes aplicados, corrigidos e 
avaliados .. .. ................... . 

N9 de entrevistas realizadas 

Serviço Social: 
N9 total de clientes ....... ....... .. .... . 
N9 total de casos ..... .. ...... . .. ..... . 
N9 total de visitas (a instituições, hospitais 

e domiciliares) . . ...... . ...... . .. . 
N9 total de encaminhamentos a unidades 

de apoio .... ....... ..... ... . . ... . 
N9 total de sessões . .. . ..... .. ......... . 
Empréstimos .. .. .. .. . ...... . ........ . 
Duração média das sessões .. . .. ... ... .. . 
Duração média das visitas ...... ....... . 
Cursos ministrados .... . .. . .. . .. .. .... . 

Projeto Cebolinha: 
Equipe técnica: 2 psicólogos 

2 Assistentes Sociais 
Reuniões de estudo .. ....... .. .. ..... . . 
Visitas a instituições .... . ......... ... . . 
Elaboração de questionários . .... ... ... . 
Elaboração de fichas de inscrição, roteiro 

de entrevistas, ficha de controle, etc .. . 
Total de questionários aplicados ........ . 
Total de questionários tabulados ........ . 
Total de entrevistas com os selecionados .. 
Relatórios ao Diretor-Geral ..... . ...... . 
N9 de crianças participantes ........... . . 
FreqUência média diária .... .......... . . 
Reuniões técnicas ... .... . . ... .. . . ... . . 
Reuniões com os pais ... .. . . . .. .. . . .. . . 

2) Serviços de Laboratórios e Diagnósticos 

467 
50 

19 
9 

45 

6 
27 

9 
50m 

2h 
I 

15 
20 

I 

4 
495 
193 
33 

I 
20 
16 
8 
2 

Além do tra balho clínico, foram realizadas 
pesquisas científicas apresentadas no XXXIV 
Congresso Bras ileiro de Cardiologia, em julho do 
corrente ano, em Belo Ho rizonte . 

Ademais das reuniões de caráter científico, 
efetuadas no serviço para concluir a organização 
do Dicionário de Textos Médicos Codificados 
para computador, foram elaboradas seis separatas 
do Dicioná rio para a implantação do Subsistema 
I do Sistema Médico no início do próximo ano. 

Foram realizadas, ainda, reuniões para 
discussão de casos e esclarecimento de diagnósti
cos. 

Com relação à parte de atendimento, como se 
pode ver pelo quadro estatístico em anexo, o servi
ço médico prestado no setor cardiológico tem si
do , sem dúvida alguma, uma parcela de participa
ção eficaz dentro das atribuições da Subsecretaria 
de Assistência Médica e Social. 

DADOS ESTATISTICOS 

Laudos entregues a pacientes: 25 
A testados: 2 
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Ofícios: 30 

Licenças médicas: 19 
Folhas de estatísticas: 644 
Protocolos: 46 
Material arquivado: 500 

Prontuários transcritos no computador: 1.000 
Prontuários processados pelo compu-

tador: 890 

Total de correções dos prontuários proces
sados: 253 

Laudos dos prontuários para serem proces-
sados: 1.000 

Pastas abertas: 600 (para novos clientes) 
Montagem de ECG dinâmico: 270 
Montagem de E2FI: 200 
Montagem e laudos de teste de Holter: 25 
Folhas datilografadas: 1.040. 
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ATENDIMENTO MÉDICO 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN J UL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Consultas • '_ • • • • 0.0 ••••• • " . .. 50 118 372 432 456 454 54 422 456 462 13 1 3.407 

ECG Repouso ... . . . ..... . ... . . . ...... ... . o' 15 28 125 151 174 143 9 133 163 166 66 1.173 

N ...... 
O 

ECG Dinâmico ••••• • • •• 0 . 0 0 ' 0 • •••• 6 22 36 30 24 3 15 4 g 5 154 

I 
Fonocardiog. . ... . . .. . . ... .. 2 11 14 18 2 9 9 10 78 

Radioscopia .. ... . . • ' .. . . . o,, 0 .0 • • • •• •• , • • 0. 0 2 11 13 14 19 18 9 17 16 20 11 150 

RaloX ...... .. . . •. . . . . . . . . . . .. 34 16 62 20 lU 11 8 162 

T. 24hs· ' . . . . . . . . . . . . . 4 6 5 3 2 2 2 25 

TOTAL ...... . . ... ....... .... ..... ... ....... .... . . 69 164 572 666 760 680 77 608 653 674 226 5.149 



3. Seçio de Administraçio 

Oficios remetidos aos diversos órgãos 
Aposentadorias de funcionários oriun
das das Chefias do Serviço MMico e 
Serviço de Laboratório de Diagnósticos 

Pacientes encaminhados para exames com
plementares: 

Exames radiológicos . .. .. . . . . . .. . ... . 
Exames em laboratório de patologia e 
análises ... ... ... ... . ... ... . .. .. . . . . 
Exames de eletroencefalograma . . ..... . 
Solicitações de pagamento ao Sr. Di-
retor Geral . .... .. .... . ... .. .. . .. . . . 
Requisição de material do Almoxarifa
do da Subsecretaria de Patrimônio . .. .. 
Pedidos de aquisição de material en
caminhados a Subsecretaria de Patri-
mônio . .. . . .. . .. ..... ... . . . ... . . . . . 
Processos Informados e Restituídos . . . . 

350 

3 

459 

924 
88 

87 

125 

35 
48 

Bolêtim de Freqüência - Estatutário .. . 
Boletim de Freqüência - CLT . . .. .. . . . 
Correspondências recebidas internas e 
externas .... . . ...... . . . . ....... . ... . 
Escalas de Plantões . .. . . .. ... . .. .. . . . 
Atestados de Junta Médica remetidos 
à Subsecretaria de Pessoal ... ... . . .... . 
Atestados para Repouso à Gestante .. . . 
Comunicações de faltas ao expediente 
por motivo de doença recebidas por 
esta Subsecretaria ... ... . ... . ... .... . . 
Atestados Médicos Diversos .... . . . ... . 
Solicitações de compra de medicamen
tos nào existente em nossa farmácia, 
recebidas ... . . . ....... . ... . .. . . .... . 

Movimento do Almoxarifado e Farmácia : 

Levantamentos físico-financeiros .... . . 
Receitas aviadas . .. .. .. .. ... .... . ... . 
Encaminhamentos de notas fiscais a 
Subsecretaria de Patrimônio ... . . . . ... . 
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22 

48 
15 

15 
43 

645 
835 

100 

11 
8.084 

91 



G .5.1 .6 - SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS 
GERAIS 

1. Gabinete do Diretor 

Oficios recebidos . . . ... . ..... ..... . . . . 
Oficios expedidos . . . ... . ...... . . . .. . . 
Memorandos recebidos . . .. .. .. ... . . . . 
Memorandos expedidos ....... . . . . . .. . 
Informações diversas recebidas ... .... . . 
Informações diversas expedidas ... ... . . 

2. Seniço de Transportes 
a) Seção de Administração 

Expedientes expedidos: 

Oficios . . . . ... . .. ..... .. . . . . .. . . . . . . 
Encaminhamentos .. .. . . .. .. ..... .. . . 
Memorandos .. . . . . . ........ . . ...... . 
Prestações de contas . .. ......... ... . . . 
Comunicação-acidente .... .. . . . ... .. . . 
Comunicação-simples . . . ... ... . .. ... . 
Boletim de freqüência quinzenal ...... . . 
Mapa de controle de viaturas .. . . . . ... . 

Expedientes Recebidos: 

Oficios .. ..... . .... ... . . .. . .. . .. . .. . 
Memorandos . . . .. ... ... .. .. ..... ... . 
Diversos .. . .. .. . . .. . . ... . .. . . .. . . . . . 

Setor de Emplacamento de Veículos 
Carros oficiais ....... .. .... . . .... ... . 
Carros particulares .. .. . . .. . . ... . . .. . . 
Renovação de Seguro . .. ... . .. ... .... . 
Levantamento Pericial ...... . ........ . 
Registro de acidentes de veículo . ..... . . 
Renovação de CNH - Senadores . .. . . . 
Renovação de CNH - Diretores .... _ . . . 
Renovação de CNH - Servidores 

Veículos alienados 
Dodge Dart - modo 71 . . ... . . .. . . . .. . 
Chevrolet, tipo Veraneio - modo 69 . .. . 
Chevrolet, tipo Ambulância -

mod.66 . ... .. . .. . ....... .... . . . 

348 
1.134 

113 
53 
37 
64 

60 
190 

11 
273 

26 
7 

24 
332 

14 
11 
65 

79 
191 
123 

15 
26 
8 

13 
115 

13 
3 

Mercedes-Benz, tipo Caminhão . .... .. . . 

Material inservível alienado 
Sucatas de Dodge Dart . .............. . 
Carroceria de Chevrolet . .. .. . . . . .. . .. . 
Carroceria de Kombi . ... . . . . . . . . . . .. . 
Chassis de Chevrolet .... . .. . ... . . . . .. . 
Motores de Dodge Dart . . . . . .. . . . . . .. . 
Motores de Mercedes-Benz - incom-

pletos ... . . . .... . .......... . ... . 
Tambores de freio Mercedes-Benz .. . .. . . 
Tapetes de Aero-Wi1lys .. . . ...... . . . . . 
Estabilizadores de Aero-Willys .. . .... . . 
Filtros de óleo (Aero-Willys e Simca) . . . . 
Câmaras de ar (Aero-Willys) . . . . ..... . . 
Baterias .. . . . .......... . . .. .. ... . . . . 
Extintores de incêndio .. . . ... ... . . . . . . 
Cadeira de barbeiro ... . . . . . . . . . . . ... . 
Toalheiro ..... ... . . . .. .. . . . . . . . ... . . 
Poltronas e sofâs .. . . . ......... . .. . . . . 
Aparelhos de ar condicionado . ... . .. . . . 
Enceradeira ............ .. .... . . . . .. . 
Balança . . . . . . . . .......... . .. . . . .. . . 
Mâquinas de fazer café . . . ...... .. . . .. . 
Cornetas . . .. .. ...... . . . .. .. . . . . . ... . 

