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I - APRESENTAÇÃO DO RELATORIO 



I - APRESENTAÇÃO DO RELATORIO 

o presente relatório registra, em resumo, os trabalhos realizados, pelo Senado Federal 
e pelo Congresso Nacional reunido, na FI sessão legislativa ordinária da 9~ Legislatura, retro
agindo às reuniões preparatórias de 1 fi de fevereiro, quando tomaram posse os Senadores, re
presentando 2/ 3 da composição da Casa, e foi eleita a Mesa Diretora. 

É com imenso pesar que a Presidência deixa aqui consignado o falecimento de duas 
das mais jovens, promissoras e eminentes figuras que integraram a Câmara Alta de nosso Par
lamento - os Senhores Senadores Dirceu Arcoverde, da Representação do Estado do Piauí e 
João Bosco, da Representação do Estado do Amazonas. 



11 - REUNIOES PREPARA TORIAS 



11 - REUNIOES PREPARATORIAS 

o Senado Federal, dando cumprimento ao 
disposto no § 49 do art. 29 da Constituição da 
Hepública Federativa do Brasil, fez realizar, a 
19 de fevereiro, reuniões preparatórias, desti
nadas, respectivamente, à posse dos Senadores 
eleitos, a 19 de setembro de 1978, pelo sufrá
gio do colégio eleitoral (Dec.-Iei n9 1.543/ 77), 
no pleito de 15 de novembro de 1978 e a 28 
de janeiro de 1979, também pelo sufrágio do 
colégio eleitoral (Lei Complementar n9 31/ 77), 
e à eleição do Presidente e dos demais mem
bros da Mesa. 

a) Posse dos eleitos 

Na primeira reunião preparatória, reali
zada às 15 (quinze) horas, prestaram compro
misso e foram empossados nos respectivos 
mandatos, os senhores Senadores: 

ACRE 
Jorge Kalume - 19 mandato 
José Guiomard - 39 mandato 

AMAZONAS 
João Bosco - 19 mandato 
Raimundo Parente - 19 mandato 

PARÁ 
Aloysio Chaves - 19 mandato 
Gabriel Hermes - 19 mandato 

MARANHÃO 
Alexandre Costa - 29 mandato 
José Sarney - 29 mandato 

PIAUí 
Dirceu Arcoverde - 19 mandato 
Helvídio Nunes - 29 mandato 

CEARA 
Cesar Cals - 19 mandato 
José Lins - 19 mandato 

RIO GRANDE DO NORTE 
Dinarte Mariz - 49 mandato 
Jessé Freire - 29 mandato 

PARAíBA 
Humberto Lucena - 19 mandato 
Milton Cabral - 29 mandato 

PERNAMBUCO 
Aderbal Jurema - 19 mandato 
Nilo Coelho - 19 mandato 

ALAGOAS 
Arnon de Mello - 39 mandato 
Luiz Cavalcante - 29 mandato 

SERGIPE 
Lourival Baptista - 29 mandato 
Passos Porto - 19 mandato 

BAHIA 
Jutahy Magalhães - 19 mandato 
Lomanto Júnior - 19 mandato 

ESPíRITO SANTO 
João Calmon - 29 mandato 
Moacyr Dalla - 19 mandato 

RIO DE JANEIRO 
Amaral Peixoto - 29 mandato 
Nelson Carneiro - 29 mandato 

MINAS GERAIS 
Murilo Badaró - 19 mandato 
Tancredo Neves - 19 mandato 

SAO PAULO 
Amaral Furlan - 19 mandato 
Franco Montoro - 29 mandato 
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GOIÁS 

Benedito Ferreira - 29 mandato 
Henrique Santillo - 19 mandato 

MATO GROSSO C' ) 

Benedito Canellas - 19 mandato 
Gastão Müller - 19 mandato ("'*) 
Vicent2 Vuelo - 19 mandato 

MATO GROSSO DO SUL (*) 

Pedro Pedrossian - 19 mandato 
Saldanha Derzi - 29 mandRto 

PARANÁ 

Affonso Camargo - 19 mandato 
José Richa - 19 mandato 

SA.NTA CATARINA 

Jaison Barreto - 19 mandato 
Lenoir Vargas - 29 mandato 

mo GRANDE DO SUL 

Pedro Simon - 19 mandato 
Tarso Dutra - 29 mandato 

b) Eleição da Mesa 

Às 15 horas e 45 minutos do dia 19 de fe
\'ereiro realizou-se a 2~ reunião preparatória, 
destinada à eleição do Presidente do Senado 
Federal. À reunião, presidida pelo Senhor Se
nador Petrônio Portella, compareceram 67 Se
nadores. 

Antes de iniciar a eleição , usou da pala
vra o Senhor Senador Paulo Brossard que, pe
la Liderança do Movimento Democrático Brasi
leiro, comunicou ao Plenário a decisão de sua 
Bancada no sentido de não integrar a Mesa, em 
virtude das alterações introduzidas pela Emen· 
da Constitucional n9 8, de 1977 no processo 
da escolha dos Senadores. Falou, em seguida, 
o Senhor Senador Jarbas Passarinho que, pela 
Liderança da Aliança Renovadora Nacional , 
deplorou a decisão da Bancada daquele Par· 
tido . 

Procedida a eleição, os sufrágios compu-
tados acusaram o seguinte resultado: 

Senador Luiz Viana - 56 votos. 
Senador Luiz Cavalcante - 6 votos. 

Em branco - 5 votos. 

Ao proclamar eleito o Senhor Senador 
Luiz Viana, o Senhor Presidente, Senador Pe
trônio Portella, proferiu as seguintes palavras: 

"Senhores Senadores: 

l\pÓS o ato democrático a que demos cum
primento, encerra-se minha missão e a dos 
meus caros companheiros de direção. Sob a 
emoção de quem se despede e a consciência 
de não haver feito o que pretendia, embarga
j n pelas limitações que são muitas, resta ex
pressar, comovidamente, os agradecimentos a 
este Plenário, onde, em posições diversas e 
por mais de um decênio, me tenho desvelado 
11 0 serviço da Instituição e da Pátria. 

Sou grato à Maioria, compreensiva e so
lidária, da qual recebi mais que o apoio, a con· 
fiança, se não os aplausos, cumprindo exaltar 
os prezados companheiros, e seus lidos Líderes 
Eurico Rezende e Jarbas Passarinho. 

Minha gratidão abrange, sem discrepância, 
t"mbém a Oposição que, na inflexibilidade de 
sua política, foi atuante também na Comissão 
Diretora, através da ação eficiente e honrada 
dos seus representantes. Em todos os momen
tos recebemos o apoio à nossa administração, 
cabendo ressaltar, assinalar a ação diligente e 
prestimosa nesse sentido, do preclaro e emi
nente Líder, Senador Paulo Brossard. 

Aos funcionários, do mais modesto ao 
mais graduado, o nosso reconhecimento pelo 
trabalho que souberam desempenhar com leal
dade, honradez e descortino. 

Não me cansa fazer o elogio à Imprensa. 
Ela, nos nossos tempos, mais que informa, 
orienta e condiciona a opinião pública, de cujo 
conceito depende nosso destino político. Mas 
assinalo, também, que a Imprensa depende de 
aós, de nossa sorte, da expressão que tiver o 
Poder Legislativo, sustentáculo do regime de
mocrático; os fatores que eliminam um, proí
bem o outro e ambos só são fortes na vigência 
elo regime mantenedor das liberdades. 

Confesso, Senhores, que o devotamento a 
que me entreguei nestes dois anos não corres
pondeu ao quanto devo a esse augusto Plená
rio. Tão fortes os vínculos, tão assinaladamen
te ligado sou ao Congresso, que é difícil ser 
bem sucedido ao pretender externar, perante 
todos, o que de nossa Instituição em mim vive. 

Doutrinariamente , sempre atribuí ao Poder 
Legislativo o destino de guarda dos valores de
mocráticos, encontrando-se em sua história, 
:mtis que centenário, os fatores e causas mais 
eminentes do desenvolvimento nacional. 

(*) Em decorrência do disposto nos arts. 35 e 36 da Lei Complementar n9 31, de 11 de outubro de 1977, 
que criou o Estado de Mato Grosso do Sul mediante desdobramento de área do Estado de Mato Grosso, per
maneceu como repre>enlante do Estado recém-criado, o Senador Mendes Canale (art. 35), tendo sido eleitos 
três Scn~dores pelo Estado de IIlato Grosso, sendo que o Senador Vicente Vuolo com mandato de quatro anos 
(art. 36, "caput"). 

(*') O Senador Gastão Müller, eleito em 7-10-1962 suplente do Senador Bezerra Neto, teve oportunidade 
de exercer o mandato, nesta qualidade, em dois períodos: de 15-7-63 a 6-8-63 e de 147-65 a 13-10-65. 
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Somos o Poder em permanente defesa das 
aspirações do povo, vivendo com ele as amar
guras das crises e com ele partilhando, pelo 
intercambiar das idéias, as responsabilidades 
das grandes decisões. 

Somos a Casa consciente dos inafastáveis 
compromissos, os que nos identificam com os 
Estados, em nome dos quais falamos, mais ain
da com as instituições democráticas que, aci
ma de particularismos, de facções, tem o Se· 
nado o dever de defender e aprimorar. 

Somos o Poder que, na pluralidade de nos
sa visão, não deve ceder ao fascínio do inatin
gível quando está preso, indissoluvelmente vin
culado, a uma realidade marcada de carências, 
que são os desafios de nossa árdua missão. 

Somos o Poder que há de perseguir, sem 
desfalecimentos, os ideais democráticos, na pu
reza dos princípios e postulados e na autenti
cidade de seus processos legítimos, usando sua 
arma: a palavra; através dela e, na eloqüên
cia dos que sabem dizer, as críticas ganham 
nimensão, as defesas expressam a força persua
~ i va de profundas convicções, a verdade se 
apura, as decisões se tomam e o Poder Legis
lativo se afirma e engrandece. 

Assim vejo, Srs. Senadores, este Plenário 
augusto e assim lhe prevejo a ação futura. 

Para dirigi-lo, a vontade desta Casa acaba 
de eleger o grande homem público brasileiro: 
Deputado, Ministro, Governador, Senador Luiz 
Viana Filho. Carregado de bagagem política 
e rico de vivências que o fazem avultar entre 
nós, Luiz Viana Filho, o acadêmico e admirá
vel escritor, é o político que a sabedoria dos 
nossos pares escolheu para esta hora difícil 
de iransição. Dele é esta cadeira e a S. Ex~ 
me dirijo pedindo suba à Mesa para, a partir 
de agora, começar os seus trabalhos de ser
vidor da Instituição e da Pátria." 

Ao assumir a Presidência, o Presidente 
eleito, Senador Luiz Viana, proferiu a seguinte 
oração: 

"Srs. Senadores, Srs. Deputados, meus Se
nl lGres e minhas Senhoras: 

Ao assumir a Presidência do Senado, pelo 
honroso voto dos meus pares, que, de manei
ra tão expressiva, demonstraram confiança e 
.' ~rE t;) per quem há mais de quatro décadas 
participa do Congresso Nacional, desejo trans
mitir a todos, e a cada qual dos meus colegas, 
testemunho de reconhecimento e respeito . Ao 
meu eminente antecessor, o Senador Petrônio 
Portella, cuja ação honrada e profícua não se 
deteve nos limites dos nossos trabalhos, proje
tando-se na vida nacional pelos assinalados e 
relevantes serviços por todos reconhecidos, 
E:xprimo não somente a minha admiração, mas 
também os agradecimentos pela dignidade com 
que, ajudado pelos seus ilustres companheiros 
de Mesa, exerceu as suas altas funções . Em 

breve, convocado para novas e árduas tarefas 
na vida pública, deverá S. Ex~ ocupar o Minis
tério da Justiça, onde o aguarda uma Nação 
em plena fase de transformação e desenvolvi
mento das instituições políticas. 

Vivemos, sem dúvida, uma época de tran
sição e por isso mesmo a reclamar maior ima
ginação e compreensão de todos. Será o meio 
de prosseguirmos a caminhada rumo ao apri
moramento das instituições políticas, sociais 
e econômicas, através da continuidade e da 
ampliação da abertura iniciada pelo Presidente 
Ernesto Geisel. Para tanto acredito que nos 
será útil a humildade, que afasta a arrogância 
e fortalece a tolerância sem nos tornar menos 
inflexíveis no cumprimento de nossos deveres. 
Como até hoje, servindo sempre, colaborando 
~empre , nunca nos diminuindo. 

Como inerente a um período em que cor
rentes várias do pensamento nacional, certa· 
mente desejosas de bem servirem ao País e às 
suas instituições, buscam o ponto de encontro, 
talvez o denominador comum, que seja a ex
pressão da política da mão estendida, em boa 
hora preconizada pelo futuro Presidente João 
Baptista Figueiredo, calorosos debates deverão 
~. ssinalar a nossa convivência, como de hábito 
nos parlamentos de nações livres, e conforme 
com as melhores tradições do Brasil. O silên
cio poderia nos separar, levando-nos à des
confiança. A discussão, assim o espero, nos 
aproximará. Bem sabemos que travados de boa 
fé, por contendores de alto nível e experiência, 
como é o caso de quantos aqui chegam após 
longa experiência na vida pública, os debates 
contribuirão não somente para melhor infor
mar e esclarecer os responsáveis pela legisla
ção, senão também orientar a opinião pública, 
que ajuizará do nosso empenho em atender as 
aspirações do povo, colocando-nos acima das 
paixões, tão freqüentes no mundo da política 
e dos partidos. 

Acredito que o debate seja frutuoso, do 
mesmo modo que as radicalizações podem abrir 
feridas em prejuízo dos altos objetivos que de
vem ser o apanágio de todos nós. 

Quanto a mim, no posto a que me condu
ziu a generosidade dos meus colegas, pretendo 
ser o leal e fiel cumpridor do nosso Regimen
to. Nem sei de melhor caminho para o ade
quado e necessário entendimento, em meio a 
inevitáveis divergências, do que rigorosa obe
diência aos textos que resumem provadas prá
ticas para o seguro exercício da vida parla
mentar. 

Por tradicional dispositivo constitucional, 
que nos rege desde os primórdios da Repúbli
ca, somos, pela representação igualitária dos 
Estados nesta Casa do Congresso, a âncora da 
intocável Federação. Aqui todas as unidades 
da Federação, as mais ricas ou as mais pobres, 
as menores ou as territorialmente maiores, 
possuem idêntica representação. E tal norma 
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serve para nos advertir que deveremos ter um 
papel de equilíbrio dentro da nacionalidade, 
que almeja superar pacificamente as suas difi
culdades e divergências, alcançando uma de
mocracia por todos reconhecida como real 
aprimoramento das instituições políticas. Uma 
democracia que seja concomitantemente a for
ça do cidadão e a segurança do Estado. Numa 
palavra, uma democracia que, assegurando a 
todos a livre e responsável expressão do pen
samento, não permita que as suas franquias se
jam usadas como ameaças que intranqüilizem 
a Nação, cujo progresso e desenvolvimento são 
inseparáveis da ordem dentro da lei. Desta, e 
somente desta, deverão depender nossas li
berdades . 

Se nossas responsabilidades são grandes 
pelo que de nós espera o Brasil, não são me
flores pelo que tem significado o Senado na 
vida pública nacional. Na Monarquia e na Re
pública, aqui tiveram assento os maiores vul
tos de nossa História. Precisarei porventura, 
lembrar, entre tantos que ilustraram esta Casa, 
os nomes de Montezuma, Abrantes, Olinda, 
C'otegipe, Zacarias, Nabuco, Caxias, Paraná, 
Otaviano, Silveira Martins e Afonso Celso no 
curso do Império? Não menos brilhante foi a 
Íase republicana, quando freqüentaram a tri
buna do Senado Rui Barbosa, Epitácio Pessoa, 
Francisco Sá, Pinheiro Machado, Afonso Pena, 
Leopoldo de Bulhões, Miguel Calmon, Rodri
gues Alves e Otávio Mangabeira. Precede-nos 
assim século e meio de uma presença luminosa 
e patriótica dos fastos da nossa História. Tudo 
a nos ensinar que se foram calorosos e elo
qüentes os debates que deram vida e glória ao 
Senado, sempre foi possível aos ilustres repre
sentantes das províncias e dos Estados man
ter um entendimento, decorrência de mútuo 
respeito, muitas vezes até da admiração, que 
não exclui divergências, a fim de encontrar, 
quando necessário, sábias e honrosas transa
ções que conduzam a soluções patrióticas. 

Não poderia concluir, permitam-me os 
ilustres colegas, sem dizer-lhes que tenho nes
te momento a imaginação um pouco voltada 
para o passado, entrevendo os dias da juventu
de na minha velha e amada Província, a Bahia. 
A Bahia com tudo que ela representa para 
mim, principalmente o afeto de amigos e com
panheiros de lutas, muitos deles decisivos para 
as minhas eleições, embora retraídos num ano
nimato, que não raro representa dura injusti
ça da vida pública. E acredito não seja uma ilt~
são, pensar que agora, Srs. Senadores, em mUl
tos lares baianos estará acesa uma lâmpada 
votiva, pedindo pelo modesto, mas fiel conter
râneo. 

Renovando aos ilustres colegas os meus 
agradecimentos, e formulando votos por uma 
feliz e fecunda legislatura, quero assegurar
!hes que, principalmente pelo seu apoio e com
preensão espero que, unidos, honraremos o 

passado, contribuindo para a construção de um 
futuro, que os brasileiros almejam marcado 
pela liberdade sob a égide da lei." 

Na terceira reunião preparatória, já pre
sillida pelo Senhor Senador Luiz Viana e rea
lizada às 17 horas e 10 minutos, procedeu-se à 
eleição, em um único escrutínio, em virtude da 
aprovação de requerimento de autoria do Se
nador Jarbas Passarinho, para o preenchimen
to dos cargos de 19 e 29-Vice-Presidentes e dos 
quatro Secretários da Mesa. 

Após a apuração dos votos verificou-se 
que tinham sido eleitos os seguintes senhores 
Senadores: 

19-Vice-Presidente: Senador Nilo Coelho 
- 38 votos. 

29-Vice·Presidente: Senador Hugo Ramos 
- 38 votos. 

19-5ecretário: Senador Alexandre Costa 
- 39 votos. 

29-Secretário: Senador Cunha Lima -
33 votos. 

39-Secretário: Senador Lourival Baptista 
- 39 votos. 

49-Secretário: Senador Jaison Barreto -
38 votos. 

Declarado o resultado da votação, após 
inúmeras questões de ordem, os senhores Se
nadores Cunha Lima, Jaison Barreto e Hugo 
Ramos, em documento escrito e encaminhado 
à Mesa, declinaram da escolha de seus nomes. 

Ouvidas as lideranças partidárias, o Se
nhor Presidente decide proceder à eleição dos 
Suplentes da Mesa, declarando que, logo após, 
convocará nova reunião para o preenchimen
to dos cargos de 29-Vice-Presidente e de 29 e 
49-Secretários, que reconhece vagos, em virtu
de da manifestação contida naquele do
cumento. 

Sob a Presidência do Senhor Senador Nilo 
Coelho, procede-se à escolha dos Suplentes, 
quando são eleitos os senhores Senadores: 

Jorge Kalume - 39 votos. 
Benedito Canelas - 38 votos. 
João Bosco - 39 votos. 
Passos Pôrto - 39 votos . 
A eleição para o preenchimento dos car

gos vagos em virtude da desistência dos Se
nadores integrantes da Bancada do Movimen
to Democrático Brasileiro, eleitos na 3~ 
reunião preparatória, realiza-se às 19 horas e 
30 minutos, acusando o seguinte resultado: 

29-Vice-Presidente: Senador Dirceu Arco
verde - 34 votos. 

29-Secretário: Senador Gabriel Hermes -
35 votos. 

49-Secretário: Senador Gastão Müller -
35 votos. 
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111 - INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIV.A 

Em sessão solene, às 15 horas do dia 
19 de março, presente's altas autoridades civis 
e militares e membros do Corpo Diplomático, 
instalou-se a sessão legislativa, sob a Presidên
cia do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente 
do Senado Federal. 

À solenidade compareceu o Senhor Mi
nistro Golbery do Couto e Silva, Chefe do 
Gabinete Civil, portador da Mensagem Pre
sidencial na qual o Senhor Presidente da 
República dava conhecimento ao Congresso 
Nacional dos principais resultados alcançados 
pelo Governo, nas várias esferas de sua ativi
dade político-administrativa, durante o ano 
de 1978. 

Na oportunidade o Senhor Presidente, 
Senador Luiz Viana, proferiu as seguintes pa
lavras: 

"Srs. Congressistas, ao ter a honra de 
declarar instalada a 9~ Legislatura, quero ex
pressar aos seus integrantes o meu apreço e 
os meus votos por um fecundo trabalho que 
atenda às aspirações do povo brasileiro. 

A solenidade de agora é familiar ao Bra
sil. Desde a Independência, ou seja, há mais 
de século e meio, adotado o sistema represen
tativo, habituamo-nos a conviver com o Di
reito e a Liberdade, dos quais o Parlamento 
tem sido, invariavelmente, reflexo e susten
táculo. Sistema cuja lídima expressão são os 
partidos políticos, polariza dores da opinião e 
das tendências do País, e aos quais cumpre 
consultar os profundos sentimentos da Nação, 
discernindo as reais necessidades de uma épo
ca. Tão importante é a sua formação que, 
segundo Guizot, o fim precípuo ao regime 
constitucional consiste em organizar as idéias 
em Partidos. Quanto ao Brasil, não exagera
mos afirmando que a nossa História política 
quase se confunde com a própria vida dos 
I, OSSOS Partidos. E se acentuo tais circunstân
cias é para assinalar a dimensão das respon
sabilidades de que nos investiu o voto popu
lar. Se não marcamos os minutos da opinião 

nacional, como nos regimes parlamentaristas, 
não é menos certo que eleições livres, como 
as ultimamente realizadas, nos permitem 
aquilatar o rumo e a densidade das várias 
correntes do pensamento. 

Reúnem-se hoje aqui, para início de novo 
período da vida republicana, representantes 
das diversas regiões do Brasil. Cada qual por
tador das esperanças dos que os elegeram, e 
que a elas deverão corresponder, contribuindo 
para a construção e o aprimoramento da 
nossa sociedade. Para tanto congregamo-nos 
em Partidos, que multiplicam nossas forças ao 
tempo em que as disciplinam, para que se não 
dispersem, e se atenham às normas funda
mentais do jogo político das democracias, no 
qual sobreleva o papel da Maioria e da Minoria 
ambas indispensáveis num autêntico sistema 
representativo. 

Contudo, se os Partidos podem nos sepa
rar, os interesses da Pátria certamente nos 
aproximam. Realmente , acima dos Partidos 
está a Nação, cujo progresso, tranqüilidade, 
aperfeiçoamento das instituições políticas, e 
bem-estar do povo, devem ser, inexoravelmen
te, a nossa meta suprema. Bem sei, aliás, dizer 
apenas o que já palpita no coração de todos. 
Estou seguro de que nenhum dos membros 
desta Assembléia, quer os mais antigos, quer 
os mais novos, deixará de repetir e aplaudir 
estas palavras de um de nossos maiores esta
distas: "Sempre, senhores - dizia ele - so
brepus os interesses do País aos dos Partidos. 
Na minha opinião, os Partidos é que são obri
gados a transigir com os interesses do País, e 
não o País com os interesses dos Partidos." 
Haverá conceito mais ajustado aos nossos de
veres e ao nosso civismo? 

Sinal inconteste de representarmos efeti
vamente a nacionalidade, inclusive nas suas 
mutações, é a permanente renovação do corpo 
legislativo. A aspiração de hoje poderá não 
ser a de amanhã. A de ontem, freqüentemen
te, já não é a de hoje. E nessa incessante 
transformação situa-se a força maior do Le-
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gislativo, cuja seiva são as esperanças exter
nadas através do voto popular_ Hoje, ao ini
ciar-se nova Legislatura, devo assinalar estar
mos ante uma Câmara dos Deputados reno
vada em mais de metade da sua anterior 
composição. E se a ela retornam ilustres 
parlamentares, numerosos são os que nela 
têm assento pela primeira vez, trazendo com 
o vigor da sua juventude e inquietação o calor 
que anima os parlamentos . Cada geração tem 
os seus próprios ideais, e a eles não devemos 
ser surdos, sob pena de não cumprirmos o 
dever de os transformar em colaboradores pa
ra o continuado aperfeiçoamento das institui
ções políticas e sociais. Em vez de temê-los 
cumpre-nos assimilá-los aproveitando quanto 
tragam de útil , dentro de nova visão do 
mundo . 

De um mundo tão cheio de angústias que 
por vezes se nos afigura perplexo, pois se mui
tos identificam o que não querem, nem tantos 
sabem exatamente o que almejam. Por certo, 
mais do que quaisquer outros deverão seduzir
nos os temas diretamente vinculados à exis
tência do povo, e que aí estão a desafiar nossa 
imaginação. Teremos, inclusive, de construir o 
mundo para nossos filhos, a maioria deles 
vivendo já em pleno século XXI, sob a inspi
ração de outras concepções, e fruindo da vul
garização do progresso proporcionado pela 
ciência. Assim, antes e acima de nossas que
relas, estará certamente o dever de edificar
mos o mundo que abrigará nossos descenden
tes. Por vezes me pergunto se não é o egoísmo, 
a vaidade ou a ambição que se interpõe, no 
caminho que leva àqueles ideais, para a cons
trução de uma sociedade melhor e mais justa, 
e na qual estarão aqueles que nos irão suce
der. Acredito, porém, que não nos dividiremos 
diante das muralhas de Tróia. 

Mas, o grande acontecimento, aquele que 
excede aos demais na última década , é insta
lar-se hoje esta Legislatura sem que sobre ela 
pesem as leis de exceção. É como se após 
longa caminhada alcançássemos as cumiadas 
onde se respira o ar puro da liberdade, divi
sando-se sob o azul do nosso céu os indestru
tíveis e insubstituíveis panoramas da Pátria. 
Dir-se-ia havermos chegado aos velhos lares 
pátrios , que amamos e desejamos preservar. 
É que não pretendemos copiar ninguém. Pre
tendemos apenas continuar tais como somos, 
com os nossos defeitos e as nossas virtu
des, com a nossa maneira cordial de viver e 
conviver, compreensivos e tolerantes, ou seja, 
profundamente brasileiros. Almejamos assim 
um governo em que todos, desde os mais mo
destos até os mais altamente qualificados, se 
possam reconhecer como irmãos da mesma 
comunidade. 

Havendo prometido, no início da sua 
administração, gradual e irreversível volta ao 

Estado de Direito, logrou o eminente Presi
dente Geisel, dadas as transformações verifi
cadas no País, lançar as bases da abertura 
política, aspiração nacional, e compromisso da 
Revol ução desde os seus dias iniciais. Tendo 
granjeado, pela dedicação, labor e austerida
de, a admiração e o reconhecimento da Nação , 
encerra o Presidente Geisel a sua gestão de
pois de propor e aprovarmos a supressão das 
leis de exceção. Cabe-nos, porém, atentar que 
nossas responsabilidades crescem na mesma 
proporção de nossas liberdades. Liberdades 
que faremos tanto maiores, mais fortes, e 
duradouras quanto mais adequadamente as 
soubermos fruir no exercício de nossos man
datos , nos quais a intransigência em relação 
aos princípios, e a energia na preservação do 
interesse público não poderão conflitar com a 
prudência e o equilíbrio que devem presidir 
a atividade dos parlamentos. 

Se o grande fato é o desaparecimento das 
leis de exceção, a conseqüência maior deste 
novo período da República está na auspiciosa 
perspectiva da normalização da vida política, 
hoje fortalecida por um clima de segurança. 
"A política é a atmosfera dos Estados", sinte
tizou Rui Barbosa. Na realidade somente ela, 
auscultando os mais fundos sentimentos na
cionais, conduz os povos às grandes conquis
tas e realizações. E quando me refiro à polí
tica, falo da política como instrumento dos 
que a praticam, não como amadores de cabo
tagem, mas dos de longo curso que vivem 
permanentemente debruçados sobre as aspi
rações do povo, e dela buscam conhecer a arte 
e os segredos. Daqueles que se familiarizam 
com os sofrimentos dos mais humildes, e das 
suas necessidades. Daqueles a quem um cons
tante e por vezes penoso convívio com o dia-a
dia das populações, propícia, quando dotados 
das virtudes do homem de Estado, conciliarem 
o caminho da grandeza e fortalecimento das 
nações com as elementares reivindicações po
pulares. 

Necessariamente a política deverá con
servar os pés no chão, para ser tecida com os 
fatos, principalmente os fato s sociais, que as 
palavras não mudam, nem escondem. Daí po
dermos afirmar que tanto os devaneios das 
fantasias, quanto o ímpeto das radicalizações, 
nada constroem por se divorciarem da reali
dade. 

A verdade é que , iniciada esta nova fase 
da vida republicana, vemos soar a hora dos 
políticos, pois somente estes possuem sensi
bilidade para entenderem o povo, e por ele 
serem entendidos. Ao passo que o laboratório 
dos técnicos costuma ser o Estado, o dos polí
ticos é o seio do povo, que deixa de ser um 
simples número para se apresentar como a 
reunião de seres humanos, cujas aspirações 
precisam ser atendidas. Assim é nas democra-
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cias - e essa uma das suas excelências -
sob pena de serem vencidos pelo voto os que 
não logram o apoio da Nação. 

Será excepcional a contribuição desta 
Casa na fase que se inicia, e dela, para bem 
do Brasil e da democracia, não deveremos 
abrir mão. Com a colaboração dos técnicos, 
cujos conhecimentos, informações e especiali
zações completam a visão do homem de Es
tado, terá ela a seu cargo apontar os rumos 
que conciliem os interesses do povo com os 
do Estado . Que nos adiantaria uma Nação 
próspera, mas abrigando uma população insa
tisfeita? Nem devemos omitir que a estrutura 
do Estado será tanto mais sólida quanto me
lhor servir ao bem-estar da coletividade. 

Quem fala em política fala em diálogo, 
fala em consenso, fala em entendimento. A 
política não é a arte de impor, mas a de con
vencer; e daí repudiar todas as radicalizações. 
Peço licença para evocar conceito há um ano 
emitido pelo meu ilustre antecessor, Senador 
Petrônio Portella, para quem "o caminho para 
pacificar e construir é o da conciliação". Em 
verdade, em raros momentos da vida nacional 
mostrou-se tão cheia de frutos a perspectiva 
de uma conciliação dos espíritos. Conciliação 

talvez pouco conveniente aos que não sobre
vivem no clima da concórdia, por certo pouco 
ruidosa, mas extremamente benéfica aos bra
sileiros, que a desejam, a fim de que, unidos 
em torno dos maiores interesses da Pátria, 
possamos enfrentar, solucionar e vencer as 
notórias dificuldades com que nos iremos de
parar. Será essa a arte e a sabedoria das lide
ranças políticas, sob pena de perdermos a 
oportunidade oferecida por esse período da 
vida nacional. 

Disse-vos há pouco havermos atingido, 
graças à supressão das leis de exceção, as altu
ras onde se aspira o ar puro da liberdade. O 
oxigênio que tonifica e vivifica o Poder Legis
lativo, conscientizando-o também das suas 
imensas responsabilidades ao dividir com o 
Executivo a tarefa de organizar duradoura 
democracia voltada para o desenvolvimento, 
âncora da prosperidade dos cidadãos. É, por
tanto, sedutora a nossa jornada, na qual tra
balharemos, não com os olhos postos no dia 
de hoje, premidos pelas eventuais paixões da 
hora que passa, mas empenhados em plantar 
carvalhos a cuja sombra, bendizendo-nos, se 
abrigarão as futuras gerações. Seremos dignos 
assim da alta missão que a História nos con
fiou." 
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VI - O SENADO FEDERAL 

Na Primeira Sessão Legislativa Ordinária da 
~ Legislatura 



A - COMPOSiÇÃO 

Ao iniciar-se a 1 ~ sessão legislativa ordinária, representando os Estados da Federação, 
integravam a composição do Senado, 42 Senadores da Aliança Renovadora Nacional e 25 do Mo
vi mento Democrático Brasileiro, totalizando 67 Senadores. 

A . 1 - REPRESENTAÇAO PARTIDÁRIA POR ESTADO 

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

Senadores 

José Guiomard 
Jorge Kalume 

Raimundo Parente 
João Bosco (*) 

Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Jarbas Passarinho 

José Sarney 
Alexandre Costa 
Henrique de La Rocque 

Dirceu Arcoverde (*) 
Helvídio Nunes 
Petrônio Portella (") 

Cesar Cal s (") 
José Lins 

Estado 

Acre 

Amazonas 

Pará 

Maranhão 

Piauí 

Ceará 

Senadores 

Lourival Baptista 
Passos Porto 

Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 

Moacyr DaIla 
João Calmon 

Murilo Badaró 

Amaral Furlan 

Benedito Ferreira 

Benedito Canelas 
Gastão Müller 
Vicente Vuolo 

Dinarte Mariz 
J essé Freire 

Rio Grande do Norte 

Milton Cabral 

Aderbal Jurema 
Nilo Coelho 

Arnon de Mello 
Luiz Cavalcante 
Teotôn io Vilela (") 

Senadores 

Adalberto Sena 

Evandro Carreira 

Paraíba 

Pernambuco 

Alagoas 

Mendes Canale 
Pedro Pedrossian 
Saldanha Derzi 

Affonso Camargo 

Lenoir Vargas 

Tarso Dutra 

MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 

Estado Senadores 

Acre Mauro Benevides 

Amazonas Agenor Maria 

(*) Ver alteração na representação. 
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Estado 

Sergipe 

Bahia 

Espírito Santo 

Minas Gerais 

São Paulo 

Goiás 

Mato Grosso 

Mato Grosso do Sul 

Paraná 

San ta Catarina 

Rio Grande do Sul 

Estado 

Ceará 

Rio Grande do Norte 



Cunha Lima Paraíba Franco Montoro São Paulo 

Humberto Lucena Orestes Quércia 

Marcos Freire Pernambuco Lázaro Barboza Goiás 

Gilvan Rocha Sergipe Henrique Santillo 

Dirceu Cardoso Espírito Santo Leite Chaves Paraná 

José Richa 
Roberto Saturnino 
Amaral Peixoto Rio de Janeiro Evelásio Vieira Santa Catarina 
Nelson Carneiro Jaison Barreto 
Hugo Ramos 

Itamar Franco Minas Gerais Paulo Brossard Rio Grande do Sul 

Tancredo Neves Pedro Simon 
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A.2 - AL TERAÇAO NA REPRESENTAÇAO 

Logo no princípio do primeiro período da sessão legislativa, o Senado Federal sofreu 
cinco alterações na sua composição. 

As duas primeiras ocorreram com o afastamento do exercício do mandato dos Sena
dores Petrônio Portella, da ARENA do Estado do Piauí e Cesar Cals, da ARENA do Estado do 
Ceará, para assumirem, a 15 àe março, as funções de Mini stro de Estado, respectivamente, da Jus
tiça e das Minas e Energia. 

Para substituí-los, nos termos constitucionais, foram convocados os respectivos suplen
tes, Senhores Bernardino Viana (Piauí) e Almir Pinto (Ceará), que tomaram posse e assumiram 
o maEdato no dia 19 de março. 

A 16 do mesmo mês, vítima de mal súbi to, quando dircursava da tribuna, faleceu o 
Senhor Senador Dirceu Arcoverde, representante da ARENA do Estado do Piauí. 

Para preencher a vaga por ele deixada, foi convocado o seu 19 suplente, o Senhor 
Alberto Silva, que tomou posse do mandato a 20 de março. 

A 10 de maio, foi novamente o Senado atingido com o falecimento do Senhor Senador 
João Bosco, da ARENA do Estado do Amazonas, sendo sua vaga preenchida a 31 do mesmo mês 
com a posse da suplente, Senhora Eunice Michiles. 

A 16 de abril , o Senhor Senador Teotônio Vilela, da representação do Estado de Ala
goas, até então filiado à ARENA, usando da permissão estabelecida no art. 29 da Emenda 
Constitucional n9 11, de 1978, comunicou à Mesa seu desligamento desse partido, passando a inte
grar a bancada do Movimento Democrático Brasileiro. 
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A.3 - COMUNICAÇOES DE AFASTAMENTO DO PAIS 

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

a) Em caráter particular: 

1 - Durante o período de recesso - dezembro/ 78 a fevereiro/79 

Senador Luiz Viana - a partir de 8-12-78 

Senador Jessé Freire - a partir de 8-12-78 

Senador João Calmon - de 19-12-78 a 20-1-79 

Senador Arnon de Mello - de 25-12-78 a 30-1-79 

Senador Saldanha Derzi - de 8-179 a 15-1-79 

Senador Leite Chaves - de 11-1-79 a 13-1-79 

Senador Lourival Baptista - a partir de 7-2-79 

Senador Gilvan Rocha - de 25-2-79 a 12-3-79 

Senador Marcos Freire - a partir de 27-2-79 

2 - Durante o período das sessões - 19 de março a 30 de junho/79 

Senador Jessé Freire - a partir de 4-4-79 

Senador João Calmon - de 28-5-79 a 19-6-79 
de 21-7-79 a 28-7-79 

Senador Nelson Carneiro - a partir de 30-5-79 

Senador José Sarney - de 31-5-79 a 4-6-79 

3 - Durante o período de recesso - julho/ 79 

Senador Agenor Maria - de 5-7-79 a 3-8-79 

Senador Nelson Carneiro - a partir de 19-7-79 
Senador Saldanha Derzi - de 5-7-79 

4 - Durante o período das sessões - 19 de agosto a 5 de dezembro/79 

Senador Amaral Furlan - de 10 a 18 de setembro de 1979 
Senador Pedro Simon - dias 6 e 7 de setembro de 1979 

Senador João Calmon - de 5 a 8 de outubro de 1979 

4 - Durante o período de recesso - dezembro/79 a fevereiro / 80 

Senador Evandro Carreira - de 15 de dezembro de 1979 a 31 de março de 1980 

b) A convite de Entidades Estrangeiras: 

Senador José Richa - de 5-4 a 2-5 

Senador Franco Montoro - de 10-3 a 14-3 
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Câmara de Comércio de Tóquio -
Japão . 

Posse do Presidente da Venezuela. 



Senador Tarso Dutra - de 19-5 a 7-6 

Senador Pedro Simon - de 16-6 a 27-6 

Senador Henrique Santillo - de 16-6 a 27-6 

Senador Arnon de Mello - de 7-7 a 30-8 

Senador Dirceu Cardoso - de 7-7 a 30-7 

Senador Gabriel Hermes - de 7-7 a 5-8 

Senador Marcos Freire - a partir de 16-10 
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Visita , a cOlwite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país. 

Visita, a convite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país. 

Visita, a convite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país. 

Visita, a convite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país. 

Visita, a convite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país . 

II Congresso Internacional de Audito
res e Contadores, em Lima - Peru. 

Visita, a convite da Alemanha, às ins
talações nucleares daquele país. 

Para um ciclo de conferências, a con
vite do Jornal EI Dia de Montevidéu 
- Uruguai. 



A.4 - LICENÇA 

o Senado concedeu licença para tratamento de saúde, nos termos do art. 47, inciso I, 
do Regimento Interno, ao Senador: 

Jaison Barreto - Requerimento nl? 160/ 79, período de 6 a 16 de abril. 
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B - DIREÇÃO 

A Comissão Diretora, a quem compete exercer a administração interna do Senado Fe
deral , é constituída dos titulares da Mesa que é, observadas as normas constitucionais e regi
mentais, eleita nas reuniões preparatórias que antecedem a instalação da P e 3~ sessões legis
lativas ordinárias de cada Legislatura, para um mand ato de dois anos. 

Desta forma , dirigiu a Casa nesta P Sessão Legislativa, a seguinte Mesa eleita aio de fe
vereiro de 1979: 

Presidente: 

19-Vice-Presidente: 

29-Vice·Presiden te: 

19-5ecretário: 

29-Secretário: 

39-Secretário: 

49-Secretário: 

Suplentes de Secretários: 

(*) Substituído, em 27-3-79, pelo Senhor Senador Dinarlc Mariz. 

(**) Vago a partir de lO·5·79. 
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Luiz Viana 

Nilo Coelho 

Dirceu Arcoverde " 

Alexandre Costa 

Gabriel Herm es 

Lourival Baptista 

Gastão Müller 

J orge K2!ume 

Be:Jedito Canelas 

João Bosco ':'* 

Passos Porto 



c - LIDERANÇAS 

]1;03 termo s d~ d. isp83to no art. 6'1 d ) Regime nt8 Interno, os dois partidos políticos -
:\ lial!ça Renovadora Naciona.l e Movimento Democrático Brasileiro - que representam no Se
nado Feàe ral a i\íaicri a e a Minoria , r espzctivamente, indicaram fi Mesa seus líderes em do
Cl' mentos s ~lbs critos pela maioria de seus membros. 

Os senhores líderes, por sua vez, comu -icarai11 i' Mesa. no pl'2ZO regimental, as i .: clica
çõ e:i para as re3pectivas Vice·lideranças, ficando o Colégio de Líderes nesta Casa assim consti
tuído: 

Li derança da r,\ai oria 

LíDER - Senador J arbas Passarinho 

VICE-LIDERES - Senadores: 

Aloysio Chaves 

José Lins 

Aderbal Jurema 

Lomanto J unior 

Moacyr Dana 

Murilo Badal'ó 

Saldanha Derzi 

Liderança da Minoria 

LíDER - Se" 2.dor Paulo Brossard 

VICE -LíDERES - Senadores: 

Henrique Santillo 

Humberto Lucena 

Marcos Freire 

Mauro Benevides 

Orestes Quércia 

Pedro Simon 

Roberto Saturnino 
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D - o SENADO FEDERAL EM FUNCIONAMENTO 

D.l - SESSOES REALIZADAS 

o Senado fez realizar 232 sessões plenárias , sendo: 

156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ordinárias 
75 . ...... ... . . ..... ...... .. .. . . . extraordinárias 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . especial 

Deixaram de ser realizadas 20 sessões ordinárias em virtude de: 

Realização de sessão especial do Senado Federal 1 

Convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional .. .. ......... . . .. 6 
Requerimento ... . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Falta de quorum ..... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 
Encerramento dos trabalhos da presente sessão legislativa . . . . . . . . . . . . . . 1 

Como homenagem de pesar, [oram levantadas as seguintes sessões: 

Em 02-03-79 - Falecimento do Deputado Lauro Rodrigues. 
Em 16-03-79 - Falecimento do Senador Dirceu Arcoverde. 
Em 11-05-79 - Falecimento do Senador João Bosco. 
Em 15-08-79 Falecimento do Depu tado Theódulo de Albuquerque. 
Em 15-10-79 - Falecimento do Deputado José de Assis. 

Em virtude de requerime!1to aprcvJdJ pe~o Plenário, fo i realizada a seguinte sessão 
especial: 

Req. Autor 

187 Dinarte Mariz 

Data 

29-11-79 

Finalidade 

Homenagear a memória do General Orlando 
Geisel, ex-Ministro do Exército . 

Ainda em virtude de requerimentos aprovados pelo Plenário, o expediente de várias 
sessões foi dedicado a homenagens e comemorações: 

Req. Autor Data 

112 Mauro Benevides 02-05-79 

268 Jorge Kalume 24-08-79 

Finalidade 

Comemoração do Sesquicentenário do nascimen
to de José de Alencar. 

Homenagem a Duque de Caxias, patrono do 
Exército Brasileiro, na ocasião em que se co
memora o Dia do Soldado. 

- 37-



Rc:;. Autor Data Fina!idade 

277 Henrique Santillo 29-08-79 Homenagem à memória do ex-Governador e ex-
Senador do Estado de Goiás, Dl'. Pedro Ludovi-
co Teixeira. 

320 Luiz Viana 18-09-79 Comemoração do centenário de nascimento do 
ex-Senador Miguel Calmon . 

500 José Sarney 30-11-79 Homenagem a memória de Odilio Costa Filho. 

504 Nelson Carneiro 28-11-79 Reverenciar a memória do ex-Senador Accioly 
Filho. 

541 Jarbas Passarinho 27-11-79 Homenagem aos mortos da Intentona Comunista. 

578 Marcos Freire 03-12-79 Comemoração do 209 aniversário da SUDENE. 

D . l.l COMPARECIMENTO DE Mll\lISTROS DE ESTADO 

A Constituição Federal, no seu ar!. 38 , caput, regula o comparecimento de Ministros 
de Estado ao Plenário do Senado Federal, quan do convocados para prestarem, pessoalmente, in
formé'çcz:; ncerca de aS~llnt o prcvialnen te det e ! E~ i;!ado . 

Invocando este dispositivo constitucional e o 2rt. 418, inciso I, do Regimento Interno, 
o Senador Henrique Santillo apresentou o Re querimento n9 78/79, que, aprovado pelo Plená
rio , ensejou a convocação do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República, Professo r Mário Henrique Simonsen, para prestar informações, principal
mente sobre os elevados índices infíacionários no País e a política salarial. Atendendo a con
vocação, compareceu ao Plenário da Casa, nas sessêes de 31 de maio e 05 de junho, o Senhor 
Ministro Mário Henrique Simonsen. Para a pri 17!elra fase, ap6s a explanação do Sr. Ministro, 
fo ram interpelantes os senhores Senadores I-Iem-ique Santillo, Murilo Badaró, Roberto Satur
nino, J osé Lins, Evelásio Vieira, Aloysio Chaves, Orestes Quércia , Aderbal Jurema e Franco 
Montoro . Na segunda fase , interpelaram o Se ~hor i\li:! istro do Planejamento os senhores Se
nadores Lomanto J únior, Dirceu Cardoso, Milton Cabral, Teotônio Vilela, Marcos Freire . Como 
líder falaram os Senadores Jarbas Passarinho e Humberto Lucena. 

Os mesmos dispositivos legais fo ram acionados pelo Senador Jarbas Passarinho para 
convocar , através do Requerimento n9 143/79, o Seahol' Ministro da Indústria e do Comércio, 
João Camilo Penna. Sua Excelência compareceu ao plenário do Senado Federal, na sessão de 25 
de setembro, para prestar as informações solici tadas, principalmente sobre a estratégia do Go
verno na área do Ministério da Indústria e do Comércio, PROÁLCOOL e sobre os reflexos na eco
nomia brasileira da desestatização das empresas de economia mista. Foram interpelantes os se
nhores Senadores Bernardino Viana, Evelásio Vieira, Aloysio Chaves, José Richa , Dirceu Car
doso, José Lins, Marcos Freire e J arbas Passar inho. 
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D.2 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

D. 2.1 - MISSõES DO SENADO 

Na presente Sessão Legislativa, a Pre sidência teve oportunidade de designar, para re
presentar o Senado em eventos de interesse Parlamentar, realizados no exterior e no País, os 
seguintes Senhores Senadores: 

a) NO EXTERIOR 

Senador Dinarte Mariz 
Senador Nelson Carneiro 

Senador Aloysio Chaves 

Senador Hugo Ramos 
Senador José Lins 

Senador Jarbas Passarinho 
Senador Jaison Barreto 
Senador Raimundo Parente 
Senador Tancredo Neves 
Senador Helvídio Nunes 

Senadora Eunice Michiles 

Senador Gilson Rocha 

Senador Jorge Kalume 
Senador Bernardino Viana 
Senador Adalberto Sena 
Senador Tarso Dutra 
Senador Jutahy Magalhães 
Senador Mauro Benevides 

Senador Saldanha Derzi 
Senador Leite Chaves 
Senador Paulo Brossard 
Senador Aderbal Jurema 

Senador Evelásio Vieira 

Delegação Brasileira à IV Reunião Conjunta do Parlamento La
tino-Americano e Parlamento Europeu, realizada em Roma no 
período de 19 a 21 de fevereiro . 

Delegação do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-America
no à P Assembléia Continental da América Latina, realizada em 
Bogotá, no período de 16 a 18 de abril. 

Delegação do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar à 124~ 
Reunião do Conselho Interparlamentar, realizada em Praga, no 
período de 16 a 21 de abril. 

Delegação do Grupo Brasileiro à IX Assembléia Ordinária do 
Parlamento Latino-Americano, realizada na cidade do México, 
durante o mês de julho. 

Representante do Senado Federal no 39 Congresso Mundial de 
Prevenção de Alcoolismo e Dependência de Drogas, realizado em 
Acapulco - México, no período de 26 a 31 de agosto. 

Representante da Delegação do Congresso Nacional à Conferên
cia Internacional de Parlamentares sobre População e Desen
volvimento, realizada em Colombo - Sri Lanka, no período de 
24 de agosto a 20 de setembro. 

Delegação do Grup o Brasileiro à 66~ Conferência da União In
terparlamentar, realizada em Caracas, 110 período de 13 a 21 de 
setembro. 

Delegação Brasileira da Associação Interparlamentar de Turis
mo à lI! Assembléia Geral da OMT, realizada em Torremolinos 
Espanha, no mês de setembro. ' 

R~pre3elltante do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamen
tar de Turismo no 499 Congresso Mundial da ASTA, realizado 
em Munique, Alemanha Ocidental, no período de 19 a 25 de ou
tubro. 
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b) NO PAíS 

Senador Helvídio Nunes 

Senador Saldanha Derzi 
Senador Mendes Canale 
Senador Agenor Maria 

Senador Lomanto Junior 
Senador Affonso Camargo 
Senador Vicente Vuolo 
Senador Jorge Kalume 
Senador Saldanha Derzi 
Senador Mendes Canale 
Senador Moacyr Dalla 
Senador Tancredo Neves 
Senador Mauro Benevides 

Senador Agenor Maria 

Senador Evandro Carreira 

Senador Tancredo Neves 
Senador Itamar Franco 
Senador Murilo Badaró 

Senador Mauro Benevides 

Senador José Lins 

Senador José Sarney 
Senador Mauro Benevides 
Senador Alexandre Costa 
Senador Dirceu Cardoso 

Senador Cunha Lima 

Senador Luiz Viana 
Senador Lomanto Junior 
Senador Jutahy Magalhães 
Senador Lourival Baptista 
Senador Murilo Badaró 
Senador Saldanha Derzi 
Senador Passos Porto 
Senador Dinarte Mariz 
Senador Nelson Carneiro 

Senador Nelson Carneiro 

Representação do Senado nos funerais do Senador Dirceu Arco
verde, falecido em 16 de março. 

Representação do Senado à 4P Exposição Agropecuária de Mato 
Grosso do Sul, realizada de 15 a 22 de abril . 

Representantes da Comissão de Finanças do Senado às obras do 
Metrô de São Paulo, a convite do Prefeito, Sr. Olavo Setúbal. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada de 31 
de maio a 01 de junho. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
He ,mião do Conselho Deliberativo da SUDAM, realizada de 27 
a 30 de junho. 

Representação do Senado à Reunião Especial realizada no Palá
cio da Inconfidência, comemorativa da denominação de "Presi
cl pnte Juscelino Kubitschek de Oliveira", atribuída ao Plenário da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, realizada no dia 28 de 
junho. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada de 28 a 
30 de junho. 

Representante do Senado no Ciclo de Extensão - O Trabalha
dor e o Sindicalismo, promovido pela Escola Superior de Guerra, 
no período de 6 a 17 de agosto. 

Representação do Senado para visitar o Senador Henrique de La 
Rocque , hospitalizado em São Paulo. 

Representante da Comissão de Segurança Nacional para parti
cipar de uma viagem de observação, de 16 a 21 de agosto, à re
gião amazônica, atendendo a convite do Excelentíssimo Senhor 
Ministro do Exército. 

Representantes do Senado nos funerais do Deputado Theódulo 
de Albuquerque. 

Representante do Grupo Brasileiro da Associação Interparlamen
tar de Turismo ao I Encontro Nacional do Capítulo Brasileiro da 
ASTA, realizado no Rio de Janeiro no mês de agosto. 

- 40-



Senador Agenor Maria 

Senador Henrique Santillo 
Senador Lázaro Barboza 

Senador Agenor Maria 

Senador Mendes Canale 
Senador Vicente Vuolo 
Senador Almir Pinto 
Senador Raimundo Parente 
Senador Evandro Carreira 
Senador José Lins 
Senador Jarbas Passarinho 
Senador Aloysio Chaves 

Senador Jarbas Passarinho 
Senador Franco Montoro 
Senadora Êlunice Michiles 
Senador Evandro Carreira 
Senador Passos Porto 
Senador Humberto Lucena 

Senador Almir Pinto 

Senador, Ag~nor Maria , . '. . ' .. . 

Senador Mendes Canale 

Senador Agenor Maria 

Senador Passos Porto 

Senador Almir Pinto 

Senador Jorge Kalume 
Senador Lomanto Junior 
Senador Gastão Müller 
Senador Dirceu Cardoso 
Senador Muriio Badaró 
~enador José Sarney 

Senador Aloysio Chaves 
Senador Gabriel Hermes 

Hepresentante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada de 30 
de agosto a 06 de setembro. 

Representantes do Senado nos funerais do Dr. Pedro Ludovico 
Teixeira, ex-Governador e ex-Senador do Estado de Goiás. 

Representante da Comissão de Segurança Nacional do Senado, 
para participar de uma viagem de visita às instalações do 59 Dis
trito Naval, de 11 a 17 de setembro, atendendo a convite formu
lado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro da Marinha. 

Representantes da Comissão de Assuntos Regionais do Senado, 
para visitar o Projeto Jari e a SUFRAMA, no período de 13 a 20 
de setembro. 

Representantes do Poder Legislativo na Comissão Permanente de 
Defesa da Ecologia Nacional, da Associação Comercial do Dis
t1'i to Federal. 

Representante da Comissão . de Assuntos .Regionais do Senado, 
para participar da Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM, 
110 período de 27 de setembro a 02 de outubro. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais para partici
par 'da Reuriiãodo ConSelho Deliberativo da SUDENEj no período 
de 27 de setembro a OS .de ·outübro. 

Representante do Senado no V Encontro da Frente Municipalis
ta do Oeste Brasileiro, realizado no período de 11 a 14 de outu
bro, em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado, na 
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada na ci
dade de Recife, no período de 17 a 22 de outubro. 

Representante do Senado no XI Congresso Brasileiro de Agrono
mia, realizado no período de 22 a 24 de outubro, em Curitiba, Es
tado do Paraná. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais na Reunião do 
Conselho Deliberativo da SUDAM, realizada no período de 23 a 
26 de outubro, na cidade de Belém, Estado do Pará. 

Representantes da Comissão de Segurança Nacional às Organiza
ções Militares da Marinha sediadas na área do 19 Distrito Na· 
vaI, no Rio de Janeiro, no período de 28 a 30 de outubro. 

Representantes do Senado nas comemorações do quinquagesl' 
mo aniversário da Colonização Japonesa de Tomé-Açu, Estado 
do Pará, nos dias 08 e 09 de novembro. 
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Senador Gilvan Rocha 

Senador Affonso Camargo 
Senador Leite Chaves 

Senador Almir Pinto 

Senador Agenor Maria 

Representante do Senado no IX Congresso Brasileiro de Cance
rologia, realizado no período de 18 a 23 de novembro, na cidade 
do Rio de Janeiro. 

Representantes do Senado nos funerais do ex-Senador Accioly 
Filho. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDAM, realizada no pe
riado de 28 a 30 de novembro. 

Representante da Comissão de Assuntos Regionais do Senado na 
lteuniâo do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada no pe
ríodo de 28 de novembro a 3 de dezembro. 

D . 2 . 2 - MISSÕES DO EXECUTIVO 

O Senado Federal concedeu, ainda, li cença para aceitarem mlssoes para as quais fo
ram designados pelo Poder Executivo, aos se ~uintes Senhores Senadores: 

Senador Humberto Lucena 

Senador Lourival Baptista 
Senador Orestes Quércia 
Senador Arnon de Mello 
Senador Paulo Brossard 
Senador Aloysio Chaves 

Senador Luiz Viana 

Integrante da Delegação do Brasil na reunião da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, Suíça, no período 
de 19-06 a 19-07. 

Integrantes da Delegação do Brasil à XXXIV Sessão da Assem
bléia Geral das Nações Unidas. 

Integrante da Comitiva Presidencial que visitou a República da 
Venezuela. 
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0 . 3 COMISSOES 

D. 3 . 1 - COMISSÕES PERMANENTES 

a) COMPOSIÇÃO 

De acordo com indicação das Lideranças, ficaram assim constituídas as Comissões Per
manentes do Senado Federal nesta 1 ~ Sessão Legislativa Ordinária da 9~ Legislatura: 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

Titulu.s 

Passos Porto 
Benedito Canelas 
José Guiomard (*) 
José Lins 

ARENA 

Supl'entes 

Jutahy Magalhães 
Mfonso Camargo 
João Calmon 

(0) Substituído em 9-3·79 pelo Senador Pedro Pedrossian. 

Evelásio Vieira 
Leite Chaves 
José Richa 

MDB 

Agenor Maria 
Amaral Peixoto 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Titulares. 

Mendes Canale 
José Lins 
João Bosco (***) 
Vicente Vuolo 

ARENA 

Suplentes 

Raimundo Parente 
Dinarte Mariz (*) 
Cesar Cals (**) 

(0) Substituído, em 28-3·79, pelo Senador Alberto Silva. 
(00) Substituído, em 28·3·79, pelo Senador Almir Pinto. 
(000) Substituído, em 6-6·79, pela Senadora Eunice Michiles. 

Evandro Carreira 
Agenor Maria 
Mauro Benevides 

MDB 

Marcos Freire 
Humberto Lucena 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

ARENA 

Titulares Suplentes 

Henrique de La Rocque 
Helvídio Nunes 

Lenoir Vargas 
João Bosco (*"':') 

Petronio Portela C') 
Milton Cabral 

José Sarney 
Aloysio Chaves 
Aderbal Jurema 
Murilo Badaró 
Moacyr Dalla 
Amaral Furlan ... , 
Raimundo Parente ' 

Affonso Camargo C''') 
Arnon de Mello 

(0) S~bstituído , em 283 ·79, pelo Senador Almir Pinto. 

( ' 0.) Substiíuido; em. 28.;1 ',79; :pelo 'Senador Bernardino ·.Víana . . 
(000) SubstitUídl>: ' éin 66'·19; pelo SenAdor João· Calmon. ,., . . 

Hugo Ramos (**) 

Leite Chaves 

Lázaro Barboza _ 

Nelson Carn~r,c? .. 

Paulo BrOssª~~._ ~ 

MDB 

Orestes Quércia (*) 

. '. · .. ·Tancredo Neves 

Dirceu Cardoso 

Franco Montd~b ·:·~ " ·~- · '- ; ,:~ {.' .. : . ~ . , . 

(0) Substituido, em 30-3-79, pelo Senador Cunha Lima. 

(00) Substituído, em 23-11-79, pelo Senador Orestes QitérCia'. · ·· 

COMl~h-O DO pISTRITO FEDERAL 

Titulares 

Jessé Freire 

João Bosco (*) 

Passos Porto 
Saldanha Derzi 

Mfonso ' Cama:go 
Murilo Bada,ró 

Benedito Ferreira 

ARENA 

Suplentes 

José Guiomard . 

Tarso Dutra 
Benedito Canelas 
Moacyr Dalla 

(0) Substituído, em 6-6-79, pelo Senador José Sarney. 

Itamar Franco 

Lázaro Barboza 

Adalberto Sena 

Mauro Benevides 

MnB 

Henrique Santillo 

Roberto Saturnino 

Gilvan Rocha 
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COMISSÃO DE· ECONOMlA , ", 

ARENA 

Titulares .' ',' Suplentes 
" " 1 ',;' , 

Arnon de Mello _ 
Helvídio Nunes ' (*) 
José Lins 
Jessé Freire 
Milton Cabral 
Benedito Canelas 
Luiz Cavalcante 

Dinarte Mariz (* *) 
Amaral Furlari ' (***) 
BenedHo 'Ferreira 
Vicente VlIolo 

(') Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Bernardino Viana, 
(") Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Helvídio Nunes_ 
('.') Substituido, em 28-3-79, pelo Senador Alberto Silva_ 

,,;; " MDB :, . 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco (**) 
Marcos Freire 
Pedro Simon 

.:.:-' }osé Richa 
Cun ha Lima (*) 
Tancredo Neves 

• " 'c.-

.• , !' ~' .. 

(') Substituído, em 30-3-79, pelo Senador Orestes Quércia. 
( " ) Renunciou em 17·9·79, sendo ' indicado ClT. ' 18-9.79 ' o Senauor Teotônio Vilela 'par ... : a vaga ex istente. 

COMISSÃO DE ÉDÚCAÇAO E CULTURA '" 
: •. • -: i:..:. :. ~l : . .,': 

ARENt\ , . . 
" 

Titulares 

João Calmon 
Tarso Dutra 
Jutahy Magalhães 
Aloysio Chaves 
José Sarney (.) 
Aderbal Jurema 

Suplentes ,!- '.'~,' "~': '>';'-"' , 
José Lins 
;ANlon .de·.MelJo , 

" : · J.o:rge~ : Kalume :· 

Pedro Pedrossian 

(') Substituldo, em 6-6-79, pela Senad~ra Eunice ' Midliles. 

, MDB 

Adalberto Sena 
Evelásio Vieira 
Franco Montoro 

Marcos Freire 
Gilvan Rocha 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

' ARENA 

Titulares , Suplentes 
S~danha DerzJ 

.. ~ --: " 

· i . 

Raimundo Parente 
Pedro Pedrossian (*) 
Arnon de ' Mello 
Lomanto Júnior 
Affonso Camargo 
Vicente Vuolo 
Dinarte Mariz (* *) 
Amaral Furlan 

, " Mendes Canale (*U) 
Henrique de La Rocque ) , 
J essé Freire : 

Jorge Kalume 
Jutahy Magalhães 
Teotônio Vilela (***) 

José Sarney 
Milton Cabral 
José GUio'mard (*u.) 

(') Substituído, em 9-3-79, pelo Senador José Guiomard. 
(") Substitui do, em 28-3-79, pelo Senador Alberto Silva. 

~. : ~: . ~ ... ... . : . : 

("') Substituído, em 3-5-79, pelo Senador Mendes Canale, por haver se filiado 80 MDB, ficando uma vaga na 
suplência 

( .... ) Trans{erinQ, em 21-6-79, de Titular para Suplente. 
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Cunha Lima 

Tancredo Neves 

Amaral Peixoto 

Roberto Saturnino 

Pedro Simon 

Mauro Benevides 

Teotônio Vilela (*) 

(') Indicado, em 22·6-79, como Titular. 

MDB 

Paulo Brossard 

Marcos Freire 

Lázaro Barboza 

José Richa 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

ARENA 

Titulares 

Lenoir Vargas 

Jorge Kalume (* ) 

Jessé Freire 

Moacyr Dalla 

Suplentes 

Jutahy Magalhães 

Raimundo Parente 

João Calmon (**) 

Benedito Canelas 

Henrique de La Rocque 

Aloysio Chaves 

(' ) Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Helvidio Nunes. 
(" ) Substituído, em 6-6·79, pela Senadora Eunice Michiles. 

Franco Montoro 

Humberto Lucena 

Jaison Barreto 

MDB 

Nelson Carneiro 

Marcos Freire 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

. ARENA . 

Titulares 

Luiz Cavalcante 

Benedito Ferreira 

Cesar Cals (** *) 

João Calmon (*) 

Suplentes 

:\ffonso Camargo 

(*u*) . . \ rn on de Mello (** ) 

J LI tahy Magalhães 

(' ) Substituído, em 8-3-79, pelo Senador Arnon de Mello. 
(" ) Substituído, em 8·3-79, pelo Senador João Calmon. 
(" ' ) Substítuído, em 28-3-79, pelo Senador Alberto Silva. 
( •••.• ) Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Milton Cabral. 

Dirceu Cardoso 

Itamar Franco 

Henrique Santillo 

MDB 

Gilvan Rocha 

Roberto Saturnino 

-48-



COMISSÃO DE REDAÇÃO 

ARENA 

Titulares 

Tarso Dutra 
Saldanha Derzi 
Mendes Canale 

Dirceu Cardoso 
Adalberto Sena 

Suplentes 

João Calmon 
Murilo Badaró 
J osé Sarney 

MDB 

Hugo Ramos (*) 

(') Substituído, em 23-11-79, pelo Senador Itamar Franco. 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

ARENA 

Titulares 

Tarso Dutra 
Petrônio Portella (*) 
Saldanha Derzi 
Lomanto Júnior 
Mendes Canale 
Teotônio Vilela (***) 
Helvídio Nunes (**) 
Lenoir Vargas 
José Sarney 

Suplentes 

Aloysio Chave, 
Aderbal Jurema (***) 
Pedro Pedrossian 
Henrique de La Rocque 
José Guiomard 
Luiz Cavalcante 

(') Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Bernardino Viana. 
(") Substituído, em 28-3-79, pelo Senador Almir Pinto_ 
(".) Substituído, em 3-5-79, pelo Senador Aderbal Jurema, por haver se filiado ao MDB, ficando uma vaga 

na Suplênda. 

Paulo Brossard 
Nelson Carneiro 
Itamar Franco 
José Richa 
Amaral Peixoto 
Tancredo Neves 

MOB 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Leite Chaves 

COMISSÃO DE SAÚDE 

ARENA 

Titulares 

Lomanto Júnior 
César Cals (*) 
Amaral Furlan (**) 
José Guiomard 

Suptentes 

Saldanha Derzi 
Jorge Kalume 
Bene:lito Cane:as 

(') Substituldo, em 28-3-79, pelo Senador Almir' Pinto. 
(") Substituído, em 28-3·79, pelo Senador Alberto Silva. 

Gilvan Rocha 
Henrique Santillo 
Jaison Barreto 

MDB 

José Richa 
!\dalberto Sena 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

ARENA 

Titulares 

Dinarte Mariz (*) 

Luiz Cavalcante 

Murilo Badaró 

Benedito Ferreira 

Suplentes 

Raimundo Parente 

Amaral Fudan 

José Guiomard 

(*) Substituído, em 28·3·79, pelo Senador Jorge Kalume. 

Adalberto Se na (*) 

Agenor Maria 

Hugo Ramos (U ) 

MDB 

Cunha Lima 

J aisoll Barreto 

(*) Substituído, em 30·3·79 , p ~ lo Senador Mauro Benevides. 
(**) Substituído, em 22·11-79, pelo Senador ·Orestes Quércia. 

COM iSSAO DE SERVIÇO P ÚBLICO .CIViL 

.ARENA 

Titulares 

Raimundo Parente 

Henrique de La Rocque 

Petrônio Portella (*) 

Dinarte Mariz (**) 
,-, : ....... '. ' ' .. ' ;' ' " 

Sup~entes 

Affonso Camargó 

Pedro Pedrossian ' 

Aderbal Jurema 
,' o " 

(*) Substituído, em 28-3·79, pelo Senador Bernardino Viana . 
(**) Substituído, em 28·3-79, pelo Senador Alberto Silva. 

Evandro Carreira 

Humberto Lucena 

Lázaro Barboza 

" " .. 

MDB 
': .: ~ '. " . 

Orestes Qrtérclál ·' 
c. ' . t ; .~ 

EveJásio Vieira ". ,. 
',., 1,,' " . 

: -',. l ' tJ ~ ' :' :. , : '1- : 

:: ~i .. . _ • 

. -ó, :;i' . 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, CO}1UNICAÇOES E OBRAS PÚBLICAS 
I .• ." . ' . ; ,;"' .... ~ >.i. . 

Titulares 

Benedito Ferreira 

Vicente Vuolô 

Pedro Pedro.ssian . 

Affonso Camargo 

t\~E~{\ 

.' ', -

Suplentes 

Passos Porto 

Lomanto Júnior 
. Jessé E'reirEl (*t .. , .. ' 

I •• <. r, ·: : .. :': 

.. d': ~ _: i. ~ -" ~-· i..,. D.· · 
(*) Substituído, em 28·3-79, pelo Senador Alberto Silva . . ,; ,. '. ' ._.". '_" 

Evandro Carreira. 

Lázaro Barboza 

Orestes Quércia 

:MDB 

.,. > Leite Chaves ',,; 
Agenor Maria .; . .' " .' 

t· ~ "' ~ ]1: i! (, 
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b) DIREÇÃO 

Dirigiram os trabalhos das Comissões Permanentes nesta FI Sessão Legislativa Ordi
nária da 9~ Legislatura, os seguintes Senhores Senadores: 

Comissões 

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, Comunicações e 

Obras Públicas 

Presidentes 

Evelásio Vieira 
Mendes Canale 
Henrique de La Rocque 

Jessé Freire 
Itamar Franco (*) 

João Calmon 
Cunha Lima 
Helvídio Nunes 
Arnon de Mello 
Dirceu Cardoso 
Tarso Dutra 

Gilvan Rocha 
Jorge Kalume 
Evandro Carreira 
Benedito Ferreira 

Vice-Presidentes 

Leite Chaves 
Agenor Maria 
Aloysio Chaves 
Hugo Ramos 
Lá3aro Barboza 
Roberto Saturnino 
Jutahy Magalhães 
Tancredo Neves 
Lenoir Vargas 
AI berto Silva 
Adalberto Sena 
Saldanha Derzi 
Lomanto Júnior 
Henrique Santillo 
Mauro Benevides 
Humberto Lucena 
Vicente Vuolo 

(0) Renunciou em 17-9-79, sendo eleito em 20-9-79 o Senador Teotônio Vilela para a vaga existente_ 

D.3.2 - COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 

a) CPI SOBRE O ACORDO NUCLEAR 

Ao término dos trabalhos da Sessão Legislativa passada, nos termos regimentais, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito - que investiga os fatos revelados pela revista alemã Der 
Spiegel, sobre o acordo nuclear Brasil-Alemanha - teve suas atividades suspensas. Integra
vam a Comissão os seguintes Senadores: 

ARENA - Senadores 

Jarbas Passarinho 
Lenoir Vargas 
Milton Cabral 
Alexandre Costa 
Italívio Coelho 
Murilo Paraiso 

MDB - Senadores 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 

Dirceu Cardoso 
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Nesta Sessão Legislativa, os trabalhos da referida Comissão foram prorrogados por 
mais um ano, de acordo com o Requerimento n f! 35/79, da Liderança da ARENA no Senado. 

No início do período legislativo, os Senadores Alexandre Costa, ltalívio Coelho, Murilo 
Paraiso e Roberto Saturnino, foram substituídos pelos Senadores Passos Porto, Jutahy Maga
lhães, João Bosco e José Richa, respectivamente. 

Posteriormente novas alterações foram efetuadas com as substituições dos Senadores 
José Richa, João Bosco e Jarbas Passarinho, pelos Senadores Roberto Saturnino, Arnon de Mello 
e Alberto Silva. 

Permaneceu como Presidente o nobre Senador Itamar Franco, sendo eleito para a 
Vice-Presidência o nobre Senador Passos Porto, em substituição ao nobre Senador ltalívio 
Coelho. 

Para Relator, em decorrência da designação do nobre Senador Jarbas Passarinhu para 
Liderança da Maioria, foi designado o nobre Senador Milton Cabral. 

Prestaram depoimento perante a CPI; nesta Sessão Legislativa, as seguintes pessoas: 

Dl' . John Reginald Cotrim, ex-Presidente de Furnas 

Dl'. Mário Penna Bhering, ex-Presidente da ELETROBRÁS 
Coronel Luiz Francisco Ferreira, ex-Assessor para Assuntos Nucleares do ex-Ministro 

Shigeaki Ueki, das Minas e Energia 
Dr. Norberto Odebrecht, Presidente do Grupo Odebrecht 
Dl'. Shigeaki Ueki, ex-Ministro das Minas e Energia 
Professor José Goldemberg, Físico da Universidade de São Paulo 

Professor José Israel Vargas, Secretário de Tecnologia Industrial do Ministério da 
Indústria e do Comércio 

Professor Mário Schenberg, Físico da Universidade de São Paulo 

Dl'. Rex Nazaré Alves, Diretor Executivo da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN 

Professor Eduardo Penna Franca, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Professor Hervásio Guimarães de Carvalho, Presidente da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear - CNEN 

General Dirceu Coutinho, ex-Superintendente da NUCLEI 
Professor Milton Vieira Campos, da Universidade Federal de Minas Gerais 
Professor Luiz Pinguelli Rosa, da Uni versidade Federal do Rio de Janeiro 

Professor Rogério de Cerqueira Leite, da Universidade Federal de Campinas 
UNICAMP 

Dl'. Arno Martim, Diretor da KWU - Empresa alemã 
Dr. Maurício Schulman, Presidente da ELETROBRAS 
Dl'. Paulo Nogueira Batista, Presidente da NUCLEBRAS 
Dr. Roberto Hukai, Diretor do IPEN 
Dr. Waldir Gianetti , Empresário paulista 
Professor Oscar Salla, Diretor do CNPq 
Dr. Carlos Villares, Empresário Paulista 
Dr. Cláudio Bardella, Empresário Paulista 
Professor Jari Mello, Chefe do Grupo do Tório 
Professor E. W. Becker, Físico alemão 
Dr. Joaquim Francisco de Carvalho, ex-Diretor da NUCLEN 

b) CPI SOBRE A DEVASTAÇÃO DA FLORESTA AMAZÔNICA 

A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pela Resolução nf! 3, de 1979, subs
crita pelo nobre Senador Evandro Carreira e mais 25 outros Senadores e publicada no Diário 
do Congresso Nacional - Seção rI , de 5 de abril de 1979, nos termos do art. 37 da Consti
tuição, da Lei nf! 1.579, de 18 de março de 1952, e do Regimento Interno do Senado F'ederal, 
com o objetivo de apurar a devastação da floresta amazônica e suas implicações. 
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A Presidência, de acordo com as disposições regimentais, acolhendo as indicações das 
Lideranças, designou os seguintes Senhores Senadores para integrarem a referida Comissão: 

AREN A - Senadores 

Raimundo Parente 
Aloysio Chaves 
João Bosco 
Jorge Kalume 
Bernardino Viana 
Benedito Ferreira 

MDB - Senadores 

Henrique Santillo 
Pedro Simon 
Evandro Carreira 

Na reunião de instalação da Comissão, ocorrida no dia 18 de abril, foram eleitos Pre
sidente e Vice-Presidenlte, respectivamente, os nobres Senadores Evandro Carreira e Raimun
do Parente e para Relator foi designado o nobre Senador Aloysio Chaves. 

Posteriormente os Senadores Pedro Simon e João Bosco foram substituídos pelos 
Senadores Franco Montoro e Gastão Müller. 

Prestaram depoimentos perante a CPI, nesta Sessão Legislativa, as seguintes pessoas: 
Dr. Paulo Nogueira Neto, Secretário Especial do Meio Ambiente 
Dr. Rene Novaes, Técnico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 
Dr. José Candido de Melo Carvalho, Presidente da Fundação Brasileira para a Conser

vação da Natureza 

(SP) 

Dr. Warnick Kerr, Professor de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Dr. Paulo Azevedo Berutti, ex-Presidente do IBDF 
Dr. Hugo de Almeida, ex-Superintendente da SUDAM 

Major-Brigadeiro Pedro Frazão Medeiros de Lima, Subcomandante da Escola Supe
rior de Guerra. 

De acordo com o art. 77, § 19, inciso a, do Regimento Interno do Senado Federal, o 
prazo de funcionamento da CPI foi prorrogado por mais 120 dias, com a aprovação do Reque
rimento n9 321, de 1979, do Senador Jarbas Passarinho. 

Ao término dos trabalhos da presente sessão legislativa, nos termos regimentais, a Co
missão teve suas atividades suspensas, devendo retomá·las no próximo ano, quando, a 28 de 
março, terá expirado seu prazo de duração. 
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D.4 - PARTICIPAÇAO DOS SENHORES SENADORES 
NOS TRABALHOS DA CASA 

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

Esses dados não traduzem a atuação integral de cada Senador, uma vez que não as
sinalam a participação do Parlamentar nos assun tos de natureza político-administrativa, muitas 
vezes ligados ao Estado de origem; a sua influência nas deliberações internas dos partidos po· 
líticos respectivos e a sua participação efetiva nas grandes decisões da vida nacional. 