V ârias carcaças de pneus 
Vârias peças de Simca e Aero-Willys 
Vârias peças de Vemag, Kombi e Merce
des-Benz 
Vârios bancos de carros 

Veículos adquiridos 

Onibus Mercedes-Benz . ... . . . . . . . . .. . 
Volkswagen, tipo Sedan ... .. . . ..... . . . 

b) Seçio de Manutençio 

Carros submetidos a troca de óleo . .. .. . 
Carros, lubrificação e lavagem geral 
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5 
I 
I 
I 
3 

3 
19 
72 
18 

524 
111 
35 
44 

I 
I 

13 
4 
I 
I 
2 
2 

3 
I 

377 
300 



Filtros de óleo trocados . . . . . . . . . 114 
Filtros de ar trocados . . . . . . . . . . . . 28 
Geral com troca de óleo (ônibus) . . . . . . . 40 
Carros lavados pela máquina automática . 12.010 
Refeições servidas aos servidores da Ga-

ragem ........ . . . .. . . . . .. . .. .. .. 7.200 

Supenisio de Manutençio e 
Conscrvaçio Mecânica 

Lanternagem ....... .. ..... .. ... . ... . 
Pinturas ........... .. .... .. . .. .. . . . . 
Polimento . .... ... .. . .. . . . .... . . . .. . 
Reforma gerai .. . .... . .............. . 
Pintura de faixas (ônibus) . . ........ . . . 
Regulagens completa de motor . .. . . . .. . 
Troca de velas e platinados ... . . .. . . .. . 
Revisões de carburador e limpeza . .. . . . . 
Regulagem de freio .. . .......... . . .. . . 
Regulagem de freio e troca de lonas .... . 
Revisão de direção . . ... . . . . ..... .... . 
Alinhamento de direção ... .. .. . ... .. . . 
Balanceamento . .. . .. . .. . .... .. ..... . 
Suspensão com troca de bandeja e pinos 

esféricos . . ... . . .. . .. .... .. . . . .. . 
Amortecedores e molas . .. .... .. . . . . . . 
Troca de embreagem . . . .. .. . . .. . . . .. . 
Reparos na caixa de mudança .. .. . ... . . 
Descargas completas .............. . . . 
Revisões da parte elétrica . . . . . . . ...... . 
Reparos no alternador .. . . .. .. . .. . ... . 
Reparos no motor de partida ... ....... . 
Reparos de bomba d'água, caixa de 

câmbio, freio e motor (ônibus) . . . . . 
Serviços com tapeçaria, vedação de âgua, 

bancos, vidros de portas . .. . .... . . . 
Recolocação de pneus ..... . . . . . ... . . . 
Câmaras de ar ... .. . ...... . .... . . ... . 
Pneus consertados . . .. . . .. .. . .. . . . . .. . 
Baterias novas . . . .. .. .... . .. . .. . . .. . . 
Discos de freio dianteiro (Dodge) .. . . .. . 
Retificados tambores de freio (Dodge) . . . 
Retificados tambores de freio (Veraneio) . 
Retificados tambores de freio (ônibus) .. . 
Coletores do alternador retificados ..... . 
Retificados coletores de induzido do 

motor de partida ....... . : ....... . 
Buchas do mortor de partida . . . .. ..... . 
Buchas de bronze do pedal de embreagem 
Buchas da coluna de direção . .. ....... . 

Obras: 

57 
57 
22 
6 
3 

312 
113 
96 

165 
147 
26 

184 
600 

47 
54 
28 

8 
23 

148 
53 
29 

44 

191 
16 

153 
207 

38 
88 
54 
40 
22 
53 

29 
45 
56 
31 

a) Ampliação do pátio de estacionamento 
dos servidores 

b) Recuperação do piso da garagem 
c) Seção de Almoxarifado 

Requisições 

Internas 
Externas .. ........... ... .... .. ... .. . 

3. Serviço de Segurança 

Esquemas de segurança adotados: 
Solenidades 

2.920 
1.930 

19-03-78 - Instalação dos trabalhos da 4' Sessão 
Legislativa da 8' Legislatura; 

30-03-78 - Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Jimmy Carter, 
Presidente dos Estados Unidos da 
América; 

Abril j 78 - Realização da 7' Convenção Nacional 
daARENA; 

23-05-78 - Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Antonio dos 
Santos Ramalho Eanes, Presidente da 
República Portuguesa; 

16-06-78 - Visita de Suas Altezas Imperiais, o 
Príncipe Akihito e a Princesa Michi
co, do Japão; 

05-10-78 - Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Valery Giscard 
d'Estaing, Presidente da República 
Francesa; 

12-10-78 - Cobertura policial aos preparativos 
para a Reunião do Colégio Eleitoral; 

14-10-78 - Cobertura policial aos preparativos 
para a Reunião do Colégio Eleitoral; 

15-10-78 - Reunião do Colégio Eleitoral , no Ple
nârio da Câmara dos Deputados, 
para eleição dos Excelentíssimos Se
nhores Presidente e Vice-Presidente 
da República. 

- Exposição da NUCLEBRÁS; 
- Solenidades de lançamento de livros; 
- Assistência às reuniões das CPIs . 

Serviços realizados: 
Ocorrências registradas .... . . . . .. . ... . 525 
Diligências efetuadas ......... .... . . . . 16 
Processos informados . . . .... . .. .. . ... 6 
Investigações e sindicâncias . ...... .. . . 6 
Relatórios apresentados . . ...... . ... . . 6 
Ofícios expedidos . . . ... .............. 11 
Ofícios recebidos ....... .. . . . . ... . .. . 23 
Memorandos expedidos .. . . .. ..... . .. 294 
Memorandos recebidos ... .. .. .. . .. .. . 17 

Cabe ressaltar que foram inteiramente refor
madas as instalações onde funciona o Serviço de 
Segurança, no subsolo do Anexo lI, sendo monta
da uma academia para a prática de educação física 
e defesa pessoal. 
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4. Serviço de Portaria 

a) Seção de Administração 
Material recebido e distribuído aos Gabinetes 

e demais Orgãos da Casa: 

Diários Oficiais: 
00- Parte I . ..... ... ... . ... . . .. . . . 
DO - Parte 11 . .. . . .. . . .. . . .. ... ... . 
DJ- ... ... . ... .. .. .. . . . . ......... . 
DCN (Sessão Conjunta) . .. . . . .... . . . . 
DCN (Seção I) . . . . . . . . ..... ... . .... . 
DCN (Seção 11) . .. . ....... . .. ... . .. . 

Suplementos: 
DO - Parte I .. .. .. .. .. . ... . . . ... . . 
DO - Parte 11 ... . .. . ..... .. . . .. . . . . 
DCN (Sessão Conjunta) .... .. ... . ... . 
DCN (Seção 11) . .. .. ...... ... . .. ... . 

Jornais: 
Correio Braziliense ..... . . .. . . . . . . . . . 
Correio do Povo .... • . . . . . ........ . . . 
Cinco de Março . ........ . . . . . . ... . . . 
Diário de Brasília .. . .. . .. .. ... . . .... . 
Estado de Minas ... . .... .. . .. .... . . . . 
O Estado de S. Paulo . .. .. .... . .. . . . . . 
Folha de Goiás . ...... .. . ... . ... .. .. . 
Folha de S. Paulo . . .. ... . . .. . ....... . 
Folha da Tarde .... ...... .... ... .... . 
Gazeta Mercantil ... ......... . . . . .. . . 
Jornal do Brasil ... .. . .... . ..... . .. . . 
Jornal de Brasília .. .... .. .. . . . .. . ... . 
Jornal da Tarde ... . .. . . .. ...... . ... . 
ODia . . . .. ... . . .. . . . ... ...... . . . .. . 
OGlobo . . . . .. ... . .. ... . ..... . . .. . . 
O Popular ... . . ... .. .. .. ... . ... . . . . . 
Tribuna da Imprensa . . ... . ... .. . .... . 
Última Hora . ... . . .... .... . ... . ... . . 

Revistas ... ... . .. .... . . . . ........ . . . 

Correspondência Expedida 

Protocolo externo: 
cartas .. . . .. ... .. . . . ... . ...... . . 
ofícios . . .... . .. .... .. . .. . . . . .. . 
diversos ..... . ... .. .. .......... . 

Protocolo interno: 
cartas . . . .... ..... .... . . . .. . ... . 
ofícios . . . ..... . . ..... ...... . . . . 
diversos . . . . ... ..... ... . ... .... . 

Transporte aéreo: 
malotes ....................... . 
cartas . .. . . ..... . ... .. . . . . . . . . . . 
volumes ..... . . ...... . . . . .. .. .. . 

72.500 
72.500 
72.500 
35.700 
36.600 
81.000 

3.000 
1.600 

400 
500 

8.811 
170 
188 
24 

1.127 
20.669 

794 
14.029 

313 
912 

26.370 
1.075 

313 
382 

25 .874 
267 

1.227 
3.546 

1.628 

683 
230 
186 

325 
467 

1.373 

801 
3.434 
2.014 

Empresa de Correios e Telégrafos: 
telegramas ... .... . . . . .. ... . .... . 
cartas . .... .. . .. . .......... .... . 
volumes .. .. ... . . .. . .. . ........ . 
impressos ... . .. . . ... . . . . . . . .. . . 

b) Seção de Audiências 
Audiências marcadas 

SENADORES - ESTADO 

Adalberto Sena (AC) .. . . . ... . .. . .... . 
José Guiomard (AC) . . . . . . . ... . . . . . . . 
Altevif Leal (AC) . ..... . . .... . . . .. . . . 

, I ~ 
Evandro Carreira (AM) . .. ....... . . . . . 
Braga Junior (AM) . . .. .... . . .. . . . . . . . 
José Lindoso (AM) . . .. ... . . ......... . 
Cattete Pinheiro (PA) .... . .. .. . . .. . .. . 
Jarbas Passarinho (PA) . . . . .... . ..... . 
Renato Franco (PA) . . . . ..... . . . . .. . . . 
Alexandre Costa (MA) .... . .... ... . . . . 
Henrique de La Rocque (MA) . . ..... . . . 
José Sarney (MA) . ... . ... . .. . . . . . .. . . 
Fausto Castelo-Branco (PI) ..... . . . . .. . 
Helvídio Nunes (PI) .. ... .... . ... .... . 
Petrônio Portella (PI) . ... ...... . . . ... . 
Mauro Benevides (CE) ...... .. .. . .. .. . 
Virgílio Távora (CE) . ...... .. . .. ..... . 
Wilson Gonçalves (CE) . . . . . . .... .. .. . 
Agenor Maria (RN) .. . . . .... . . .. . . .. . 
Dinarte Mariz (RN) .. . . . ....... . . . . . . 
Jessé Freire (RN) .... ..... . . .. .. . . .. . 
Domício Gondim (PB) .... .. .. . . .... . . 
Milton Cabral (PB) .. ..... . .. ... .. .. . . 
Cunha Lima (PB) .......... . ...... . . . 
Marcos Freire (PE) . . ..... .. . ... . .. . . . 
Murilo Paraiso (PE) . . ...... . ... . . . .. . 
Arnon de Mello (AL) . . .... . ... ... . . . . 
Teotônio Vilela (AL) ..... ...... ... .. . 
Luiz Cavalcante (AL) ........ .. ... . . . . 
Augusto Franco (SE) .. . . . . .. .. . .. . . . . 
Gilvan Rocha (SE) . ..... . . .. . . .. . ... . 
Lourival Baptista (SE) .. .... .. .... . .. . 
Heitor Dias (BA) .. . ... . . .. .. .. . .. . .. . 
Luiz Vianna (BA) . ...... . ... . . . . . . . . . 
Ruy Saptos (BA) .... ...... . .. . ... .. . . 
Dirceu Cardoso (ES) ... . . . . .. . . .. .. . . 
Eurico Rezende (ES) . ... . ..... .. .. .. . 
João Calmon (ES) . . ... .. .. ... . . . .. .. . 
Amaral Peixoto (RJ) .... . . .. . . . . ..... . 
Benjamim Farah (RJ) . . . . . .. . ... . . ... . 
Hugo Ramos (RJ) ......... ... . . . . . . . . 
Nelson Carneiro (RJ) .. . . . . . . . . .. .... . 
Roberto Saturnino (RJ) ... . . . . . ...... . 
Vasconcelos Torres (RJ) ........ . .. . . . 
Gustavo Capanema (MG) . .... .... . .. . 
Itamar Franco (MG) . .. ........ . . ... . 
Magalhães Pinto (MG) .. .. . . ....... . . 
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966 
4.649 