Também não revelam, os dados coleta dos, a influência real dos Senadores no desen
volvimento de todo o processo legislativo, porquanto neles não 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 Téc
nicas, geralmente não apresenta, considerando apenas o aspecto estatístico, certa relevância . 
É mais um exercício de comando, de supervisão, que embora não apareça nas publicações ofi
ciais, r.onstitui, em verdade, o ponto alto da atividade parlamentar. 

A participação dos Senhores Senadores nos trabalhos da Casa, considerados os aspe.ctos 
acima abordados, pode, estatisticamente, ser assim representada: 

D .4. 1 - PROPOSIÇõES APRESENTADAS 

Projetos de 
lei Resolução Pareceres Requeri- Indica- Emendas 

mentos çóes 

Adalberto Sena 1 37 4 
Aderbal Jurema 1 1 42 4 
Mfonso Camargo 26 5 
Agenor Maria 8 3 2 
Alberto Silva 16 1 
Alexandre Costa 5 1 
Almir Pinto 27 5 
Aloysio Chaves 6 47 12 
Amaral Furlan 14 48 2 1 
Amaral Peixoto 13 
Arnon de Mello 14 1 
Benedito Canelas 8 1 
Benedito Ferreira 10 6 
Bernardino Viana 2 86 4 1 
Cunha Lima 3 18 6 
Dinarte Mariz 1 2 3 1 
Dirceu Cardoso 1 121 42 3 
Eunice Michiles 1 2 1 
Evandro Carreira 
Evelásio Vieira 2 1 
Franco Montoro 76 2 21 26 3 
Gabriel Hermes 2 2 9 
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Projetos de 
lei Resolução Pareceres Requeri- Indica- Emendas 

mentos ções 

Crastão Müller 3 8 23 2 
Gilvan Rocha 1 
Helvídio Nunes 33 6 
Henrique de La Rocque 3 20 21 
Henrique Santillo 7 7 
Hugo Ramos 36 3 
Humberto Lucena 19 3 12 19 1 9 
Itamar Franco 5 4 2 34 1 
J aison Barreto 2 9 1 
J arbas Passarinho 3 104 4 
J essé Freire 1 12 1 
J oão Bosco 3 2 
J oão Calmon 1 
Jorge Kaluíne 2 11 16 1 
José Lins 1 13 12 2 
J osé Richa 33 
José Sarney 18 2 
J utahy Magalhães 1 17 
Lázaro Barboza 4 10 7 
Leite Ch aves 3 20 1 
Lenoir Vargas 24 2 
Lomanto Junior 4 1 7 2 
Lourival Baptista 1 2 62 
Luiz Cavalcante 5 
Luiz Viana 4 1 
Marcos Freire 3 15 3 
Mauro Benevides 4 14 10 
Mendes Canale 2 50 
Milton Cabral 2 21 3 
Moacyr Dalla 23 23 
Murilo Badaró 1 1 80 17 1 
Nelson Carneiro 98 1 58 26 1 
Nilo Coelho 12 
Orestes Quércia 63 2 12 76 
Passos Porto 2 1 7 1 
Paulo Brossard 2 1 8 
Pedro Pedrossian 10 
Pedro Simon 5 12 3 
Raimundo Parente 3 53 2 
Roberto Saturnino 2 4 5 1 
Saldanha Derzi 111 52 7 
Tancredo Neves 1 46 1 
Tarso Dutra 2 15 
Teotônio Vilela 2 
Vicente Vuolo 14 

D .4 .2 - PRONUNCIAMENTOS 

Discurso Aparte Discus.. Enc_ de Explic. Declar. Questão 
sio Votação Pessoal de Voto de Ordem 

Adalberto Sena 3 23 1 1 
Aderbal Jurema 12 40 2 
Mfonso Camargo 4 5 4 
Agenor Maria 30 51 1 1 
Alberto Silva 18 24 1 
Alexandre Costa 3 1 
Almir Pinto 35 62 4 1 
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Discurso Aparte Discus- Enc. de Explic. Declar. Questão 
são Votação Pessoal de Voto de Ordem 

Aloysio Chaves 22 95 7 7 1 1 
Amaral Furlan 4 
Amaral Peixoto 7 1 1 
Arnon de Mello 6 3 
Benedito Canelas 5 
Benedito Ferreira 4 27 
Bernardino Viana 20 29 1 
César Cals 1 
Cunha Lima 15 19 1 1 
Dinarte Mariz 12 24 1 2 1 
Dirceu Arcoverde 1 
Dirceu Cardoso 87 84 51 58 1 1 6 
Eunice Michiles 5 1 
Evandro Carreira 26 40 2 3 
Evelásio Vieira 31 84 
Franco Montoro 61 19 5 8 2 
Gabriel Hermes 20 39 3 
Gastão Müller 59 8 3 
Gilvan Rocha 9 31 1 1 
Helvídio Nunes 5 14 1 3 
Henrique de La Rocque 34 46 1 6 
Henrique Santillo 45 66 2 4 2 1 
Hugo Ramos 2 2 3 1 2 
Humberto Lucena 44 116 13 28 12 
Itamar Franco 47 60 10 14 1 1 4 
Jaison Barreto 25 29 1 1 
Jarbas Passarinho 58 83 4 28 2 1 5 
Jessé Freire 7 
João Bosco 4 6 
João Calmon 1 
Jorge Kalume 21 14 
José Lins 22 200 10 14 1 1 
José Richa 19 21 1 
José Sarney 1 4 
J utahy Magalhães 17 6 
Lázaro Barboza 30 79 6 8 
Leite Chaves 31 47 6 7 1 
Lenoir Vargas 5 13 1 1 
Lomanto Junior 21 87 2 7 1 
Lourival Baptista 93 2 1 
Luiz Cavalcante 30 54 2 
Marcos Freire 47 76 6 9 1 4 
Mauro Benevides 77 153 4 19 
Mendes Canale 1 5 1 
Milton Cabral 9 20 4 
Moacyr Dalla 4 39 6 7 2 
:"Iurilo Badaró 27 42 4 13 4 
Nelson Carneiro 94 14 10 15 1 1 
Orestes Quércia 36 25 5 3 2 
Passos Porto 9 6 1 
Paulo Brossard 31 64 4 7 1 
Pedro Pedrossian 1 
Pedro Simon 20 46 4 5 1 
Raimundo Parente 17 
Roberto Saturnino 17 28 1 
Saldanha Derzi 1 30 3 
Tancredo Neves 1 
Teotônio Vilela 4 7 1 
Vicente Vuolo 2 
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0.5 - MATÉRIA LEGlSLATIVA 

D. 5.1 - PROJETOS DE LEI DO SENADO 

a) DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

N9 Autor Ementa 

37/ 52 Ferreira de Souza Modifica os arts. 378, 379, 381 e 842, 
XVII, do Código de Processo Civil. 

Resultado 

Prejudicado 
(Art. 369, letra " .. 
do RI) 

54/ 62 AfrânÍo Lages Dá nova redação aos arts. 358 e 1.605 do Sobrestado 
Código Civil. 

29/ 65 Bezerra Neto 

20/ 68 Ney Braga 

78/ 68 Josaphat Marinho 

143/ 68 Filinto Müller 

Eleva o valor do depósito prévio para o 
fim de recurso na Justiça do Trabalho. 

Altera a redação do § 49 do art. 99 da 
Lei n9 5.292, de 8-6-67. 

Proíbe a dispensa do empregado que haja 
reclamado, ou dado motivo a reclamação 
administrativa ou judicial. 

Modifica a Lei n9 4 . 714, de 29 de junho 
de 1965, que dispõe sobre o uso da mar
ca de fogo no gado bovino. 

12/ 69 Vasconcelos Torres Modifica o art. 142 do Decreto-lei n9 
5 .452, de 19 de maio de 1943 (CLT). 

28/ 70 Ruy Carneiro Cria o Serviço Nacional Obrigatório. 

57/ 71 Benedito Ferreira Regula a propaganda comercial dos pro
dutos industrializados do fumo. 

59/ 71 José Lindoso 

78/ 71 Osires Teixeira 

38/72 Franco Montoro 
Complementar 

89/73 Cattete Pinheiro 

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

Dispõe sobre a propaganda de fumo e de 
bebidas alcoólicas. 

Exclui das inelegibilidades casos de sim
ples denúncias, modificando a alínea "n" 
do inciso I do art. 19 da Lei Complemen
tar n9 5, de 1970. 

Altera e acrescenta dispositivos ao De
creto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penal. 
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Prejudicado 
(Art. 369, letra "a", 
do RI) 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Prejudicado 

Desarqurvado 
Em Tramittação 

Sobrestado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramttação 

A Câmara 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 



Autor 

34174 Carvalho Pinto 

46174 José Lindoso 

53174 Franco Montoro 

64174 Franco Montoro 

84174 Nelson Carneiro 

118174 Comissão do 
Distrito Federal 

125/ 74 Adalberto Sena 
Complementar 

128174 Adalberto Sena 

172174 Heitor Dias 

12175 Franco Montoro 

21 / 75 José Sarney 
Complementar 

24175 Vasconcelos Torres 

46/75 Adalberto Sena 

Ementa 

Altera o Código da Propriedade Indus
trial (Lei n\l 5.772, de 21 de dezembro de 
1971). 
Dá nova redação à letra b do item II do 
art. 5\l da Lei n\l 5 .890, de 8 de junho 
de 1973. 
Torna obrigatória a numeração de dis
cos e demais gravações de obras artís
ticas, literárias ou científicas. 
Estabelece que se o INPS não prestar 
2ssistência médica à gestante, deverá re
embolsar o segurado pelas despesas com
provadamente realizadas. 
Acrescenta dispositivos à Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei n\l 5.452, de 1 \l-5-43 . 

Resultado 

Rejeitado 
(§ 1 \l do art. 368 do RI) 

Desarquivado 
A Câmara 

Desarquivado 
Em Tramitação 

A Câmara 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Define os crimes de responsabilidade do A Câmara 
Governador e dos Secretários do Governo 
do Distrito Federal. 
Modifica a redação do art. 4\l da Lei Com- A Câmara 
plementar n\l 11, de 25 de maio de 1971. 
Acrescenta parágrafo ao art. 8\l da Lei 
n\l 5.107, de 13-9-66. 
Autoriza o Poder Executivo a lotear e 
doar os terrenos dos aglomerados de pa-
lafitas, que integram a "região dos ala
gados", na cidade de Salvador - Bahia. 
Modifica a estrutura e o funcionamento 
do Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana, criado pela Lei n\l 4 .319, 
de 16 de março de 1964 e modificado pela 
Lei n\l 5.763, de 15 de dezembro de 1971. 

Dispõe sobre a aposentadoria por velhi
ce dos beneficiários do Programa de As
sistência ao Trabalhador Rural, alteran-
do o art. 4\l da Lei Complementar n\l 11, 
de 25 de maio de 1971. 
Determina que os maços de cigarros tra
gam impressos, na parte externa, sua fór-
mula de composição. 

Proíbe o uso dos passeios públicos do Dis
trito Federal, e dá outras providências. 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tram~tação 

Desarquivado 
Em tramitação 

Prejudicado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Sobrestado 

58/75 Vasconcelos Torres Regulamenta a profissão de sociólogo, e Desarquivado 
Em Tram1tação 

64/75 Orestes Quércia 

89175 Nelson Carneiro 

97/ 75 Orestes Quércia 

dá outras providências. 

Isenta da responsabilidade solidária com 
o construtor, perante o INPS, o proprie
tário de casa destinada à sua moradia. 

Altera o art. 8\l, da Lei n\l 5 .107, de 
13-9-66, que "cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço". 
Altera a redação do § 2\l do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei 
n\l 3.807, de 26 de agosto de 1960). 
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Desarquivado 
e Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 



NC;> Autor Ementa 

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

139/75 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao § 3\> do art. 67 da 
Lei n\> 5.682, de 21 de julho de 1971. 

154/75 Luiz Cavalcante 
Complementar 

164/75 Heitor Dias 

169/75 Franco Montoro 

189/75 Orestes Quércia 

190/ 75 Gilvan Rocha 

193/75 Orestes Quércia 

197/75 Orestes Quércia 

198/75 Orestes Quércia 

204/ 75 Orestes Quércia 

209/75 Orestes Quércia 

212/75 Orestes Quércia 

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 Complementa
res 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 providências. 
Dá nova redação às letras "b" e "e" do 
inciso lI, e ao inciso m do art. 8\>, acres
centa parágrafos aos arts. 10 e 11 todos 
da Lei n\> 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 
Determina que os benefícios concedidos 
pelo INPS serão reajustados na base 
do reajustamento do salário mínimo. Dá 
nova redação ao § 2\> do art. 67 da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Acrescenta dispositivo ao art. 8\> da Lei 
n\> 5.107, de 13 de setembro de 1966 
(Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço). 

Acrescenta dispositivos à Lei n\> 5.991, 
de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe 
sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farma
cêuticos e correlatos, e dá outras provi
dências". 
Altera a redação do art. 73, caput, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

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

Dá nova redação e acrescenta dispositivo 
ao art. 8\> da Lei n\> 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que cria o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências. 

Introduz alterações na Lei n\> 5.782, de 
6 de junho de 1972, que fixou prazos 
de filiação partidária. 

Altera a Lei n\> 1 .060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que "estabelece normas para a 
concessão de Assistência Judiciária aos 
necessitados" . 

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

Desarquivado 
Rejeitado 
Desarquivado 
e Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramttação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramttação 

Desarquivado 
Prejudicado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em TramHação 

Desarquivado 
e Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramttação 

Desarquivado 
Em Tramitação 



N9 Autor 

217/75 Orestes Quércia 

220/75 Paulo Guerra 

221/75 Orestes Quércia 

226/75 Agenor Maria 

271/75 Itamar Franco 

004/76 Orestes Quércia 

005/76 Nelson Carneiro 

007/76 Itamar Franco 
Complementar 

015/76 Orestes Quércia 

023/76 Orestes Quércia 

038/76 Leite Chaves 
Complementar 

047/ 76 Franco Montoro 

051/76 Franco Montoro 

060/76 Orestes Quércia 

078/76 Franco Montoro 
Complementar 

079/76 Orestes Quércia 

Ementa 

Altera a redação do § 2'! do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e 
dá outras providências. 
Dá nova redação ao art. 1'! da Lei n'! 
5 .969, de 11 de dezembro de 1973, que 
instituiu o Programa de Garantia da Ati
vidade Agropecuária. 
Estabelece a remuneração mínima obri
gatória para os motoristas profissionais, 
fixa-lhes a jornada de trabalho, e dá ou
tras providências. 
Introduz modificações na Lei n'! 5 .107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 
Dispõe sobre a inscrição dos funcionários 
municipais junto ao INPS. 

Torna obrigatória a inscrição do dístico 
que especifica nas embalagens de cigar
ros e demais derivados do fumo , e dá ou
tras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 
Veda qualquer modificação na legislação 
eleitoral até um ano antes de eleições 
federais , estaduais ou municipais. 
Introduz modificações no Sistema do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Dá nova redação ao artigo 391 do De
creto-lei n'! 5.452, de I'! de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), 
acrescenta parágrafo ao citado artigo, 
passando a ser 2'! o parágrafo único. 

Resultado 

Desarquivado 
Em Tram~tação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tram1tação 

Desarquivado 
Em Trami;tação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

A Câmara 

Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Torna inelegível por dois anos os que ti- Em Tramitação 
verem exercido cargos de direção em 
empresas de capital estrangeiro. 
Permite aos empregados a utilização da 
conta vinculada do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço para a construção 
da casa própria. 

Desarquivado 
Em Tram1tação 

Manda incluir no pagamento das férias Em Tramitação 
as horas extraordinárias habitualmente 
prestadas pelo empregado. 
Dá nova redação ao art. 450 do Decreto
lei n'! 5.452, de 19 de maio de 1943 (Con
solidação das Leis do Trabalho). 
Altera a Lei Complementar n9 25, de 2 
de julho de 1975, para permitir o paga
mento da verba de representação aos 
Presidentes das Câmaras Municipais. 
Acrescenta dispositivos à Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço. 

- 60-

Desarquivado 
A Câmara 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 



Autor 

082/76 Leite Chaves 
Complementar 

087/76 Nelson Carneiro 

091/76 Orestes Quércia 

136/ 76 Lourival Baptista 

155/ 76 Marcos Freire 

156/ 76 Lázaro Barboza 

159/76 Nelson Carneiro 
Complementar 

178/76 Italívio Coelho 
Complementar 

181/76 Marcos Freire 

200/76 Nelson Carneiro 

218/76 Franco Montoro 

246/76 Lázaro Barboza 

248/ 76 Nelson Carneiro 

251/76 Nelson Carneiro 

257/76 Orestes Quércia 

267/76 Itamar Franco 

268/76 Nelson Carneiro 
Complementar 

Ementa 

Concede isenção de impostos incidentes 
nos produtos industrializados de soja 
destinados à alimentação humana. 
Dispõe sobre estabelecimentos que lidam 
com sangue humano e seus derivados, e 
dá outras providências. 
Restringe a publicidade de medicamentos 
aos casos que especifica, e dá outras pro
vidências. 
Altera a Lei n9 4.886, de 9 de dezembro 
de 1965, que regula as atividades dos 
representantes comerciais autônomos, e 
dá outras providências. 
Determina a revisão trimestral do salá
rio mínimo, e dá outras providências. 

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

Resultado 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
e Prejudicado 

À Câmara 

Desarquivado 
Em TramLtação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Introduz modificações na Lei Com ple- À Câmara 
mentar n9 26, de 11 de setembro de 1975. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 34 Em Tramitação 
da Lei Complementar n9 11, de 25 de 
maio de 1971, estabelecendo prescrição 
qüinqüenal para as importâncias devidas 
ao FUNRURAL. 
Dispõe sobre a uniformização do salário 
mínimo em todo o País. 

Altera a redação da alínea "e" do item 
II, e do item III, do art. 89 da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966. 
Determina a aplicação de 20% do Fundo 
de Participação dos Municípios em pro
grama de educação pré-escolar e de pri
meiro grau. 
Dispõe sobre a construção, em Brasília, 
de monumento em memória do Presiden
te Juscelino Kubitschek de Oliveira, e 
dá outras providências. 

Proíbe a pesca da baleia no mar territo
rial brasileiro. 

Altera o art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que criou o Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dá nova redação ao § 19 do art. 457 do 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

Estabelece critérios para a aprovação de 
Projetos Florestais, e dá outras provi

dências. 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarq uivado 
e Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 

À Câmara 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Dispõe sobre a contagem recíproca de Rejeitado 
tempo de serviço urbano e rural para 
efeito de aposentadoria. 
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Autor 

276/76 Nelson Carneiro 

283/76 Nelson Carneiro 

290/76 Nelson Carneiro 

Ementa 

Introduz modificação na Lei n9 4.591, de 
16-12-64, que dispõe sobre o condomínio 
em edificações e as incorporações imo
biliárias. 
Dispõe sobre o Adicional Noturno para 
os trabalhadores regidos pela Consolida
ção das Leis do Trabalho. 
Introduz alterações na Lei n9 5 .107, de 
13 de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

291 /76 Vasconcelos Torres Introduz modificação na Lei n9 5 .107, 
de 13 de setembro de 1966, que instituiu 
o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

305/76 Vasconcelos Torres Introduz alterações no regime do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, para 
extinguir a opção e manter a estabilida
de no emprego, nos termos da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

314/76 OUo Lehmann 

001 / 77 OUo Lehmann 

002/ 77 Nelson Carneiro 

017/77 Franco Montoro 

018/ 77 Otto Lehmann 

029/ 77 Itamar Franco 

056/77 OUo Lehmann 

062/ 77 Mauro Benevides 

080/ 77 Orestes Quércia 

094/ 77 Ruy Carnerro 

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

Inclui no conceito de ensino de 19 grau, 
para fins do disposto no art. 59 da Lei 
n9 5 .692, de 11 de agosto de 1971, o 
ministrado a crianças de idade inferior a 
sete anos. 
Modifica o art. 99 da Lei n.o 5 .107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, e dá outras providências. 

Estabelece que o menor de 21 anos elei
to Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador 
Ddquire plena capacidade jurídica. 
Dispõe sobre o parcelamento do solo ur
bano, e dá outras providências. 
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 dá outras providências . 
Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.226, 
de 14 de julho de 1975. 
Dispõe sobre a contagem em favor dos 
segurados do INPS do tempo de serviço 
público estadual e municipal. 

Acrescenta parágrafo ao art. 774 do De
creto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, 
passando a ser 19 o parágrafo único. 

Altera a redação dos arts. 791 , 839 e 840 
da Consolidação das Leis do Traba,lho. 

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

Sobrestado 

Desarquivado 
Em Tram1tação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Desarquivado 
Prejudicado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
A Câmara 

Desarquivado 
A Câmara 
Desarquivado 
e Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Rejeitado 



N9 Autor 

113/77 OUo Lehmann 

114/ 77 Nelson Carneiro 
Complementar 

118/77 Jessé Freire 

120/77 Otto Lehmann 

121177 Nelson Carneiro 

Ementa 

Altera dispositivos do Código de Proces
so Civil, atinentes à intimação do deve

dor para a arrematação de bens penho
rados. 
Introduz alteração na Lei Complementar 
nl! 7, de 7 de setembro de 1970, que ins
titui o Plano de Integração Social - PIS. 
Uniformiza a legislação referente ao 
cheque. 
Estabelece normas reguladoras do tra
balho avulso no meio rural, e dá outras 
providências. 
Altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

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

138/77 Orestes Quércia 
Complementar 

147/77 Jarbas Passarinho 

153177 Milton Cabral 

166/77 OUo Lehmann 

173/77 Orestes Quércia 

176/77 Nelson Carneiro 

183/ 77 Nelson Carneiro 
Complementar 

190/77 Nelson Carneiro 

191177 Poder Executivo 
DF 

192/77 Ruy Santos 

199/77 Orestes Quércia 

Introduz alteração na Lei Complementar 
nl! 25, de 2 de julho de 1975, que "esta
belece critério e limites para a fixação 
da remuneração dos Vereadores". 
Dispõe sobre a realização de seguros de 
órgãos do Poder Público, e dá outras pro
vidências. 
Proíbe a captação antecipada de poupan
ça popular, mediante promessa de con
traprestação em bens, direitos ou servi
ços de qualquer natureza. 
Dispõe sobre o tombamento da sede da 
Fazenda Santa Mônica, em Valença, Es
tado do Rio de Janeiro, antiga proprie
dade do Barão de Ururaí, onde Duque de 
Caxias morou na velhice, e viria a fale
cer, e dá outras providências. 
Acrescenta item V ao art. 130 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 
Modifica a redação do art. 51! da Lei nl! 
3.999, de 15 de dezembro de 1961. 
Acrescenta § 21! ao art. 21! da Lei Com
plementar nl! 26, de 11 de setembro de 
1975. 

Dispõe sobre a aquisição de imóveis fun
cionais por seus ocupantes, e dá outras 
providências. 
Fixa idade máxima para inscrição em 
concurso público destinado ao ingresso 
em empregos e cargos do Serviço Civil 
do Distrito Federal. 
Visa amparar a cultura artística popular 
através das bandas de música, e dá ou
tras providências. 
Acrescenta parágrafo ao artigo 143 do 
Decreto-lei nl! 5.452, de lI! de maio de 
1943, passando a ser lI! o parágrafo 
único. 
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Resultado 

Desarquivado 
e Rejeitado 

(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Rejeitado 

Retirado pelo Autor 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
A Câmara 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tramitação 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
A Sanção. Lei nl! 6.700, 
de 23-10-79 
(Veto parcial) 
Desarquivado 
A Câmara 

* Arquivado 



N9 Autor 

221/ 77 Roberto Saturnino 
Complementar 

241177 José Lindoso 

242/77 Nelson Carneiro 
Complementar 

243/77 Italívio Coelho 

247/77 Itamar Franco 

266/ 77 Otto Lehmann 

269/77 Osires Teixeira 
Complementar 

271/ 77 Murilo Paraíso 

278/ 77 Dirceu Cardoso 

279/ 77 Franco Montoro 
Complementar 

280/77 José Sarney 

293/77 Franco Montoro 
Complementar 

299/ 77 Lázaro Barboza 

303/77 Saldanha Derzi 

304/ 77 Saldanha Derzi 

Ementa 

Dispõe sobre a fiscalização das entidades 
paraestatais vinculadas à União pelo Con
gresso Nacional, e dá outras providências. 

Altera os dispositivos do Código Civil 
(Lei n\> 3.071, de I\> de janeiro de 1916), 
e dá outras providências. 

Acrescenta § 4\> ao art. 49 da Lei Com
plementar n\> 26, de 11 de setembro de 
1975. 

Dispõe sobre a hora legal para todo o 
território da República Federativa do 
Brasil. 

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

Altera dispositivos da Lei n9 3.071, de 
1\' de janeiro de 1916, corrigida pela 
Lei n\> 3.725, de 15 de janeiro de 1919 
- Código Civil Brasileiro - modificada 
pela Lei n9 4.121, de 27 de agosto de 
1962, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 59 do 
Decreto-lei n9 406, de 31 de dezembro 
de 1968. 

Dispõe que os recursos de incentivo fiscal 
do imposto de renda de pessoas jurídicas 
não destinados na declaração de rendas 
sejam alocados ao Fundo de Investimen
tos do Nordeste - FINOR. 

Dispõe sobre a revisão do salário míni
mo semestralmente, com base nos índices 
do custo de vida em cada região. 

Resultado 

Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
À Câmara 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Estabelece que a remuneração dos vere a- À Câmara 
dores não poderá ser inferior ao salário 
mínimo. 

Institui o voto distrital , e dá outras pro
vidências. 

Amplia o conceito de trabalhador rural, 
para efeitos previdenciários. 

Dá nova redação ao art. 246 do Decreto
lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal). 

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 Gros
so do Sul e Paraná. 

Inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação, o tre
c-ho Campo Grande-Maracaju-Ponta 
Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Desarquivado 
Em Tramitação 

Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

,;, Arquivado 

" Arquivado 



N~ Autor Ementa Resultado 

305/77 Itamar Franco 
Complementar 

Dá nova redação aos §§ 29, 39, 49 e 59, Em Tramitação 
e acrescenta parágrafos (antigos e novos) 

001/78 Otto Lehmann 

006/78 Vasconcelos Torres 

019/78 Nelson Carne iro 
Complementar 

024/78 Orestes Quércia 

à Lei n9 5.171, de 25 de outubro de 1966 
- Código Tributário Nacional. 

Revoga dispositivo da Lei n9 6.515/ 77 
e altera dispositivos do Código Civil e do 
Código Penal. 
A ltera a denominação da categoria pro
fissional ocupada pelo Técnico de Admi
nistração . 

Altera a redação de dispositivos da Lei 
Complementar n9 25, de 2 de junho de 
1975. 

Dá nova redação ao art. 227 do Decreto
lei n9 5 .452, de 19 de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho. ) 

0::10 /78 Vasconcelos Torres Fixa em 6 (seis) horas a jornada de tra
balho dos motoristas de ônibus, e dá ou
tras providências. 

033/78 Orestes Quércia Revoga o § 39 do art. 67 da Lei n9 5.682, 
de 21 de julho de 1971, que regulou a or
ganização, o funcionamento e a extinção 
dos partidos políticos. 

034/78 Itamar Franco Proíbe aplicações financeiras, pelas pes
soas jurídicas de direito público, de re· 
cursos obtidos com a finalidade de fi
nanciar obras ou empreendimentos de in-

036/78 Orestes Quércia 

teresse da respectiva administração. 

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

Desarquivado 
À Câmara 

Desarq ui vado 
Em Tramitaçâo 

Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarqllivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
À Câmara 

Desarqllivado 
Em Tram itação 

037/ 78 Otto Lehmann Acrescenta ~ 49 ao art. 687 do Código de Desarquivado 

050/78 Cunha Lima 

055/78 Itamar Franco 

057/78 Orestes Quércia 

070/78 Franco Montoro 

080/78 Orestes Quércia 

081/78 Orestes Quércia 

083/78 Mauro Benevides 

Processo Civil (Lei n9 5.869, de 11 de e Rej ei tado 
janeiro de 1973). 

Acrescenta parágrafo ao art. 49 da Lei 
n9 6.226, de 14 de julho de 1975. 

Dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz. 

Modifica a redação de dispositivo da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto ·lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943. 

Consolida a legislação vigente, instituin
do a nova Lei Orgânica da Previdência 
Social Urbana. 

Altera dispositivo do vigente Código de 
Processo Civil (Lei n9 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973). 

Introduz alteração no Código de Processo 
Civil (Lei n9 5 .869, de 11 de janeiro de 
1973). 

Estabelece a obrigatoriedade de revisão 
semestral dos níveis de salário mínimo, e 
dá outras providências. 
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Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
À Câmara 

Desarquivado 
e Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 



N9 Autor 

085/78 Orestes Quércia 

087/78 Orestes Quércia 

098/78 Lázaro Barboza 

101 / 78 Franco Montoro 
Complementar 

104/ 78 Orestes Quércia 

105/ 73 Orestes Quércia 

107/78 Itamar Franco 

108/78 Orestes Quércia 

109/78 Orestes Quércia 

128/78 Vasconcelos Torres 
Complementar 

132/78 Orestes Quércia 

135/78 

138/78 

139/78 

Orestes Quércia 

Orestes Quércia 

Otair Becker 
Complementar 

140/ 78 Orestes Quércia 

Ementa 

Elimina a opção existente no regime do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
c:ompatibilizando-o com o sistema da es
tJbilidade no emprego. 

Dispõe sobre a preservação da fauna flu
vial , pelas empresas concessionárias de 
produção de energia elétrica, e dá outras 
providências. 

Altera o art. 29 da Lei n(l 5.173, de 27 
de outubro de 1966, que dispõe sobre o 
Plano de Valorização Econômica da 
'\mazônia . 

Exclui das inelegibilidades os casos de 
simples denúncia, modificando a alínea 
"n", do inciso I, do art. 1 (l, da Lei Com-
p'.ementar n(l 5, de 29 de abril de 1970. 

Acrescenta parágrafo único ao art 476, 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Acrescenta § 4(l ao art. 18, da Lei n(l 
4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Altera a Consolidação das Leis do Tra
balho e estabelece critério para agregar 
ao salário mínimo o aumento da produ
tividade da economia nacional. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial, 
?os vinte anos de serviço, para os traba
lhadores em cerâmica . 

Assegura ao empregado doméstico o di
reito ao recebimento da gratificação de 
Natal instituída pela Lei n(l 4.090, de 13 
de julho de 1962. 
Determina que o pagamento do PIS
PASEP seja efetuado através de cheques 
bancários . 
Dispõe sobre aposentadoria especial para 
os guarda-chaves, manobreiros e con
t roladores de tráfego ferroviário. 
Estende o direito ao salário-família aos 
empregados domésticos. 

/Iltera a redação do § 1 (l do art. 6(l, da 
Lei nO 6.367, de 19 de outubro de 1976, 

que dispõe sobre o seguro de acidentes 
dJ trabalho a cargo do INPS. 
Acrescenta parágrafo ao art. 4(l da Lei 
Complementar n(l 26, de 11 de setembro 
de 1975. 

Resultado 

Desarquivado 
Em Tram~tação 

Desarquivado 
Em Tram~tação 

À Câmara 

Em TrLmi·tação 

Desarquivado 
À Câmara 

* Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramit.ação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Em Tramitação 

* Arquivado 

Desarquivado 
Em Tram~tação 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Em Tramitação 

Introduz alteração na Lei n(l 5.859, de 11 * Arquivado 
de dezembro de 1972, para o fim de as-
Eegurar direito de indenização ao empre-
eado doméstico despedido sem justa 
causa 

142/ 78 Comissão Diretora Altera a estrutura das Categorias Fun- Prejudicado 
donais do Quadro Permanente do Sena-
do Federal. 
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N? Autor Ementa 

144/78 Orestes Quércia Altera a Lei n<? 5.859, de 11 de dezem
hro de 1972, para o fim de assegurar ao 
empregado doméstico o direito ao salá
rio mínimo. 

145/78 Jarbas Passarinho Altera os arts. 80 e 81 da Lei n<? 5.988, 
de 14 de dezembro de 1973, e dá outras 
providências. 

147/78 Orestes Quércia 

150/78 Orestes Quércia 

153/78 Franco Montoro 
Complementar 

157/78 Dirceu Cardoso 

158/78 Orestes Quércia 

Acrescenta parágrafo único ao art. 3<? da 
Lei n<? 5 .859, de 11 de dezembro de 1972. 

Acrescenta parágrafo ao art. 9<? da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Permite aos assalariados a utilização do 
PIS-PASEP para o custeio do curso su
perior feito pelo próprio interessado ou 
por seus dependentes. 
Inclui no Plano Nacional de Viação, a ro
dovia Iúna (BR-262}-Muniz Freire
Anutiba-Placa-Alegre, fazendo liga
ção com a BR-101, e dá outras providên-
cias. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 3<?, 
da Lei n<? 5 .859, de 11 de dezembro de 
1972, que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico. 

R03ultado 

,. Arquivado 

Desarquivado 
Em Tram~tação 

Desarquivado 
Em Trllmitação 

" Arquivado 

Em TramÍltação 

Desarquivado 
À Câmara 

" Arquivado 

159/78 Nelson Carneiro 
Complementar 

Dispõe sobre a obtenção de empréstimo Em Tr~Jmitação 
simples pelos servidores públicos, dos re-

164/78 Lázaro Barboza 

165/78 Otto Lehmann 

180/78 Orestes Quércia 

188/78 Orestes Quércia 

192/78 Orestes Quércia 

194/78 Orestes Quércia 

195/78 Orestes Quércia 

197/78 Orestes Quércia 

cursos gerados pelo Programa de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP). 

Acrescen ta alínea ao art. 2<?, do Decreto
lei n<? 869, de 12 de setembro de 1969, 
que "dispõe sobre a inclusão da Educa
ção Moral e Cívica, como disciplina obri
gatória, nos sistemas de ensino no País, 
e dá outras providências". 

Dá nova redação ao art. 19 da Lei n<? 
6 .515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei 
do Divórcio). 
Modifica a redação do "caput" do art. 
226 da Consolidação das Leis do Traba
lho. 
Acrescenta e modifica a redação de dis
positivos da Lei n<? 5 . 107, de 13 de se
tembro de 1966. 

Altera dispositivo da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Acrescenta dispositivo à Lei n<? 5 . 107, de 
13 de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Introduz alteração na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Desarquivado 
Em Trami,tação 

Desarq uivado 
e Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Desarquivado 
Em Tramitação 

,;, Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

" Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Acrescenta §§ 1 <? e 2<? ao art. 523, da " Arquivado 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
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N9 Autor 

198/78 Orestes Quércia 

199/78 Evandro Carreira 
Complementar 

200/ 78 Orestes Quércia 

207/ 78 Orestes Quércia 

208/ 78 Orestes Quércia 

225/78 Orestes Quércia 

228/78 Franco Montoro 

23 1/78 Orestes Quércia 

234/78 Orestes Quércia 

~36/78 Nelson Carneiro 

Z,39/78 Orestes Quércia 

245/78 Itamar Franco 

252/78 Nelson Carneiro 
Comp~ementar 

267/78 Orestes Quércia 

272/78 Otto Lehmann 

278/78 Nelson Carneiro 
Complementar 

285/ 78 Franco Montoro 

Ementa Resultado 

Altera dispositivo da Lei n9 5 . 107, de 13 "Arquivado 
de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dá nova redação à alínea "n", inciso I , Em Tramitação 
art. 19 da Lei Complementar n9 5, de 29 
ãe abril de 1970, que estabelece os casos 
de inelegibilidades, e dá outras provi-
dências. 

Altera a redação do art. 89 da Lei n9 "." Arquivado 
5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Acrescenta item IV, ao art. 89 da Lei n9 " Arquivado 
5 . 107, de 13 de setembro de 1966. 

Modifica a redação do ~ 39 do art. 543 ':< Arquivado 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera a redação dos arts. 99 e 69 da Lei * Arquivado 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 -
Lei Orgânica da Previdência Social. 

Dispõe sobre o salário mínimo profissio
nal dos advogados em regime de relação 
de emprego. 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Introduz modificações na Lei n9 5.107, "Arquivado 
de 13 de setembro de 1966, que institui 
o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço. 
Acrescenta os §§ 59 e 69 ao art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobr e os serviços da vigilância 
em navios, por vigias portuários. 

Revigora o art. 505 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre aposentadoria especial para 
os músicos inscritos na Ordem dos Mú
sicos do Brasil. 

Acrescenta dispositivo à Lei Complemen
tar n9 26, de 11 de setembro de 1975, 
que dispõe sobre o PIS-PASEP, para o 
fim de autorizar a concessão de emprés-
timos simples aos participantes do fundo. 

Altera e acrescenta dispositivos na Con
solidação das Leis do Trabalho para o 
fim de atribuir ao Tribunal Superior do 
Trabalho a competência de expedir ins-
truções regulando as eleições sindicais. 

Dá nova redação à alínea "a" do art. 32 
da Lei n9 4.591 , de 16 de dezembro de 
1964. 

* Arquivado 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
c Rejeitado 

Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 

Desarquivado 
À Câmara 

Altera a redação do "caput" do art. 49 Rejeitado 
da Lei Complementar n9 11, de 25 de 
maio de 1971, que instituiu o Programa 
de Assistência ao Trabalhador Rural. 

Altera a destinação de Taxa Judiciária, 
em favor da construção do edifício-sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção do Distrito Federal. 
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Desarquivado 
Em Tramitação 



286/78 

296/78 

297/78 

298/ 78 

299/ 78 

300/78 

301/78 

303/78 

307/ 78 

320/78 

322/78 

325/78 

330/ 78 

Autor 

Orestes Quércia 

Orestes Quércia 

Orestes Quércia 

Orestes Quércia 

Orestes Quérci" 

Henrique de La 
Rocque 
Oréstes Quércia 

Orestes Quércia 

Ementa 

Altera dispositivo da Lei nl? 3 .807, de 26 
cte agosto de 1960, que dispõe sobre a 

Lei Orgânica da Previdência Social. 

Altera a redação da alínea "a" do art. 71? 
da Lei nl? 605, de 5 de janeiro de 1949, 
que dispõe sobre o repouso semanal re
munerado e o pagamento de salários nos 
dias feriados civis e religiosos. 
Altera a redação do "caput" do art. 91? 
da Lei nl? 6.367, de 19 de outubro de 
1976, que dispõe sobre o seguro de aci
dentes do trabalho a cargo do INPS, e dá 
outras providências. 
Modifica a redação do art. 31? da Lei nl? 
4.090, de 13 de julho de 1962, que insti
tuiu a gratificação de Natal para os tra
balhadores. 
Altera a redação do art. 37 da Lei nl? 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Or
gânica da Previdência Social. 
Acrescen ta um inciso ao art. 61? da Lei 
nl? 5 .764, de 16 de dezembro de 1971. 
Dispõe sobre a concessão de anistia aos 
cidadãos que sofreram sanções determi
nadas pelos Atos Institucionais e Com
plementares, e dá outras próvidências. 
Dft nova redação ao art. 472, e seu ~ lI?, 
do Decreto-lei nl? 5.452, de l I? de maio de 

_ 1943 (Consolidação das Leis do Traba
lho). 

Orestes Quércia 

Orestes Quércia 

Vasconcelos Torres 
Complementar 

Orestes Quércia 

Franco Montoro 
Complementar 

Revoga o Decreto-lei nl? 1.632, de 4 de 
agosto de 1978. 
Dispõe ,sobre a remuneração mínima dos 
vigilantes que militam em instituições 
bancárias e congêneres, e dá outras pro
vidências. 

Altera a Lei Complementar nl? 34, de 
1978, que dispõe sobre casos de aposen
tadoria compulsória no Grupo-Diploma-
cia, Código D-300. 
Dá nova redação ao art. 491 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 
Estabelece a participação de represen
tantes dos trabalhadores e dos funcio
nários da administração do PIS-PASEP. 
Dispõe sobre a descentralização do PIS-
PASEP e sua administração nos MuniCÍ-
pios. Determina que os recursos do PIS-
PASEP serão aplicados preferencialmen-
te no financiamento da produção de ali-
mentos, vestuário, habitação e outros 
bens de uso ou consumo popular. 

Resultado 

Desarquivado 
e Rejeitado 

'" Arquivado 

* Arquivado 

., Arquivado 

" Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

., Arquivado 

.' Arquivado 

Rejeitado 

., Arquivado 

Em Tramitação 

331/78 Orestes Quércia Acrescenta item ao art. 81? da Lei nl? ., Arquivado 
5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
institui o regime do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 
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NO? Autor 

334/78 Italívio Coelho 
Complementar 

335/78 Orestes Quércia 

336/78 Orestes Quércia 

337/78 Orestes Quércia 

338/73 Murilo Paraíso 

339/78 Murilo Paraíso 

340/78 Accioly Filho 

343/78 Orestes Quércia 

344/78 Orestes Quércia 

345/78 Orestes Quércia 

346/78 Accioly Filho 

347/78 Accioly Filho 

348/78 Accioly Filho 

349/78 Accioly Filho 

350/78 Accioly Filho 

351/78 Accioly Filho 

352/ 78 Accioly Filho 

354/78 Orestes Quércia 

355/ 78 Orestes Quércia 

Ementa 

Dispõe sobre a reprodução por microfil
magem de documentos bancários, para 
os efeitos previstos no Código Tributário 
Nacional. 
Altera a redação de dispositivos da Lei 
n\' 4 . 737, de 15 de julho de 1965, que 
instituiu o Código Eleitoral. 
Acrescenta § 4\' ao art. 71 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 
Modífica a redação do § 3\' do art. 5\' da 
Lei n\' 6 .367, de 19 de outubro de 1976. 

Institui a correção monetária nos débitos 
de obras contratadas pelos órgãos da 
administração direta e indireta, da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, 
não pagas 30 (trinta) dias após o respec
tivo faturamento. 
Dispõe sobre a extinção da enfiteuse de 
bens públicos e particulares, e dá outras 
providências. 
Dispõe sobre aplicação de regras proces-
5uais, e dá outras providências. 
Altera a redação do "caput" do art. 24. 
da Lei n\' 3 .807, de 26 de agosto de 1960 
- Lei Orgânica da Previdência Social. 
Modífica a redação do § 5\' do art. 3\' da 
Lei n\' 5 .890, de 8 de junho de 1973. 

Acrescenta parágrafo ao art. 450, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre alterações no Código de 
Processo Civil. 
Dá nova redação ao art. 51 da Lei Orgâ
nica dos Partidos Políticos. 

Dispõe sobre as Ações Renovatórias de 
locação. 
Dispõe sobre ação de Acidente de Tra
balho. 
Dispõe sobre o Mandado de Segurança. 

Dispõe sobre recursos nos processos de 
falência. 
Dispõe sobre a ação de alimentos. 

AJ tera a redação do art. 474, da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 
Acrescenta dispositivo à Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

(") Aguardando decisão do Plenário sobre desa rquiva mento. 
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Resultado 

Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Desarquivado 
e Rejeitado 

'" Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquiva·do 
Em Tramitação 

" Arquivado 

" Arquivado 

" Arquivado 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
A Câmara 

Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
A Câmara 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 
Desarquivado 
Em Tramitação 
Desarquivado 
Em Tramitação 

Desarquivado 
e Rejeitado 



N9 Autor 

001/ 79 Poder Executivo 

002/79 Poder Executivo 

003/79 Nelson Carneiro 

004/ 79 Nelson Carneiro 

005/79 Franco Montoro 

006/79 Orestes Quércia 

007/79 Nelson Carneiro 

008/79 Franco Montero 

009/79 Orestes Quércia 

010/79 Dinarte Mariz 

011/79 Orestes Quércia 

012/79 Orestes Quércia 

b) DA PRESENTE SESSAO LEGISLATIVA 

Ementa 

Altera o efetivo de soldados PM da Po
lícia Militar do Distrito Federal e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre as promoções dos Oficiais 
da Polícia Militar do Distrito Federal, e 
dá outras providências. 

Regulamenta o Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana e dá outras 
providências. 

Estende aos depósitos judiciais em di · 
nheiro, ordenados por outras autoridades 
judiciárias, a correção monetária previs
ta para os ordenados por juízes federais . 

Extingue limites de idade para filiação 
ao INPS e suprime período de carência 
em favor do trabalhador rural . 

Institui a aposentadoria voluntária da 
mulher segurada do INPS após vinte e 
( inco anos de serviço, com proventos 
proporcionais. 
l{estabelece, pelo prazo que especifica, o 
exercício da faculdade prevista no De
creto lei n'! 194, de 24 de fevereiro de 
1967. 

Dispõe sabre a concessão do abono de 
permanência em serviço às mulheres se
gJradas do INPS a partir de 25 anos de 
atividade, dando nova redação ao § 4'! 
do artigo 10 da Lei n'! 5 .890, de 8 de 
junho de 1973. 

Dispõe sobre a isenção de imposto de 
renda para os proventos da aposentado
ria e para as pensões, sob a condição que 
especifica. 

Anistia todos aqueles que, desde 31 de 
março de 1964, participaram de fatos que 
constituíram crimes políticos definidos 
em Lei. 

Modifica a redação do § 4'! do artigo 543 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Revoga a letra "b" do artigo 62 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 
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Resultado 

À Sanção 
Lei n'! 6 .646, de 16-5-79 

À Sanção 
Lei n'! 6.645, de 14-5-79 

Em tramitação 

À Câmara 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 

013/79 

014/79 

015/79 

016/79 

017/79 

018/79 

019/79 

020/79 

021/79 

022/79 

023/79 

024/79 

025/79 

026/79 

On/79 

Autor Ementa 

Mauro Benevides Dispõe sobre a concessão de aposentado
ria especial para o comerciário, na forma 
que especifica. 

Nelson Carneiro Revoga dispositivo da Lei n<'> 5.449, de 
4 de junho de 1968, os Decretos·leis 
n9s 672 e 1.273, respectivamente, de 3 
de julho de 1969 e 29 de maio de 1973, 
e dá outras providências. 

Orestes Quércia Dispõe sobre a concessão do salário-famí
lia aos trabalhadores temporários, de que 
trata a Lei n9 6.019, de 3 de janeiro de 
1974. 

Nelson Carneiro Estabelece limite máximo para a taxa 
de correção monetária em financiamen
tos de casa própria, quando o mutuário 
tiver renda mensal igualou inferior a 
seis salários mínimos. 

Humberto Lucena Dá nova redação ao artigo 62 da Lei 
119 5.682, de ~1 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

Nelson Carneiro Dispõe sobre a aquisição de imóveis fu n-
cionais por seus ocupantes, e dá outras 

. providências. 

Humberto Lucena Fixa novos limites de idade para inseri 
ção em concurso público ou prova de S2-

ieção em entidades da Administração 
Indireta e dá outras providências. 

Milton Cabral Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras pro

. vidências. 

Nelson Carneiro Acrescenta parágrafo único ao artig::> 37 
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1950 
(Lei Orgânica da Previdência Social). 

Orestes Quércia Revoga dispositivos da Lei n<'> 6.620, de 
17 de dezembro de 1978. 

Comissão Diretora Reajusta os valores de vencimentos e pre
ventos dos funcionários, ativos e inativos, 
do Senado Federal. 

Nelson Carneiro Altera a Lei nO 4.655, de 2 de .iunho de 
1965, que dispõe sobre a legitimação 
adotiva. 

Gabriel Hermes Altera o art. 14 do Decreto-lei n<'> 73, de 
21 de novembro de 1966, e dá outras pro
vidências. 

Orestes Quércia Acrescenta parágrafos ao art. 517 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Orestes Quércia Dispõe sobre a jornada de trabalho do 
Motorista condutor de veículos utilizados 
no transporte municipal, intermunicipal, 
inlerestadual e internacional de passa-

. geiros, fixa-lhe o salário profissional, e 
determina outras providências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Câmara 

Retirado pelo autor 

Em tramitação 

Rejeitado 
(ar t. 278 do RI) 

A Câmara 
Lei n<'> 6.626 , de 2-4-79 

A Câmara 

Em tramitação 

Sobrestado 

Em tramitação 



Autor 

028/79 Franco Montoro 

029/79 Franco Montoro 

030/ 79 Orestes Quércia 

03 1/79 Humberto Lucena 

032/79 Franco Montoro 

033/ 79 Marcos Freire 

Ementa 

Promove reajustamento de benefícios 
previdenciários, restaura proporcionali
dade entre tetos para contribuição, e dá 
outras providências. 

Assegura ao empregado que, após com
pletar o tempo para aposentadoria, con
tinuar em atividade o pagamento de pe-
cúlio correspondente à soma das contri-
buições pagas após o cumprimento do 
prazo. 

Dispõe sobre a prioridade a ser concedi
da, pela Caixa Econômica Federal , no fi
nanciamento de unidade habitacional 
aos que hajam tido sua moradia desa· 
propriada, e determina outras providên· 
cias. 

Revoga o art. 19 da Lei nQ 6 .339, de 
19 de julho de 1976, o Decreto-lei n9 
1. 538, de 14 de abril de 1977 e o Ato 
Complementar n9 104, de 26 de julho 
de 1976. 

Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Assegura ao empregado despedido inde- Em tramitação 
nização integral pelo tempo de serviço. 

Revoga o item VIII do art. 530 da Con- À Câmara 
solidação das Leis do Trabalho. 

034/79 Mauro Benevides Dispõe sobre o processo de fiscalização, Em tramitação 
pela Câmara dos Deputados e pelo Se-
nado Federal, dos atos do Poder Exe-
cutivo e os da administração indireta. 

035/79 Paulo Brossard Revoga o artigo 528 da Consolidação das À Câmara 
Leis do Trabalho - aprovada pelo De-
creto-lei n9 5.452, de 19 maio de 1943. 

036/79 Orestes Quércia Estende o seguro de acidente do traba- Em tramitação 
lho, a cargo do INPS, ao empregado do-
méstico, modificando a Lei nQ 6.367, de 
19 de outubro de 1976, que dispõe sobre 
a matéria, e determina outras providên-
cias. 

037/79 Nelson Carneiro Dispõe sobre a prorrogação de prazo pa- Retirado pelo autor 
ra regularização de registro de jornalis-
ta profissional, nas condições do art. 10 
do Decreto-lei n9 972, de 17 de outubro 
de 1969. 

038/79 Henrique Santillo Revoga os Decretos-leis 228, de 28 de fe- Em tramitação 
vereiro de 1967, e 477, de 26 de feverei-
ro de 1969. 

039/79 Humberto Lucena Altera a Lei nQ 4.319, de 16 de março 
de 1964, que cria o Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH). 

040/79 Marcos Freire Altera a redação do art. 250 da Lei nQ 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), e revoga a Lei n9 6.339, de 19 
de julho de 1976, e o Decreto-lei n9 1.538, 
de 14 de abril de 1977. 
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Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 



Autor 

041/79 Orestes Quércia 

042/79 Nelson Carneiro 

043/79 Franco Montoro 

044/79 Orestes Quércia 

045/79 Nelson Carneiro 

046/79 Franco Montoro 

047/ 79 Franco Montoro 
Complementar 

048/79 Lázaro Barboza 

049/79 Orestes Quércia 

050/79 Nelson Carneiro 
Complementar 

051/79 Pedro Simon 

052/79 Henrique Santillo 

053/79 Nelson Carneiro 

Ementa Resultado 

Assegura a livre negociação coletiva en- Rejeitado 
tre entidades sindicais de empregadores 
e de empregados e revoga disposição da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as em- Em tramitação 
presas comprovarem regularidade com o 
FGTS, para os fins que especifica. 

Assegura aos assalariados a contagem do Em tramitação 
tempo de serviço prestado no meio rural. 

Assegura ao Trabalhador o período re- Em tramitação 
guIar de férias, ainda quando afastado 
em razão de acidente de trabalho, alte-
rando o art. 133 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Acrescenta e modifica a redação de dis
positivos da Lei n(> 5.107, de 13 de se
tembro de 1966 (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço). 
Dispõe sobre o salário mínimo profissio
nal dos advogados em regime de relação 
de emprego. 
Altera a Lei Complementar n(> 25, de 2 
de julho de 1975, para permitir o paga
mento da verba de representação aos 
presidentes das Câmaras Municipais. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 2(> 
do Decreto n(> 24 .150, de 20 de abril de 
1934. 

Eleva o valor da importância a ser de
positada em favor do empregado, quan
do rescindido seu contrato sem justa cau· 
sa, alterando o art. 6(> da Lei do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço -
5 .107, de 13 de setembro de 1966 - e 
determina outras providências. 

Introduz alterações na Lei Complementar 
n(> 26, de 11 de setembro de 1975, que 
unificou o Programa de Integração So-
cial (PIS) e o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP). 

Introduz alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, no Título referente à 
organização sindical, para o fim de com-
patibilizar os seus dispositivos com os 
preceitos constitucionais de liberdade de 
associação profissional e de convicção re-
ligiosa, política ou filosófica . 

Altera a Lei n(> 4 .319, de 16 de março 
de 1964. 

Em tramitação 

Rejeitado 
(ar t. 278 do RI) 

Rejeitado 

A Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Acrescenta e altera dispositivo na Lei Em tramitação 
n(> 6 .179, de 11 de dezembro de 1974, 
que instituiu amparo previdenciário para 
os maiores de setenta anos e para os 
inválidos. 
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Autor 

054/79 Orestes Quércia 

055/79 Franco Montoro 

056/ 79 Henrique Santillo 
Complementar 

057/79 Henrique Santillo 

058/ 79 Nelson Carneiro 

059/79 Orestes Quércia 

060/79 Henrique Santillo 

061/ 79 Aloysio Chaves 

062/79 Nelson Carneiro 
Complementar 

063/79 Orestes Quércia 

064/79 Franco Montoro 

065/79 Nelson Carneiro 

066/79 Orestes Quércia 

Ementa Resultado 

Altera dispositivo da Lei n\> 6.620, de Em tramitação 
17 de dezembro de 1978, que "define os 
crimes contra a Segurança Nacional, es-
tabelece a sistemática para o seu pro-
cesso e julgamento, e dá outras provi-
dências" . 
Concede anistia a empregados regidos Em tramitação 
pela CLT e dispensados com fundamento 
no Ato Institucional de 1964. 
Cria a Região Metropolitana de Goiânia Em tramitação 
- GO, na forma do artigo 164 da Cons-
tituição Federal. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as Em tramitação 
sociedades de economia mista e empresas 
públicas manterem o controle das res-
pectivas subsidiárias, nas condições que 
especifica. 
Introduz alteração no Decreto-lei n\> 221 , A Câmara 
de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção e estímulo à pesca. 
Modifica dispositivo da Lei n\> 6 .620, de Em tramitação 
17 de dezem bro de 1978, que "define os 
crimes contra a Segurança Nacional, es-
tabelece a sistemática para o seu pro-
cesso e julgamento, e dá outras provi-
dências" . 
Concede incentivos fiscais à implantação Rejeitado 
de indústrias na região geoeconômica de 
Brasília. 
Especifica as hipóteses em que as deci- Retirado pelo autor 
sões, nos dissídios coletivos, poderão 
estabelecer normas e condições de traba-
lho, trata do exercício do direito de greve 
e dá outras providências. 
Prorroga o prazo de vigência da Lei Com- Prejudicado 
plementar n\> 35, de 14 de março de 1979, 
e dá outras provídências. 
Introduz alteração na Lei n\> 6 . 620, de Em tramitação 
17 de dezembro de 1978, que "define os 
crimes contra a Segurança Nacional, esta-
belece a sistemática para o seu processo 
e julgamento, e dá outras providências". 
Altera o § 2\> do art. 67 da Lei n\> 3 .807, Em tramitação 
de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 
da Previdência Social), modificada pelo 
ar t. 17 do Decreto-lei n\> 66, de 21 de no-
vembro de 1966. Determina que os be-
nefícios concedidos pelo INPS serão rea-
justados na base do reajustamento do 
salário mínimo. 

Dá nova redação ao n\> II do parágrafo Em tramitação 
único do art. 258 do Código Civil. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação Em tramitação 
das Leis do Trabalho, para o fim de asse-
gurar estabilidade provisória ao empre-
gado que ajuíza reclamação trabalhista 
contra o empregador. 
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N9 Autor 

067/79 Humberto Lucena 
Complementar 

068/ 79 Franco Montoro 

069/ 79 Nelson Carneiro 

070/79 Nelson Carneiro 

071/79 Franco Montoro 

072/ 79 Orestes Quércia 

073/79 Humberto Lucena 
Complementar 

074/79 Nelson Carneiro 

075/79 Franco Montoro 

076/ 79 Henrique de La 
Rocque 

077/79 Jutahy Magalhães 

078/79 Franco Montoro 

079/79 Orestes Quércia 

Em:mta Resultado 

Dá nova redação a dispositivo da Lei das Retirado pelo autor 
Inelegibilidades (Lei Complementar n\! 5, 
de 29 de abril de 1970). 

Eleva para 100% (cem por cento) do Em tramitação 
FGTS depositado a importância que a 
empresa deverá pagar ao empregado, no 
caso de despedida sem justa causa. 

Suprime parágrafo do artigo 180 do Es- Rejeitado 
tatu to dos Funcionários Públicos Civis 
da União. 
Altera a redação do artigo 184 da Lei Em tramitação 
n9 1 .711 , de 28 de outubro de 1952 (dis-
põe sobre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União). 

Restabelece a autonomia dos sindicatos A Câmara 
de estivadores na distribuição dos encar-
regados de direção e chefia nos serviços 
de carga e descarga, revogando o artigo 
18 do Decreto-lei n\! 5, de 4 de abril de 
1966. 
Isenta do Imposto de Renda o 139 sa- Rejeitado 
lário. 

Acrescenta parágrafo ao artigo I\! da Lei Retirado pelo autor 
Complementar n\! 5, de 29 de abril de 
1970 (Lei das Inelegibilidades). 

Introduz alterações na Consolidação das Sobrestado 
Leis do Trabalho, para o fim de substituir 
a forma mensal de pagamento de salários 
pela forma quinzenal. 

Dispõe sobre a transmissão, por emisso- Em tramitação 
ras de rádio e televisão vinculadas à 
União, de programas de debates sobre 
problemas brasileiros. 

Inclui entre os beneficiados pela Lei A Câmara 
n9 6.554, de 21 de agosto de 1978, nos 
termos do diploma, os Ministros Togados, 
os Juízes Auditores e os Auditores Subs-
titutos da Justiça Militar e dá outras pro-
vidências. 

Estabelece a jornada de trabalho dos 
profissionais do Direito contratados sob 
o regime da Legislação Trabalhista, e dá 
outras providências. 

Estende, sem limite de idade, os bene
fícios da previdência social a todos os 
que exerciam a atividade de empregado 
doméstico na data da publicação da Lei 
n\! 5.859, de 11-12-72. 

Modifica dispositivo da Lei n\! 6.620, de 
17 de dezembro de 1978, que "define os 
crimes contra a Segurança Nacional, es
tabelece a sistemática para o seu pro
cesso e julgamento, e dá outras provi
dências. 
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Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 



N<? Autor 

080/79 Franco Montoro 

E~nta R&;ultado 

Estabelece que as emissoras de televisão Em tramitação 
e rádio promoverão programas de deba-
tes sobre problemas nacionais, estaduais 
ou municipais, destinados à educação 
política da população. 

081/79 Nelson Carneiro Concede prazo para purgação da mora Em tramitação 
nos aforamentos de terrenos pertencen-
tes à União. 

082/ 79 Henrique Santillo Altera o art. 5\l do Decreto-lei n\l 999, de Em tramitação 
21 de outubro de 1969. 

083/79 Humberto Lucena Revoga os §§ 2\l, 3\l e 5\l e dá nova reda- Em tramitação 
ção ao § 4\l do art. 6\l da Lei n\l 6 .439, 
de 1 \l de setembro de 1977, que "institui 
o Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social, e dá outras providên-
cias" . 

084/79 Nelson Carneiro Fixa multa para os que concorrem para Retirado pelo autor 
a poluição sonora ou violam a "lei do 
silêncio" , imprimindo nova redação ao 
art. 42 do Decreto-lei n\l 3 .688, de 
2-10-41 - Lei das Contravenções Penais 
- e determina outras providências. 

085/79 Agenor Maria Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei Em tramitação 
n\l 594, de 27 de maio de 1969, que insti-
tuiu a Loteria Esportiva. 

086/79 Agenor Maria Elimina a exigência do período de carên- Rejeitado 
cia para concessão, pelo INPS, de bene-
fícios em virtude de incapacidade para 
o trabalho ou morte do segurado. 

087/79 Nelson Carneiro Dá nova redação ao art. 15 da Lei n\l A Câmara 
6 .367, de 19 de outubro de 1976. 

088/79 Agenor Maria Acrescenta dispositivo a Lei n\l 5.890, de Rejeitado 
8-6-73, determinando o cômputo em do-
bro das horas extras, para efeito de apo
sentadoria por tempo de serviço. 

089/79 Cunha Lima Altera os arts. 15, caput, e 16 do Decreto- Rejeitado 
lei n\l 1. 642, de 7-12-78. 

090/79 Franco Montoro Concede aos empregados domésticos pe- Em tramitação 
ríodo de férias igual ao dos demais em-
pregados da Lei n\l 5 .959, de 11 de 
dezembro de 1972. 

091 / 79 Humberto Lucena IJsenta o salário mínimo de descontos 
para a Previdência Social, e dá outras 
providências. 

092/79 Mendes Canale Modifica disposições da Lei n\l 5 .682, de 
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos), da Lei n\l 6 .217, de 
30 de junho de 1975. 

093/79 Franco Montoro Reabre o prazo para que segurados do 
INPS promovam a retificação de seu en
quadramento. 

094/ 79 Franco Montoro Estabelece que a sentença normativa da 
Justiça do Trabalho fixará, também, um 
piso salarial ou limite mínimo de remu
neração para a categoria profissional e 
dá outras providências. 
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Rejeitado 

A Câmara 
Lei n\l 6 .658, de 7-6-79 

Em tramitação 

Em tramitação 



NO? Autor 

095/79 Franco Montoro 

096/79 Nelson Carneiro 

097/79 Orestes Quércia 

098/ 79 Orestes Quércia 

Ementa Resultado 

Elimina desigualdade de tratamento no Rejeitado 
cálculo da complementação da aposenta-
doria dos ferroviários _ 
Modifica a redação do art. 29 da Lei Rejeitado 
n9 4 .266, de 3 de outubro de 1963, que 
instituiu o salário-família do trabalhador. 
Acrescenta alínea f e altera o item III Em tramitação 
do art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 
Altera a redação do art. 130 da Conso- Em tramitação 
lidação das Leis do Trabalho. 

099/79 Humberto Lucena Estabelece a obrigatoriedade de correção Em tramitação 
monetária dos preços mínimos dos pro-

100/79 Franco Montoro 

101/79 Nelson Carneiro 

102/79 Orestes Quércia 

103/ 79 Orestes Quércia 

104/79 Amaral Furlan 

105/ 79 Amaral Furlan 
106/79 Aloysio Chaves 

107/ 79 Franco Montoro 

108/79 Lázaro Barboza 
Complementar 

109/79 Orestes Quércia 

110/79 Orestes Quércia 

111/79 Nelson Carneiro 

dutos agropecuários e das atividades ex-
trativas. 

Concede aposentadoria especial aos ar- Em tramitação 
tistas e aos técnicos em espetáculos de 
diversões. 
Introduz alterações na Lei n9 5.107, de Em tramitação 
13 de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Acrescenta dispositivo à Consolidação Em tramitação 
das Leis do Trabalho. 
Introduz modificações na Lei n9 5 .107, Em tramitação 
de 13 de setembro de 1966, que trata 
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço. 
Altera o § 19 do art. 22 da Lei n9 4 .740, Retirado pelo autor 
de 15 de julho de 1965, permitindo a 
organização partidária no Distrito Fe-
deral. 
Define conseqüências do concubinato. 
Al tera o art. 134, inciso II, do Código 
Civil Brasileiro. 
Estabelece que a atualização de tributos 
não poderá exceder o índice oficial da 
correção monetária. 
Altera o art. 49 da Lei Complementar 
n9 11, de 25 de maio de 1971, que institui 
o Programa de Assistência ao Traba-
lhador Rural e dá outras providências. 
Altera a redação do caput do art. 49 da 
Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976, 
que dispõe sobre as relações de trabalho 
do Atleta Profissional de Futebol. 

Em tramitação 
A Câmara 

A Câmara 

Rejeitado 

Em tramitação 

Fixa o valor da pensão especial con- Em tramitação 
cedida pela Lei n9 4.656, de 2 de junho 
de 1965, e estendida pelo Decreto-lei n9 
940, de 13 de outubro de 1969, e dá ou-
tras providências. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial Em tramitação 
para os trabalhadores na atividade de 
fiação e tecelagem. 
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N9 Autor 

112179 Cunha Lima 

113/ 79 Franco Montoro 

114/79 Paulo Brossard 

115179 Aderbal Jurema 

116/79 Pedro Simon 

117179 Jorge Kalume 

118179 Orestes Quércia 

Ementa Resultado 

Considera não-tributáveis, para efeito do Rejeitado 
Imposto de Renda, os proventos e pen-
sões nas condições que indica. 

Assegura direitos dos empregados no 
caso de falência ou concordata da em
presa . 

Dá nova redação aos arts. 687, 692 e 700 
da Lei nq 5 .869, de 11 de janeiro de 
1973 . 

Dispõe sobre a utilização do álcool para 
uso combustível automotivo. 

Revoga os arts. 14 e 50 da Lei nq 6 .620, 
de 17 de dezembro de 1978, que "define 
os crimes contra a Segurança Nacional, 
estabelece a sistemática para o seu pro-
cesso e julgamento e dá outras provi-
dências. 

Dispõe sobre a aplicação como incentivo 
fiscal , na área da SUDAM, da totalidade 
do Imposto de Renda devido pelas pes-
soas físicas e jurídicas domiciliadas na 
Amazônia Legal e dá outras providên-
cias. 

Em tramitação 

A Câmara 

Retirado pelo autor 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Altera a redação do caput do art. 532 da Em tramitação 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

119/79 Mauro Benevides Instituí o auxílio-moradia para empre- Em tramitação 
gados que percebam, mensalmente, re-
muneração inferior a cinco salários mí-
nimos regionais. 

120/79 Nelson Carneiro Eleva a multa do empregador que deixa A Câmara 
de cumprir decisão judicial alusiva a 
readmissão ou reintegração de empre-
gado, para um salário mínimo por dia 
de atraso, modificando o caput do art. 
729 da Consolidação das Leis do Trabalho 
- Decreto-lei nq 5.452, de 1 q de maio 
de 1943. 

121179 Franco Montoro Dispõe sobre a concessão do abono de Em tramitação 
permanência em serviço às mulheres se-
guradas do INPS a partir de 25 anos de 
atividade, dando nova redação ao § 4q 
do art. 10 da Lei nq 5.890, de 8 de junho 
de 1973 . 

122179 Orestes Quércia Altera a redação e revoga dispositivos da Em tramitação 
Lei nq 3 . 207, de 18 de julho de 1957, 
que regulamenta as atividades dos em-
pregados vendedores, viajantes e pracis-
tas. 

123179 Orestes Quércia Dispõe sobre a aposentadoria especial Rejeitado 
dos telegrafistas, radiotelegrafistas e ope-
radores de telecomunicações em geral, 
no serviço privado e público. 

124/79 Nelson Carneiro Estabelece normas de assistência ao Ex- Em tramitação 
cepcional - FUNASE, e dá outras pro-
vidências. 
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N9 Autor 

125/79 Gastão Müller 

126/79 Franco Montoro 

127/79 Humberto Lucena 
Complementar 

128/ 79 Marcos Freire 

129/79 Nelson Carneiro 

130/79 Orestes Quércia 

131/79 Orestes Quércia 

132/79 Amaral Furlan 

133/79 Amaral Furlan 

134/79 Lomanto Júnior 

135/79 Agenor Maria 

136/79 Poder Executivo 
DF 

137/79 Adalberto Sena 

138/ 79 Itamar Franco 

139/79 Nelson Carneiro 

Ementa 

Altera a Lei nC? 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973 - que "regula os direitos auto
rais e dá outras providências". 

Regula a prorrogação da jornada de tra
balho dos bancários. 

Revoga dispositivo da Lei Complementar 
nC? 5, de 29 de abril de 1970. 

Altera a redação do Decreto-lei nC? 229, 
de 28 de fevereiro de 1967, anexa à CLT, 
tornando obrigatória a notificação das 
doenças profissionais e das produzidas 
por condições especiais de trabalho tam· 
bém ao Sindicato respectivo, ao qual per-
tença o trabalhador atingido. 

Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Acrescenta parágrafo ao art. 225 da Con- À Câmara 
solidação das Leis do Trabalho, para dis-
ciplinar a prorrogação da jornada de tra-
balho dos bancários. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 9C? da Rejeitado 
Lei nC? 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
que dispõe sobre o trabalho temporário 
nas empresas urbanas. 

Acrescenta parágrafo ao art. 457, da Con- Em tramitação 
solidação das Leis do Trabalho . 

Autoriza o INAMPS a realizar convênio Em tramitação 
com as entidades sindicais que prestam 
assistência médico-dentária a seus asso-
ciados e dependentes. 

Altera dispositivos da Lei nC? 5.682, de À Câmara 
21 de julho de 1971, modificados pelas 
Leis nC?s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 
5 . 781, de 5 de junho de 1972 e 6.444, 
de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos) e dá outras provi-
dências. 

Equipara os professores de deficientes À Câmara 
auditivos aos habilitados em magistério 
especial de excepcionais. 

Estabelece critério para a majoração das 
tarifas dos serviços públicos que especi
fica e dá outras providências. 
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal e dá outras providências. 

Em tramitação 

À sanção 
Lei nC? 6.673, de 5-7-79 

Altera o art. 3C? da Lei nC? 6.045, de 15 Em tramitação 
de maio de 1974, acrescentando-lhe o 
item que indica. 

Revoga a Lei nC? 6.593, de 21 de novem- Em tramitação 
bro de 1978, que "autoriza a alienação 
das ações da Federal de Seguros S.A. e 
dá outras providências". 

Acrescenta dispositivo ao vigente Código À Câmara 
de Processo Penal (Decreto-lei nC? 3.689, 
de 3 de outubro de 1941). 
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N9 Autor 

140179 Franco Montoro 

141179 Orestes Quércia 
Complementar 

142179 Cunha Lima 

143/79 Nelson Carneiro 

144179 Franco Montoro 

145/79 Itamar Franco 

146179 Amaral Furlan 

147/ 79 Orestes Quércia 

148/79 Nelson Carneiro 

149179 Pedro Simon 

E0179 Franco Montoro 

151/79 Franco Montoro 

152/ 79 Franco Montoro 
Complementar 

153179 Nelson Carneiro 

154179 Amaral Furlan 

155179 Nelson Carneiro 

Ementa Resultado 

Assegura direitos à promoção e aprovei- À Câmara 
tamento do empregado em atividade pri-
vativa de habilitação qualificada. 

Introduz alteração na Lei Complementar Em tramitação 
n<'> 25, de 2 de julho de 1975, que "esta· 
belece critério e limites para a fixaçã o 
da remuneração dos Vereadores". 

Dispõe sobre o salário-família devido ao Rejeitado 
empregado na forma da legislação da 
Previdência Social. 

Dispõe sobre o salário profissional dos Em tramitação 
Técnicos de Enfermagem. 

Eleva o valor de benefícios mínimos a Em tramitação 
cargo do INPS, dando nova redação ao 
~ 5<'> do art. 3<'> da Lei n<'> 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 

Dispõe sobre a localização, no território 
nacIOnal, de usina que opere com rea
tor nuclear e dá outras providências. 

Altera o art. 26 da Lei n<'> 6.001, de 19 
de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o 
Estatuto do índio . 

Assegura salário igual ao do dispensado 
ao empregado contratado para substi· 
tuí-Io. 

Acrescenta § 2<'> ao art. 5<'>, da Lei n<'> 
5 . 859, de 11 de dezembro de 1972, que 
dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico. 

Altera os arts. 76 e 81 do Decreto n<'> 
5.452, de 1<'> de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho). 

Permite aos empregados a utilização da 
conta vinculada do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço para a construção 
da casa própria. 

Atribui aos Sindicatos de Trabalhadoreó 
a possibilidade legal de reclamarem, em 
Juízo, adicionais de insalubridade e peri
culosidade, em benefício de seus asso-
ciados, independentemente de outorga 
especial de poderes. 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Permite aos assalariados a utilização do Em tramitação 
PIS/ PASEP para o custeio de curso supe · 
rior feito pelo próprio interessado ou por 
seus dependentes. 

Assegura ao segurado aposentado por Em tramitação 
invalidez a volta à atividade. 

Dispõe sobre o adicional por tempo de Em tramitação 
serviço para os trabalhadores avulsos. 

Acrescenta dispositivo à Lei n<'> 5.692, Em tramitação 
de 11 de agosto de 1971, que fixa dire-
trizes e bases para o ensino de 1<'> e 2\l 
graus. 
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N? kJ ~ : : ' Ementa Resultado 

156/79 Humberto Lucena Institui o seguro desemprego e determi- Em tramitação 
na outras providências . 

157/79 Franco Montoro Dispõe sobre amparo ao trabalhador de- Em tramitaçãc.\ 
sempregado, garantindo-lhe o direito ao 

158/ 79 Orestes Quércia 

159/79 Jaison Barreto 

160/79 Amaral Furlan 

161/79 Orestes Quércia 

162/79 Amaral Furlan 

163/79 Mendes Canale 

164/79 Nelson Carneiro 

165/79 Nelson Carneiro 

166/79 Franco Montoro 

167/ 79 Orestes Quércia 

168/79 Nelson Carneiro 

169/79 Franco Montoro 

170/79 Pedro Simon 

auxílio-doença e à aposentadoria por in-
validez. 
Dá nova redação ao § 29 do art. 69 da Lei Rejeitado 
n<1 605, de 5 de janeiro de 1949, deter-
minando o reconhecimento do atestado 
médico do sindicato, desde que exista 
convênio com a instituição previdenciá-
ria . 

Dispõe sobre a obrigação de incluir pro- Em tramitação 
dutos dietéticos nos serviços de bordo de 
veículos de empresas de transporte de 
passageiros. 

Dispõe sobre recebimento de pecúlio pelo Em tramitação 
aposentado que retorna ao trabalho. 

Introduz alteração na Consolidação das Rejeitado 
~ __ : ~ \,.~) ~:· C!:~ a ! :l G . 

Dispõe sobre o depósito de férias remu- Em tramitação 
neradas dos trabalhadores avulsos em ca-
derneta de poupança. 

Faculta o ingresso de funcionários do Em tramitação 
Congresso Nacional no Instituto de Pre-
vidência dos Congressistas - IPC, e dá 
outras providências. 

Estabelece a uniformidade dos vencimen- Em tramitação 
tos das contas de luz, água e telefone em 
todo o País, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o direito à visita mensal do Em trami tação 
agrônomo e do veterinário do Ministério 
da Agricultura, pelas propriedades agrí-
colas cadastradas no órgão. 

Estipula prazo para a conclusão de in- Em tramitação 
quérito relativo a apuração de falta gra-
ve do empregado estável. 

Proíbe a propaganda comercial nos do- Retirado pelo autor 
éumen tários ou cinejornais. 

Introduz alteração no art. 42 da Lei das A Cãmara 
Contravençôes Penais, para o fim de au-
mentar a multa pecuniária ali prevista . 

Determina a revisão semestral do salá- Em tramitação 
rh mínimo, sempre que se verificar, no 
período, elevação de custo de vida su-
perior a 10% , alterand o o artigo 116 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera as Leis de n<1 4.131, de 3 de se- Em tramitação 
lembro de 1962 e n<1 4 .390, de 29 de 
agos to de 1964 e Lei n9 4.728, de 14 de 
julho de 1965, que disciplinam a aplica-
ção do capital estrangeiro e as remessas 
de valores para o exterior e dá outras 
providências. 
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N? Autor i:m , ;';f J Resultado 

171/79 Agenor Maria Estabelece regra sobre o valor da remu· Em tramitação 
neração dos servidores da Administração 
Indireta da União. 