63 .065 
69 

91 
74 
60 
65 
52 
92 
81 

107 
51 

101 
67 
96 
48 
58 

178 
93 

106 
90 

165 
149 
68 
25 
69 

104 
124 
65 
75 
63 
86 
69 
76 

110 
131 
90 

147 
165 
140 
96 
78 

129 
58 

144 
82 
83 
65 

119 
201 



Franco Montoro (SP) . . . . .. . . .. ...... . 
Orestes Quércia (SP) . .. . . .. . ..... . . .. . 
Otto Lehmann (SP) .. . . .... ....... ... . 
Benedito Ferreira (GO) ... ... .. . .... . . 

Lázaro Barboza (GO) ................ . 
Osires Teixeira (GO) ... ... .. . ........ . 
Italívio Coelho (MT) .... .. . .. ....... . 
Mendes Canale (MT) .. .. .. . ... .... . . 

Saldanha Derzi (MT) . . ........ .. .... . 

211 
82 
58 

135 
118 

102 
73 

134 
83 

Accioly Filho (PR) ... . . . . ... .. ...... . 
Leite Chaves (PR) ............ . . . . .. . . 
Mattos Leão (PR) ..... ... .. . . . .. .. . . . 
Vilela Magalhães (PR) ..... . . ..... ... . 
Lenoir Vargas (SC) . . ...... . . .... ... . . 
Otair Becker (SC) ..... .... . ...... ... . 
Evelásio Vieira (SC) .. . .. .. .......... . 
Daniel Krieger (RS) ....... .. ..... . .. . 
Paulo Brossard (RS) ............ .. .. . . 
Tarso Dutra (RS) . . ...... . . ... .. .. . . . 
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50 
68 
14 
33 
46 
54 
61 

121 
147 
70 



G .5.1.7 - SUBSECRETARIA Tf:CNICA DE OPERAÇOES 
E MANUTENÇÃO ELETRONICA 

Seçio de Operações: 

Gravações .. ..... . .... . .. . . . . 
Operações de Som ...... . . .. . . 
Sonorização da Casa ..... .. .. . 
Cobertura de Comissões 

Técnicas ... .. ......... . . 
Diversos (Entrevistas, Inaugura

ções, Transparências, cerimô-
nias, etc .) .. . . ... ..... ... . 
Total geral ....... . . . ... . 

Seção de Manutenção: 

Revisão de Equipamentos 
Consertos .. ... ... . .. . . ... . . . 
Instalações diversas .. . . . . . ... . 
Reparos diversos ... . .. . .. . . . . 
Outros serviços ... ... . . .. .. . . 

Total geral ........ . . . .. . 

Seção de Administração: 

Ofícios expedidos .. .... . . . ... . 
Previsões Orçamentãrias . . . . . . . 
Contatos com firmas especializa-

das . .. . ... . . . . .. ..... . . . 
Boletins de freqüência ........ . 
Comunicações internas . . . .... . 
Pedidos médicos .. . .. . .. .... . 
Relatórios ...... . . . ....... . . . 
Sessões extraordinãrias . .. . ... . 
Diversas requisições ... . ... . . . 

Total geral •............. 

Seçio do Material: 

Lançamentos no Kardex-Entrada. 
Lançamentos no Kardex-Saída 
Novos Plaqueamentos (ME) . . . 
Novas fichas permanentes . ... . 
Verificações efetuadas nos 

Setores . . ..... . .. .... .. . 

Quant. 

975 
263 

1.161 

94 

55 
2.548 

4.310 
896 
111 
224 
430 

5.971 

220 
I 

26 
44 

5 
3 
I 

209 
250 
759 

67 
1.226 

145 
98 

228 

Horas 

1.1\3 
495 

1.831 

\35 

90 
3.664 

Ofícios expedidos .. .. ...... . . . 
Ofícios recebidos ............ . 
Levantamento Geral de Valores .. 

Total geral .. . .......... . 

Setor de Desenho: 
Instalação de Som .... . .. . ... . 
Detalhes .. . . . . . . . ..... . .... . 
Detalhes diversos .... .. .. .. . . . 
Estudos e Projetos . . .... ..... . 
Fornecimento de Plantas . . . . . . 
Trabalhos diversos ... . .. . ... . 

Total geral ..... . .. . .... . 

Setor de Apoio Técnico: 
Pareceres Técnicos emitidos . . . . 
Anãlises Técnicas realizadas . . . . 
Atendimentos ..... .. .. ...... . 
Outros Serviços afins ... .. ... . . 
Manutenções .. . ............ . 

Total geral .. . ....... . .. . 

29 
2 

12 
1.807 

25 
8 

18 
6 

250 
58 

365 

15 
18 
40 
38 
8 

119 

Principais serviços executados 
no ano em curso 

I) Execução do projeto das instalações do 
Bloco B, incluindo estudos, anãlise técnica , cãl
cu los de tensão, bitola do sistema de tubulação, 
detalhamentos diversos, especificações técnicas 
distribuição de linhas, acoplamento de sistemas, 
ligação de equipamento e todos os demais procedi
mentos específicos exigidos pela técnica eletrônica. 

a) Instalação de som nos pilotis, 19 subsolo, 
19 pavimento, 29 pavimento e auditório (Bloco B). 

b) Instalação do sistema de CCTV nos pi
lo tis, 19 subsolo, 19 pavimento, 29 pavimento (Blo
co B). 

c) Instalação do sistema de alarme de cam
painhas nos pilotis, 19 subsolo, 19 pavimento, 29 
pavimento (Bloco B). 
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d) Instalação de som nas salas de Comissões 
Técnicas (Bloco B). 

e) Instalação das cabines de cinema (Bloco 
B). 

f) Instalação de som da Técnica e da Cabine 
de Tradução (Bloco B). 

g) Detalhamento e instalação dos consoles 
de tradução que deverão abrigar e proteger o siste
ma colocado entre as poltronas do Auditório . 

h) Instalação de 2 novos estúdios para a gra
vação da Voz do Brasil (Bloco B). 

i) Interligação das linhas de baixo nível entre 
todos os Blocos que,. com o Edifício Principal, 
compõem o comple)(o Senado Federal. 

j) Instalação das cabines de Som e de Tra
dução (Bloco B). 

I) Detalhamento do ponto de som padrão a 
ser utilizado no Bloco B. 

m) Estudo, anâlise técnica e detalhamento do 
sistema de som da Central de Som e da Central de 
CCTV. 

n) Interligação de tubulação entre os Blocos 
A e B do Anexo 11. 

Além do diagrama geral unifilar de todo o 
sistema de tubulação de som, do auditório, da 
Central de CCTV, do sistema de alarme, foram 
elaborados, ainda, os seguintes diagramas unifila
res simplificados, com o respectivo detalhamento: 

a) linhas de baixo nível e jacks do ane)(o li , 
Bloco B, 19 e 29 andares. 

b) linhas de baixo nível e j<lcks do subsolo 
do Bloco B. 

Foram, ainda com relação ao Bloco B, reali
zados diversos contatos e consultas técnicas com 
firma especializada em acústica, o que redundou 
no encaminhamento de plantas específicas que 
esquematizam as necessidades e o comportamento 
da acústica do Auditório e dos novos estúdios da 
Voz do Brasil. incluindo especificações do material 
a ser utilizado, curvas de audibilidade, proporção 
interna das paredes, instalações eletroacústicas, 
etc. 

2) Dentre as inúmeras tarefas específicas de 
Setor Técnico, podemos destacar as mais significa
tivas no tocante à elaboração técnica: 

a) Fabricação e instalação do equipamento 
que compõe o sistema de campainhas eletrônicas 
dos Gabinetes dos Senhores 19 e 29-Secretârios. . 

b) Instalação do sistema de chamada interna 
de três Gabinetes. 

c) Instalação de som para a residência oficial 
da Presidência. 

d) Instalação de novas hastes dos microfones 
do Plenârio. 

e) Transferência em execução da Subsecreta
ria Técnica de Operações e Manutenção Eletrô
nica para o Bloco B, incluindo novas instalações 
eletrônicas, transferência da Central de Som, da 
Central de CCTV, do Sistema de Alarme. 

f) Instalação de novo Sistema de Áudio da 
Garagem. 

g) Atualização do Sistema de Som do Ane)(o 
I. Retirado do sistema antigo, modificação de to
do o complexo e implantação de novo sistema, to
talmente transistorizado. 

h) Instalação dos transmissores de UHF (279 

andar do Ane)(o I) para atender à transmissão da 
Voz do Brasil e possibilitar a transmissão de noti
ciârio das atividades do Senado para a Râdio Na
cional. Tal iniciativa possibilitarâ uma melhora 
substancial na qualidade do som que, através do 
sistema de cadeia nacional é retransmitido por cer
ca de 2.000 estações espalhadas pelo território na
cional. 

i) Em instalações de armârios especiais desti
nados ao armazenamento de fitas magnéticas com 
o objetivo de preservar valioso acervo de fitas on
de estão registrados todos os grandes momentos 
do Congresso, desde sua inauguração em Brasília. 

j) Atualização de todas as plantas e esque
mas de tubulação do sistema de som da Casa . 