172/79 Jaison Barreto Ins titui o Seguro-Saúde Estatal Univer- Em tramitação 
sal e Compulsório e dá outras providên-
cias. 

173/ 79 Orestes Quércia Dispõe sobre a concessão de aposentado· Rejeitado 
ria especial para os em pregados em ser-
viços de limpeza . 

174/79 Milton Cabral Dispõe sobre autorização para a realiza- Em tramitação 
çào de competições esportivas automobi-
lísticas 110 País, com consumo de com-
b!lstíveis não derivados do petróleo. 

175/ 79 Agenor Maria Altera a Lei n9 6.592, de 17 de novem- Em tramitação 
bro de 1975, que "concede amparo aos 
ex-combatentes julgados incapacitados 
definitivamente para o serviço militar" . 

176/79 Franco Montoro Di3põe sobre amparo ao trabaihador de- Retirado pelo auto!' 
sempregado, garantindo-lhe o direito a) 
auxí lio-doença e à aposentadoria por in-
validez. 

177/79 Orestes Quércia Modifica a redação do artigo 225 da Rejeitado 
CLT e dá outras providêc:cias. 

178/ 79 Bernardino Viana Acrescenta parágrafos ao artigo 5<'>, do Em tramitação 
Decreto-lei n9 366, de 19 de dezembro 
de 1968 e dá outras providências. 

179/79 Bernardino Viana Autoriza o Poder Executivo a conceder, Em tramitação 
através da Caixa Econômica Federal, 
empréstimos aos proprietários de veí-
culos automotores, com a finalidade de 
custear adaptação ao consumo de álcool 
carburante. 

180/79 Passos Porto Insti tui diretrizes básicas para o desen- Em tramitação 
volvimento econômico, social, especial e 
administrativo de Brasília . 

181/79 Nelson Carneiro Modifica a redação dos artigos 149 e 150 Em tramitação 
da ConsOlidação da Leis do Trabalho, 
estabelecendo regime especial de férias 
aos embarcadiços de unidades mercantes 
utilizadas de barra a fora. 

182/79 Agenor Maria Altera a redação dos §§ 59 e 69 do art. Em tramitação 
127 do Decreto-lei n9 200 , de 25 de fe-
vereiro de 1967. 

183/ 79 Nelson Carneiro Altera a redação de dispositivos dos De· Em tramitação 
cretos-leis n9s 7 .661 , de 21 de junho de 
1945 e 75, de 21 de novembro de 1966, 
para o efeito de compatibilizar a legis-
lação que cuida da incidência de juros e 
correção monetária com a que regula os 
débitos de natureza trabalhista. 

184/79 Orestes Quércia Modifica a redação do artigo 1.150 do Em tramitação 
Código Civil Brasileiro (Lei 119 3.071, de 
19 de janeiro de 1916). 
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N9 Autor 

185/79 Franco Montoro 

186/ 79 Nelson Carneiro 

187/ 79 Aloysio Chaves 

188/79 Orestes Quércia 

189/79 Nelson Carneiro 

Ementa Resultado 

Estabelecendo que a gratificação paga Em tramitação 
aos diretores de empresas públicas e de 
econ omia mi sta será também devida, 
prop :>rcionalmente, aos respectivos em-
pregados. 

Ins ti tui o sal ário mínimo profissional do Em tramitação 
Técnico de Contabilidade de 29 grau , e 
dá outras providências. 

Revoga o § 39 do artigo 899, o artigo 902 
e seus parágrafos, e modifica a redação 
da a inea " i " do inciso I do artigo 702, Em tramitação 
da ai ínea "b" do artigo 894, da alínea 
"a" do artigo 896 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, bem como o artigo 99 
da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970. 

Acrescentando dispositivo à Lei n9 5.107, Em tl"amitação 
de 13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço. 

Dispõe sobre a transferência da matrí- Em t ramit âção 
cuIa de universitários servidores públi-
cos estaduais , na forma que especifica . 

190/ 79 Raimundo Parente Alt era a redação do artigo 280 do Código Em t!·amit.3ção 
de Processo Civil , e dá outras providên-

191/79 Lázaro Barboza 

192/ 79 Nelson Carneiro 

193/79 Franco Montoro 

194/79 Henrique de La 
Rocque 

195/ 79 Franco Montoro 

196/79 Franco Montoro 
Complementar 

197/79 Orestes Quércia 

cias. 

Dispõe sobre o parcelamento dos prê- Em trami!3ção 
mios anuais de seguros de ramos elemen-
tares. 

Confere aos Vendedores Autônomos o Em tramitação 
dire i to ao 139 salário, e determina ou-
tr~.s providências. 

Atribui à Federal de SeguJ"Js S. A. , inte- E!11 tramitação 
grante do sistema financeiro da Previ-
dência Social , a realização, com exclusi-
vidade, do seguro obrigatóri o de danos 
pessoais causados por veículos automo· 
tores. 

Estabelece o teto da pensão atribuída a 
ex-servidores associados do IPe e dá ou
tras providências. 

Veda o exercício de cargos de direção e 
de assessoramento em empresas trans
nacionais a ex-ocupantes de cargos exe-
cutivos na administração pública. 

Dispõe sobre o pagamento de pensão aos 
dependentes do trabalhador rural fale
ci do antes de 31 de dezembro de 1971. 

À Câmara 
Lei n9 6.677, de 24-7-79 
Prom ulgada pelo 
Presidente do Senado 
Fe:leral 

Em tramitaç30 

Em tra mitação 

Acrescenta parágrafo ao artigo 482 da Rejeitad o 
Consolida ção da s Leis do Trabalho, apro-
vada pelo Decreto-l ei n9 5. 452 , d ~ 19 de 
maio de 1943. 
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NC? Autor 

198/79 Nelson Carneiro 

199/79 Orestes Quércia 

200/ 79 Franco Montoro 

201 / 79 Nelson Carneiro 

202/ 79 Franco Montoro 

203/ 79 Nelson Carneiro 

204/79 Agenor Maria 

205 79 Franco Montoro 

206/ 79 Poder Executivo 
DF 

207/79 Jorge Kalume 

208/ 79 Nelson Carneiro 

209/79 Franco Montoro 

210/79 Nelson Carneiro 

211/79 Orestes Quércia 

212179 Nelson Carneiro 

Ementa 

Disciplina o exercício da profissão de de
tetive particular. 
Acrescenta § 39 ao artigo 39 e dá nova 
redação ao artigo 59 da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966. 

Dispõe sobre medidas de combate à po
I uição de águas fluviais, determinando 
que as indústrias somente poderão efe · 
tuar despejos a montante da respectiva 
cap tação. 
Introduz alterações na Lei dos Registros 
Públicos, compatibilizando· a com o vi· 
ge nte Código de Processo Civil. 

Revoga o art. 19 da Lei n9 4 .771, de 15 
de setembro de 1965 (Código Florestal), 
para proibir a derrubada de florestas he
terogêneas, ainda que para transformá· 
las em homogêneas. 

Acrescenta parágrafo ao art. 38, da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 
!\cre3cen ta ~ 29 ao art. 30, da Lei 
nV 4.242, de 17 de julho de 1963. 
Permite a prisão civil do devedor, quan
do, por dolo , não cumprir a decisão ju
dicial. 
Dispõe sobre a implantação do Grupo
Direção e Assistência intermediárias, no 
Plano de Classificação de Cargos do Ser
viço Civil do Distrito Federal , e dá ou
tras providências . 
Autoriza o Ministério da Educação e Cul
tura , através do Conselho Federal de 
Educação , a incluir nos currículos dos 
estabelecimentos de ensino de 19 e 29 
graus e Superior estudo sobre as vidas do 
Coronel José Plácido de Castro e do Ma
rechal-da-Ar Eduardo Gomes. 
Dispõe sobre a remuneração profissional 
mínima dos engenheiros, arquitetos e 
engenheiros agrônomos e dá outras pro
tras providências. 
Elimina o prazo para candidatura a car
ero e ietivo, no caso de desfiliação de um 
Partido e filiação a outro. 
Institui a correção monetária sobre os tí
tulos de dívida líquida e certa, judiciais 
ou extrajudicial. 
Altera dispositivo do Decreto-lei n9 389, 
de 26 de dezembro de 1968, para o fim 
de estabelecer novo critério de início dos 
efeitos pecuniários decorrentes de tra
balho insalubre ou perigoso. 
Ino titui contribuição sobre o custo do 
prêmio dos seguros de vida e acidentes 
pessoais, para fins de amparo aos idosos 
e dá outras providências . 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramit2ção 

À Câmara 

Em tramitação 

Em trami tação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.762, de 18-12-79 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tr::m i!3ção 

À Câmara 



213/79 

214/79 

215/79 

216/79 

217/79 

218/79 

219/79 

220/ 79 

221/79 

222/79 

223/79 

224/ 79 

225/79 

Autor 

Franco Montoro 

Comissão Diretora 

Nelson Carneiro 

Franco Montoro 

Nelson Carneiro 

Franco Montoro 

Nelson Carneiro 

Orestes Quércia 

Franco Montoro 

Tarso Dutra 
Complementar 

Nelson Carneiro 

Mauro Benevides 

Nelson Carneiro 

Ementa 

Dá nova redação ao § 3<1 do art. 670 da 
Consolidação das Leis do Trabalho , r e
lativamente â indicação de advogados pa
ra iuízes dos Tribunais Regionais do Tra
balho. 

Cria e transforma cargos do Quadro Per
manente do Senado Federal e dá outras 
provid ências. 

Estabelece critério para a concessão do 
adicicnal de insalubridade aos tr;:balh ~ 
dores e dá outras providências. 

Institui o auxílio-complementar devido 
aos segurados que, submetidos a pro· 

cesso de reabilitação profissional , EÓ P:Jo
sam exercer atividade diversa da exerci
da anteriormente. 

Acrescenta item V ao artigo 48 do Có
digo Penal, para considerar circunstância 
atenuante da pena o fato de ter sid ·) o 
agen te menor abandonado. 

Estabelece a correção monetária nos be· 
nefícios pagos com atraso pelo INPS. 

Dá nova redação ao caput do art. 15 do 
Decreto-lei n <1 1.642, de 7 de dezembro 
de 1978, que altera a legislação do im
posto de renda das pess:Jas físicas . 

Faculta aos sindicalizados serem eleitos 
para cargos administrativos ou de repre· 
sentação econômica ou profissional, re
vogando incisos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n<1 5.452, de 1<1-5-43. 

Elimina desigualdade de tratamento ao 
trabalhador rural , que ingressa no regi
me do INPS, acrescentando parágrafJ aJ 
art. 2<1 da Lei n<1 6.243, de 24 de setem · 
bro de 1975. 

Altera a redação do inciso III do art. 103 
da Lei Complementar nO 35, de 14 de 
março de 1979, referente â competência 
dos Tribunais de Alçada . 

Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimen
to da Educação Nacional e estabelece cri
térios para a distribuição de recursos da 
União aos Estados e Territórios. 

Altera a redação do art. 5<1 da Lei n<1 
3.692, de 15 de dezembro de 1959, que 
Í'ls tituiu a Superintendência do Desen
volvimento do Nordeste. 

Acrescenta dispositivos â Consolidação 
das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
transferência de empregado estudante. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitaç ão 

A Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



2 ~6!79 Orestes Quércia 

227/79 Orestes Quércia 

228/79 Nelson Carneiro 

229/ 79 Franco Montara 
Complementar 

230/ 79 Franco Montoro 

231 / 79 Orestes Quércia 

232/79 Nelson Carneiro 

233/79 Tarso Dutra 

234/ 79 Poder Executivo 
DF 

235/79 Orestes Quércia 

236/79 Nelson Carneiro 

237/ 79 Murilo Badaró 

238/ 79 Franco Montara 

:;:39/79 Tancredo Neves 

240 / 79 Franco Montoro 

Ementa Re·sullado 

Introduz alterações na Lei n9 6.179, de Rejeitado 
11 de dezembro de 1974, que instituiu 
amparo previde:Jciárlo aos idosDs e i'l-
válidos. 

Dispõe a respeito do adicional de 50% Em tramitação 
pago por horas extras que exceàerem de 
8 por semana ou 24 por mês, aditando 
parágrafos ao art. 59 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - Decreto-lei n9 
5.452, de 19 de maio de 1943. 

Acrescenta parágrafo ao art. 39 da Lei Em tramitação 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o FGTS. 

Institui o auxílio-doença em fav or do tra · Em tramitação 
balhador rural e dá outras providências. 

Dispensa a concordância do empregador Em tramitação 
no caso da opção do empregado pelo sis-
tema do Fundo de Garantia do TempJ 
de Serviço. 

Dá nova redação ao § 69 do art. 36 do A Câmara 
Decreto n9 2 .044, de 31 de dezembro 
de 1908. 

Altera e acrescenta parágrafos ao art. 5'.' 
da Lei n'! 4.069, de 11 de junho de 1962. 

Institui o sistema eleitoral misto e dá 
ol,tras providências. 

Fixa os valores de retribuição de empre
gos das categorias funcionais de biólogo, 
técnico de turismo, técnico de educação 
física e desportos e de agente de turis-
mo, do Plano de Classificação de Cargos 
instituído pela Lei n9 5.920, de 19 de 
setembro de 1973. 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.721, de 12-11-79 

Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Em tramitação 
Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976. 

Revoga o art. 26 da Lei n9 6.032, de 33 Em tramitação 
de abril de 1974, que dispõe s:Jbre oRe· 
gimento de Custas da Justiça Federal. 

Altera a redação do artigo 99 da Lei nQ A Câmara 
6.082, de 10 de julho de 1974, e dá ou-
tras providências . 

Determina o reajuste automático dos sa- Sobrestado 
lários sempre que a inflação atingir 10% . 

Cance:a penas impostas ao ex-Presidente Em tramitação 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, deter-
mina a devolução das condecorações na-
cionais que lhe foram retiradas, bem 
como a sua reinclusão nos quadros das 
respectivas Ordens dos quais tenha sido 
excluído. 

Dispõe sobre a contagem de períodos in- Rejeitado 
completos de tempo de serviço prestado 
(;1:1 atividade3 consideradas peaosas, in-
sJ!ubres ou perigosas. 
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N'? 

241/79 

242179 

243/79 

244/79 

245/79 

246/79 

247/79 

248/79 

249/79 

250/79 

251/ 79 

252/79 

253./79 

254/79 

Autor 

Amaral Furlan 

Nelson Carneiro 

Orestes Quércia 

Amaral Furlan 

Nelson Carneiro 

Aloysio Chaves 

Nelson Carneiro 

Itamar Franco 

Aloysio Chaves 

Franco Montoro 

Poder Executivo 
DF 

Nelson Carneiro 

Franco Montoro 

Orestes Quércia 

Ementa 

Dispõe sobre garantias básicas aos pro
dutores de café. 

Modifica a redação do art. 370 do vigen
te Código CiviL 

Autoriza o saque dos depósitos do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, pa · 
ra pagamento de anuidades escolares e 
dá outras providências. 

Inclui dispositivo no Decreto-lei n9 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Pe
nal - renumerando os dispositivos sub
seqüentes. 

Modifica a redação do artigo 79 do De
creto-lei n9 368, de 19 de dezembro de 
1968, que dispõe sobre efeitos de débitos 
salariais e dá outras providências. 

Dá nova redação a dispositivos da Lei n? 
5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800, 
de 18 de junho de 1956, que cria os Con
selhos Federal e Regionais de Química, 
dispõe sobre o exercício da profissão de 
químico, e dá outras providências. 

Regulamenta o exercício da profissão de 
"maitre" e garçom, e dá outras providên
cias. 

E3pecifica as hipóteses em que as deci
sões, nos dissídios coletivos, poderão es
tabelecer normas e condições de traba
lho, trata do exercício do direito de gre 
ve, e dá outras providências. 

Determina que os empregados de esta
ç;; es do interior farão jus a remunera
ção correspondente ao regime de "pron
tidão", pelas horas que excederem às da 
jornada normal de trabalho. 

Acrescen ta nível à escala de vencimen tos 
dos cargos em comissão integrantes do 
Grupo-Direção e Assessoramento Supe
riores, prevista no art. 1? da Lei n'l 6.002, 
de 19 de dezembro de 1973, cria cargos 
em comissão no Tribunal de Contas do 
Distrito Federal, e dá outras providên
cias. 
Dispõe sobre a ap ~sentadoria especial pa
ra os operadores de transferência e esto
cagem de petróleo e derivados. 

Regula a transferência de empregado re
gido pela Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 6 .620, 
de 17 de dezembro de 1978, que define 
crimes contra a Segurança Nacional e 
e 5tabe~ece a sistemática paI a o seu pro
cesso e julgamento. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.714, de :;-11 -7fl 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 



NC? Autor 

255/79 Franco Montoro 

256/ 79 Orestes Quércia 

257/79 Nelson Carneiro 

258/ 79 Poder Executivo 
DF 

259/ 79 Nelson Carneiro 

260/ 79 Humberto Lucena 

261/79 Amaral Furlan 

262/79 Humberto Lucena 

263/ 79 Orestes Quércia 

264/79 Franco Montoro 

265/ 79 Nelson Carneiro 

266/79 Orestes Quércia 

267/79 Gastão Müller 

268/ 79 Humberto Lucena 

269/79 Orestes Quércia 

Ementa 

Para efeito de aposentadoria por tempo 
de serviço, considera data do desliga
mento do emprego a da decretação da 
falência, extinção da empresa ou ajuiza
mento de reclamação na Justiça do Tra
balho. 

Modifica e revoga dispositivos da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Abre ensejo à segunda revisão criminal 
dos condenados por crimes políticos, de 
qualquer natureza. 
Estima a Receita e fixa a Despesa do Dis
trito Federal para o exercício financeiro 
de 1980. 

Introduzindo alterações na Lei nQ 4.886, 
de 9 de dezembro de 1965, que "regula 
as atividades dos representantes comer
ciais" . 
Interpreta o parágrafo único do art. 11 
da Lei nQ 6.082, de 10 de julho de 1974. 

Alterando a redação do art. 8Q da Lei 
nQ 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
alterou a Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

Estabelece condições para a transferên
cia do controle do capital de empresas 
nacionais para pessoas jurídicas estran
geiras. 
Altera dispositivos da Lei nQ 6.367, de 
19 de outubro de 1976, de modo a es
tender ao empregado doméstico a legis
lação acidentária do trabalho. 

Dispõe sobre a reintegração dos dirigen
tes e representantes sindicais beneficia
dos pela anistia. 
Acrescenta alínea ao item II do artigo 
275 do Código de Processo Civil, para in
cluir no elenco de ações de rito sumarís
simo a do fiador para exonerar-se da 
fiança prestada sem limitação de tempo. 
Acrescenta dispositivo à Lei nQ 5.859, de 
11 de dezembro de 1972, estendendo a 
estabilidade provisória à empregada do
méstica, nas condições que especifica. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de cons
trução, recontrução ou montagem de tea
tro ou biblioteca pública, nos casos de 
extinção ou demolição da unidade exis
tente. 
Dá nova redação ao inciso VIII do artigo 
6Q do Código de Processo Penal. 

Permite ao trabalhador-estudante faltar 
ao serviço nos dias de provas escol-ares, 
sem prejuízo do salário, nos termos que 
especifica, introduzindo incisos no art. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

À Sanção 
Lei n9 6.737, de 5-12-79 

Em tramitação 

Em tramitação 

Retirado pelo autor 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

À Câmara 

À Câmara 

Em tramitação 



N9 Autor 

270/79 Nelson Carneiro 

271/ 79 Lázaro Barboza 

272/79 Orestes Quércia, 

273/79 Nelson Carneiro 

274/ 79 Nelson Carneiro, 

275/79 Nelson Carneiro 
Complementar 

Ementa 

473 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943. 

Resultado 

Introduzindo alterações na Lei n9 3.207, Em tramitação 
de 18 de julho de 1957, que regulamen-
ta as atividades dos empregados vende-
dores, viajantes ou pracistas. 

Dá nova redação ao caput do art. 39 da Em tramitação 
Lei n9 5.829, de 30 de novembro de 
1972, que cria o Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição (lNAN) e dá ou-
tras providências. 

Dispõe sobre a concessão de aposentado- Rejeitado 
ria especial para os garçons. 

Acrescenta parágrafos ao art. 32 da Lei Em tramitação 
n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 -
Código Nacional de Trânsito. 
Acrescenta parágrafo ao artigo 29 da Lei Em tramitação 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 
Acrescenta dispositivo à Lei Comple- Em tramitação 
mentar n9 11, de 25 de maio de 1971, 
que instituiu o Programa de Assistência 
ao Trabalhador Rural. 

276/79 Nelson Carneiro Revoga o art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, Em tramitação 
de 3 de outubro de 1941 (Código de Pro-
cesso Penal). 

277/ 79 Nelson Carneiro Determina prazo máximo para a insta- Em tramitação 
lação de telefones adquiridos através de 
financiamento e dá outras providências. 

278/79 Lourival Baptista Dispõe sobre a execução do Projeto Dom Em tramitação 
Bosco. 

279/79 Nelson Carneiro Inclui entre as contravenções penais a Em tramitação 
prática de atos resultantes de preconcei-
tos de sexo e de estado civil. 

280/ 79 Franco Montoro Dispõe sobre o exercício da profissão de Em tramitação 
Ortoptista e dá outras providências. 

281/79 Nelson Carneiro 

282/79 Franco Montoro 

283/79 Nelson Carneiro 

284/79 Franco Montoro 

Dispõe sobre revogação do art. 59 da Lei Em tramitação 
n9 5 .890, de 8 de junho de 1973, que 
alterou a legislação da Previdência So-
cial. 
Dispensada a concordância do emprega- Em tramitação 
dor no caso de opção pelo empregado 
pelo Sistema do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

Dá nova redação ao art. 39 da Lei n9 Em tramitação 
6.243, de 24 de setembro de 1975. 

Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Em tramitação 
Tempo de Serviço, determinando que, 
em caso de morte, a conta vinculada em 
nome do empregado passará para sua fa· 
mília na forma da lei civil. 
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N'? Autor 

285/ 79 Nelson Carneiro 

286/79 Franco Montoro 

287/79 Aloysio Chaves 

288/ 79 Itamar Franco 

Ementa Resultado 

Modifica a redação de dispositivos da Lei Em tramitação 
n'? 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o regime do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências. 

Assegura aposentadoria com salário in- Em tramitação 
tegral à mulher segurada do INPS. 

Altera o artigo 20 do Decreto-lei n'? 
3 .688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das 
Contravenções Penais). 

Fixa critérios para a participação acio
nária de entidades da administração pú-
blica no capital social de empresas de di
rei to privado, e dá outras providênciás . 

À Câmara 
Lei n(l 6 .734, de 4-12-79 

Em tramitação 

289/79 Humberto Lucena Dispõe sobre o instituto de retrocessão, Em tramitação 
e dá outras providências. 

290/79 Raimundo Parentel Acrescenta parágrafos ao art. 58 da Con- Em tramitação 
solidação das Leis do Trabalho, aprova-

291/79 Nelson CarneirO' 

292/79 Franco Montom 

293/79 Nelson Carneiro 

294/79 Pedro Simon 

295/79 Henrique de La 
Rocquej 

296/79 Eunice Michiles 

297/79 Franco Montora 

298/79 Nelson Carneiro 

299/79 Amaral Furlan 

da pelo Decreto-lei n'? 5 .452, de I'? de 
maio de 1943. 

Institui salário adicional para os traba
lhadores que exercem atividade em con
tato permanente com energia elétrica, 
em cOl~ dições de periculosidade. 

Assegura o pagamento do salário-família 
a todos os aposentados pelo Sistema Ge
ral da Previdência Social. 
Dispõe sobre a aposentadoria especial pa
ra os trabalhadores que prestam serviços 
no período noturno. 

Revoga o art. 40 da Lei n'? 6 .620, de 17 
de dezembro de 1978, que define os cri
mes contra a Segurança Nacional. 

Altera dispositivos do Código Penal e do 
Código de Processo Penal, dispondo so
bre o exame de verificação da cessação 
da periculosidade do detento. 
Institui o Dia Nacional de Defesa da 
Fauna. 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do RI) 

Em tram~tação 

Em tramitação 

Garante ao empregado aposentado por Em tramitação 
velhice, a requerimento da empresa, in-
denização em função do salário que per-
cebia em atividade. 
Dispõe sobre a profissão de carpinteiro Em tramitação 
naval da Marinha Mercante . 

Dispõe sobre revogação do art. 240 do Em tramitação 
Código Penal, que cuida do crime de 
adultério. 

300/79 Roberto Saturnino, Regula o exercício da especialização e Retirado pelo autor 
profissão no campo da segurança do tra-
balho e dispõe a respeito da respectiva 
habilitação. 

301/79 Amaral Furlan Dispõe sobre o prazo de mandato do di- Em tramitação 
rigente sindical. 
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Autor 

302/79 Humberto Lucena, 

303/79 Poder Executivo. 
DF 

304/79 Henrique Santillo 

305/79 Franco Montoro 

306/79 Nelson Carneiro! 

307/79 Franco Montoro 

308/79 Gastão Miiller 

309/79 Gabriel HermeS! 

310/79 Nelson Carneiro' 

311/ 79 Franco MontorO< 

312/79 Nelson Carneiro' 

313/79 Nelson Carneiro' 

314/79 Nelson Carneiro 

315/79 Franco Montom 

316/79 Nelson Carneiro 

317/79 Franco Montora' 

318/79 Franco Montoro, 

Ementa Resultado 

Revoga o art. 29 da Lei n9 6.243, de 24 Em tramitação 
de setembro de 1975. 
Institui a taxa de limpeza pública no Dis- Em tramitação 
trito Federal, e dá outras providências. 
Dispõe sobre a comercialização dos pro- Em tramitação 
dutos derivados de petróleo no território 
nacional. 
Estabelece multa de 10% ao dia, sobre a Em tramitação 
importância devida, quando o banco de-
positário não liberar, em 10 dias, o FGTS. 
Introduz alteração na Lei n9 5 .107, de Em tramitação 
13 de setembro de 1966, que criou o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Estabelecendo que quando o empregador Em tramitação 
deixar de depositar o FGTS o empregado 
poderá considerar rescindido o contrato 
e pleitear a devida indenização. 
Acrescenta alínea ao item II do § 19 Em tramitação 
do art. 250 do Decreto-lei n9 2 .848, de 
7 de dezembro de 1940, Código Penal. 
Dispõe sobre o exercício da auditoria Em tramitação 
contábil , e dá outras providências. 

Acrescenta §§ 39 e 49 ao art. 248 da Em tramitação 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Elimina do Código Eleitoral injustificada Em tramitação 
discriminação contra o hanseniano. 

Altera a redação do § 19 do art. 389 da Em tramitação 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Revigorando, pelo prazo que especifica, o Em tramitação 
prazo do parágrafo único do art. 19 do 
Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 
1967. 
Altera dispositivo da Consolidação das Em tramitação 
Leis do Trabalho. 
Dá nova redação ao art. 144 da Lei Orgâ- Em tramitação 
nica da Previdência Social, estabelecendo 
a prescrição qüinqüenal da dívida ativa 
do INPS . 
Introduzindo alterações no texto da Lei Em tramitação 
n9 4.898, de 9 de dezembro de 1965, que 
regula o direito de representação e o 
processo de responsabilidade administra-
tiva, civil e penal, nos casos de abuso de 
autoridade. 

Permite ao segurado do INPS a designa- Em tramitação 
ção de mais de uma pessoa que viva com-
provadamente sob sua dependência eco-
nômica, dando nova redação ao item II do 
do art. 11 da Lei Orgânica da Previdên-
cia Social. 
Considera dependentes do segurado, para Em tramitação 
obtenção de assistência médica, os filhos 
estudantes, sem economia própria, até 
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NO? Autor 

319/ 79 Orestes Quércia 

320/79 Leite Chaves 

321/79 Leite Chaves 

322/79 Franco Montom 

323/ 79 Orestes Quércia 

324/79 Orestes Quércia, 

325/79 Franco Montom 

326/ 79 Nelson Carneiro, 

327/79 Nelson Carneiro. 

328/79 Franco Montom 

329/79 Poder Executivo 
DF 

330/79 Nelson Carneiro, 

331/ 79 Nelson Carneirol 

Ementa 

24 anos de idade, acrescentando pará
grafo ao art. 11 da Lei Orgânica da Pre 
vidência Social. 

Resultado 

Permite ao empregado utilizar a conta Em tramitação 
vinculada ao nascimento de filho , acres-
centando dispositivo ao art. 89 da Lei do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- Lei n9 5.107, de 1966. 
Acrescenta um parágrafo 39 ao art. 19 Em tramitação 
da Lei n9 1.533, de 31 de dezembro de 
1951. 
Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei Em tramitação 
n9 4.717, de 29 de junho de 1965 (Ação 
Popular). 

Regulamenta a profissão de fonoaudió- Em tramitação 
logo, e dá outras providências. 
Dispõe sobre o ingresso voluntário de 
mulheres nas escolas militares de nível 
superior, e dá outras providências. 
Introduz alteração na Consolidação das 
Leis do Trabalho, para o fim de assegu
rar certos direitos trabalhistas ao empre-
gado cujo contrato é rescindido com 
culpa recíproca. 
Dispõe sobre representação contra lei ou 
ato normativo inconstitucional dirigida 
ao Procurador-Geral da República, alte-
rando o art. 29 da Lei n9 4.337, de 19 
de junho de 1964 . 
Altera a redação do art. 519 do vigente 
Código Civil (Lei n9 3 .071, de 19 de 
janeiro de 1916) . 
Institui a remuneração profissional míni
ma para os Atendentes de Enfermagem. 
Estende aos servidores públicos sujeitos 
ao regime trabalhista as condições esta
belecidas em sentenças normativas ou 
contratos coletivos de trabalho. 
Eleva em até 2.000.000.000,00 (dois 
bilhões de cruzeiros) o limite concedido 
ao Governo do Distrito Federal para pro
mover abertura de créditos suplementa-
res ao orçamento vigente. 
Acrescenta parágrafos ao art. 17 da Lei 
n9 6 .091, de 15 de agosto de 1974, a fim 
de permitir ao eleitor inscrito no Distrito 
Federal, natural de outra unidade fede-
rada, votar nas eleições para o Congresso 
Nacional. 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6 .725, de 21-11-79 

Em tramitação 

Inclui o marido como dependente da Em tramitação 
segurada. 

332/79 Humberto Lucena Dispõe sobre a participação dos empre- Em tramitação 
gados nos lucros das empresas. 

333/79 Nelson Carneiro Altera a redação do § 39 do art. 543 da Em tramitação 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
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N9 Autor 

334/79 Nelson Carneirol 

335/79 Amaral Furlan 

336/79 Passos Porto 

337/79 Franco Montoro 

338/79 Franco Montoro 

339/ 79 Nelson CarneirO' 

340/79 Nelson Carneiro 

341/79 Orestes Quércia, 

342/79 Lomanto Júnior 

343/ 79 Franco Montoro 

344/79 Orestes Quércia 

345/79 Nelson Carneiro 

346/79 Nelson Carneiro 

347/ 79 Leite Chaves 
348/79 José Lins 

349/79 Nelson Carneiro 

350/ 79 Orestes Quércia. 

Ementa Resultado 

Altera a redação do § 29 do art. 416 do Em tramitação 
Código de Processo Civil. 
Autoriza declarações de utilidade públi- Em tramitação 
ca, para fins de desapropriação, de terras 
que pela União foram destinadas a cons-
tituir o patrimônio da Fundação Nacional 
do índio. 
Altera o § 49 do art. 27 da Lei n9 2.004, Em tramitação 
de 3 de outubro de 1953. 
Assegura aos sindicatos o direito de ins · Em tramitação 
tituir delegacias ou nomear delegados de 
empresas, em suas bases territoriais. 
Coíbe abuso do poder econômico, proi- Em tramitação 
bindo que as empresas fabricantes ou 
montadoras organizem grupos de consór-
cios para a venda dos produtos de sua 
fabricação . 
Dá nova redação ao art. 69 da Lei n9 Em tramitação 
5 .107, de 13 de setembro de 1966 -
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Fixa o salário-profissional do Vigilante Em tramitação 
Bancário, e o tempo das jornadas de tra-
balho, dlurna e noturna, e determina 
outras providências. 

Autoriza a CEF a estabelecer plano espe- Em tramitação 
cial de aquisição de casa própria para 
aposentados. 

Regulamenta a profissão de Ortoptista e Em tramitação 
dá outras providências. 
Dispõe sobre retificação de correção sa- Em tramitação 
larial quando ocorrerem erros no cálculo 
do índice Nacional de Preços ao Consu-
midor. 
Dispõe sobre o pagamento em dobro do Em tramitação 
auxilio-natalidade, no caso que especifica . 

Dá nova redação ao art. 30, da Lei n9 Em tramitação 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os Registros Públicos e dá 
outras providências. 
Modifica a redação do art. 505 do vigente Em tramitação 
Código Civil (Lei n9 3.071, de 19 de ja-
neiro de 1916). 
Extingue o confisco sobre o café. Em tramitação 
Faculta a todos os "atuais contribuintes" Em tramitação 
do Instituto de Previdência dos Congres-
sistas - !PC, ex vi art. 41, alínea a, do 
seu Regimento Básico, o direito de ins· 
crição como associado do IPC, e dá outras 
providências. 

Dá direito ao marido de segurada à assis- Em tramitação 
tência médica. 

Revoga dispositivo da Consolidação das Em tramitação 
Leis do Trabalho. 
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Autor Ementa Resultado 

351/79 Roberto Saturnino< Dispõe a respeito da especialização de Eu: tramitação 
Engenheiros e Arquitetos em "Engenha-
ria de Segurança do Trabalho" e da pro-
fissão de "Técnico de Segurança do Tra-
balho" e estabelece providências. 

352/79 Orestes Quérci~ Altera o art. 92 do Código Eleitoral, que Em tramitação 
dispõe sobre o número de candidatos nas 
eleições proporcionais. 

353/79 Franco Montom Assegura a continuidade do pagamento Em tramitação 
de benefício, pelo INPS, até que haja 

354/79 Nelson Carneim 

355/79 Franco Montoro 

356/79 Orestes Quércia, 

357/79 Orestes Quércia 

358/79 Lomanto Júniori 

359/ 79 Franco Montom 

360/79 Poder Executivo, 
DF 

revisão do mesmo pela Junta de Recursos 
da Previdência Social. 
Acrescenta § 49 ao art. 28, da Lei n9 Em tramitação 
4.380, de 21 de agosto de 1964. 
Concede auxílio-funeral aos inválidos e Em tramitação 
aos maiores de 70 anos abrangidos pela 
Lei n9 6.187, de 11 de dezembro de 1974. 
Considera tempo efetivo o afastamento 
do trabalho, por sete dias, no casamento 
e em caso de morte dos parentes que 
menciona, alterando o art. 473 da CLT. 

Dispõe sobre a concessão de aposentado
ria especial para os coveiros empregados 
em cemitério. 
Dispõe sobre a instituição do Sistema do 
Menor, a execução do Projeto Dom Bos
co, e dá outras providências. 
Determina a fixação obrigatória de cri
térios objetivos para a realização de des
pesas com publicidade e divulgação efe
tuadas pela Empresa Brasileira de No
tícias . 
Dá nova redação ao art. 44 do Decrto-lei 
n9 82, de 26 de dezembro de 1966 . 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.747, de 10-12-79 

361/79 Nelson Carneiro; Institui pensão mensal para os menores Em tramitação 
com deficiência física ou mental, a ser 
paga pelo INPS. 

362/79 Humberto Lucena Altera dispositivo da Lei n9 6.718, de Em tramitação 
12 de novembro de 1979. 

363/79 Poder Executivo 
DF 

364/79 Lomanto Júnio~ 

365/79 Nelson Carneiro 

366/79 Nelson Carneiro 

367/ 79 Nelson Carneiro 

Fixa a retribuição do Grupo-Magistério, 
no Serviço Civil do Distrito Federal, e dá 
outras providências. 
Instiuti o "Dia Nacional do Psicólogo". 

Dá nova redação ao Título 11 do Livro I 
do Código de Processo Penal (Decreto-lei 
n9 3.689, de 3 de outubro de 1941) e dá 
outras providências. 
Dispõe sobre o término dos contratos de 
trabalho por tempo indeterminado e dá 
outras providências. 
Modifica a redação do art. 10 do Decreto
lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, que 
dispõe sobre desapropriações por utili
dade pública. 
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A Sanção 
Lei n9 6 .753, de 17-12-79 

Em tramitação 
Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



NC? Autor 

368/79 Nelson Carneiro 

369/79 Itamar Franco 

Ementa Resultado 

Eleva o valor do salário-família do traba- Em tramitação 
lhador e dá outras providências. 

Revogando o Decreto-lei n\> 1.342, de Em tramitação 
28 de agosto de 1974, que altera o art . 12 
da Lei n\> 5.143, de 20 de outubro de 
1966. 

370/79 Raimundo Parente Altera os arts . 654, § 1 \> ; 670, caput; e Em tramitação 
674 e seu parágrafo único da Consoli-
dação das Leis do Trabalho - aprovada 
pelo Decreto-lei n\> 5.452, de 1 \> de maio 
de 1943 - e dá outras providências. 

371/79 Humberto Lucena Regul a o pagamento do laudêmio inci- Em tramitação 
dente nas transmissões financiadas pelo 

372/ 79 Franco Montoro' 

373/79 Franco Montoro 

374/ 79 Dirceu Cardoso 

Sistema Financeiro de Habitação. 

Concede abono anual aos idosos e invá- Em tramitação 
lidos. 

Estabelecendo que o juiz, antes do rece- Em tramitação 
bimento da queixa ou denúncia, assegu-
rará ao acusado sua defesa preliminar. 