I) Anâlise técnica e remodelação do sistema 
de alto nível que atende às dependências do Edifí
cio Principal e substituição dos amplificadores val
vulados, instalados desde 1960, por equipamento 
moderno, transistorizado. Retirado de todo o sis
tema antigo, elaboração e e)(ecução de novo proje
to . Reinstalação do sistema, atendendo à nova dis
posição das âreas. 

m) Estudo e anâlise técnica das linhas de bai
)(0 nível e implantação de infra-estrutura técnica 
que atende às novas necessidades, decorrentes da 
ampliação das instalações da Casa (Bloco B, do 
Ane)(o 11). 

n) Instalação de equipamentos, linhas e jacks 
que compõem o sistema instalado no 27- andar do 
Ane)(o I (transmissores). 

o) Passagem das linhas de bai)(o nível e colo
cação e acabamento nos campos de jacks do Edifí
cio Principal e do Plenârio . 

p) Desmontagem do sistema de sonorização 
do Auditório Milton Campos incluindo microfo
nes e técnica de Áudio . 

q) Desmontagem do sistema de som da Sala 
de Comissão Clóvis Bevilacqua, remodelação do 
mesmo e reinstalação do sistema com sua capaci
dade duplicada. 
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G.5.2 - VICE-DIRETORIA LEGISLATIVA 

Gabinete: 
Oficios recebidos . .. .. . .. ... ... . . 
Oficios expedidos ......... . . .. . . . 
Circulares recebidas .... . ...... . . . 
Comunicações diversas recebidas . . . 

46 
38 
6 

16 
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Telegramas recebidos .... . . . .. . . . 
Publicações recebidas .. . .. . . ... . . 
Jornais e revistas recebidos ... . . . . . 
Páginas datilografadas ....... . . . . 
Pareceres ........ ....... . .. . . . . . 

16 
28 

156 
428 

18 



v - o CONGRESSO NACIONAL 
REUNIDO 



A - SESSOES REALIZADAS 

Realizaram-se 241 sessões conjuntas, sendo 235 para tratar de matéria legislativa e 6 solenes. 

As sessões solenes foram as seguintes: 

Data 

19-03-78 

30-03-78 

23-05-78 

05-10-78 

13-10-78 

17-10-78 

Finalidade 

Instalação da 4' sessão legislativa da 8' legislatura. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente de Portugal, Antonio Ramalho Eanes. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente da França, Giscard d'Estaing. 

Promulgaçào da Emenda Constitucional n9 11 , que altera dispositivos da Constituição 
Federal. 

Promulgação da Emenda Constitucional n9 12, que assegura ao deficiente melhoria de 
sua condição social e econômica. 
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8 - COMISSOES MISTAS 

Nesta sessão legislativa foram constituídas 
121 Comissões Mistas, sendo: 

21 para exame de Propostas de Emenda à 
Constituição 

rito 

39 para exame de Projetos de Lei 

4 para relatar vetos presidenciais 

56 para exame de Decretos-leis 

I Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

8.1 - Comissào Parlamentar Mista de Inqué-

Obedecendo às normas contidas nos arti
gos 37 da Constituição e 21 do Regimento Co
mum o Senhor Senador Nelson Carneiro e outros 
Senh~res Parlamentares propuseram, através do 
Requerimento n9 3j 78-CN , a criação de Comis
são Parlamentar Mista de Inquérito, destinada a 
examinar os problemas relativos aos idosos. 

Guardado o princípio da proporcionalidade 
partidária, a Presidência, acolhendo as indicações 
das Lideranças, designou a Comissão Mista que, 
composta de 22 membros, ficou assim constituída: 

ARENA 
Senadores 

Ruy Santos 
Otto Lehmann 
Osires Teixeira 
Helvídio Nunes 
Renato Franco 
Cattete Pinheiro 
Murilo Paraiso 
Lourival Baptista 

Deputados 
Theobaldo Barbosa 
Célio Marques Fernandes 
Inocêncio de Oliveira 
Adhemar Pereira 
Navarro Vieira 
Luiz Braz 

MD8 

Senadores 

N.elson Carneiro 
Benjamim Farah 
Adalberto Sena 

Deputados 
Miro Teixeira 
Walter de Castro 
Odemir Furlan 
João Gilberto 
Aloísio Santos 

I nstalada no dia 12 de abril, a Comissão ele
geu Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, 
os Deputados Miro Teixeira e Inocêncio de Olivei
ra, e, em seguida, foi designado Relator o Sena
dor Otto Lehmann . 

O prazo de 180 dias proposto no Requerimen
to de criação da CPI, que expiraria no dia 1I de 
novembro, foi dilatado por proposta do seu Presi
dente através do Requerimento n9 20j78-CN, até 
o dia '5 de dezembro. Prestaram depoimentos pe
rante a Comissão as seguintes pessoas: 

Dr. Mário Felizzola - Médico Geriatra. 

Dr' Rita de Cássia Revoredo Paranaguá -
Diretora e Assistente Social do Movimento Pró
Idoso (MOPI), de São Paulo . 

Prof. Marcelo Antônio Salgado - Diretol 
da Divisão de Programação de Operações do De
partamento Regional do SESC de São Paulo. 

Dr' Liliam Jacques - Presidente da Segunda 
Juventude do Rio de Janeiro. 

Dr. Wagner Estelita Campos - Ministro do 
Tribunal de Contas da União. 

Sr' Mônica Regina Machado de Almeida -
Secretária da Presidência da Casa São Luiz para a 
Velhice do Rio de Janeiro. 
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c - MATtRIA LEGISLATIVA 

C.l- PROPOSTAS DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO 

a) DA SESSÃO LEGISLATIVA ANTERIOR 

N9 Autor 

03/77 Dep . Genival Tourinho 

04/77 Dep. Octávio Torrecilla 

07/77 Dep . Ubaldo Corrêa 

16/77 Dep . Octacílio Queiroz 

17/ 77 Dep. Lígia Lessa Bastos 

18/ 77 Dep . Murilo Rezende 

19/77 Dep. Nelson Marchezan 

20/77 Dep . Faria Lima 

21/77 Seno Benjamim Farah 

Ementa 

Dá nova redação à alínea "c", do art. 197, da 
Constituição Federal. 

Altera a redação do § 29 do art. 147 da 
Constituição Federal, para o fim de permitir o 
alistamento eleitoral aos policiais militares. 

Suprime o parágrafo único do art. 152, o inciso 
V do art. 35 e dá nova redação ao § 49 do art . 35 
da Constituição Federal. 

Acrescenta § 29 ao art. 98 da Constituição Fe
deral. 

Altera o § 29 do art. 102 da Constituição Fe
deral, que dispõe sobre os proventos da inativi
dade. 

Altera a redação do § 19 do item 11 do art. 102 
da Constituição Federal. 

Altera a redação da alínea "c", item XVII, do 
art. 89 da Constituição Federal, atribuindo 
competência à União para legislar sobre 
normas gerais de desenvolvimento urbano. 

Altera a redação do "caput" do art. 153 da 
Constituição Federal e acrescenta parágrafo 
a esse dispositivo constitucional. 

Dá nova redação ao art . \O I e ao item 11 do art. 
\02 da Constituição. 

Resultado 

(.) 

(.) 

(.) 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo . 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

(*) De acordo com o esclarecido no Relatório anterior, as Propostas aguardam complementação de assinaturas, tendo em vista a 
vigência da Emenda Constitucional n' 8, de 1977. 
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N9 Autor 

o 1/78 Dep. Dayl de Almeida 

b) DESTA SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Dispõe sobre a elegibilidade, nas hipóteses que 
menciona, do cônjuge e dos parentes consangüí
neos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoc 
ção, do Presidente da República, de Governa
dor de Estado ou de Território, de Prefeito ou 
de quem os haja substituído dentro dos 6 (seis) 
meses anteriores ao pleito eleitoral. 

02/78 Dep. Pinheiro Machado Modifica a redação do § 19 do art. 36 da Cons
tituição . 

03/78 Dep. Herbert Levy Altera a redação dos artigos 147 e 148 da Cons
tituição Federal. 

04/78 Dep. Alexandre Machado Altera a redação do § 39 do art. 104 da Cons
tituição Federal. 

05/78 Dep . Ruy Brito 

06/78 Seno Franco Montoro 

07/78 Poder Executivo 

08/78 Dep . Diogo Nomura 

09/78 Dep. Israel Dias-Novais 

10/78 Seno Benjamim Farah 

11/78 Dep. Siqueira Campos 

12/78 Seno Mauro Benevides 

13/78 Dep. Thales Ramalho 

14/78 Sen o Cattete Pinheiro 

15/78 Dep. Murilo Badaró 

Altera a redação da alínea f do § 39, do art. 15 , 
da Constituição Federal. 

Restabelece o voto direto e secreto para eleição 
de Governador, Vice-Governador e Senador, 
dando nova redação aos arts . 13, § 29, e 41 , da 
Constituição . 

Altera dispositivos da Constituição Federal. 

Concede a nacionalidade brasileira aos 
estrangeiros com 20 ou mais anos de residência 
no Brasil. 

Acrescenta item III ao art. 145, da Constitui
ção . 

Altera disposições dos arts . 101 e \02 da Cons
tituição pelos que indica. 

Assegura a contagem recíproca de tempo de ser
viço público e de atividade privada, para fins de 
aposentadoria e disponibilidade. 

Restabelece a eleição direta para Prefeito e Vi
ce-Prefeito das Capitais, dando nova redação 
ao art. 15, item I, da Constituição. 

Dá nova redação ao artigo 166 da Constituição 
Federal. 

Estabelece representação política para o Distri
to Federal. 

Acrescenta artigo às Disposições Transitórias 
da Constituição Federal. 
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Resultado 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Emenda Constitucional 
n9 11/78. 

Prejudicada por 
decurso de prazo . 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Emenda Constitucional 

n9 12/78. 

Prejudicada por 
decurso de prazo. 

Em tramitação. 



N9 

16/78 

17/78 

18/78 

19/ 78 

20/ 78 

21 / 78 

22/78 

23/78 

24/ 78 

25/78 

26/78 

27/78 

28/78 

29/ 78 

30/78 

31/78 

Autor 

Dep. Fernando Gama 

Dep. Hélio Campos 

Dep . Henrique Brito 

Sen o Nelson Carneiro 

Sen o Benjamim Farah 

Dep. Antônio Annibelli 

Seno Nelson Ca rneiro 

Ementa 

Altera a redação do artigo 74 da Constituição 
da República Federátiva do Brasil. 

Modifica a redação do capUl do ar!. 36 da Cons
tituição Federal 

Altera o ar!. 184 da Constituição . 

Modifica a redação do inciso IV do ar!. 21 da 
Constituição. 

Altera o § 89 do art . 153 da Constituição . 

Acrescenta § 29 ao ar!. 98 da Constituição . 

Revoga o ar!. 110 da Constituição Federal, pa
ra o fim de restabelecer a competência da Justi
ça do Trabalho relativamente aos julgamentos 
de litígios entre traba lhadores e a União e suas 
autarquias ou empresas públicas federais. 

Sen o Nelson Carneiro Altera a redação do ar!. 101 e do inciso XIX 
do ar!. 165 da Constituição Federal. 

Dep. Navarro Vieira Altera a redação do ar!. 15, § 19, alínea a, da 
Constituição Federal. 

Sen o Nelson Carneiro Altera dispositivos da Constituição Federal. 

Seno Nelson Carneiro Altera a redação do inciso IV do ar!. 99 da 
Constituição Federal. 

Dep. Antônio Morimoto Altera a redação do parágrafo 39 do artigo 19 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

Dep . Antônio Morimoto Acrescenta parágrafos ao artigo 39 e altera a re
dação do caput do artigo 99 e dos parágrafos 
do artigo 17 da Constituição da República Fe
derativa do Brasil. 

Dep. Antônio Morimoto Acrescenta os itens VIII e IX e, passando o 
atual parágrafo único a ser o § (9, o § 2- ao arti
go 124, altera a redação dos artigos 124, e seu 
parágrafo único, e 132; e acrescenta o parágra
fo único ao artigo 140 da Constituição da Re
pública Federativa do Brasil. 

Dep. Antônio Morimoto Altera o caput e o parágrafo 19 do artigo 177 
da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 

Dep. Antônio Morimoto Altera a redação do parágrafo 49 e acrescenta 
o parágrafo 69 ao artigo 18 e o parágrafo 39 
ao artigo 25 ; e altera a redação do ar!. 26 da 
Constituição da República Federativa do Bra
sil. 
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Resultado 

Em tramitação. 

Em tramitação . 

Em tramitação. 

Em tramitação . 

Em tramitação. 

Em tramitação. 

Em tramitaçãb 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

... 



,. 

Autor Ementa 

32/78 Dep. Antônio Morimoto Altera a redação do artigo 205 da Constituição. 

33/78 Dep. Antônio Morimoto Altera a redação dos parãgrafos 29, 39 e 49 e 
acrescenta o parãgrafo 59 ao artigo 39; altera a 
redação do capul e do parãgrafo 19 e acrescen
ta os parãgrafos 49 e 59 ao a rtigo 41 da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. 

34/78 Seno Franco Montoro Altera dispositivos da Constituição Federal. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



26/77 

27/77 

01 /78 

02/7R 

03 /78 

04 /78 

05/78 

06/78 

Mensagem 
N9 

11 5/77 

116177 

001 /78 

027/78 

041/78 

042/ 78 

043/78 

044 /78 

C. 2 - PROJETOS DE LEI 

a) DA SESSÃO LEGISLATIVA ANTERIOR 

Ementa 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Diplomata 
(Carreira de Diplomata), do Grupo Diplomacia do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores. 

Autoriza a União a ceder direito de subscrição nos au
mentos de capital social da Indústria Carboquímica Catari
nense S. A . - ICC, e dá outras providências. 

b) DESTA SESSÃO LEGISLATIVA 

Altera a redação do art. 79 da Lei n9 6.223, de 14 de julho 
de 1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e 
orçamentária da União pelo Congresso Nacional. 

Autoriza o Poder Executivo a subscrever ações do Banco 
do Brasil S. A., abrir crédito especial até o limite de 
Cr$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de 
cruzeiros) para esse fim , e dá outras providências. 

Dispõe sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamen
to básico, e dá outras providências. 

Autoriza a reversão, ao Município de Santarém, Estado do 
Pará, do imóvel que menciona. 

Dispõe sobre alienação, por permuta, de imóveis resI
denciais de propriedade da União, localizados no Distrito 
Federal, e dá nova redação ao item VII do artigo 39 da Lei 
n9 5.861, de 12 de dezembro de 1972. 

Dispõe sobre os Serviços Postais. 
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Resultado 

À Sanção 
Lei n9 6.526 
de 20-4-78 

À Sanção 
Lei n9 6.524 
de 11-4-78 

À Sanção 
Lei n9 6.525 
de 11-4-78 

À Sanção 
L~i n96.519 
de 28-3-78 

À Sanção 
Lei n9 6.528 
de 11-5-78 

À Sanção 
Lei n9 6.529 
de 11-5-78 

À Sanção 
Lei n9 6.531 
de 16-5-78 

À Sanção 
Lei n9 6.538 
de 22-6-78 



Mensagem 
N9 

07/ 78 045/ 78 
Complementar 

08 / 78 046/78 

09/78 049/78 

10/78 051 / 78 

11 / 78 052/78 

12/78 055/78 

13/78 056/78 

14/78 057/78 

15/78 060/78 

16/78 063/78 

17/78 064/78 

18 /78 065/78 

19/78 066/78 

Ementa 

Dispõe sobre a renovação de eleições para Prefeito, Vice
Prefeito e Vereadores, nos municípios criados nos termos 
do artigo 29 da Lei Complementar n9 32, de 26 de dezem
bro de 1977, e dá ou tras providências. 

Dispõe sobre a regulamentação das profissões de Artista e 
de técnico em espetáculos, de diversões, e dá outras provi
dências. 

Dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 835, de 8 
de setembro de 1969, e da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 
1971. 

Dispõe sobre incentivos fiscais para programas de 
formação profissional e alimentação do trabalhador nas 
áreas da SUDENE e da SUDAM . 

Dispõe sobre a escolha e o registro, pelos Partidos Polí
ticos , de candidatos às eleições de 1978, para governadores 
e Vice-Governadores, Senadores e Deputados Federais e 
Estaduais, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a representação judicial das entidades do Sis
tema N acionai de Previdência Social nas comarcas do inte
rior do País e a sua representação administrativa nos Muni
cípios onde não possua órgão próprio. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de I' 
Instância o crédito especial de CrS 3.838 .000,00 para o fim 
que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Previ
dência e Assistência Social, em favor da Secretaria de Previ
dência Complementar, o crédito especial de 
CrS 1.800.000,00, para o fim que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos Gerais da 
União - Recursos sob supervisão do Ministério da 
Fazenda, o crédito especial até o limite de 
CrS 494 .300.000,00, para o fim que especifica. 

Altera a redação do ar!. 169 do Decreto-lei n9 37, de 18 de 
novembro de'1966, e dá outras providências. 

Extingue a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras 
(CEFF), e dá outras providências. 

Dispõe sobre a incidência de Imposto Ünico sobre Lubri
ficantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos nos óleos lubri
ficantes de origem vegetal, auto motivos e industriais. 

Dispõe sobre regime especial para a exploração e o aprovei
tamento das substâncias minerais que especific"a, e dá ou
tras providêilcias. 
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Resultado 

Ã Sanção 
Lei Com plementar 
n9 33 , de 16-5-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.533 
de 24-5-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.536 
de 16-6-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.542 
de 28-6-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.534 
de 26-5-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.539 
de 28-6-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.541 
de 28-6-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.549 

de 4-7-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.558 
de 5-9-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.562 
de 18-9-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.559 
de 18-9-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.560 
de 18-9-78 

Ã Sanção 
Lei n9 6.567 
de 24-9-78 



N9 Mensagem 
N9 

20/78 067( 78 

21 ( 78 071/78 

22/7R 072( 78 

23 ( 78 076/78 

24( 78 077( 78 

25( 78 078( 78 

26( 78 083/78 

27(78 084(78 

28( 78 085( 78 

29( 78 087( 78 

30( 78 088( 78 

Ementa 

Dispõe sobre a vigilância sailitãria de alimentos destinados 
ao consumo humano, e dã outras providências . 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Senado Federal o 
crédito especial de Cr$ 18'.736.600,00, para o fim que 
especifica. 

Autoriza a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, e a 
PETROBRÁS Comércio Internacional S.A. 
INTER BRÁS, a, nas condições que estabelece, participa
rem do capital de outras sociedades. 

Dispõe sobre o regime jurídico do pessoal da Comissão Na
cional de Energia Nuclear (CNEN), e dá outras providên
cias. 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercí
cio Financeiro de 1979. 

Revoga o Decreto-lei n9 1.004, de 21 de ol,ltubro de 1969, j: 

as Leis n9s 6.016, de 1973, e 6.063, de 1974. 

Institui normas para a regularização do saldo devedor do 
Tesouro N acionai , remanescente de operações realizadas 
junto ao Banco do Brasil S.A., anteriormente à vigência da 
Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, a Transferências a Es
tados, Distrito Federal e Municípios - Transferências ao 
Governo do Distrito Federal, o Crédito especial de até 
Cr$ 38.005.300;00, para o fim que especifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao 
Orçamento da União aprovado pela Lei n9 6.486, de 6 de 
dezem bro de 1977. 

Aumenta o limite de que trata a Lei n9 6.263, de 18 de no
vembro de 1975. 

Autoriza o Instituto Naciona:I de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA a doar os imóveis que menciona. 
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Resultado 

Retirado pela 
Mensagem 

n9 82(78-CN 

Á Sanção 
Lei n9 6.561 
de 18-9-78 

Á Sanção 
Lei n9 6.569 
de 24-9-78 

Á Sanção 
Lei n9 6.571 
de 30-9-78 

À Sanção 
Lei n9 6.597 
de 19-12-78 

.À Sanção 
Lei n9 6.578 
de 11-10-78 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

À sanção 
Lei n9 6.588, 
de 16-11-78 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

A sanção 
Lei n9 6.589, 
de 16-11-78 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

À sanção 
Lei n9 6.587, 
de 16-11-78 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

À sanção 
Lei n96.590, 
de 16-11-78 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

A sanção 
Lei n9 6.591, 
de 17-11-78 



N° Mensagem Ementa Resultado 
N° 

31/78 089/78 Concede amparo aos ex-combatentes julgados incapazes Aprovado por 
definitivamente para o serviço militar. decurso de prazo. 

À sançào 
Lei n9 6.592. 
de 17-11-78 

32/ 78 090/78 Autori za a alienaçào das ações da Federal de Seguros S.A., Aprovado por 
e dá outras providências . decurso de prazo . 

À sançào 
Lei n9 6.593 , 
de 21-11 -78 

33 / 78 091 / 78 Altera disposições da Lei n9 5.887. de 31 de maio de 1973. Aprovado por 
que dispõe sobre o regi me jurídico do Diplom ata . decurso de prazo. 

À sançào 
Lei n9 6.595. 
de21-11-78 

34/ 78 092/78 Altera o a rtigo lo da Lei no 6. 144, de 29 de novem bro de À Sançào 
1974. que fixa os efetivos do Exército em tempo de paz, e dá Lei n° 6.594. 
outras providências . de 21-11-78 

35/ 78 095/ 78 Define os cr imes contra a Segurança Nacional, estabelece a Aprovado por 
sistemática para o seu processo e julgamento, e dá outras decurso de praz o. 
providências . À sanção 

Lei n9 6.620, 
de 17-12-78 

36/ 78 096/ 78 Altera a redação da a línea "i" do art. 59 do Decreto-lei À Sançào 
no 3.365. de 21 dejunho de 1941 , que dispõe sob re desapro- Lei no 6.602. 
priações por utilidade pública. e acrescenta parágrafo ao de 7- 12-78 
mesmo a rtigo. 