Dispondo sobre consulta prévia às popu- Em tramitação 
lações de municípios compreendidos em 
áreas de localização ou construção de 
instalações nucleares. 

c) EMENDADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

NC? Autor Ementa Resultado 

130/73 Franco Montoro Altera dispositivos da Lei n\> 4.215, de Em tramitação 
27 de abril de 1963, que dispõe sobre o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil . 

105/74 Nelson Carneiro Institui o Código de Menores 

190/ 76 Italívio Coelho Pispõe sobre a não incidência aos Vice
Prefeitos Municipais da incompatibilida
de prevista no art. 84, item I, da Lei n\> 
4.215, de 27 de abril de 1963 . 

286/76 Jarbas Passarinho Autoriza o Poder Executivo a doar o 
prédio que menciona. 
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Â Sanção 
Lei n\> 6 .697, de 10-10-79 

À Sanção 
Lei n\> 6 . 743, 
de 5-12-79 

Em tramitação 



d) DEFINITIV AMENTE ARQUIVADOS 

Os Projetos de Lei do Senado abaixo relacionados, arquivados ao final da Sessão Le
gislativa anterior , são considerados definitivamente arquivados, uma vez que, até o final da 
presente Sess?:J Legislativa, não foram requeri dos o seu desarquivamento nos termos do art. 
367 do Regimento Interno . 

N<? Autor 

064/ 65 Bezerra Neto 

036 / 71 Vasconcelos Torres 

005 /72 Franco Montoro 

053/72 Nelson Carneiro 

007/73 Vasconcelos Torres 

019/73 Franco Montoro 

046/73 Nelson Carneiro 

050/73 Vasconcelos Torres 

061 /73 Vasconcelos Torres 

066/ 73 Nelson Carneiro 

073/ 73 Benjamim Farah 

076/73 Vasconcelos Torres 

077 /73 Vasconcelos Torres 

079/ 73 Franco Montoro 

104/73 Nelson Carneiro 

005/74 Nelson Carneiro 

015/74 Nelson Carneiro 

019/ 74 Nelson Carneiro 

027/74 Nelson Carneiro 

040/74 Nelson Carneiro 

Ementa 

Estabelece casos de prescrição aquisitiva quanto a bens incorpo
rados ao domínio da União. 

Reduz o limite de idade de aposentadoria por tempo de serviço 
das mulheres para 25 anos, altera a redação do art. 32 e seu § 10 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

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

Legitima os filhos dos casamen tos nulos e anuláveis. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio logístico à Expe
dição Brasileira à Antártica, organizada pelo Clube de Enge
nharia do Rio de Janeiro. 

Dispõe sobre o exercício da profissão do Ortoptista. 

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 II, arts. 
678 a 694, e o item I do art. 674 do Código Civil Brasileiro. 

Modifica o art. 836 da Consolidação das Lei do Trabalho, especí
ficando a competência para julgamento das ações rescisórias. 

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

Dispõe sobre a aquisição de veículo automotor por motorista pro
fissional autônomo, nas condições que especifica. 

Revoga os Capítulos I, II e III do Titulo II , Livro I, do Código 
Civil Brasileiro. 

Altera os Capítulos II, III e IV do Título V, Livro I, do Código 
Civil Brasileiro. 

Permite a realização do casamento civil perante testemunhas, 
nos lugares de difícil acesso à autoridade competente . 

Altera a Lei n'? 5.726, que dispõe sobre medidas preventivas e 
repressivas ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou psíquica. 

Altera 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. 

Introduz parágrafo único no art. 71 do Código de Processo Civil. 
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N<:' Autor 

045/74 Nelson Carneiro 

047/74 Nelson Carneiro 

048/74 Nelson Carneiro 

068/74 Nelson Carneiro 

083/74 Nelson Carneiro 

094/74 Vasconcelos Torres 

106/ 74 Franco Montoro 

133/74 Italívio Coelho 

137/74 Nelson Carneiro 

162/74 Nelson Carneiro 

003 / 75 José Sarney 

015/75 Paulo Guerra 

018/ 75 Vasconcelos Torres 

035/ 75 Franco Montoro 

036/75 José Esteves 

043/75 Vasconcelos Torres 

056/ 75 José Sarney 

061/75 Franco Montoro 

062/75 Helvídio Nunes 

073/ 75 Franco Montoro 

076/ 75 Paulo Guerra 

078/75 Nelson Carneiro 

080 / 75 José Sarney 

Ementa 

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

Altera a legislação da Previdência Social. 

Revoga o art. 264 do Código Penal. 

Acrescenta parágrafo ao art. 221 do Código Civil . 

Revoga o parúgl'afo único do art. 49 do Código de Processo Civil. 

Dispõe sobre os direitos da mulher e altera o art. 248 do Código 
Civil Brasileiro. 

Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da complemen
tação da aposentadoria de ferroviários. 

Altera a Lei n9 5 . 630, de 2 de dezembro de 1970, que estabelece 
normas para a criação de órgãos de primeira instância na J us
tiça elo Trabalho . 

Altera a redação do art. 370 do Código Civil. 

Introduz modificações na Lei n9 5. 107, de 13 de setembro de 
1966, que cri ou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Di spõe sobre o acesso de mercadorias brasileiras a mercados es
t rangeiros . 

Disciplina o exercício de cargos executivos ou de assessoramento 
em empresas transnacionais por parte de ex-ocupantes de cargos 
públicos civis e militares aposentados, da reserva ou reformados. 
e dá outras providencias. 

Dispõe sobre a conversão dos débitos dos Estabelecimentos Par
ticulares de Ensino, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a proteção aos documentos de valor histórico exis
tentes em autos de processos judiciais, introduzindo modificações 
no art. 1.215 do Código de Processo Civil . 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal. 

Altera o art. 16 do Código Civil Brasileiro (Lei n9 3 . 071 , de 19 
de janeiro de 1916), que dispõe sobre as pessoas jurídicas de 
direito privado. 

Permite deduções do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e 
Físicas para fins cul turais, a partir do exercício de 1976, ano
base de 1975. 

Corrige desigualdade na aposentadoria do ex-combatente. 

Dá nO'ia redação ao ar t. 39 c acrescenta-lhe parágrafo, renume
rando o atual § 29, ao art. 79 e ao parágrafo único do art. 18, 
todos da Lei n \l 5. 107, de 13 de setembro de 1966, que cria o 
Fundo de Garant ia do Tempo de Serviço. 

Estabelece que os funcionários federais , estaduais e municipais, 
vinculados ao INPS, serão aposentados nas bases e condições es
tabelecidas 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 Cientistas e Tecnólogos 
- FIFCIT, e dá outras providências. 
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NC? Autor 

082/75 Henrique de La 
Rocque 

083/ 75 Nelson Carneiro 

084/75 Agenor Maria 

088/ 75 Ruy Carneiro 

099/75 Franco Montaro 

101/75 Otair Becker 

106/ 75 Roberto Saturnino 

103/7G ltalívio Coelho 

117/75 Mauro Benevides 

121/75 Nelson Carneiro 

133/75 Franco Montoro 

146/75 Franco Montoro 

147/75 Vasconcelos Torres 

156/75 Nelson Carneiro 

158/75 Vasconcelos Torres 

160/75 Ruy Carneiro 

162/75 Franco Montoro 

165/ 75 Marcos Freire 

174/ 75 Osires Teixeira 

176/75 Osires Teixeira 

177/75 Paulo Brossard 

179/75 Paulo Guerra 

182/75 Nelson Carneiro 

Ementa 

Determina que metade do montante das subvenções ordinárias 
recebidas pelos estabelecimentos de ensino deverá ser obrigato
riamente restituída sob a forma de bolsas de estudo. 

Revoga o § 29 do art. 75 do Código Penal que dispõe sobre o livra
mento condicional. 

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

Concede isenção de Imposto de Renda às pessoas que especifica. 
Torna obrigatório o ensino de higiene e segurança do trabalho 
nos cursos técnicos e profissionais, em todo o País, e dá outras 
providências. 

Altera a redação do art. 144, da Lei nÇ> 3 .807 , de 26 de agosto de 
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

Estabelece o Programa da Refeição Básica para a população de 
baixa renda, e dá outras providências. 

Altera dispositivos do art. 27 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964, que dispõe sobre a política e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Creditícias . Cria o Conselho Monetário Nacional, e 
dá outras providências. 

Altera o Código Eleitoral, desvinculando os votos para Deputado 
E3tadual e Federal. 

Institui a licença especial para os empregados regidos pela Con
solidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Assegura ao empregado eleito vereador o direito de se afastar 
do emprego, com as garantias legais. 

Estabelece que a aposentadoria da mulher aos trinta anos de 
trabalho será feita com salário integral. 

Concede passe livre nos trens da Rede Ferroviária Federal a 
seus empregados, e dá outras providencias. 

Acrescenta um parágrafo ao artigo 3Ç> da Lei nÇ> 5 . 107, de 13 
de setembro de 1966, e dá outras providências. 

Dá nova redação ao item III do art. 21 da Lei nÇ> 6.182, de 11 de 
dezembro de 1974. 

Dispõe sobre o exer cício da profissão de Técnico Agrícola, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao art. 144 da Lei Orgânica da Previdência 
Social, estabelecendo a prescrição qüinqüenal da dívida ativa 
do INPS. 

Determina que se proceda aos cálculos dos juros e correção mo
netária trimestral dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências. 
Dispõe sobre o aproveitamento de mão-de-obra de peSSDas com 
idade superior a 35 anos, e dá outras providências. 

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

Dá nova redação aos artigos 687, 692 e 700 da Lei nÇ> 5.925, de 
1 Ç> de outubro de 1973 (Código de Processo Civil). 

Autoriza a inclusão do aluguel entre os abatimentos na Declaração 
de Renda de Pessoa Física. 
Acrescenta um parágrafo ao art. 469 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (dispõe sobre a transferência do empregado), e dá 
outras providências. 
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N9 Autor 

186/75 Nelson Carneiro 

195/75 Italívio Coelho 

199/75 Osires Teixeira 

202/75 Nelson Carneiro 

205/ 75 José Sarney 

208/75 Nelson Carneiro 

211/75 Nelson Carneiro 

218/ 75 Franco Montoro 

222/ 75 Franco Montoro 

229/75 Leite Chaves 

230/75 Nelson Carneiro 

245/75 Franco Montoro 

249/ 75 Mattos Leão 

252/75 Orestes Quércia 

253/75 Vasconcelos Torres 

257/75 Nelson Carneiro 

258/ 76 Paulo Guerra 

259/ 75 Osires Teixeira 

262/75 Nelson Carneiro 

264 / 75 Osires Teixeira 

Ementa 

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

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

Dispõe sobre proteção ao escritor nacional, e dá outras provi
dências. 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezem
bro de 1974, que "dispõe sobre a criação de Fundos de Investi
mento, altera a Legislação do Imposto sobre a Renda relativ a a 
incentivos fiscais , e dá outras providências". 

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 Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5 .452, de 19 de maio 
de 1943. 

Dispõe sobre a aposentadoria proporcional, aos 25 anos de serviçD, 
da mulher, através do INPS. 

Permite ao segurado do INPS a designação de mais de uma pes
soa que viva comprovadamente sob sua dependência econômica, 
dando nova redação ao item II do art. 11 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

Considera dependente do segurado, para obtenção de assistência 
médica. os filho s estudantes, sem economia própria, até 24 anos 
de idade, acrescentando parágrafo ao art. 11 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 

Considera crime contra a liberdade ou organização do trabalho a 
não adoção, por parte da empresa, das providências e cautelas 
legais destinadas a evitar o acidente de trabalho. 

Estabelece novos padrões de remuneração profissional mínima 
aos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, e dá ou
tras providências. 

Dispõe sobre o pagamento do auxílio-doença a segurados do 
INPS que exerçam mais de uma atividade profissional, acres
centando parágrafo ao art. 24 da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

Introduz alteração no art. 589 do Código de Processo Civil. 

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei n9 3.807/ 60 (Lei Orgânica 
da Previdência Social), para o fim de permitir a aposentadoria 
proporcional aos 25 anos para os segurados do sexo masculino 
e 20 para os do sexo feminino. 

Dispõe sobre abatimento da renda bruta da pessoa física. 

Modifica dispositivo do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública. 

Integra a Odontologia e Farmacologia como especialidades dos 
cursos de Medicina. 

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

Altera a redação do § 19 do art. 832 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (Decreto-lei n9 5 .452, de 19 de maio de 1943). 

Autoriza dedução do Imposto sobre a Renda, e dá outras provi
dências. 
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NC? Autor 

268/ 75 Osires Teixeira 

272/75 Leite Chaves 

275/75 José Sarney 

002/ 76 Nelson Carneiro 

003/76 Nelson Carneiro 

012176 Franco Montoro 

016/76 Mendes Canale 

018/76 Lázaro Barboza 

021 /76 Nelson Carneiro 

022/76 Leite Chaves 

024/76 Franco Montoro 

028/76 Leite Chaves 

029/76 Nelson Carneiro 

033/76 Franco Montoro 

034 /76 Leite Chaves 

035/ 76 Leite Chaves 

037/76 Nelson Carneiro 

041/76 Leite Chaves 

044/ 76 José Sarney 

046/ 76 Nelson Carneiro 

048/ 76 Nelson Carneiro 

Ementa 

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

Acrescenta parágrafo ao art. 983 do Código de Processo Civil, 
considerando de decadência o prazo de 6 meses estabelecido para 
ultimação do inventário . 

Dispõe sobre a participação de empresas brasileiras nos con
tratos de serviços com cláusula de risco, firmados por companhias 
estata is. 

Equipara os Sindicatos às entidades filantrópicas, para os fin s 
da Lei n9 3.577, de 4 de julho de 1959. 

Dispõe sobre os depósitos devidos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, em decorrência de serviços prestados por 
trabalhadores avulsos. 

Eleva o valor de benefícios mllllmos a cargo do INPS, dando 
nova redação ao § 59 do art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de junho 
de 1973. 

Acrescenta parágrafo ao art. 469 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

Estabelece limite à remuneração dos administradores das em
presas públicas e sociedades de economia mista. 

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

Assegura gratifi cação adicional de férias ao empregado que per
ceber remllaeração inferior a dois salários mínimos regionais. 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho em favor dos 
trabalhadores autônomos . 

Veda aos empregados ou dirigentes de entidades da adminis
tração fe deral indireta a percepção de retribuição mensal supe
rior ao valor da remuneração mensal fixada para o Presidente 
da República. 

Altera a redação ao art. 79 do Código de Processo Civil. 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 49 da Lei n9 5.890, 
de 8 de julho de 1973, assegurando a aplicação, ao salário de 
benefícios dos períodos anteriores à sua vigência, dos critérios 
de cálculo que então vigoravam. 

Submete as empresas em que haja participação de capital estran
gei ro à fis calização do Banco Central do Brasil, e dá outras 
providên ~ ias. 

Altera o parágrafo único do art. 521 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

Altera a redação do art. 59 do Código de Processo Civil. 

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

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

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

Dá nova redação ao art. 39 do Código de Processo Civil. 
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N'-' Autor 

049/76 Nelson Carneiro 

050/76 Nelson Carneiro 

052/ 76 Nelson Carneiro 

053/76 Leite Chaves 

061/76 Nelson Carneiro 

062/ 76 Franco Montoro 

068/ 76 Orestes Quércia 

072/ 76 Vasconcelos Torres 

074/76 Nelson Carneiro 

076/76 Leite Chaves 

081 / 76 Helvídio Nunes 

089/76 Nelson Carneiro 

090/76 Franco Montoro 

098/ 76 Nelson Carneiro 

109/76 Nelson Carneiro 

111/ 76 Leite Chaves 

112/76 Nelson Carneiro 

114/76 Leite Chaves 

119/76 Nelson Carneiro 

Ementa 

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

Dispõe sobre requisitos a serem incluídos na Carteira Profissional 
dos Marítimos. 

Torna obriga tória a prova de quitação das contribuições do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, para que as empresas prati
quem os atos que especifica. e dá outras providencias. 

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

Dá nova re dação ao art. 39 do Decreto-lei n9 389, de 26 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de 
insalubridade e periculosidade . 

Estabelece novo critério para a distr ibuição da contribuição sin
dical, e dá outras providências. 

Assegura a aposen tadoria da mu lher, pelo INPS, aos 25 anos 
de serviço, alteran do o caput do art. 10, seus itens e ~ 19 da 
Lei n9 5 .890/73. 

Dispõe sobre o abatimento no Imposto de Renda devido, da 
empresa que tiver 50 "l'ó de empregados em fa ixa etária superior 
a 40 anos. 

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

Acrescenta § 29 ao CPC para condicionar a concessão 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 interven
ção do Ministério Público. 
Faculta às pessoas físicas deduzirem, para efeito de abatimento 
do Imposto de Renda, as contribuições que fizerem aos Diretórios 
dos Partidos Políticos, e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 2 .604, de 17 de setembro de 
1955, que " regula o exercício da enfermagem profissional" . 

Eleva de 5 para 10% do salário mínimo a cota do salário-família 
devida aos empregados que percebam até cin co salários mínimos. 

Institui o adicional de periculosidade para os eletricitários. 

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 provi
dências". 
Altera a redação do art. 69 da Lei n9 5.107, de 13 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. 

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 providên
cias" . 

Altera a Lei n9 6.268, de 24 de novembro ele 1975, fixando 
multa pecuniária para os responsáveis pelo protesto de títulos 
já pagos. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 2 .800, de 18 de junho de 1956, 
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe 
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N'? Autor 

123/ 76 Nelson Carneiro 

126/76 Os ires Teixeira 

130/76 Nelson Carneiro 

133/76 Nelson Carneiro 

138/76 Nelson Carneiro 

147/76 Franco Montoro 

148/76 Nelson Carneiro 

150/76 Nelson Carneiro 

154/76 Italívio Coelho 

158/76 Vasconcelos Torres 

164/76 Nelson Carneiro 

166/76 Vasconcelos Torres 

169/76 Franco Montoro 

170/76 Italívio Coelho 

179/ 76 Nelson Carneiro 

185/ 76 Franco Montoro 

186/ 76 Nelson Carneiro 

189/76 Evelásio Vieira 

191/76 Nelson Carneiro 

196/ 76 Nelson Carneiro 

207/ 76 Roberto Saturnino 

210/76 Nelson Carneiro 

Ementa 

sobre o exercício da profissão de químico, e dá outras providên
cias" . 

Concede a gratificação de Natal aos vendedores autônomos, e dá 
outras providências. 

_\ utoriza o abatimento dos aluguéis da de claração de rendas de 
pessoa física, e dá outras providências. 

introduz alterações no Decreto-lei n9 389, de 26 de dezembro 
de 1968, qHe dispõe sobre o adicional de insalubridade e peri
culosidade. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Modifica dispositivos 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 compatibilizar a legislação que trata da incidência 
de juros e correção monetária aos débitos de natureza traba
lhista. 

Determina que os empregados de estações do interior farão jus 
à remuneração correspondente ao regime de "prontidão" , pelas 
horas que excederem, às da jornada normal de trabalho. 

Estabelece normas de assistência ao excepcional e autoriza a 
criação da Fundação de Assistência ao Excepcional - FUNASE, 
e dá outras providencias. 

Considera circunstilnci<: atenuante da pena o fato de ter sido 
o agente menor abandonado . 

Assegura ao empregado Vereador as vantagens dos arts. 471 e 
472 da CLT. 

Dispõe sobre terminais de transportes terrestres, 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. 

Garante pagamento de juros e correção monetária sobre quantias 
depositadas compulsc:J r iamerlte. 

Dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, r egulamenta a pro
fis sã. o de Fonoaudiólogo , e dá outras providências. 

Acresce:.ta disposit ivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

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

Dispõe sobre o enquadramento das empresas locadoras de servi
ços nos aeroportos, e dá outras providências . 

. '\crescenta parágrafo ao art. 164 do Decreto-lei 119 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

Acres~enta ~ 59 ao art. 65, da Lei n'-' 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. 

Acrescenta dois parágrafos ao artigo 39 da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966. 

Assegura a transferencia da matrícula de universitários funcio
nários públicos estaduais, nas condições que especifica. 

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza. 

Dá nova redação ao art. 39 do Decreto-lei n9 389, de 26 de 
dezembro de 1968. 
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N9 Autor 

216/76 Nelson Carneiro 

217/76 Franco Montoro 

220/76 Evelásio Vieira 

221/76 Franco Montoro 

222/76 Evelásio Vieira 

225/ 76 Nelson Carneiro 

226/76 Nelson Carneiro 

227/ 76 Nelson Carneiro 

Ementa 

Altera a redação do art. 729, da Consolidação das Leis do Tra
balho (Decreto-lei n\> 5 .452, de I \> de maio de 1943). 

Dispõe sobre a transferência do aeroviário , e dá outras provi
dências. 

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

Autoriza a aposentadoria do aeronauta independentemente de 
sua idade, equiparando-o aos segurados que têm direito à aposen
tadoria especial. 

Dispõe sobre dispensa de documentação nosológica em processos 
de pensão militar de ex-combatentes da FEB fale cidos, e dá 
outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Lei n\> 3.807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social). 

Altera a redação do ~ 5\> do art. 10 da Lei nl) 5.890. de 8 de 
junho de 1973. 

Dá nova redação ao § I\> do art. 59 e ao § 2\> do art. 61 , da 
Consolidação das Leis do Trabalho . 

232/76 Fausto Castello-Branco Descaracteriza pensões civis e militares de qualquer natureza, 
como rendimentos tributáveis para fins de Imposto sobre a 
Renda. 

233/76 Nelson Carneiro 

234/76 Franco Montoro 

236/76 Leite Chaves 

239176 Vasconcelos Torres 

240/76 Vasconcelos Torres 

241 /76 Mauro Benevides 

245 /76 Franco Montoro 

247176 Nelson Carneiro 

250/76 Nelson Carneiro 

253/76 Nelson Carneiro 

255/76 Vasconcelos Torres 

260/76 Vasconcelos Torres 

262/76 Vasconcelos Torres 

Institui salário adicional para os trabalhadores que prestem ser
viços em atividades em contato permanente com energia elétrica, 
em condições de periculosidade. 

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

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

Dispõe sobre a proibição do uso de corantes nos alimentos indus
trializados, e dá outras providências. 

Altera a redação do § 1 \> do art. 2\> da Consolidação das Leis do 
Trabalho . 

Revoga a Lei n\> 5 .453, de 14 de junho de 1968, e dá outras 
providências. 

Assegura ao proprietário do solo preferência para pesquisa e 
lavra de minérios. 
Introduz modificação na Lei n\> 3 .807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social). 

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

Dispõe sobre o exercício da profissão de Artista, e dá outras 
providências. 
Dispõe sobre a proibição de aterrar terrenos de marinha, e dá 
outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Lei n\> 3. 890-A, de 25 de abril de 1961, 
que autoriza a União a constituir a Empresa Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia aprovação oficial à 
fabricação em série de novos modelos de veículos automotores, 
e dá outras providências. 
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NC? Autor 

265/76 Agenor Maria 

270/76 Vasconcelos Torres 

271/76 Vasconcelos Torres 

280/76 Nelson Carneiro 

281 / 76 Vasconcelos Torres 

282/ 76 Nel son Carneiro 

284/76 Nelson Carneiro 

289/76 Nelson Carneiro 

298/76 Nelson Carneiro 

299/76 Nelson Carneiro 

300/76 Nelson Carneiro 

303/ 76 Vasconcelos Torres 

304/ 76 Vasconcelos Torres 

309/76 Nelson Carneiro 

310/76 Nelson Carneiro 

313/76 Otair Becker 

317/76 Eurico Rezende 

318/76 Marcos Freire 

005/ 77 Osires Teixeira 

007/77 Osires Teixeira 

008/77 Nelson Carneiro 

011 / 77 Nelson Carneiro 

012/77 Franco Montoro 

Ementa 

Elimina a exigência do período de carência para concessão, pelo 
INPS, de benefícios em virtude de incapaci dade para o trabalho 
ou morte do segurado. 

Dispõe so bre a proibição de abate de matrizes bovinas, pelo 
tempo qu e espe cifica, e determina outras providências . 

Autoriza o Poder Executivo conceder pensão especial à Senhora 
Sara Lemos Kubitschek de Oliveira, viúva do ex-Presidente da 
República Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Disciplina o exercício da profissão de detetive particular. 

Estabelece a obrigatoriedade de garantia. a ser dada pelo fabri
cante, para os pneus comercializados. 

Introduz alie rações na Lei dos Registros Públicos no que se 
refere à averbação, no Registro de Imóveis, das sentenças de 
desquite , nulidade ou anulação de casamento. 

Modifica o ~ 29 do art. IV do Decreto-lei n9 75, de 21 de novem
bro de 1966, que dispõe sobre a correção monetária dos débitos 
de natureza trabalhista. 

Autoriza o Banco Nacional da Habitação a criar Departamentos 
de Constnção e de Venda de imóveis residenciais. 

Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei Orgânica da Previdência 
Social , e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

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

Veda a reeleição para o período imediato, de dirigentes das 
Federações e Confederações Sindicais. 

Modifica atribuições dos Conselhos Federal e Estaduais de Edu
cação, e dá outras providências. 

Dá nova r edação aos ~~ 19 e 29 do art. 535 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre o montante em forma de percentual do salário
família concedido aos empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

Considera como parcela não tributável do Imposto de Renda os 
proventos da inatividade e as pensões pagas pelos cofres públicos 
ou por instituição de previdência social. 

Dispõe sobre o salário mínimo-aula de professores sujeitos ao 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras pro
vidências. 

Estabelece a obrigatoriedade de as emissoras de rádio e televisão 
reservarem horários idênticos aos concedidos gratuitamente aos 
órgãos governamentais, aos partidos políticos de oposição. 

Estende às entidades de fins educacionais e culturais ~. isenção 
prevista na Lei n9 3.577, de 4 de julho de 1959. 
Autoriza abater da renda bruta das pessoas físicas as despesas 
com locação residencial. 

Dispõe sobre o exercício da profi ssão de Médico-Residente, e dá 
outras providencias. 

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Código Civil , que trata da 
validade dos atos jurídicos. 

Assegura direitos dos empregados no caso de fal ência ou concor
data da empresa . 
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N'? Autor 

014/ 77 Nelson Carneiro 

019/77 Franco Montoro 

021/77 Nelson Carneiro 

023 / 77 Osires Teixeira 

026/ 77 Osires Teixeira 

028/ 77 Nelson Carneiro 

030 / 77 Nelson Carneiro 

032/77 Osires Teixeira 

033/ 77 Nelson Carneiro 

035/ 77 Vasconcelos Torres 

036/77 Vasconcelos Torres 

038/77 Osires Teixeira 

039/77 OUo Lehmann 

040/ 77 Nelson Carneiro 

041/77 Nelson Carneiro 

042/77 Nelson Carneiro 

043/ 77 Nelson Carneiro 

054/77 Vasconcelos Torres 

055/ 77 Vasconcelos Torres 

058/77 Nelson Carneiro 

065/ 77 Vasconcelos Torres 

067/ 77 Vasconcelos Torres 

070/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dispõe sobre o rateio da pensão da esposa e companheira de 
segurado do Sistema Geral da Previdência Social. 

Estipula prazo para a conclusão de Inquérito relativo a apuração 
de falta grave do empregado estável. 

Di sciplina o exercício da profissão de Técnico Agrícola. 

Dispõe sobre a inclusão da companheira como dependente, para 
efeito de Imposto de Renda . 

Acrescenta inciso ao art. 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. 

Introduz alterações no texto da Lei nO 4.898, de 9 de dezembro 
de 196;; , que regula o direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e penal , nos casos de abuso 
de autoridade. 

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

Concede isenção de Imposto de Renda aos proventos 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 Julgamento. 

Dispõe sobre o funcionamento dos museus, aos sábados, domingos 
e feriados, e dá outras providências . 

Regulamenta a venda ao público de seguro facultativo de aciden
te pessoal para cobrir os riscos nas viagens realizadas em ônibus 
de transporte coletivo. 

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

Altera o art. 3'1 da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972. 

Dispõe sobre o recolhimento de imposto incidente sobre as gra
vações sonoras e dá outras providências. 
Suprime o parágrafo único do art. 709 do Código de Processo 
Civil. 
Dá nova redação ao ~ 5'1 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 . 

Di~ciplina o funcionamento das bibliotecas que recebem recursos 
do erário. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos que 
trabalham em oficinas de automóveis. 

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

Assegura aos empregados optantes pelo sistema do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço o direito aos juros e correção 
monetária, sobre o valor depositado , em qualquer hipótese de 
extinção do contrato de trabalho e dá outras providências . 

Dispõe sobre aposentadoria especial para metalúrgicos . 

Assegura aos empregados o direito de preferência para subs
crever 20'/c dos aumentos de capital realizados por sociedades 
anônimas. 
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N9 Autor 

074/77 Vasconcelos Torres 

075/77 Nelson Carneiro 

077/77 Franco Montoro 

078/ 77 Nelson Carneiro 

079/ 77 Franco Montoro 

081/77 Nel son Carneiro 

082/7 7 rtalívio Coelho 

084/77 Otto Lehmann 

093 / 77 Franco Montoro 

095/ 77 Franco Montoro 

096/ 77 Nelson Carneiro 

098/77 Halívio Coelho 

102/77 Franco Montoro 

105/77 Vasconcelos Torres 

107/77 Nelson Carneiro 

108/77 Vasconcelos Torres 

111/77 Vasconcelos Torres 

)12/ 77 Mattos Leão 

122/ 77 Jarbas Passarinho 

131/77 Nelson Carneiro 

133/77 Vasconcelos Torres 

134/ 77 Nelson Carneiro 

137/ 77 Otair Becker 

139/77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Incl ui Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores entre os contribuin
tes facultativos do IPC. 

In troduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Determina a fixação obrigatória de obj etivos para a realização 
de despesas com publicidade e divulgação, efetua das pela Admi
nistração Pública ou órgão da admi nistração indireta. 

Dá nova redação aos itens do ~ 39 do ar t. 10 da Lei n9 5 .890 , de 
8 de junho de 1973. 

Deter mina a apli cação mín ima de 20% da renda líquida da 
Loter ia Esportiva nos municípios de pro ~e d ên 2ia da r eceita . 

Dispõe sobre critérios para a concessão de adicional de insalu
bridade aos trabalhadores. 

Altera o item I do art. 738 da Lei n9 5 .869 , de 11 de janeiro 
de 19 i3 - Código de Processo Civil. 

Altera dispositivos do Código de Processo Civil relativos à exe
cução de prestação alimentícia. 

Defin e os crimes contra o mercado de capitais e estabelece as 
sanções penais e administrativas correspondentes. 

Estabelece que a atualização de tributos não poderá exceder o 
índice oficial da correção monetária. 

Dispõe sobre proteção das informações computarizadas, e dá 
outras providências. 

Declaram portos de exportação do café produzido e comercia
lizado no Estado de Mato Grosso, os de Porto Esperança, Muni
cípio de Corumbá, e de Porto Murtinho. 

Determina que as emissoras de televisão e rádio promoverão 
semanalmente programas de debates sobre problemas nacionais, 
estaduais ou municipais, destinados ao esclarecimento e formação 
cívica da população. 

Dispõe sobre a concessão do salário-família aos trabalhadores 
autônomos, pelo Sistema Geral da Previdência Social. 

Acrescenta ~ 49 ao art. 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5 .452, de 19 de maio de 1943. 

Dispõe sobre a participação do empregado nos lucros da em
presa . 

Dispõe sobre a exigência de prova de autenticação para a comer
cialização rte obras de arte . 

Integra na estrutura do Ministério da Justiça a Polícia Rodo
viária Federal e dá outras providências. 

Dispõe sobre os exames de validação pelos advogados provisio
nados e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 473 , da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Autoriza a União , as Autarquias e as Sociedades de Economia 
Mista a alienar imóveis a funcionários aposentados. 

Acrescenta ~ 39 ao art. 10 da Lei n9 5 . 107, de 13 de setembro 
de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Au toriza a filiação facultativa à Previdência Social dos Depu
tados Estaduais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, 
q L! O instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores . 
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NO:> Autor 

140/ 77 Nelson Carneiro 

142/7 7 Nelson Carneiro 

146/ 77 ltalívio Coelho 

148/ 77 Osires Teixeira 

150/ 77 Franco Montoro 

151/ 77 Nelson Carneiro 

152/ 77 Nelson Carneiro 

155/ 77 Luiz Cavalcante 

160/ 77 Vasconcelos Torres 

161/77 Vasconcelos Torres 

165/ 77 Franco Montoro 

167/ 77 Osires Teixeira 

172/ 77 Franco Montoro 

175/77 Nelson Carneiro 

178/ 77 Nelson Carneiro 

179/ 77 Nelson Carneiro 

181/77 ltalívio Coelho 

184/ 77 Otair Becker 

185/77 Nelson Carneiro 

186/77 José Sarney 

188/ 77 Nelson Carneiro 

189/ 77 Vasconcelos Torres 

193/ 77 Franco Montoro 

Ementa 

Veda a dispensa do empregado sem justa causa e dá outras pro
vidências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 59 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

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

Dá nova redação ao ~ 39 do art. 19 da Lei n9 5.365, de 19 de 
dezembro de 1967, que cria a Superintendência do Desenvolvi
mento da Região Centro-Oeste - SUDECO, e dá outras pro
vidências. 

Estabelece que a contagem do tempo de serviço prestado em 
ativi daces insalubres será feita segundo critérios especiais. 

Acrescenta ~ 4° ao art. 19, do Decreto-l ei n9 1 .470, de 4 de ju
nho 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). 

Altera a redação do ~ 19 do art. 36 e do art. 64 da Lei n9 4.870, 
de 19 de dezembro de 1965. 

Isenta os táx is do pagamento da taxa de pedágio. 

Fixa normas complementares à aposentadoria do servidor pú
blico. 

Estabelece que a gratificação paga aos diretores de empresas 
públicas e de economia mista será também devida, proporcional
mente, aos r espectivos empregados. 

Dispõe sobre processo e ação dissolutória do vínculo matrimo
nial. 

Estende ao empregado dom éstico a proteção da legislação de aci
de:1tes do trabalho. 

Acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n9 5 .108, de 21 de sete m
bro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

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

Dá nova redação ao caput do art. I \> da Lei n'! 6 .243, de 24 de 
setembro de 1975. 

Altel'a disposi tivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Alter a o ~ 3\> do art. 121 e o § 6\> do art. 129 do Código Penal 
(De creto-l ei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940). 

Acr escenta parágrafo ao art. 29 da Lei n<) 5.194, de 24 de dezem
bro de 1966. 

Altera artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil , e 
dá outras providências. 

Introduz alterações na Lei n\> 6 . 147, de 20 de novembro de 1974, 
para determinar a divul gação dos elementos que dão origem ao 
fator de reajustamento salarial. 

Dispõe sobre padrões a serem observados nos veículos de trans
porte coletivo. 

Estabelece que, quando o empregador deixar de depositar o 
FGTS, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
p leitear a devida indenização. 
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N'? Autor 

194/ 77 Nelson Carneiro 

195/77 Henrique de La 
Rocque 

196/77 Franco Montoro 

198/77 Nelson Carneiro 

200/ 77 Nelson Carneiro 

201177 Heitor Dias 

203/77 Nelson Carneiro 

206/77 Franco Montoro 

207/ 77 Italívio Coelho 

208/77 Nelson Carneiro 

209/77 Nelson Carnerio 

213/ 77 Vasconcelos Torres 

214/ 77 Nelson Carneiro 

216/77 Vasconcelos Torres 

217/77 Nelson Carneiro 

218/77 Orestes Quércia 

219/77 Nelson Carneiro 

220/77 Nelson Carneiro 

222/77 Italívio Coelho 

223/77 Nelson Carneiro 

224/ 77 Nelson Carneiro 

225/77 Vasconcelos Torres 

226/77 Vasconcelos Torres 

227 / 77 Franco Montoro 

Ementa 

Introduz alterações no artigo 791 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para conceder aos sindicatos poderes de representação, 
independentemente de mandato. 

Altera o art. I'! da Lei n'! 5.063, de 4 de julho de 1966. 

Estabelece multa de 10'/0 ao dia , sobre a importância devida, 
quando o banco depositário não liberar, em 10 dias , o FGTS. 

Introduz alteração no ~ I\> do art. 5\> da Lei n\> 3 .807, de 26 de 
agosto de 1960, para o fim de determinar a filiação previden
ciária obrigatória dos mini stros de confissão religiosa. 

Acrescenta dispositivos á Lei n\> 6 . 195, de 19 de dezembro de 
1974. 

Limita U cOIlit,rcio de livros a estabelecimentos especializados nu 
ramo , e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço". 

Permite a entrega de correspondência comercial por menores 
encaminhados às empresas por entidades de serviço social ou 
pelos Juízos de Menores . 

Assegura transferência de matrícula a universitário que, por mo
tivo de casamento, mudar de domicílio , e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 453 , da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

rntrodu~ alterações na Lei n'? 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

Fixa prazo-limite para o registro de diplomas de curso superior. 

Acrescenta dispositivo à Lei n'? 1 .046, de 2 de janeiro de 1950, 
que dispõe sobre a consignação em folha de pagamento . 

In stitui o seguro de vida obrigatório nas vendas de eletrodomés
ticos e vekulos automotores. 

Íntroduz moàii icação na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe so bre a proibição de financiar ou garantir a construção 
de edifbos de mais de seis andares pelas entidades integrantes 
do Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras providências. 

Acr escenta parágrafo ao artigo 5\> da Lei n\> 3.807, de 26 de 
::;gJsto de 195J (Lei Orgânica da Previdência Social). 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao art. 487 , da Co nsolidação das Leis do Tra
balh o. 

Dá nova redação à letra a, do item III, do parágrafo único, do 
art. 285, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre liquidação de saldo devedor em operações de fi
nanciamento. 

Proíbe pagamento de " royalties" por uso de marcas de indús
tria e comércio. 

Erige em monumento nacional o conjunto arquitetônico, imóvel 
e logradouros que especifica na localidade de Conservatória, 
Distrito do Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro. 

Elimina do Código Eleitoral injustificada discriminação contra 
o hanseniano. 
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NC? Autor 

228/ 77 Braga Júnior 

230/77 Nelson Carneiro 

231/77 Evelásio Vieira 

233/77 Nelson Carneiro 

235/77 Vasconcelos Torres 

238/ 77 Braga Júnior 

239/ 77 Nel son Carneiro 

245/ 77 Osires Teixeira 

246/77 Osires Teixeira 

248/77 Nelson Carneiro 

249/77 Vasconcelos Torres 

250/ 77 Vasconcelos Torres 

251/77 Vasconcelos Torres 

252/77 Vasconcelos Torres 

254/ 77 Vasconcelos Torres 

255/77 Franco Montoro 

256/ 77 Nelson Carneiro 

257 /7 '1 Nelson Carneiro 

259/77 Vasconcelos Torres 

260/77 Nelson Carneiro 

262/ 77 Nelson Carneiro 

264/ 77 Nelson Carneiro 

Ementa 

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

Reserva aos jornalistas profissionais (Decreto-lei n9 972, de 1969) 
o exercício das funções têcnicas que especifica. 

Complementa normas gerais sobre desportos, e dá outras provi
dências. 

Al tera a Lei n9 4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe sobre 
a legitimação adotiva. 

Determina a concessão de fêrias de 30 dias aos empregados cujo 
período aquisitivo se iniciou antes de 19 de maio de 1977. 

Dispõe sobre a transferência da sede da Centrais Elétricas do 
Norte S/ A. - ELETRONORTE - para Manaus, Estado do Ama
lonas. 

Introdm alterações na Lei nO 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
que "dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau
sados por veículos automotores de via terrestre ,ou por sua carga, 
a pessoas transportadas ou não" . 

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 Tra
balho, que dispõe sobre ausência de empregado ao serviço sem 
prejuízo do salário. 

Dispõe sobre regulamentação do exercício da profissão de psi
canalista clínico. 

Assegura ao empregado que rescindir o contrato de trabalho o 
direito à percepção de férias proporcionais, em qualquer hipótese. 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 146 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Assegura aos contribuintes do sistema previdenciário o direito 
à contagem do efetivo tempo de serviço, em qualquer hipótese, 
para efeito de aposentadoria. 

Faculta ao empregado rescindir o contrato de trabalho quando 
ocorrer alteração unilateral do mesmo por parte do empregador. 

Dá nova redação ao artigo 73 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a possibilidade legal de 
reclamarem em Juízo, adicionais de insalubridade e periculosi
dade, em benefício de seus associados , independentemente de 
outorga especial de poderes. 

Altera a redação do art. 69 da Lei nO 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. 

Acrescenta um parágrafo ao artigo 248 da Consolidação das Leis 
do Trabalho , para instituir rodízio em benefício do tripulante de 
embarcações quando realizada viagem de grande percurso. 

Dispõe sobre aposentadoria especial para telefonistas. 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho , para 
o fim de instituir o salário profissional. 

Proíbe considerar como receita das empresas públicas e socie
dades de economia mista os auxílios e subvenções, para o fim 
de participação dos respectivos dirigentes. 

Dá nova redação ao art. 687 do Código de Processo Civil. 
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N9 Autor 

265/ 77 Dirceu Cardoso 

267/ 77 Nelson Carneiro 

268/77 Osires Teixeira 

270/77 Osires Teixeira 

272/ 77 Nelson Carneiro 
273/ 77 elson Carneiro 

274/ 77 Osires Teixeira 

275/77 Osires Teixe ira 

276/77 Osires Teixeira 

2i7 / 77 Nelson Carneiro 

281 / 77 Braga Júnior 

282/77 Osires Teixeira 

283/ 77 Nel son Carneiro 

287/ 77 Vasconcelos Torres 

288/77 Dtto Lehmann 

290/ 77 Italívio Coelho 

291/77 Nelson Carneiro 

292/ 77 Nelson Carneiro 

294/ 77 Nel son Carneiro 

295/ 77 Vasconcelos Torres 

296/7 7 Vasconcelos Torres 

297/ 77 Nelson Carneiro 

298/77 ltalívio Coelho 

Ementa 

Concede ao fun cionário público , que exerça profissão liberal pelo 
regime da CLT, aposentadoria nos termos da Lei n9 1.711. 

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

Fixa obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais na televisão 
c dú ou 1ras providências. 

Dispõe sobre o financiamento de bolsas de estudo a estudantes de 
cursos de 2() Grau. 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Tr~ t a dc gr::!tuidade de registro civil de pessoas carentes de rc
cursos. 

Fixa valores às bolsas distribuídas pelo Programa Especial de 
Bolsas de Estudo (PEBE), e dá outras providências. 
Altera o parágrafo 1 () do art. 39 do Decreto-lei n9 389, de 26 
de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação judicia l 
de insalubridade e periculosidade" e dá outras providências. 
Institui o Dia Nacional da Pecuária. 

Altera a redação do ~ 69 do artigo 10 da Lei n9 5 .890, de 8 de 
junho de 1973, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a antecipação de férias escolares em coincidência 
com o período de realização do XI Campeonato Mundial de Fu
lebol. 

Acrescenta parágrafo ao art. 70 da Lei n9 5 . 108, de 21 de se
tembro de 1966. 

Acrescenta dispositivo ao art. 589 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Estende aos empregados domésticos o direito a férias anuais 
remuneradas de 30 (trinta) dias. 

Veda aos estabelecimentos bancários alterar, sem previa co
municação e divulgação, as normas de atendimento ao público. 

Al tera o caput do art. 28 do Decreto-lei n9 898, de 29 de setembro 
de 1969, que ··define os crimes contra a segurança nacional , a 
ordem po lítica e social, estabelece seu processo e julgamento, e 
clã outras providências. 

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

Dá nova red ação ao art. 546, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

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

Estende o direito ao repouso semanal remunerado aos empre
gados domésticos e comissionistas e determina a inclusão das 
horas extras, habitualmente prestadas, no cálculo da remunera
çáo devida durante o repouso semanal. 

Dá nova redação ao art. 12, letra c, da Lei n9 6 . 019, de 3 de 
janeiro de 1974. 

Acrescenta parágrafo ao art. 99 da Lei n9 5.107, de 13 de se
lembro de 1966, renumerado o atual parágrafo único para § ] () 

Al lera dispositivos da Lei n9 6.024, de 13 de março de 1974, 
que "dispõe sobre a intervenção e a liquidação extrajudicial de 
instituições financeiras, e dá outras providências". 
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NC? Autor 

300/ 77 Nelson Carneiro 

301/77 Vasconcelos Torres 

302 /77 Nelson Carneiro 

306 77 Nelson Carneiro 

002/78 Nelson Carneiro 

004/78 Henrique de La 
Rocque 

005/78 Nelson Carneiro 

009/78 Nelson Carneiro 

010/78 Nelson Carneiro 

013/78 Franco Montoro 

015/78 Franco Montoro 

016/ 78 Nelson Carneiro 

017/ 78 Vasconcelos Torres 

018/78 Nelson Carneiro 

020/78 Jarbas Passarinho 

021 / 78 Nelson Carneiro 

022/78 Nelson Carneiro 

025178 Ruy Santos 

028; 78 Vasconcelos Torres 

031 / 78 Vasconcelos Torres 

035/78 Franco Montoro 

039/78 Vasconcelos Torres 

041/78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Altera a Lei n<i 6 .091, de 15 de agosto de 1974, a fim de per
mitir ao eleitor inscrito no Distrito Federal , mas natural de 
outra Unidade Federada, votar nas eleições para o Congresso 
Nacional. 

Dá nova redação ao ~ 19, do art. 99 da Lei n9 5.890, de 1973. 

Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, para 
o fim de estabelecer o regime especial de férias aos tripulantes 
de unidades mercantes utiuizadas de barra afora. 

Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho . 

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

Altera dispositivos do Código de Processo Penal e do Código de 
Processo Penal Militar, e dá oturas providéncias. 

Dispõe so bre a obrigatoriedade da Língua Portuguesa nos casos 
que especifica, e dá outras providências. 

Torna obrigatório o ensino de Higiene e Segurança do Trabalho 
nos cursos de Primeiro Grau. 

Altera a redação do caput do art. 69, da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispce so bre a transmissão, por emissoras de rádio e televisão 
vinculadas á União, de programas de debates sobre problemas 
brasileiros e dá outras providências. 

Estende, sem limite de idade, os benefícios da previdências social 
a todos os que exerciam a atividade de empregado doméstico na 
data da publicação da Lei n9 5.859, de 11-12-72. 

Dispõe sobre o prazo de validade da carteira do INPS. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 69 da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966. 

Inclui na administração das Centrais de Abastecimento S/ A -
CEASAs, um representante dos produtores de cada Estado . 

[nstitui o " Dia do Conferente de Carga e Descarga dos Portos 
Naciona is" . 

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. 

[senta de contribuição previdênciária as Instituições de fin s fi
lantrópicos reconhecidas de utilidade pública , cujos diretores não 
percebem remuneração. 

Dá nova redação ao art. 649 e parágrafo primeiro da Consol i
dação das Leis do Trabalho. 

Determina o recoihimento do percentual previsto na legislação 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço sobre as quantias 
pagas a título de aviso prévio. 

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 Municípios que especifica e dá outras 
providências. 

Dá nova redação ao artigo 320 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Dá nova redação ao artigo 69, letra a, da Lei n9 6.024, de 13 de 
março de 1974. 
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N'? Autor Ementa 

042/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao artigo 62, letra b, da Consolidação das Lei3 
do Trabalho. 

043/78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao art. 150 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

044/78 Fausto Castelo·Branco Inclui disposições na Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito) exigindo estojo de emergência 
mêdica nos veículos e habilitação dos motoristas à prestação de 
primeiros socorros. 

046/78 Nelson Carneiro 

047/78 Nelson Carneiro 

048/78 Nelson Carneiro 

049/73 Nelson Carneiro 

051/78 Nelson Carneiro 

052/78 Franco Montoro 

053/ 78 Nelson Carneiro 

054/ 78 Franco Montoro 

056/78 Nelson Carneiro 

058/78 Nelson Carneiro 

059/78 Otto Lehmann 

060/ 78 Nelson Carneiro 

061/78 Vasconcelos Torres 

063/78 Vasconcelos Torres 

064/78 Vasconcelos Torres 

065/78 Vasconcelos Torres 

066/ 78 Vasconcelos Torres 

067/ 78 Vasconcelos Torres 

063/78 Vasconcelos Torres 

071/ 78 Nelson Carneiro 

Introduz alterações na Lei Orgânica da Previdência Social, para 
o fim de estender o direito ao auxílio 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 correspondência entre os 
valores das bolsas de estudo concedidas pelo MEC e os cursos 
que se destinam a cobrir. 

Acrescenta parágrafo único 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 depositado, a impor
tância que a empresa deverá pagar ao empregado, no caso de 
despedida sem justa causa. 
Introduz modificação na Lei Orgânica da Previdência Social 
(n9 3.807, de 26 de agosto de 1960). 

Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da complemen
tação da aposentadoria dos ferroviários . 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta § 69 ao artigo 13 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

Estabelece rito preferencial para a tramitação judicial dos pro
cessos que menciona. 

Modifica dispositivo da Lei n9 5.811, de 11 de outubro de 1972, 
que "dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas ati-
vidades de exploração, perfuração, produção e refinação de pe
tróleo, bem como no transporte de petróleo e seus derivados". 
Institui a filiação sindical obrigatória. 

Dá nova redação ao artigo 467 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Dá nova redação ao artigo 69 da Lei n9 5 . 107, de 13 de setem
bro de 1966. 

Dá nova redação à letra f do artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

Dá nova redação ao artigo 11 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 
Acrescenta parágrafo 39 ao artigo 29 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Acrescenta o item VII ao artigo 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Altera a redação do art. 545, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 
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N'? Autor 

072/78 Nelson Carneiro 

073/78 Lázaro Barboza 

074/78 Lázaro Barboza 

075/78 Vasconcelos Torres 

076/78 Vasconcelos Torres 

077/78 Vasconcelos Tor re3 

078/78 Nelson Carneiro 

086/78 Franco Montoro 

089/ 78 Otto Lehmann 

090/78 Nelson Carneiro 

091 /78 Franco Montoro 

092/78 Otto Lehmann 

093/78 Nelson Carneiro 

094/78 ltalívio Coelho 

095/78 Nelson Carneiro 

097/ 78 Braga Júnior 

099/78 Osires Teixeira 

100/ 78 Franco Montoro 

102/78 Italívio Coelho 

103/78 Nelson Carneiro 

110/78 Vasconcelos Torres 

111/78 Vasconcelos Torres 

112/78 Vasconcelos Torres 

113/ 78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Introduz alte ração no Código Nacional de Trânsito (Lei n9 5.108 , 
de 21 de se tembro de 1966). 

~dt era o artigo 79 do Código Eleitoral no que se refere à exclu
são do el eitor falecido . 

Altera a Lei dos Registros Públicos, a fim de determinar a co
m unicação da ocorrência de óbitos ao Juiz Eleitoral da respec
tiva Zona E ieitoral. 

Amplia a gratificação estabelecida pela Lei n9 4.090 , de 13 de 
j ulho de 1962. 

Dá nova r edação ao parágrafo 19, do artigo 791 , da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Dá nova r edação ~.o artigo 464 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Manda converter em dias de serviço as horas de trabalho extra
ordinário, para os fin s da previdência social. 

Restabelece a autonomia política do Município de Paulínea. 

Proíbe a emissão e o uso de carteiras, cêdulas e quaisquer outros 
disti ntivos de identificação que possam confundir seus portado
r es com au toridades ou servidores públicos e dá outras providên-
clas . 

Introduz alterações no vigente Código Penal (Decreto-lei n9 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 con cessão 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-Sidrolândia-Nioaque no PIa
no Nacional de Viação e dá outras providências . 

Dispõe sobre condições de saque de conta bancária vinculada ao 
Fun do de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispõe sobre a exploração de jogos de fortuna ou azar dentro 
dos limites da Zona Franca de Manaus. 

Altera o art. 10 da Lei n9 3 . 207 , de 18 de julho de 1975, acres
centando-lhe parágrafo único. 

Concede apo sentadoria especial aos artistas e aos Técnicos em 
espetáculos de diversões. 

Inclui a ligação rodoviária da BR-262 trecho Guaicurus- Caran
(lazal à BR-267-Porto Murtinho, no Plano Nacional de Viação e 
dá outras providências. 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 872, da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Restringe o uso de algemas na condução de presos, e dá outras 
providências. 

Acrescenta parágrafo 39 e dá nova redação ao artigo 224, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Assegura aos empregados e aos sindicatos o direito de requerer 
ao Ministério do Trabalho a alteração do quadro das atividades 
e operações insalubres. 

Dá nova redação ao parágrao 2<'> do artigo 59, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
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NO? Autor 

114/ 78 Vasconcelos Torres 

115/ 78 Vasconcelos Torres 

116/ 78 Vasconcelos Torres 

117/78 Vasconcelos Torres 

119/78 Vasconcelos Torres 

120/78 Vasconcelos Torres 

121/ 78 Vasconcelos Torres 

123/78 Orestes Quércia 

124/78 Nelson Carneiro 

125/ 78 Vasconcelos Torres 

126/ 78 Vasconcelos Torres 

127/78 Vasconcelos Torres 

129/78 Vasconcelos Torres 

130/78 Vasconcelos Torres 

131/78 Vasconcelos Torres 

133/ 78 Franco Montoro 

136/78 Mauro Benevides 

137/78 Franco Montoro 

141/78 Franco Montoro 

143/78 Franco Montoro 

146/ 78 Nelson Carneiro 

148/78 Vasconcelos Torres 

149/78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Assegura aos aposentados pelo sistema previdenciário uma ren
da mensal equivalente ao salário mínimo da respectiva região. 

Determina a incidência do adicional de periculosidade sobre a 
soldada base e a etapa do marítimo. 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 444, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dá nova redação aos artigos 799, 801 e 802 e respectivos pará
grafos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação a0 artigo 486 e seus parágrafos da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Acrescenta ao artigo 791, da Consolidação das Leis do Trabalho 
os parágrafos 39 e 49 

Acrescenta parágrafo 39 ao artigo 322, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Altera a redação do artigo 39, da Lei n9 5.859, de 11 de dezem
bro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado domés
tico. 

Dispõe sobre revogação do artigo 553, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Acrescenta parágrafo 49 ao artigo 71 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Dá nova redação ao parágrafo 29 do artigo 19 do Decreto-lei n9 
75, de 1966. 

Faculta ao empregado exigir, perante os órgãos da Justiça do 
Trabalho, a comprovação ou o cumprimento das obrigações de
correntes do PIS. 

Institui a gratificação por tempo de serviço. 

Dispõe sobre disciplina a ser observada na construção e explo
ração de estabelecimento de apoio nas rodovias federais. 

Institui a gratificação de assiduidade. 

Concede um abono salarial de emergência aos trabalhadores re
gidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e estabelece nor
mas para a recomposição do valor dos salários. 

Restabelece a vinculação da SUDENE à Presidência da Repú
blica. 

Concede aos empregados domésticos, período de férias igual ao 
dos demais empregados da Lei n\! 5.859, de 11 de dezembro de 
1972. 

Permite aos assalariados a utilização do FGTS para custeio de 
curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus de
pendentes. 

Estabelece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fi
xará, também, um piso salarial ou limite mínimo de remunera
ção para a categoria profissional, e dá outras providências. 

Acrescenta os parágrafos 19 e 29 ao artigo 467 da Consolidação 
das LeiS do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943. 

Dá nova redação ao caput do artigo 180 do Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União. 

Isenta da responsabilidade pelo pagamento das contribuições 
previdenciárias o proprietário ou dono de obra que perceber 
rem:.meração mensal até três salários mínimos. 
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NC? Autor 

151/78 Nelson Carneiro 

152/ 78 Benjamim Farah 

154/ 78 Nelson Carneiro 

155/78 Nelson Carneiro 

156/78 Nelson Carneiro 

160/78 Nelson Carneiro 

161/78 Nelson Carneiro 

162/ 78 Nelson Carneiro 

163/78 Nelson Carneiro 

166/78 Nelson Carneiro 

167/78 Nelson Carneiro 

168/78 ltalívio Coelho 

169/78 Vasconcelos Torres 

170/78 Vasconcelos Torres 

171/78 Vasconcelos Torres 

172/78 Vasconcelos Torres 

173/ 78 Vasconcelos Torres 

174/ 78 Vasconcelos Torres 

175/ 78 Vasconcelos Torres 

177/ 78 Vasconcelos Torres 

178/78 Vasconcelos Torres 

179/78 Vasconcelos Torres 

181/ 78 Vasconcelos Torres 

182/78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Modifica a redação do artigo 69 da Lei n9 5.107, de 13 de setem
bro de 1966, e dá outras providências. 

Garante aos servidores públicos federais optantes pelo regim e 
jurídico da CLT, a percepção cumulativa de mais de um benefí
cio de prestação continuada pelo mesmo sistema de previdência 
social. 

Instituti salário profissional para os diplomados em farmácia e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre o desconto em folha , em órgãos da Administração 
Pública Direta e Indireta. 

Introduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho, na 
parte referen te à suspensão e interrupção do contrato de tra
ba'ho. 

Manda aplicar o princípio da sucumbência nas decisões da Ju s
tiça 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 instituições crede!1-
ciadas a executar programas de Residência Mêdica. 

Introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
para o fim de estender o regime do Fundo de Garantia do Tem
po e Serviço a todos os empregados, cumulativamente com o ins
tituto da estabilidade, e dá outras providências. 

Modifica a redação do "caput" do art. 472 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Altera a redação do art. 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 salário, e dá ou
tras providências. 

Assegura salário mínimo profissional ao médico residente. 

Assegura a percepção do salário correspondente ao cargo de con
fiança ao empregado que o exercer durante cinco anos. 

Disciplina a atividade do motorista profissional que utiliza veí
culo automotor pertencente a terceiro. 

Dá nova redação aI) art. 192 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 
Disciplina a admissão nas escolas e centros de ensino mantidos 
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Acrescenta parágrafo 59 ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Assegura aos empregados domésticos todos os direitos previstos 
na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Proíbe a cobrança de taxa de inscrição nos concursos públicos. 

Assegura à empregada gestante o direito ao salário maternida
de em qualquer hipótese . 

Reglllamenta o exercício da profissão de Auditor Contábil, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao art. 853 da Consolidação das Leis do Tra· 
balho . 

Determina que o 13) salário incida sobre as gratificações pagas 
no ano em curso. 

- 116 -



N9 Autor 

H~3/78 Vasconcelos Torres 

H'4/78 Vasconcelos Torres 

185/ 78 Vasconcelos Torres 

186/78 Vasconcelos Torres 

187/78 Vasconcelos Torres 

189/ 78 Lázaro Barboza 

190/78 Vilela de Magalhães 

191/78 ltalivio Coelho 

193/78 Otto Lehmann 

203/78 Nelson Carneiro 

204/78 Otto Lehmann 

205/78 Nelson Carneiro 

206/78 Franco Montoro 

209/ 78 Nel son Carneiro 

210/78 Nelson Carneiro 

211 / 78 Vasconcelos Torres 

212/78 Vasconcelos Torres 

213/ 78 Osires Teixeira 

214/78 Osires Teixeira 

216/78 Nelson Carneiro 

217/ 78 Vasconcelos Torres 

218/78 Vasconcelos Torres 

219/78 Vasconcelos Torres 

220/ 78 Vasconcelos Torres 

221/78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dá nova redação ao art. 29 e seus parágrafos da Lei n9 5.584, 
de junho de 1970. 

Dá nova redação ao art. 852 da Consolidação das Leis do Tra
;,alho. 

Dá nova redação ao parágrafo 19 do art. 843, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao parágrafo 29 do art. 843 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre emissão de passagens para ônibus intermunicipais, 
interestaduais e internacionais. 

Introduz alterações na Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
que instituiu o Programa de Garantias de Atividade Agropecuá
ria e dá outras providências. 

Regula o funcionamento de classes de aulas nos cursos de 10 e 
29 Graus e nos cursos pré-universitários. 

Aplica aos empregados domésticos as disposições constantes da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera a redação dos arts . 49, 32 e 34 e do inciso 1Il do § 29 
d :J art. 40, todos da Lei n<? 6 . 515, de 26 de dezembro de 1977. 

Isenta de contribuição previdenciária, como empregador, os Sin
dicatos, na forma que especifica. 

Altera a redação dos nOS III e IV do art. 38 da Lei n9 4.726, 
de 13 de julho de 1965. 

Institui o adicional por tempo de serviço a ser pago aos traba
lhadores em geral, na forma e condições que especifica. 

Assegura aos assalariados a contagem do tempo de serviço pres
t.ado no meio rural. 

Dispõe sobre aposentadoria especial para os motoristas profis
sionais. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 6.179, de 11 de dezembro de 
1974, que " dispõe sobre amparo previdenciário aos maiores de 
setenta anos e aos inválidos". 

Cria condições à instituição de loterias municipais. 

Proíbe a cobrança de taxa de estacionamento nos casos que es
pe cifica. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade 
Federal do Sudoeste Goiano e dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Faculdade de Medicina 
de Anápolis, vinculada à Universidade Federal de Goiás. 

Dispõe sobre a preferência dos créditos trabalhistas nas falências 
ou liquidações das empresas, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de programação própria nas 
emissoras de rádio e televisão. 

Assegura ao motorista profissional autônomo o direito à cobran
ça de um adicional sobre a tarifa durante o mês de dezembro. 

Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 844 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao artigo 836 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Acrescenta parágrafo 39 ao artigo 851 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
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N'? Autor 

222/ 78 Vasconcelos Torres 

223/78 Nelson Carneiro 

224/78 ltalívio Coelho 

226/ 78 F ranco 1\'1ontol"o 

227/ 78 Nel son Carneiro 

229/78 Olto Lehmann 

230/78 Nelson Carneiro 

232/78 Nelson Carneiro 

233/78 Nelson Carneiro 

235/78 Nelson Carneiro 

237/78 Nelson Carneiro 

238/ 78 Nelson Carneiro 

240/ 78 Nelson Carneiro 

241/78 Vasconcelos Torres 

242/78 Vasconcelos Torres 

243/78 Vasconcelos Torres 

244/78 Benjamim Farah 

246/78 Mauro Benevides 

247 /78 Franco Montoro 

249/78 Nelson Carneiro 

250/78 Nelson Carneiro 

251/78 Nelson Carneiro 

Ementa 

Dispõe sobre a aposentadoria do Diplomata. 

Institui o adicional por tempo de serviço para os trabalhadores 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho . 

Altera o Decreto-lei nÇ> 201 , de 27 de fevereiro de 1967, que "dis
põe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá 
outras providências". 

Promove reajustamento de benefícios previdenciários, restaura 
proporcionalidade entre tetos para contribuição e dá outras pro
vidências. 

Institui salário adicional para os trabalhadores que prestam ser
viços sob as condições que especifica e dá outras providências. 

Altera o art. 237 da Lei nÇ> 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil. 

Modifica a redação do ~ 1 Ç> do artigo 461 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Acrescenta parágrafo ao art. 841 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

A.crescenta parágrafo ao ar tigo 1 Ç> da Lei nÇ> 4.090, de 13 de 
julho de 1962, que institui a gratificação de Natal para os tr3-
balhadores. 

Estabelece normas para o financi amento de habitações populares 
pelo Banco Nacional da Habitação. 

Altera dispositivo da Lei nÇ> 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdência Social), para o fim de assegurar remu
neração integral, na forma que especifica, ao trabalhador em 
gozo de auxílio-doença. 

Introduz alteração na Consolidação das Leis do Trabalho, para 
o fim de assegurar direito a férias proporcionais aos empregados 
q ue pedirem demissão, com menos de um ano de serviço . 

Dispõe sobre o enquadramento previdenciário dos filhos mai~
r es dos empregados rurais , opcionalmente, por um ou outro re
gime aplicável ao meio rural. 

Assegura aos empregados o direito aos aumentos e demais van
tagens concedidas à categoria durante o período de férias. 

Dispõe sobre a apresentação de cópia autenticada de documento 
p ,'t b·ico ou par ticular a órgão da administração direta ou indi
rela . 

Dispõe sobre a denúncia de tratados, convenções e demais atos 
internacionais ratificados pelo Brasil. 

Dispõe sobre a inadimplência de empresa administradora de Con
sórcio, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial para os motoristas profi ~ 
sionais. 

Assegura a~ empregado despedido indenização integral pelo 
tempo de serviço . 

Modifica a redação do art. 2Ç> da Lei n9 4.266, de 3 de outubro 
de 1963, que instituiu o salário-família. 

Acrescenta parágrafo ao art. 477 da Consolidação das Leis do 
TrZ!b 3I ho. 

Altera a r edação do parágrafo único do art. 566, da Consolidação 
das Leis do Trabalho . 
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NC? Autor 

253/ 78 Nelson Carneiro 

254/78 Nelson Carneiro 

255/78 Vasconcelos Torres 

256/78 Vasconcelos Torres 

257/78 Vasconcelos Torres 

259/78 Franco Montoro 

261/ 78 OUo Lehmann 

262/78 Nelson Carneiro 

263/ 78 Nelson Carneiro 

264/ 78 Nelson Carneiro 

265/78 Nelson Carneiro 

266/78 Nelson Carneiro 

268/78 Mauro Benevides 

269/78 Nelson Carneiro 

270/78 Nelson Carneiro 

271/78 Nelson Carneiro 

273/78 Nelson Carneiro 

274/ 78 Nelson Carneiro 

275/78 Nelson Carneiro 

276/ 78 Nelson Carneiro 

277/78 Nelson Carneiro 

280/78 Vasconcelos Torres 

281/78 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Altera a Lei n<! 4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe sobre 
a legitimidade adotiva. 

Introduz alterações na Lei n<! 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1 <! da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao § 2<! do artigo 238 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Assegura ao trabalhador o direito de perceber o dobro da re
muneração durante o período de férias. 

Assegura ao empregado que, após completar o tempo para apo
sen tadoria, continuar em atividade o pagamento de pecúlio cor
respondente à soma das contribuições pagas após o cumprimento 
do prazo. 

Dá nova redação ao art. 660 do Decreto-lei n<! 3.689, de 11 de 
dezembro de 1941 (Código de Processo Penal). 

Regulamenta o exercício da profissão de Desenhista, e dá outras 
providências. 

Modifi ca a redação do § 1<! do artigo 477 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Acrescenta § 3<! ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Tra
balho, com redação que lhe deu a Lei n9 6.514, de 22 de dezem
bro de 1977. 

Modifica o artigo 166 da Consolidação das Leis do Trabalho, com 
redação introduzida pela Lei n<! 6.514, de 22 de dezembro de 
1977. 

Autoriza o pagamento do amparo previdenciário aos segurados 
que mantenham dependentes inválidos. 

Altera a redação do art. 5<! da Lei n<! 3.692, de 15 de dezembro 
de 1959, que instituiu a Superintendência do Desenvolvimento 
do Nordeste. 

Institui o salário mínimo profissional para os trabalhadores na 
co nstrução civil, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o direito a adicional de periculosidade, no percen
tual e à categoria que especifica. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 360 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Modifica a redação de dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Modifica e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Altera a redação do caput do art. 392, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Acrescenta § 3<! ao art. 401 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Concede ao trabalhador um dia útil de folga, por mês, para tra
tar de interesses particulares. 

Altera a redação dos arts. 5<! e 7<! da Lei n<! 3.373, de 12 de 
março de 1958. 
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NC? Autor 

282/78 Vasconcelos Torres 

283/78 Vasconcelos Torres 

284/ 78 Vasconcelos Torres 

287/ 78 Nelson Carneiro 

288/78 Nelson Carneiro 

289/78 Nelson Carneiro 

290/ 78 Nelson Carneiro 

291/78 Nelson Carneiro 

292/78 Nelson Carneiro 

293/78 Nelson Carneiro 

294/ 78 Nelson Carneiro 

295/78 Nelson Carneiro 

300/78 Henrique de La 
Rocque 

302/78 Catette Pinheiro 

304/78 Mauro Benevides 

305/ 78 Franco Montoro 

306/ 78 José Sarney 

308/78 Vasconcelos Torres 

309/78 Vasconcelos Torres 

310/ 78 Vasconcelos Torres 

311 / 78 Nelson Carneiro 

312/78 Nelson Carneiro 
313/ 78 Nélson Carneiro 

Ementa 

Dispõe sobre a concessão de licença especial remunerada de seis 
meses, pelos empregadores, a todos os empregados com dez anos 
de serviço ininterrupto às mesmas empresas, com todos os di
reitos e vantagens, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a inclusão de Adido Agrícola em representações 
diplomáticas do País. 

Dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos 
trabalhadores na construção civil. 

Introduz alteração no vigente Código de Processo Civil (Lei n9 
5. 869, de 11 de janeiro de 1973). 

Ac rescenta 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. 
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho , para 
o fim de estabelecer novos critérios de fixação de salário mínimo 
e sua vigência . 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Modifica a redação do § 19 do art. 39 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 

Dispõe sobre a aplicação das normas do Decreto-lei n9 1 .325, 
de 26 de abril de 1974, aos funcionários públicos aposentados 
com fundamento na legislação de Previdência Social. 

Altera a redação do § 69 do art. 39 da Lei n9 5.890, de 3 de 
junho de 1973. 

Revoga o art. 59 da Lei nQ 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
altera a legislação de previdência social, e dá outras providên
cias. 

Acrescenta um inciso ao art. 69 da Lei n9 5.764, de 16 de de
zembro de 1971. 

Altera a redação do § 19 do art. 19 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. 

Introduz alterações na Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, 
que "dispõe sobre reajustamento coletivo de salário das catego
rias profissionais". 

Extingue limites de idade para filiação ao INPS e suprime perío
do de carência em favor do trabalhador rural. 

Considera dedutíveis da renda bruta, para efeito da não inci
dência do Imposto de Renda, os proventos de servidores públicos 
e benefícios de aposentadoria de segurados da previdência social. 

Declara de utilidade pública a Associação dos Colaboradores d ) 
Hospital Universitário Antônio Pedro, de Niterói. 
Estipula requisitos para promoção no Grupo Diplomacia. 

Dispõe sobre incorporação de gratificação adicional por tempo 
de serviço nos proventos de aposentadoria. 

Introduz alteração na Lei nQ 4 .591, de 16 de dezembro de 1964, 
que "dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpora
ções imobiliárias" . 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Modifica a redação do § 29 do artigo 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
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N° Autor 

314/78 Nelson Carneiro 

315 / 78 Nelson Carneiro 

316/ 78 Nelson Carneiro 

317/78 Nelson Carneiro 

318/78 Nelso n Carneiro 

319/ 78 Nelson Carneiro 

321 /78 Vasconcelos Torres 

323/78 Vasconcelos Torres 

324/78 Vasconcelos Torres 

326/78 Milton Cabral 

327/78 Braga Júnior 

328/ 78 ltalívio Coelho 

332/78 Vilela de Magalhães 

333/78 ltalívio Coelho 

341/78 Gilvan Rocha 

353 / 78 Virgílio Távora 

Ementa 

Introduz parágrafo único ao artigo 86 da Lei nl? 4.215, de 27 de 
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados). 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 19 da Lei nO 5. 107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço . 

Altera e acrescenta dispositivo à Lei nl? 5. 108, de 21 de setem
bro de 1966, que instituiu o Código Nacional de Trânsito . 

Institui o salári o mínimo profissional dos Contabilistas. 

Altera e acrescenta dispos itivo na Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Torna obrigatório o forne cimento regular de extrato das contas 
vinculadas, instituídas pela Lei nO 5.107, de 13 de se tem bro de 
1966, pelos Bancos depositários. 

Altera disposição sobre aposentadoria especial do trabalhador. 

Considera músico trabalhador autônomo , independentemente do 
exercício da atividad-e remunerada. 

Inclui a categoria profissional de Engenheiro Geólogo nas ativi
dades compreendidas no Código 2.1.1, Engenharia, do quadro 
que classifica as atividades profissionais segundo os agentes 
nocivos. 

Dispõe sobre a aplicação e recursos do Plano Habitacional na 
aquisição de imóveis destinados a locação. 

Institui o Dia do Alfabetizador, e dá outras providências. 

Considera integrantes do salário, para efeito de pagamento do 
repouso semanal remunerado, as horas extras habituais. 

Altera dispositivos do Decreto-lei nl? 236, de 28 de fevereiro de 
1967, que complementou e modificou o Código Brasileiro de Te
lecomunicações . 

. Altera disposições da Lei nO 6.091 , de 15 de agosto de 1974. 

Veda a fabricação, comercialização e utilização do mu - Dis
positivo Intra-Uterino. 

Regula a incidência do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza sobre os ganhos de capital, acréscimos patri
moniais decorrentes de alienação a título oneroso e de sucessão 
mortis causa, e dá outras providências. 

e) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos de Lei do Senado: 

Total dos Projetos .. . ...... ..... .... ..... .. . .. . ..... .... .. . . . . ... .. . . .. . 596 
Sendo: 

oriundos de sessões legislativas anteriores ..... .. . . .. ... . ... . . .......... . . 222 
recebidos nesta sessão legislativa . ... .. ............. . ....... .. .. . . . . . .. . .. 374 

Aprovados e enviados à sanção .... . .. ...... . . . . . . . ....... ... ... . . ... . .. . . .. . 11 
Sendo: 

de sessões legislativas anteriores . ... ... .. ... ..... . . . . . . . .... . . . . . ... .... . 1 
desta sessão legislativa .......... ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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..... provados e enviados à Câmara . .. ..... . ... .. .... . ... . 57 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores ...... . ........ . .......... . ... ..... .. .. . . 25 
desta sessão legislativa . .... . . . . ....... .. .... . . .. ..... . ... . . . . .. ..... . . .. 32 

Rejeitados ... . .. ... . ....... . ... ... .... . .. . .. . . . .. . .... . . .. .... ... .. .... .. . . . 80 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores ....... .. . ..... .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . . .. 36 
desta sessão legislativa . .......... . .... . .... . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Retirados pelo Autor ... ................ ....... ......... .. .. .. . .. .... .. . .... . 13 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores .. .. . .. . ... . . .. ... ... ... . . .. .... . . ... .... 1 
desta sessão legislativa . . ........... . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Prej udicados 

Sendo: 

9 

de sessões legislativas anteriores . . ..... . . . . . . . ........ . .... . . .... . .. ..... 8 
desta sessão legislativa . ......... . ....... . . .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Em andamento (inclusive sobrestados) 

Sendo: 

395 

de sessões legislativas anteriores . .. ... . ....... .. ..... . . . ..... . .... .. . .... 120 
desta sessão legislativa .. ..... ..... .. . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 275 

Aguardando decisão sobre arquivamento . . . .. .. ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

II - Emendados pela Câmara .. .. . .. . ...... .... ... . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1II - Arquivados definitivamente ...... . . .... ... . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . . ... . . 558 
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NC? 
SF CO 

039/ 55 1.481/51 

333/ 56 3.311/ 53 

106/ 65 182/63 

106/ 66 314/ 63 

192/ 66 3.746/ 66 

070/ 68 576/67 

009/ 69 2.503/ 65 

016/70 333/ 67 

037/ 71 165/ 67 

030/ 72 549/72 

108/73 1.430/73 

003/73 845/ 72 

004/ 74 1.745/ 74 

040/74 430/ 71 

064/ 74 1.480/ 73 

D.5 . 2 - PROJETOS DE LEI DA CÂMARA 

a) DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Ementa 

Altera disposições do Decreto-lei n\> 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, 
alínea b, n\> 3, do E3tatuto dos Militares (Dec re-
to-lei nO 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 
Janeiro e à Biblioteca da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, e dá outras providências. 

Altera a redação do art. 17 do Decreto n\> 2.681 , 
de 7 de dezembro de 1912. que regula a respon-
sabilidade civil das estradas de ferro. 

Altera o inciso II do art. 134 e o art. 141 do CÓ-
digo Civil. 

Dá nova redação ao art. 1.061 do Código Civil 
Brasileiro - Lei n\> 3.071, de I'! de janeiro de 
1916. 

Dá nova redação ao art. I'! da Lei n\> 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. 

Dá denominação de "Rodovia Presidente Médici" 
à BR-210 (Perimetral Norte). 