37/ 78 099/78 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao À Sançào 
Orçamento da Uniào aprovado pela Lei n9 6.486, de 6 de Lei n° 6.600. 
dezembro de 1977. de 4- 12-78 
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C. 3 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

N9 Mensagem Ementa Resultado 
N9 

01/78 113/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.582, de 17 de novembro Decreto Legislativo 
de 1977, que "altera o Decreto-lei n9 1.438, de 26 de dezem- n9 3/78 
bro de 1975, que dispõe sobre o Imposto sobre os Serviços 
de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual 
de Passageiros e Cargas (ISTR)". 

02 / 78 114/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.583, de 18 de novembro Decreto Legislativo 
de 1977, que "dispõe sobre a incidência do Imposto Único n9 4/ 78 
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos no 
álcoo l etílico, para fins carburantes". 

03 /78 112/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.581 , de 3 de novembro Decreto Legislativo 
de 1977, que "exclui a aplicação do artigo II do Decreto- n" 2/78 
lei n" 37, de 18 de novembro de 1966, aos casos que especifi-
ca, extingue créditos tributários, e dá out ras providências". 

04/ 78 002/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.584, de 29 de novembro Decreto Legislativo 
de 1977, que "altera a legislação do Imposto de Renda, e dá n9 6/ 78 
outras providências" . 

05/78 003/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.585, de 30 de novembro Decreto Legislati vo 
de 1977, que "concede isenção dos impostos de importação n9 7/ 78 
e sobre produtos industrializados ao material que indica, 
importado pela ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro 
S.A ." . 

06/ 78 004/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.586, de 6 de dezembro 
Decreto Legislativo de 1977, que "dispõe sobre a utilização de créditos do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias para dedução do n9 8/ 78 
va lor do Imposto sobre Produtos Industrializados, ou nas 
modalidades de aproveitamento indicadas pelo Ministro da 
Fazenda, e dá outras providências". 

07 / 78 005/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.587, de 19 de dezembro Decreto Legislativo 
de 1977, que "institui , nas condições que especifica, estímu-
los fiscais destinados às empresas nacionais prestadoras de 

n9 9/78 

serviços a turistas estrangeiros no País". 
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N9 Mensagem 
N9 

8/78 012/ 78 

9/78 009/ 78 

10/78 010/ 78 

11 /78 011 /78 

12/ 78 018/ 78 

13 /78 006/ 78 

14/ 78 017/ 78 

15/ 78 019/ 78 

16/ 78 007/78 

17/ 78 016/78 

18/78 015/78 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.594, de 22 de dezembro 
de 1977, que "prorroga os incentivos fiscais previstos no 
Decreio-Iei n9 221, de 28 defevereiro de 1967". 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.591, de 21 de dezembro 
de 1977, que "prorroga o prazo da isenção dos impostos de 
importação e sobre produtos industrializados para 
equipamentos cinematográficos, e dá outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.592, de 21 de dezembro 
de 1977, que "dispõe sobre a implantação do Grupo-Dire
ção e Assistência Intermediárias, do Plano de Classificação 
de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras 
providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.593, de 21 de dezembro 
de 1977, que "altera a legislação do Imposto sobre Produ
tos Industrializados, em relação aos casos que especifica, e 
dá outras providências" . 

A prova o texto do Decreto-lei n9 1.600, de 3 de janeiro de 
1978, que "altera, para o exercício de 1978, a distribuição 
do produto da arrecadação dos impostos que menciona" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.588, de 19 de dezembro 
de 1977, que "fixa alíquotas do Imposto de Importação nos 
Códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que 
enumera, e dá outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.599, de 30 de dezembro 
de 1977, que "altera a redação do ar\. 29 do Decreto-lei 
n9 61 , de 21 de novem bro de 1966, que modificou a legisla
ção relativa ao Imposto Unico sobre lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá outras providên
cias" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.601, de 18 de janeiro de 
1978, que "dispõe sobre a sistemática a ser aplicada aos 
incentivos fiscais à atividade turística que menciona, e dá 
outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.589, de 19 de dezembro 
de 1977, que "dispõe sobre prazos de vigência de Decretos
leis que estabelecem acréscimos às alíquotas do imposto de 
importação, e dá outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.598, de 26 de dezembro 
de 1977, que "altera a legislação do imposto sobre a renda" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.597, de 23 de dezembro 
de 1977, que "altera a legislação relativa ao Imposto Unico 
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos , e 
dá outras providências" . 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 11/78 

Decreto Legislativo 
n9 10/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 12/78 

Decreto Legislativo 
n9 13/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 15/78 

Decreto Legislativo 
n9 14/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 16/78 

Decreto Legislativo 
n9 17/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 18/78 

Decreto Legislativo 
n9 19/78 

Decreto Legislativo 
n9 20/ 78 



N0 Mensagem 
No 

19/78 008/78 

20/78 013 / 78 

21 / 78 014/78 

22/78 020/78 

23/78 022/78 

24/78 024/78 

25/78 028/78 

26/78 029/78 

27/78 025/78 

28 / 78 030/78 

29/ 78 023/ 78 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.590, de 19 de dezembro 
de 1977, que "dá nova redação a dispositivo do Decreto-lei 
n9 1.310, de 8 de fevereiro de 1974, que altera a legislação 
referente ao Fu ndo do Exército" , 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.595, de 22 de dezembro 
de 1977, que " dispõe sobre o Imposto de Renda devido 
pelos importadores ou distribuidores de filmes estrangei
ros, e dá outras providências" , 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1,596, de 22 de dezembro 
de 1977, que "altera os limites do benefício fiscal de que tra
tam os Decretos-leis n9s 1.358, de 12 de novembro de 1974, 
1.431, de 5 de dezembro de 1975, e 1.491, de 19 de dezembro 
de 1976, e dá outras providências", 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1,602, de 20 de janeiro de 
1978, que "prorroga, até 31 de dezembro de 1979, o regime 
especial de que trata o Decreto-lei nO 1,532, de 30 de março 
de 1977", 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1,604, de 22 de fevereiro 
de 1978, que "reajusta os vencimentos e salários dos servi
dores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistra
tura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras provi
dências" , 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1,606, de 27 de fevereiro 
de 1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores da Justiça Eleitoral, e dá outras providên
cias" . 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.609, de lo de março de 
1978, que "altera o arl. 39 da Lei nO 6.441, de 19 de setem
bro de 1977, "que dispõe sobre a abertura de crédito espe
cial para indenização à Companhia Docas da Bahia" , 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.610, de 2 de março de 
1978, que " reajusta os vencimentos e proventos dos mem
bros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respecti
vo Ministêrio Público", 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.607, de 27 de fevereiro 
de 1978, que reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de 
Recursos e do Conselho de Justiça Federal, e dá outras 
providências , 

Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.611, de 3 de março de 
1978, que reajusta os vencimentos e proventos dos servido
res das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal 
de Primeira Instância , e dá outras providências, 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1,605, de 27 de fevereiro 
de 1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 
e dá outras providências" , 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 21/78 

Decreto Legislativo 
n9 22/ 78 

Decreto Legislativo 
nO 23 /78 

Decreto Legislativo 
n9 24 /78 

Decreto Legislativo 
nO 25 / 78 

Decreto Legislativo 
n9 27/78 

Decreto Legislativo 
nO 29/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 30/ 78 

Decreto Legislativo 
n9 28/78 

Decreto Legislativo 
nO 31 /78 

Decreto Legislativo 
n9 32/ 78 



N° Mensagem Ementa Resultado 
N° 

30/78 026/78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.608, de 28 de fevereiro Decreto Legislativo 
de 1978, que "altera incentivo fiscal previsto na legislação nO 33 /78 
do Imposto de Renda" . 

3 1/78 033/78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.614, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reaj usta os vencimentos e salários dos servido- nO 34/ 78 
res civis do Distrito Federal, e dá o utras providências" . 

32/ 78 032/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.613, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos nO 35/ 78 
dos se rvidores dos Orgãos Auxilia res da Justiça de Primeira 
Instância do Distrito Federal e dos Territórios". 

33/78 031/78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.612, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos nO 36/ 78 
dos se rvidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Di s-
trito Federal , e dá outras providências". 

34/ 78 038/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.603, de 22 de fevereiro Decreto Legislativo 
de 1978, que "fixa o va lor do soldo base do cálculo da n9 26/ 78 
remuneração dos militares, e dá nova redação a dispositivo 
da Lei nO 5.787 , de 27 de junho de 1972" . 

35/78 036/78 Aprova o texto do Decreto-lei nO 1.617, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que " destina a renda líquida de um dos concursos de n9 37/ 78 
prognós ti cos esportivos ao custeio da realização do Cam-
peonato Brasileiro de Futebol, e dá outras providências" . 

36/78 037 / 78 Aprova o texto ·do Decreto-lei n9 1.618, de 3 de março de Decreto Legisl ativo 
1978, que "fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM n9 38/ 78 
da Polícia Militar e de Coronel BM do Corpo de Bom-
beiros do Distrito Federal, e dá nova redação a dispositivos 
das Leis n9s 5.6 19, de 3 de novembro de 1970 e 5.906, de 23 
dejulho de 1973". 

37/78 034/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.615, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos e salá ri os dos servido- n9 39/ 78 
res da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e 
dá outras providências" . 

38/78 035 / 78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.616, de 3 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos n9 40/ 78 
dos servidores dos Quadros Permanentes e Suplementares 
do Superior Tribunal Militar, e dá outras providências" . 

39/78 040/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.620, de 10 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos, sa lários e proventos n9 42/ 78 
dos servidores das Secretarias dos Tribunais de Trabalho, e 
dá outras providências". 

40/78 039/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.619, de 6 de março de Decreto Legislativo 
1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos n9 41 /78 
dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Con-
tas do Distrito Federal, e dá outras providências". 
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NV Mensagem Ementa Resultado 
Nv 

41 / 78 050/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.623, de 25 de abril de Decreto Legislativo 
1978, que "dispõe sobre a retribuição do Governador do nV 46/ 78 
Estado de Mato Grosso do Sul e ' do pessoal requisitado 
para prestar serviços à Comissão Especial de que trata o 
art. 48 da Lei Complementar nV 31, de 11 de outubro de 
1977, e dã outras providências" . 

42/ 78 047/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.621 , de 13 de abril de Decreto Legislativo 
1978, que "concede incentivos à capitalização da empresa nV 44/ 78 
privada nacional e ao financiamento da pequena e média 
empresas de regiões menos desenvolvidas, e dã outras pro-
vidências". 

43 / 78 048/78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.622, de 18 de abril de Decreto Legislativo 
1978, que "concede isenção do imposto sobre produtos in- nV 45 / 78 
dustrializados e do imposto de importação nos casos que es-
pecifica" . 

44/ 78 053/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.624, de 3 de maio de Decreto Legislativo 
1978, que "estende o prazo de redução do imposto sobre a nV 47/78 
renda e adicionais não restituíveis previsto no artigo 14 da 
Lei nV 4.239, de 27 de junho de 1963" . 

45/78 054/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.625, de 9 de maio de Decreto Legislativo 
1978, que "acrescenta parãgrafo ao art. 15 do Decreto-lei nV 49/78 
nV 1.493, de 7 de dezembro de 1976, e dã outras providên-
cias" . 

46/78 058/78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.626, de Iv de junho de Decreto Legislativo 
1978, que "dispõe sobre isenção do Adicional ao Frete para nV 55/78 
Renovação da Marinha Mercante e da Taxa de Me-
lhoramento dos Portos, nos casos que especifica, e dã ou-
tras providências". 

47/78 059/78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.627. de 2 de junho de Decreto Legislativo 
1978, que " dispõe quanto à isenção do Imposto de Importa- nV 57/ 78 
ção e do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos ca-
sos que especifica, e dã outras providências" . 

48/ 78 061/78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.628, de 15 de junho de Decreto Legislativo 
1978, que "altera a redação do artigo 18 da Lei nV 4.452, de nV 59/ 78 
5 de novembro de 1964". 

49/78 068/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.629, de 6 de julho de Decreto Legislativo 
1978, que modifica a redação da alínea "f' do art. 60 da Lei nV 60/78 
nV 5.025, de 10 de junho de 1966. 

50/ 78 069/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.630, de 17 de julho de Decreto Legislativo 
1978, que "concede benefícios tributãrios ao Programa nV 61 i 78 
Nuclear Brasileiro, e dã outras providências" . 

51 / 78 073/ 78 Aprova o texto do Decreto-lei nV 1.631, de 2 de agosto de Decreto Legislativo 
1978, que dispõe sobre a incidência de Imposto Único nV 62/ 78 
sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos 
nos ãlcoois etílico e metílico, para fins carburantes, e dã ou-
tras providências. 
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N9 Mensagem Ementa Resultado 
N9 

52/78 075/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.633, de 9 de agosto de Decreto Legislativo 
1978, que institui incentivos fiscais à exportação de ma- n9 66/78 
nufaturados por empresas exportadoras de serviços, e dá 
outras providências. 

53/78 074/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.632, de 4 de agosto de Aprovado por de-
1978, que dispõe sobre a proibição de greve nos serviços curso de prazo 
públicos e em atividades essenciais de interesse da seguran-
ça nacional. 

54/78 079/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.634, de 31 de agosto de Aprovado por de-
1978, que "dispõe sobre isenção do Empréstimo Compulsó- curso de prazo 
rio em favor da Centrais Elétricas Brasileiras S/ A -
ELETROBRÁS" . 

55/78 081/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.636, de 4 de setembro Aprovado por de-
de 1978, que "isenta do Imposto Único sobre Lubrificantes curso de prazo 
e Combustíveis Líquidos e Gasosos o gasóleo destinado à 
fabricação de vaselinas sólidas. 

56/ 78 080/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.635, de 19 de setembro Aprovado por de-
de 1978, que "prorroga o prazo de vigência do Decreto-lei curso de prazo 
n9 1.396, de 12 de março de 1975, que isenta do Imposto 
Único sobre Minerais as saídas de sal marinho para o exte-
rior" . 

57/78 093/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9• 1.637, de 6 de outubro de Decreto Legislativo 
1978, que "dispõe sobre a integralização de quotas e rea- n973/78 
justes de haveres de organismos financeiros internacionais. 

58/78 094/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.638, de 6 de outubro de Decreto Legislativo 
1978, que "dá nova redação ao ar!. 16 da Lei n9 4.595, de n9 77/78 
31 de dezembro de 1964, dispõe sobre a constituição de 
reserva monetária no Banco Central do Brasil, e dá outras 
providências. 

59/78 098/78 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.639, de 18 de outubro Decreto Legislativo 
de 1978, que "dá nova redação aos incisos IX e XII do arti- n9 78/ 78 
go 15 do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966". 
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Mensa
gem-CN 

100/78 

N9 na 
Oripm 

445/78 

C.4 - MENSAGEM AGUARDANDO LEITURA 

Assunto 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.640, de 
20 de novembro de 1978, que acrescenta parãgrafo ao artigo 69 da Lei n9 4.947, de 6 
de abril de 1966, e dã outras providências. 
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1j76 

2/ 76 

3/ 76 

1/77 

2/77 

3/77 

C.S - PROPOSTAS DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA 

19 signatário 

Dep. Hélio de 
Almeida 

Dep. Nina 
Ribeiro 

Dep . Pedro 
Lauro 

Seno Vasconcelos 
Torres 

Dep. Pedro 
Lauro 

Dep. Hélio 
Campos 

Ementa 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei , criando o Ministério da Ciência e Tecnologia, e determinando 
outras providências. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei , para criar o Conselho de Defesa do Consumidor e Legislação com
plementar. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei , criando o Ministério dos Esportes, e determinando outras providên
cias. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei, criando o Ministério do Meio Ambiente, e determinando outras 
providências. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de lei , criando urna cidade de jogos e diversões, em ponto a ser determina
do no território brasileiro, e determina outras providências. 

Delega poderes ao Presidente da República para elaborar lei dispondo 
sobre a administração dos Territórios Federais, e dando outras providên
cias. 

Obs.: Continuam aguardando decisão do Plenário no que se refere à sua constitucionalidade. (ver exposição no Relató rio anterior.) 
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Mensagem N9 
CN Origem Leitura 

021/78 565/77 15-3-78 

070/78 224/78 15-8-78 

086/78 330/78 10-10-78 

097/78 389/78 28-11-78 

C.6 - VETOS PRESIDENCIAIS 

Projeto 

PLC n994/77 
Complementar 
(n9 144/77, na 
CO) 

PLC n9 56/76 
(n9 52/75, na 
CO) 

PL n9 19/78 
CN 

PLC n9 106/77 
(n9 746/75, na 
CO) 

Ementa 

Altera a redação do art. 59, capul, 
da Lei Complementar n9 I, de 9 de 
novembro de 1967, que "dispõe sobre 
a criação de novos Municípios, e dá 
outras providências" . 

Altera o parágrafo único do art. 566, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

Dispõe sobre regime especial para explo
ração e o aproveitamento das substâncias 
minerais que especifica, e dá outras provi
dências. 

Estabelece normas de garantia para 
os consumidores de veículos automoto
res e respectivos componentes, regula
menta a distribuição desses produtos, 
e dá outras providências. 

-305-

Resultado 

Veto parcial, 
mantido. 

Veto total, 
mantido por 
decurso de 
prazo. 

Veto parcial, 
mantido. 

Em tramitação. 



Data 
Leitura Autor 

C. 7 REQUERIMENTOS 

Ementa Resultado 

08-03-78 Jerônimo Santana Cria uma Comissão Parlamentar Mista de In- Em tramitação 
quérito do Congresso para investigar denúncias 

2 15-03-78 Laerte Vieira 

de fatos e possíveis irregularidades relacio-
nadas com as atividades administrativas dos 
Governos dos Territórios Federais do Amapã, 
Roraima e Rondônia. 

Solicita informações junto ao Ministério das 
Minas e Energia. 

3 07-04-78 Nelson Carneiro Cria uma Comissão Parlamentar Mista de In-
quérito, para examinar os problemas relativos 
aos idosos. 

Deferido 

4 2...tJS-78 JOIt Bonifkio Dcataque para rcjciçio do art. 26 do Substi- Aprovado 
tutivo ao PL nf 8/78 CN 

, 2~78 StrPo Murilo Dcataquc para rcjciçio do caput do art. I'· Aprovado 
do Substitutivo ao PL nt 11/78-CN 

6 24-0'-78 Tancredo Neves Dcataquc para votaçio em separado da Emen- Rejeitado 
da nf I, apresentada ao Projeto de Lei 
nf 11/78-CN. 

7 12-09-78 Jorge Arbage Adiamento da votação do Projeto de Lei Aprovado 
n9 19, de 1978-CN, pelo prazo de 24 horas. 

8 15-09-78 Jorge Arbage Destaque para rejeição da Emenda n9 8, ao Aprovado 
Projeto de Lei n9 19, de 1978-CN. 

9 15-09-78 Jorge Arbage Destaque para rejeição da Emenda n9 21 ao Aprovado 
Projeto de Lei n9 19, de 1978-CN. 

10 15-09-78 Jorge Arbage Destaque para rejeição da Emenda n9 22 ao Aprovado 
Projeto de Lei n9 19, de 1978-CN. 
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Data 
N9 Leitura Autor Ementa 

1i 20-09-78 Tancredo Neves Destaque para o a rt. 19 da Proposta de 
Emenda à Constituição n9 7, de 1978, referente ao 
art. 32, pela supressão da expressão "salvo no caso 
de crime contra a segurança nacional ; pela supres
são do § 59 do a·rtigo 32; pela supressão do § 59 do 
artigo 35. 

12 20-09-78 Tancredo Neves Destaque para os arts. ISS e 158 da Proposta 
de Emenda à Constituição n9 7, de 1978 . 

13 20-09-78 Tancredo Neves Destaque para o a rt. 156, alínea e, § 29, da 
Proposta de Emenda à Constituição n9 7, de 
1978. 

Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 

14 20-09-78 Tancredo Neves Destaque para o art. 159 da Proposta de Rejeitado 

15 20-09-78 Tancredo Neves 

16 20-09-78 Paulo Brossard 

17 20-09-78 Lideranças 
da ARENA e 
do MDB 

18 20-09-78 Tancredo Neves 

19 16-10-78 Paulo Brossard 

20 16-10-78 Miro Teixeira 

Emenda à Constituição n9 7, de 1978. 

Destaque para o art. 49 da Proposta de Rejeitado 
Emenda à Constituição n9 7, de 1978-CN. 

Destaque para a votação em separado, do Rejeitado 
art. 39 da Proposta de Emenda à Constitui-
ção n9 7, de 1978. 

Votação, em conjunto das Emendas n9s 7 a 12, e Aprovado 
das subemendas às Emendas números 4 e 5, 
apresentadas à Proposta de Emenda à Constitui-
ção n9 7/ 78. 

Destaque para o item VII da Emenda n9 2, Rejeitado 
oferecida à Proposta de Emenda à Constitui-
ção n9 7, de 1978. 

Destaque para aprovação do art. 19 da Pro- Prejudicado 
posta de Emenda à Constituição n9 6, 
de 1978. 

Prorrogação do prazo da CPI do Congresso Aprovado 
Nacional que trata "dos problemas dos idosos" 
até o dia 5 de dezembro de 1978. 
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D - PARTICIPAÇÃO DOS SENHORES SENADORES NOS TRABALHOS 

PARTICIPAÇÃO EM COMISSOES MISTAS PROPOSIÇOES APRESENTADAS 

Pronuncla- PDN PEC PLN Velo 
mentos 

Tolal PEC Pareceres Emendas Requer. 

Accioly Filho .. .. . .. . .. 9 3 2 14 
Adalberto Sena .... . .... 12 4 11 27 
Agenor Maria ....... 12 3 8 23 
Alexandre Costa . .... . . 23 5 28 56 
Altevir Leal .. . ..... . . .. 7 4 3 14 
Arnon de Mello .. , ... . . 8 6 7 21 
Augusto Franco . . , . , . . . 19 6 9 34 2 
Benedito Ferreira . . .. . . I I 

Benjamim Farah 4 20 4 6 30 2 
Braga Junior .... . ... . .. Ii I 5 17 
Cattete Pinheiro . .... . .. 23 9 21 53 4 
Cunha Lima .. .. .. .. . . . lO 5 14 29 
Daniel Krieger .. . . . .. . . 2 2 

Dinarte Mariz .. .. .. 13 9 22 

Dirceu Cardoso . , .... .. 17 6 17 40 

Domício Gondim .... . . . 3 4 

Eurico Rezende ...... .. 
Evandro Carreira ..... . . 7 4 II 
Evilãsio Vieira . . . , ..... 10 5 9 24 
Fausto Castelo-Branco .. I I 

Franco Montoro ....... 5 7 8 9 25 2 II 
Gilvan Rocha ......... . 13 4 12 29 
Gustavo Capanema ..... I I 
Heitor Dias . ..... . . .... 17 18 16 51 3 3 
Helvidio Nunes .... ... . 22 II 17 51 4 
Henrique de La Rocquc 18 8 17 43 3 
Hugo Ramos .. . ....... 10 2 I 13 
Italívio Coelho ..... .... 14 14 16 44 6 
Itamar Franco • .••..• o. I 9 6 g 23 36 
Jarbas Passarinho •• • 0.0 2 20 8 13 41 3 5 
Jessé Freire 0 . 0 •• • • • •• •• 5 I 6 
João Calmon . 0.0 •• · · . , 9 4 I 14 
José Guiomard ,_ ••• • • o , I I 

José Lindoso . .. . ..•. .. . L I 
Jos~ Sarney 2 II 5 12 28 5 . . . . . . . . . . . . 
Lãzaro Barboza 12 2 4 18 6 ..... ... 
Leite Chaves •••• •• •• 0 . 0 3 7 6 16 
Lenoir Vargas ..... .. ... 16 lO 9 35 
Lourival Baptista . '. 0.0. 22 6 24 52 4 
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PARTICIPAÇÃO EM COMISSOES MISTAS PROPOSIÇOES APRESENTADAS 

Pr ..... IId.· 
metltOl PDN PEC PLN Veto Tot.1 PEC Part«r .. Emendu Requer. 

Luiz Cavalcante ...... 14 5 19 
Magalhles Pinto .... . I 
Marcos Freire . . . . .... 4 5 2 7 
Mattos Leio . . .. . . . . . 3 I 4 
Mauro Benevides . .... 3 2 2 8 
Mendes Canale .. . . ... I 3 
Milton Cabral .. . ..... 12 II 24 1 
Murilo Paraiso ....... 18 4 14 36 2 
Nelson Carneiro .. .... 2 6 2 11 2 20 
Orestes Qu~rcia ... ... 5 4 2 11 19 
Osircs Teixeira • •• • 0 . 0 9 5 10 24 2 I 
Otair Bccker .... . .... 11 3 11 25 
OUo Lehmann 21 14 17 2 54 5 
Paulo Brossard ....... 2 I 1 2 
Renato Franco ....... 17 7 II 35 4 
Roberto Saturnino . ... 11 5 17 
Ruy Santos ..... . . . . . 24 10 25 60 9 
Saldanha Derzi . .. . . .. 24 7 21 52 8 
Teotônio Vilela . .. . . .. 
Vasconcelos Torres ... 3 3 
Vilela de Magalhães 4 6 7 17 
Virgílio Tãvora . ...... 21 I 15 37 
Wilson Gonçalves 13 9 14 2 38 4 
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VI - COLtGIO ELEITORAL 



VI COLÉGIO ELEITORAL 

Necessãrio que se registre no relatório da Pre
sidência, embora de maneira sucinta, a participa
ção, não só da Mesa do Senado, como do Tribu
nal Superior Eleitoral e dos Partidos Políticos, na 
eleição do Presidente da República realizada a 15 
de outubro de 1978 pelo Colégio Eleitoral cuja 
composição e funcionamento são regulados na Lei 
Complementar n9 15, de 1973, alterada pelo De
creto-lei n9 1.539, de 14 de abril de 1977. 

REGISTRO DOS CANDIDA TOS 

De acordo com o disposto na Lei Comple
mentar n9 15, de 1973, as Convenções Nacionais, 
para escolha dos candidatos dos Partidos Políticos 
à Presidência e à Vice-Presidente da República , 
realizaram-se: 

- a da Aliança Renovadora Nacional -
ARENA, nos diai 8 e 9 de abril, quando foram es
colhidos candidatos, respectivamente, o General
de-Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo e 
Dr. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça; 

- a do Movimento Democrãtico Brasileiro 
- MDB, no dia 23 de agosto, sendo escolhidos 
candidatos àqueles cargos, respectivamente, o Ge
neral-de-Exército Euler Bentes Monteiro e o Sena
dor Paulo Brossard de Souza Pinto. 

A 18 de abril a ARENA requereu, à Mesa do 
Senado Federal, a inscrição de seus candidatos, o 
mesmo fazendo o MDB no dia 30 de agosto. 

Recebidos os requerimentos dos Partidos Po
líticos, a Mesa do Senado Federal adotou as se
guintes providências: 

19) autuou e determinou a publicação dos 
requerimentos no Diário Oficial da União e no 
Diário do Congresso Nacional (Seções I e 11), para 
conhecimento dos interessados; 

29) publicados os requerimentos, o Sr. Presi
dente designou relatores, os Senhores Senadores 

José Lindoso, 19-Vice-Presidente, para o requeri
mento da ARENA e Amaral Peixoto, 29-Vice-Pre
sidente, para o requerimento do MDB; 

39) em reunião realizada a 26 de abril, à Me
sa, aprovando o pa recer do Relator, concedeu re
gistro aos candidatos da ARENA e, em reullião 
do dia 11 de setembro, de acordo com o parecer 
do Relator, concedeu registro aos candidatos do 
MDB, fazendo publicar sua decisão no Diário do 
Congresso Nacional (Seções I e 11); e lavrando, no 
livro próprio, às folhas 5 e 6, os respectivos ter
mos de registro; 

49) a 16 de junho, a Mesa comunicou à 
ARENA , através de oficio, o registro de seus can
didatos, o mesmo fazendo em relação ao MDB, 
em 25 de setembro e, nas mesmas datas idênticas 
comunicações foram dirigidas ao Tribunal Su
perio r Eleitoral. 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DO COLEGIO ELEITORAL 

De acordo com o estabelecido na Lei Comple
mentar n9 15, de 13 de agosto de 1973, alterada pe
lo Decreto-lei n9 1.539, de 14 de abril de 1977, o 
Tribunal Superior Eleitoral baixou a Resolução 
n9 10.421 , de 23 de maio de 1978, fixando o n úme
ro de delegados das Assembléias Legislativas, que 
iriam integrar o Colégio Eleitoral e, ainda, a Reso
lução n9 10.428, de 6 de junho do mesmo ano, 
com as instruções sobre a eleição, pelas Assem
bléias Legislativas, dos respectivos Delegados. 

Por sua vez, a Mesa do Senado Federal, no 
uso de suas atribuições, adotou as seguintes provi
dências: 

19) solicitou ao Poder Executivo a abertura 
de crédito especial para o atendimento das despe
sas com a realização da Sessão do Colégio Eleito
ral. O referido crédito foi autorizado através da 
Lei n9 6 .561, de 18-9-78, votada pelo Congresso 
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Nacional nos termos do § 29 do art. 51, da Consti
tuição Federal; 

29) fixou, em reunião realizada no dia II de 
setembro, o valor da ajuda de custo, devida a cada 
um dos membros do Colégio Eleitoral; 

39) ainda em reunião realizada no dia II de 
setembro, estabeleceu as normas reguladoras dos 
trabalhos do Colégio Eleitoral, fazendo baixar o 
competente Ato, e resolveu sobre a elaboração do 
edital de sua convocação; 

49) fez publicar e encaminhou às Assembléias 
Legislativas o texto daquelas normas e do edital de 
convocação; 

59) solicitou, da Presidência da Câmara dos 
Deputados, a r~lação dos membros daquela Casa 
do Congresso Nacional em efetivo exercício; 

69) organizou e fez publicar, após recebimen
to das comunicações das Assembléias Legislativas 
e da Câmara dos Deputados, a composição do Co
légio Eleitoral, relacionando os nomes dos Senado
res, dos Deputados, dos Delegados, das Assem
bléias Legislativas e seus respectivos suplentes; 

79 ) adotou providências para o recebimento 
das credenciais dos Delegados das Assembléias Le
gislativas; 

89) após o recebimento das credenciais, em 
reunião realizada às 18 horas do dia 14 de outu
bro, aprovando o parecer proferido pelo Senhor 

Senador Mauro Benevides, organizou e fez publi
car a composição definitiva do Colégio Eleitoral. 

Em sessão realizada às 9 horas do dia 15 de 
outubro de 1978, e presidida pela Mesa do Sena
do Federal, o Colégio Eleitoral, integrado pelos 
Membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal e pelos Delegados das Assembléias Legis
lativas, deliberou sobre a eleição do Presidente da 
República, registrando a votação, o seguinte resul
tado: 

- General-de-Exército João Baptista de Oli
veira Figueiredo, 355 votos; 

- General-de-Exército Euler Bentes Montei
ro , 226 votos. 

Tendo alcançado a maioria absoluta de vo
tos, prevista no § 19 do art. 75 da Constituição Fe
deral, o candidato da Aliança Renovadora Nacio
nal , o Sr. Presidente do Senado Federal, procla
mou eleito Presidente da República, o Senhor Ge
neral-de-Exército João Baptista de Oliveira Figuei
redo, proclamando, também, eleito, Vice-Presiden
te da República, o candidato com ele registrado, 
Doutor Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, 
sendo a sessão encerrada às 12 horas e 5 minutos. 

A Ata da sessão do Colégio Eleitoral foi pu
blicada no DCN (Sessão conjunta) do dia 16 de ou
tubro , dela sendo enviada cópia autenticada ao 
Tribunal Superior Eleitoral. 
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