Regula os contratos para gravação e comerciali-
zação de discos musicais . 

Concede pensão especial vitalícia a Djanira de 
Oliveira Lângaro. 

Dispõe sobre o cancelamento de protesto nos tí
tulos de crédito, e dá outras providências. 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal 
(Decreto-lei n\> 3.689, de 3 de outubro de 1941), 
e dá outras providências. 
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Resultado 

Prejudicado 
(Art. 369, letra a do RI) 

Prejudicado 
(Art. 369, letra a do RI) 

Prejudicado 
(Art. 369, letra a do RI) 

Em tramitação 

Rejeitado 
( ~ I\> do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(~ 1 \> do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(§ I\> do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(~ I'! do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(~ I\> do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(~ 1'! do art. 368 do RI) 

Rejeitado 

Â Câmara com Emenda 

À Sanção 
Lei n'! 622, de 23-3-79 

Rejeitado 
(§ 1 \> do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(§ 1 \> do art. 368 do RI) 



N'-' 
SF CD 

170/74 1 254/73 

010/75 1.201/73 

013/ 75 1.829/ 74 

022/75 1469/73 

025/75 597 / 72 

026/75 2 .090 /74 

030/75 1317/73 

043/75 973/ 72 

044/75 1.718/ 73 

054/75 108/71 

063/ 75 871 / 72 

076/75 l. 339/ 68 

078/ 75 891 / 75 

086/75 207/75 

087/75 51/75 

111/ 75 425/75 

115/75 1411/73 

002/76 983/ 63 

003/76 101/ 71 

Ementa 

Dispõe sobre o exercício da profissão de moto
rista de táxis, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 368 da Lei n9 3.071 , 
de 19 de janeiro de 1916 (Código Civil). 

Dispõe sobre Curso de Agropecuária , ministrado 
pelo Centro de Treinamento de Trabalhadores 
Rurais, situado junto à Estação Experimental de 
Sertãozinho, no Município de Patos de Minas, 
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

Torna obrigatória a venda avulsa de peças e aces
sórios destinados à reparação de veículos auto
motores. 

Altera a redação dos arts. 69 e 23 do Código de 
Processo Penal. 

Declara Pedro Américo, Patrono Histórico da Pin
tura Clássica no Brasil e Cândido Portinari, Pa
trono da Pintura Moderna Brasileira . 

Dá nova redação ao art. 1 . 215 do Código de 
Processo Civil (Lei n9 5 .869, de 11 de janeiro 
de 1973). 

Prevê dístico emulativo para eliminação das em
balagens de comercialização final , inservíveis 
após sua utilização. 
Revoga a Lei n9 4 . 611, de 2 de abril de 1965, que 
modifica as normas processuais dos crimes previs
tos nos artigos 121, § 39, e 129, § 69, do Código 
Penal. 
Acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 4.737, 
de 15 de julho de 1965, que institui o Código 
Eleitoral. 
Dispõe sobre a rem uneração dos profissionais di
plomados em Direito. 

Disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras 
providências. 

Dá nova redação ao § 39 do art. 67 da Lei n9 
5.682, de 21 de julho de 1971 . 
Altera a redação do § 29 do art. 26 do Decreto
lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe 
sobre desapropriações por utilidade pública. 

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

Normaliza o crescimento de cidades com popula
lação superior a 200 mil habitantes, e determina 
outras 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 
ônibus no transporte de passageiros. 
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Resultado 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(§ 1\' do art. 368 do RI) 

Rej eitado 
(~ 19 do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(~ 19 do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 
(§ 1\' do art. 368 do RI) 

À Câmara com Emenda 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
( ~ 19 do art. 368 do RI) 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

À Câmara 
Lei n 9 6 . 664, de 26-6-79 
Veto Parcial 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 
Em Tramitação 

À Câmara com Emenda 

Rejeitado 
(§ 19 do art. 368 do RI) 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Rejeitado 



NC;> 
Ementa Resultado SF CO 

005/76 448/75 Institui o Plano Nacional de Moradia , PLAMO, À Câmara com Emenda 
para as populações com renda familiar até 5 (cin-
co) salários mínimos regionais, e determina ou-
tras providências. 

015/76 76/75 Introduz alterações na Consolidação das Leis do Em Tramitação 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<? 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

017/76 75/75 Acrescenta parágrafos ao art. 822 da Lei n9 5.869, Rejeitado 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo 
Civil. 

028/76 279/ 75 Dispõe sobre o trabalho em laboratórios químicos Rejeitado 
e farmacêuticos que manipulam hormônios. (~ 1 <? do art. 368 do RI) 

035/76 453/75 Altera a redação do § 29 do art. 26 do Decreto- Em Tramitação 
lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941 (Lei de desa-
propriaçii.o por utilidade pública). 

050/76 1.199/ 73 Assegura ao pequeno proprietário rural o direito Rejeitado 
de opção em matéria de enquadramento sindical , (~ 19 do art. 368 do RI) 
e dá outras providências. 

051/76 1. 214/ 75 Dispõe sobre a fabricação de detergentes não- Em Trantitação 
biodegradáveis, nas condições que especifica. 

053/76 1.294/75 Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de Rejeitado 
plants de engarrafamento de gás liquefeito de pe- (~ 19 do art. 368 do RI) 
tróleo, nos casos que especifica, e dá outras pro-
vidências. 

055/76 322/75 Modifica dispositivo da Lei n<? 4 . 137, de 10 de se- Rejeitado 
tembro de 1962, que regula a repressão ao abuso (§ 1 <? do art. 368 do RI) 
do poder econômico. 

060/76 751/75 Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n9 5.890, Rejeitado 
de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação de 
previdência social. 

065/ 76 1.066/ 75 Dispõe sobre causa de especial aumento de pena, À Câmara com Emendas 
quanto aos crimes contra a Administração Públi-
ca, praticados por ocupantes de cargos em comis-
são da administração direta e indireta, regula a 
forma de seu procedimento, e dá outras provi-
dências. 

071/76 1.315/75 Introduz acréscimos e modificações na Lei dos Rejeitado 
Registros Públicos. 

078/76 502/75 Inclui programa de melhoria de condições de ha- À Câmara com Emendas 
bitabilidade dos trabalhadores nos projetos de fi-
nanciamentos agropecuários. 

081/ 76 443/75 Estende o salário-família criado pelo artigo 29 da Rejeitado 
Lei n9 5 .559, de 11 de dezembro de 1968, aos her-
deiros de segurado falecido no gozo da aposenta-
doria por invalidez. 

083/ 76 780/75 Dá nova redação aos artigos 19 e 29 da Lei n.9 Rejeitado 
2.573, de 15 de agosto de 1955, que institui o sa- (~ 19 do art. 368 do RI) 
lário adicional de periculosidade, e dá outras pro-
vidências. 

085/76 1.194/75 Dispõe sobre pensões a dependentes de servidor Em Tramitação 
público falecido no gozo de dupla aposentadoria. 
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N9 
SF CO Ementa Resultado 

088/76 1.106/ 75 Dá nova redação aos § § 39 e 49 do art. 29 da Lei 
n9 5 .584, de 26 de junho de 1970, que dispõe so
bre normas de Direito Processual do Trabalho , 

Sobrestado 

altera dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho disciplina a concessão e prestação de 
assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e 
dá outras providências. 

097/ 76 2.174/ 76 Altera dispositivos da Lei n9 5.692, de 11 de 
agosto de 1971. que fixa Diretrizes e Bases para 
o Ensino de 19 e 29 Graus. 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

098/76 369/ 71 Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei n.9 3 .365, 
de 21 de junho de 1941 , que dispõe sobre desa-

Em Tramitação 

propriações por utilidade pública. 

003/77 521/ 71 Cria exigências para o registro civil das entida
des de assistência ao menor. 

A Sanção 
Veto Total 

012/77 1.203/ 73 Acrescenta inciso ao art. 87 da Lei n9 4.215, de 
27 de abril de 1963, que "dispõe sobre o Esta-

Em Tramitação 

tuto da Ordem dos Advogados do Brasil" . 

013/77 105/75 Acrescenta parágrafo único ao art. 89 da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço). 

Rejeitado 

014/ 77 

015/ 77 

021/77 

022/77 

023/77 

(Art. 278 do RI) 

361/75 Altera a redação do art. 706 do Código de Proces- Rejeitado 
so Civil. 

741/72 Acresce a alínea i ao art. 39 da Lei n9 4.898, de À Sanção 
9 de dezembro de 1965, que "regula o direito de Lei n9 6.657, de 5-6-79 
representação e o processo de responsabilidade 
administrativa civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade" . 

880/75 Dispõe sobre o comércio de armas de fogo , e dá Rejeitado 
outras providências. 

382/75 Acrescenta parágrafos ao art. 766 do Decreto-lei Em Tramitação 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

996/75 Altera a redação do art. 147 do Decreto-lei n9 Em Tramitação 
5 .452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

028/ 77 1 .100/75 Altera a redação do caput do art. 687 da Lei Em Tramitação 
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

030/ 77 1 .018/75 

031 /77 240/75 

032/77 1 .302/75 

036/ 77 82/75 

Processo Civil). 

Estabelece critério especial de recolhimento do 
Imposto 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 
determina 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. 
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Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Em Tramitação 



N~ 

SF CD 

039/77 350/75 

040/ 77 2.155/ 76 

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 

063/ 77 1.212/ 75 

064/ 77 1.161/ 75 

067/ 77 1.885/ 76 

069/ 77 1.915/76 

Ementa 

Dá nova redação ao ~ 2<? do art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que trata do empre
gado eleito para o cargo de administração sindi
calou 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. 

Dá nova redação ao caput do art. 10 da Lei 
11(.) 5 .889, de e de junho de 1973, que "estatui nor
mas reguladoras do trabalho rural , e dá outras 
providências" . 

Altera a redação da letra a do art. 3<? da Lei 
n<? 4 . 769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Técnico de Ad
ministração. 

Acrescenta parágrafo ao art. 49 da Lei n<? 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas 
para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados. 

Dá nova redação ao art. 4<? 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 máximos permissíveis de sons e 
ruídos produzidos por veículos automotores, re
gula a fabricação e o uso de acessórios que es
pecifica, e dá 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 dá outras providên
cias. 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n<? 911 , de 
19 de outubro de 1969, que "altera a redação do 
art. 66 da Lei n<? 4.728, de 14 de julho de 1965, 
estabelece normas de processo sobre alienação fi
duciária, e dá outras providências. 

Altera o Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, incluin
do a ligação ferroviária Guarapuava-Prudentó
polis-Ipiranga_ 

Exige a inscrição do CPF e do RG dos devedores, 
nos títulos de crédito que especifica, e dá outras 
providências. 

Estabelece prazo para andamento e solução dos 
documentos de qualquer natureza protocolados 
nas repartições públicas federais . 
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Resultado 

A Sanção 
Veto Total 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

À Sanção 
Lei n<? 6.654, de 30-5-79 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

A Sanção 
Lei n<? 6.624, de 23-3-79 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 



NC;> 
SF CD 

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 

083/77 3 . 110/76 

086/ 77 877/ 75 

088/ 77 2.978/ 76 

090/ 77 2 .236/ 76 

096/76 958/75 

104/77 2 . 793/ 76 

111/ 77 286 / 75 

121/ 77 3.062/76 

122/77 1. 912/74 

123/ 77 739/ 72 

Ementa 

Veda a exibição de cartaz cinematográfico que 
não seja criado, produzido e impresso por bra
sileiro 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 obrigato
riedade de computar horas extras nos pagamen
tos de féria s e 139 salário devidos ao trabalhador. 

Isen ta de custas os atos praticados no Juizado 
de Menores, independentemente de comprova
ção de pobreza das partes. 

Acrescenta parágrafo ao art. 323 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei nl;> 5.452, de 11;> de maio de 1943. 

Atribui à TELEBRÁS ou às suas subsidiárias a 
incumbência de elaborar as listas tel efônicas. 

Disciplina o cancelamento do protesto de títulos 
cambiais, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafos aos arts . 31;> e 91;>, e altera 
a redação do art. 10, da Lei nl;> 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 ter
restre . 

Altera a redação do art. 17 da Lei n l;> 4 . 591, de 
16 de dezembro de 1964. 

Institui seguro obrigatório nas garagens e esta
cionamentos pagos. 

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Lei nl;> 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", instituin
do matéria obrigatória. 

Altera dispositivos da Lei nl;> 4 .829, de 5 de no
vembro de 1965, e do Decreto-lei nl;> 914 , de 7 
de outubro de 1969. 
Acrescenta dispositivo ao art. 10, da Lei n9 5 . 107, 
de 13 de setembro de 1966, que dispõe sobre o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . 

Dispõe sobre a substituição de certificado de es
colaridade pelo Título de eleitor, nos casos de 
admissão em emprego. 

Altera disposições da Lei n9 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que "aprova o Plano Nacional 
de Viação, e dá outras providências". 

Altera a redação da alínea d do inciso I do art. 
40 da Lei n9 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, 
que " regula a liberdade de manifestação do pen
samento e da informação". 

Transforma os débitos dos estabelecimentos de 
ensino, junto ao INPS, em bolsas de estudo, e 
dá outras providências. 
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Resultado 

À Sanção 
Lei nO 6.633 , de 28-4-79 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Em Tramitação 

À Câmara 
Lei nl;> 6 .690, de 25-9-79 

Em Tramitação 

À Câmara 
Lei nl;> 6.709, de 13-10-79 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

À Sanção 
Lei nl;> 6 .625, de 23-3-79 

Em Trami tação 

Rej eitado 

Em Tramitação 

À Sanção 
Lei nl;> 6 . 630, de 16-4-79 

À Sanção 
Lei nl;> 6 .640, de 8-5-79 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 



N~ 

SF CD 

125/ 77 536/75 

Ementa 

Altera dispositivos da Lei n'! 5 . 107, de 13 de se
tembro de 1966, permitindo que o empregado 
optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, utilize sua conta vinculada para 
pagamento de prestações da casa própria. 

Resultado 

A Sanção 
Lei n'! 6.765, de 18-12-79 

135/77 4 .458/ 77 Dispõe sobre a complementação de obras e ser- Em Tramitação 
viços de engenharia já licitados. 

140/77 2.664/76 Introduz alterações na Lei n'! 6.015, de 31-12-73, Rejeitado 
que "dispõe sobre os Registros Públicos, e dá 
outras providências". 

141/77 1.068/75 Dispõe sobre o trabalho do excepcional nas Ofi- Em Tramitação 
cinas Protegidas e em trabalho competitivo. 

143/77 3.938/77 Estende às prefeituras municipais os benefícios Rejeitado 
do crédito rural, institucionalizado pela Lei n'! 
4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá outras 
providências. 

007/78 1.572/75 Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Rejeitado 
Trabalho. 

008/78 2.329/76 Introduz alterações na Lei dos Registros Públi- A Sanção 

010/78 954/75 

011/78 2.229/76 

014/78 1 . 266/73 

015/78 2 .530/76 

016/ 78 123/ 71 

017/78 203/ 75 

019/78 838/75 

020/ 78 1.725/73 

021/78 125/75 

022/78 247/75 

cos, quanto às escrituras e partilhas, lavradas ou Lei n'! 6 .688, de 17-9-79 
homologadas na vigência do Decreto n'! 4.857 , de 
9 de novembro de 1939. 

Reabre os prazos para requerimento de registro 
de psicólogo. 

Dispõe sobre estágio ocupacional para o menor 
carenciado. 

Dispõe sobre a sistematização da legislação em 
vigor, na forma que indica, e dá outras provi
dências. 
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 Serra-Ivorá-Fa
chinal do Soturno-Dona Francisca. 

Dispõe sobre a profissão de Técnico em Prótese 
Dentária e determina outras providências. 

Proíbe a cobrança ao adquirente de casa própria, 
por intermédio do Sistema Financeiro da Habita
ção, de obras de equipamento comunitário e de 
infra-estrutura urbana. 

Define as infrações penais relativas à circulação 
de veículos, regula o respectivo processo e jul
gamento, e dá outras providências. 

Dispõe sobre as empresas de transporte rodoviá
rio de carga ou de passageiros, e dá outras pro
vidências. 

In trod uz modificações no Decreto-lei n'! 201, de 
27 de fevereiro de 1967, que "dispõe sobre a 
responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e 
dá outras providências". 
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Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 

A Sanção 
Lei n'! 6.710, de 5-11-79 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 



N9 
SF CO 

023/78 126/ 75 

024/78 287/75 

025/78 1.626/75 

026/78 317/75 

027/ 78 423/75 

029/78 377/75 

030/78 526/75 

031/78 4.922/78 

034/78 3 .551/ 77 

036/78 655/75 

037/78 2 .252/76 

038/ 78 3.433/ 77 

039/ 78 629/ 75 

041 / 78 1.012/ 75 

043/78 1.245/75 

044/ 78 1.118/ 75 

046/ 78 973/ 75 

Ementa 

Torna obrigatória a instalação de grupo gerador 
de energia elétrica de emergência, nos hospitais, 
casas de saúde e estabelecimentos congêneres, 
públicos e privad05. 

Dá nova redação à alínea e do art. 29 do Decreto
lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, que "dis
põe sobre a inclusão de Educação Moral e Cívica, 
como disciplina obrigatória, nos sistemas de en
sino do País, e dá outras providências". 

Permite a dedução do Imposto de Renda de gas
tos com assistência médica, inclusive radiografias, 
exames de laboratório e cirurgias, no caso e con
dições 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. 

Dá nova redação ao art. 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 con
dições que especifica, o direito a registro no Mi
nistério da Educação e Cultura, como Especia
listas de Educação. 

Estabelece que as penalidades aplicáveis a espor
tistas profissionais serão exclusivamente pe
cuniárias. 

Dispõe sobre a contagem em favor dos segurados 
do INPS do tempo de serviço público estadual e 
municipal. 

Obriga os revendedores de derivados de petróleo 
a declararem ao público a fonte refinadora dos 
produtos, na forma que especifica, e dá outras 
providências. 

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 
forma e a apresentação dos símbolos nacionais. 

Regula a atividade das empresas de recrutamen
to, seleção, assessoria, consultoria e orientação 
profissional, e dá outras providências. 

Regula a expedição de certidões pela Adminis
tração Pública Federal, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o arbitramento judicial de indeniza
ção por dano causado a veículo de fabricação es
trangeira, e dá outras providências. 

Institui a obrigatoriedade de declaração de bens 
para o exercício de cargos ou funções em empre
sas públicas ou assemelhadas . 

Dispõe sobre a duração da jornada de trabalho do 
pessoal da Caixa Econômica Federal 
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Resultado 

Rejeitaldo 
(Art. 278 do RI) 

À Sanção 
Lei n9 6 .660, de 21-6-79 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tram~tação 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

À Câmara com Emenda 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

À Sanção 
Lei n9 6.728, de 22-11-79 

À Câmara 
Lei n9 6 . 718, de 12-11-79 



-------- -- -

Nc,> 
SF CD 

047/78 704/ 75 

Ementa 

Obriga os ônibus de linhas intermunicipais e in
terestaduais a portarem estojo com medicamen
tos nos termos que menciona, e dá outras provi
dências. 

Resultado 

Rejeitado 
(Art. 278 e § 19 do art. 
154 do RI) 

048/ 78 1.395/75 Dispõe sobre expressa permissão de visitas de Rejeitado 
caráter religioso aos doentes hospitalizados, em 
qualquer horário, e dá outras providências. 

050/78 4.976/78 Proíbe a recondução aos cargos de confiança que Rejeitado 
especifica, durante o mesmo governo, de anterior 
ocupante que se haja desincompatibilizado para 
concorrer a eleição. 

051/78 1. 465/75 Acrescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 6.251, Em Tram1tação 
de 8 de outubro de 1975, que institui normas ge-
rais sobre desportos, e -dá outras providências. 

053/78 4.694/78 Dispõe sobre a doação de lote à Organização das À Sanção 

057/78 1.750/76 

058/78 1.675/ 75 

Nações Unidas - ONU, pela Companhia Imobi- Lei n9 6 .670, de 4-7-79 
liária de Brasília - TERRACAP. 

Dispõe sobre a duração de mandatos de represen
tantes classistas no Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Altera a redação do art. 40, item m, da Lei n9 

5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Pro
cesso Civil). 

À Sanção 
Lei n9 6.675, de 9-7-79 

Prejudicado 
(Art. 369 do RI) 

060/78 2.100/ 76 Dilata o prazo previsto na letra d do § 59 do art. Rejeitado 
69 do Decreto-lei n9 1.381, de 23 de dezembro 

066/78 1.582/ 75 

de 1974. 
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. 

À Sanção 
Lei n9 6.651, de 23-5-79 

067/ 78 3.464/77 Dispõe sobre o concurso de livre-docência e os Em Tramitação 
títulos de doutor e livre-docente. 

068/ 78 93/75 Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação Em Tramitação 
sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-
viço. 

070/78 1.700/76 Prevê a inclusão de rodovia de ligação no Plano Em Tramitação 
Nacional de Viação, determinando a revisão do 
Anexo da Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 
1973. 

071/78 750/72 Regula a atividade profissional nos jornais de Em Tramitação 
empresa. 

072/78 2.234/76 Acrescenta § 29 ao art. 368, do Código Civil (Lei 
n9 3.071, de 19 de janeiro de 1916). 

Re j ei tado 
(Art. 278 do RI) 

073/78 1.943/76 Dispõe sobre a contagem de tempo de mandato Rejeitaldo 
eletivo para efeito de aposentadoria pelo INPS. 

074/78 2.136/76 Dispõe sobre a concessão de adicional de peri- Em Tramitação 
culosidade aos vigias e guardas de segurança. 

076/ 78 3.594/ 77 Introduz alteração na Lei n9 6.251, -de 8 de ou- Em Tramitação 
tubro de 1975, que "institui normas gerais sobre 
desportos" . 

077 / 78 1.503/73 Regulamenta a profissão dos trabalhadores em Em Tramitação 
transportes rodoviários, e dá outras providências. 
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N9 
SF CD 

078/ 78 2.785/ 76 

079/ 78 32/ 75 

081 / 78 445/75 

Ementa 

Dá nova redação ao art. 24 da Lei n\> 5.772, de 
21 de dezembro de 1971, que institui o Código da 
Propriedade Industrial. 

Modifica a redação do art. 446 e de seu parágra
fo único da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n\> 5.452, de I\> de maio 
de 1943. 

Estabelece normas para o engarrafamento e dis
tribuição de gás liquefeito de petróleo. 

Resultado 

Em Tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

082/78 2.883/76 Estende a todas as espécies de animais o proces- Em TramLtação 
so de abate com prévia insensibilização por mé-

083/ 78 1.145/75 

084/78 2 .540/76 

085/78 2.931/76 

086/ 78 1 .892/74 

087/78 2.897/76 

088/ 78 3.443/77 

089/78 2.880/76 

090/78 3.214/76 

092/78 528/75 

095/78 3 .366/ 77 

096/ 78 3.424/77 

097/78 3.391/77 

098/78 3.356/ 77 

100/78 2.002/76 

todos técnico-científicos. 

Acrescenta novo item ao § 3\> do art. 10 da Lei 
n\> 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a le
gislação de previdência social, e dá outras pro
vidências. 

Altera o Plano Nacional de Viação, inclui trechos 
rodoviários na BR-467, e dá outras providências. 

Modifica a redação do art. 306 do Código de 
Processo Civil. 

Altera a redação do art. 697 da Lei n\> 5 .869, de 
11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil. 

Acrescenta dispositivo à Lei n\> 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 Nacio
nal de Cadastro Rural. 

Cria a Comissão Filatélica Brasileira, e determi
na outras providências. 

Altera a redação dos arts. 379, 380 e 404 e revo
ga o art. 375 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n\> 5 .452, de 
1 \> de maio de 1943. 
Acrescenta parágrafo ao art. 35 do Decreto-lei 
n\> 221, de 28 de fevereiro de 1967, que "dispõe 
sobre a proteção e estímulo à pesca, e dá outras 
providências" . 
Altera o § I\> do art. 12 da Lei n\> 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o con
domínio em edificações, e as incorporações imo
biliárias. 

Dá a denominação de Deputado Ivan Ferreira do 
Amaral à Rodovia BR-277. 

Inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n\> 5.108, de 
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito). 

Institui o salário adicional para os empregados no 
setor de energia elétrica, em condições de peri
culosidade. 
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À Sanção 
Lei n\> 6.764, de 18-12-79 

Em Tramitação 

À Câmara com Emenda 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

À Sanção 
Lei n\> 6.631, de 19-4-79 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 

Em Tramitação 



NC? 
SF CD 

101/78 2.235/76 

102/78 2.357/76 

105/ 78 2.682/78 

106/78 2.657/78 

109/78 1.964/76 

110/78 2.799/76 

111/78 1.396/75 

112/78 3.373/77 

113/78 3 .319/77 

114/78 3.612/77 

115/78 3.441/77 

116/78 1.899/76 

117/78 1 .561/75 

123/78 1.230/75 

125/78 5.569/78 

127/78 1.423/75 

130/78 2.189/76 

131/ 78 2.961/76 

Ementa 

Modifica o art. 19 do Decreto-lei nQ 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 quaisquer credos, 
na forma que menciona. 

Estabelece normas para a comprovação de resi
dência, quando exigida por autoridade pública 
para a expedição de documento. 
Dá nova redação ao item IV do art. 117, da Lei 
nQ 5.988, de 10 de dezembro de 1973. 

Altera a redação do art. 126 do Decreto-lei nQ 
200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe so
bre a organização da Administração Federal, es
tabelece diretrizes para a reforma administrati
va, e dá outras providências". 

Dispõe sobre os depósitos judiciais e dá outras 
providências. 
Assegura à mulher que tenha filho menor, viven
do em sua companhia, o direito à opção por jor
nada reduzida de trabalho. 

Introduz alteração na legislação pertinente à 
Zona Franca de Manaus. 
Introduz alteração na Lei nQ 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 nQ 
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 pro
dutos que especifica. 

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 12 
da Lei n Q 3. 807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Or
gânica da Previdência Social). 

Acrescenta § 6Q ao art. 42 da Lei nQ 5. 108, de 21 
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trân
sito). 
Altera a redação do § 2Q do art. 72, da Lei nQ 
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacio
nal de Trânsito). 
Dispõe sobre requisição de servidores públicos da 
administração direta e autárquica pela Justiça 
Eleitoral, e dá outras providências. 

Proíbe a pesca predatória, e dá outras providên
cias. 
Introduz alterações no art. 17 do Código de Pro
cesso Civil. 

Dispõe sobre a propaganda e a publicidade nas 
entidades executantes dos serviços de radiodifu
são e determina outras providências. 
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Resultado 

A Sanção 
Lei n'! 6 .742, de 5-12-79 

Em Tramitação 

A Sanção 
Lei nQ 6.629, de 16-4-79 

Elm Tramitação 

Em Tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 
Rejeitado 

Rejeitado 

A Sanção 
Lei nQ 6 .639, de 8-5-79 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

A Sanção 
Lei nQ 6 .636, de 8-5-79 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

A Câmara com Emendas 

A Sanção 
Lei nQ 6.678, de 14-8-79 

Em Tramitação 

Em Tramitação 

Elm Tramitação 



NC? 
SF CD 

133/78 3.879/77 

134/78 3.402/77 

138/78 5.833/ 77 

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 

Ementa 

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 Dis
cagem Direta a Distância - DDD - e Discagem 
Direta Internacional - DDI. 
Altera a Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

Introduz alteração no Plano Nacional de Viação, 
incluindo trecho rodoviário nos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
Cria cargos em comissão 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 se
tembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de Técnico de Administração. 
Dispõe sohre a Íixaçiio e alteração do número de 
vagas nos cursos superiores de graduação, e dá 
outras providências. 

Resultado 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

Em Tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.648, de 16-5-79 

À Sanção 
Lei n9 6 .641, de 8-5-79 

À Sanção 
Lei n9 6.644, de 14-5-79 

À Sanção 
Lei n9 6.642, de 14-5-79 

À Câmara com Emendas 

146/78 243/78 Dispõe sobre as profissões de distribuidores e de Em Tramitação 
vendedores de jornais e revistas. 

148/78 5.616/ 78 Define a isenção do Imposto de Renda das enti- Rejeitado 
dades esportivas, e dá outras providências. 

149/78 5.721/78 Autoriza a alienação de bens imóveis da União, 
situados na área urbana de Guajará-Mirim, no 
Território Federal de Rondõnia, e dá outras pro
vidências. 

150/78 5.743/78 Inclui no Plano Nacional de Viação, aprovado 
pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973, o 
Porto de Tefé, loc:llizado no Município de Tefé, 
Estado do Amazonas. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

NC? 
SF CD Ementa 

1/79 

2/ 79 

3/79 

4 .689/ 77 Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Sul, e dá outras providências. 

4.690/ 77 Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Pará, e dá outras providências. 

5.483/78 Dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, 
e dá outras providências. 
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Em Tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.671 , de 4-7-79 

Resultado 

À Sanção 
Lei n9 6.656, de 5-6-79 

À Sanção 
Lei n9 6.647, de 16-5-79 

À Sanção 
Lei n9 6.662, de 25-6-79 



N9 
SF CD Ementa Resultado 

4179 

5/79 

6/ 79 

7/ 79 

8/ 79 

5 .284/78 Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares 
das Polícias Militares dos Territórios Federais 
do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá ou
tras providências. 

5.744/78 Autoriza a reversão ao Município de Garanhus, 
Estado de Pernambuco, do terreno que mencio
na . 

3/79 Reajusta os vencimentos e salários dos servidores 
da Câmara dos Deputados, e dá outras provi
dências. 

2.150/76 Dá nova redação ao C<lput do art. 843 da Con
solidação da s Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

2.509/76 Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

À Sanção 
Lei nc.> 6.652, de 30-5-79 

À Sanção 
Lei nc.> 6.659, de 18-6-79 

À Sanção 
Lei nc.> 6.627, de 2-4-79 

À Sanção 
Lei nc.> 6 . 667, de 3-7-79 

Em tramitação 

9/79 4.957/78 Autoriza a realização de estudos geológicos e À Sanção 

10/ 79 

11/79 

12179 

13/ 79 

14/ 79 

15/ 79 

16/ 79 

17/ 79 

18/ 79 

19/79 

topográficos pelas concessionárias de serviços Lei nc.> 6.712, de 5-11-79 
públicos de energia elétrica, para implantação 
de instalações de transmissão em tensão nominal 
igualou superior a 230 KV. 

3.208/76 Altera dispositivos da Consolidação das Leis do À Câmara com emendas 
Trabalho. 

2.820/76 Acrescenta parágrafo único ao art. 28 da Lei Em tramitação 
nc.> 3.807, de 26 de agosto de 1960, que "dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, e dá 
outras providências" . 

1.686/75 Modifica dispositivo da Consolidação das Leis do Em tramitação 
Trabalho , aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

4 .907/ 78 Acrescenta parágrafos ao art. 20 e dá nova re- Em tramitação 
dação ao art. 586, ambos da Lei nc.> 5 .869, de 11 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

1 .051/72 Dá nova redação ao art. 42 da Lei nc.> 5.108, de Em tramitação 
21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito). 

378/75 Dispõe sobre a reabertura do prazo antes pre- Em tramitação 
visto na Lei nc.> 5 .480, de 10 de agosto de 1968, 
para aplicar aos trabalhadores avulsos as dispo-
sições da Lei n.c.> 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências". 

3.168/76 Dispõe sobre o exercício da profissão de Meteo
rologista, e dá outras providências. 

1. 019/75 Altera o § 1 c.> do art. 2c.> da Lei n<'> 6.281 , de 9 de 
dezembro de 1975. 

861/75 Dispõe sobre transporte coletivo em carrocerias 
de caminhões, e dá outras providências. 

24/79 Transforma a Federação das Escolas Federais 
Isoladas do Estado do Rio de Janeiro - FEF'IERJ 
- em Universidade do Rio de Janeiro - UNIRIO. 
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À Câmara com emendas 

Em tramitação 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

À Sanção 
Lei n9 6.655, de 5-6-79 



N9 
SF CO Ementa Resultado 

20/ 79 

21 / 79 

22/79 

23/79 

24/ 79 

25/79 

26/79 

27/79 

28/ 79 

29/79 

30/ 79 

31 / 79 

32/79 

33/ 79 

34/ 79 

35/79 

3 .364/ 77 Modifica o art. 59 do Decreto-lei n9 55, de 18 de Em tramitação 
novembro de 1966, que "define a política na-
cional de turismo, cria o Conselho Nacional de 
Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo, e dá 
outras providências." 

1 .328/75 Altera a redação do art. 42 da Lei n9 5 . 764, de À Câmara com emenda 
16 de dezembro de 1971, que "define a política 
nacional de cooperativismo, institui o regime ju-
rídico das sociedades cooperativas, e dá outras 
providências" . 

1.241/75 Altera a redação do art. 29 do Decreto-lei n9 
1.146, de 31 de dezembro de 1970, que "conso
lida os dispositivos sobre as contribuições cria
das pela Lei n9 2.613 , de 23 de setembro de 
1955, e dá outras providências". 

1.849/76 Estabelece normas sobre a documentação exigida 
aos candidatos em concursos públicos. 

5.796/ 78 Concede pensão especial a Darci da Silva, e dá 
outras providências. 

2.146/76 Introduz modificações na Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que criou o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço. 

2.107/76 Acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei n9 5.890, 
de 8 de junho de 1973, que alterou a legislação 
da previdência social. 

4 .701/78 Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria 
do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, e dá ou
tras providências. 

5 .765/78 Dispõe sobre a criação da Companhia de Desen
volvimento de Barcarena - CODEBAR, e dá 
outras providências. 

2 . 173/76 Acrescenta dispositivo ao art. 29 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

5.795/78 Autoriza a Comissão de Financiamento da Pro
dução - CFP, a alienar o imóvel que menciona. 

2.153/76 Altera dispositivo da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 
19 de maio de 1943. 

2.300/76 Altera o § 29 do art. 82 da Lei n9 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdên
cia Social, e dá outras providências. 

2 .415/ 76 Dá nova redação ao parágrafo único do art. 27 
do Decreto-lei n9 7.841 , de 8 de agosto de 1945 
- Código de Aguas Minerais. 

À Sanção 
Veto total 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.668, de 3-7-79 

À Câmara com emenda 

Rejeitado 
(Art. 278 do RI) 

À Sanção 
Lei n9 6.676, de 9-7-79 

À Sanção 
Lei n9 6.665, de 3-7-79 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.679, de 14-8-79 

Em tramitação 

Rejeitado 

À Sanção 
Lei n9 6.726, de 21-11-79 

660/75 Altera a legislação previdenciária relativa ao ex- À Sanção 
combatente. Veto total 

1.657/75 Autoriza o Governo Federal a instituir a Funda- Em tramitação 
ção Universidade Federal de Campina Grande, e 
dá outras providências. 
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N'? 
SF CO Ementa Resultado 

36 /79 

37 / 79 

38179 

39179 

40 /79 

41 179 

42179 

43/79 

44179 

45/ 79 

46/79 

47/ 79 

48 / 79 

49/ 79 

50/79 

1 .967/ 76 Altera a redação do art. 99 da Lei n9 6.439, de 
19 de setembro de 1977, que "institui o Sistema 
Nacional de Previdência Social, e dá outras pro
vidências. 

5.742178 Autoriza o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas - DNOCS, Autarquia vinculada 
ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que 
menciona, situado no Município de Sobral, Es
tado do Ceará. 

1.410175 Estende aos Cirurgiões-Dentistas Militares e aos 
Farmacêuticos Militares os benefícios da Lei n9 
5.526, de 5 de novembro de 1968. 

1.123/ 79 Altera disposições do Decreto-lei n9 167, de 14 
de fevereiro de 1967. 

1.124179 Introduz alterações na Lei n9 5 .969, de 11 de 
dezembro de 1973, que institui o Programa de Ga
rantia da Atividade Agropecuária - PRO AGRO. 

2.251176 Acrescenta parágrafos ao art. 643 da Consoli
dação das Leis do Trabalho . 

58179 Dispõe sobre a exploração do transporte rodoviá
rio de cargas, e determina outras providências. 

2.802176 Fixa jornada especial de trabalho para a mulher 
que tiver excepcional sob sua guarda ou respon
sabilidade, introduzindo parágrafos no art. 374 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

4.702178 Au toriza a transferência do domínio de bens en
campado, anteriormente vinculados à concessão 
da extinta Companhia Hidroelétrica de Boa Es
perança - COHEBE. 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.689, de 24-9-79 

Em tramitação 

À Câmara 
Lei n9 6.754, de 17-12-79, 
com veto parcial 

A Sanção 
Lei n9 6.685, de 3-9-79 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.702, de 24-10-79 

924175 Isenta da contribuição ao Instituto Nacional de Em tramitação 
Previdência Social, como empregadores, as en-
tidades que prestam assistência médica aos seus 
associados. 

1.775/ 76 Dispõe sobre a apresentação de espetáculos musi- Em tramitação 
cais ao vivo, aditando capítulo à Lei n9 3.857, de 
22 de dezembro de 1960, que instituiu a Ordem 
dos Músicos do Brasil. 

2.714/ 76 Dispõe sobre a padronização e o uso de embala- Em tramitação 
gens destinadas ao acondicionamento de cargas 
na carroçaria de veículo automotor, e dá outras 
providências. 

5.804/ 78 Autoriza a permuta dos imóveis que menciona, 
situados no Município de Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

2179 Autoriza a permuta dos imóveis que menciona, 
situados na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo. 

925179 Retifica, sem ônus, a Lei n9 6 .597, de 19 de de
zembro de 1978, que "estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 
1979" . 
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À Sanção 
Lei n9 6.740, de 5-12-79 

À Sanção 
Lei n9 6.706, de 29-10-79 

À Câmara 
Lei n9 6.736, de 5-12-79 



NC? 
SF 

51/ 79 

52/79 

53/ 79 

54/79 

55/ 79 

56/79 

57/ 79 

58/79 

59/ 79 

60/79 

61 79 

62/ 79 

63/ 79 

64/79 

65 179 

66/79 

67/ 79 

CD Ementa Resultado 

2.737/76 Inclui representante do Ministério da Indústria e À Sanção 
do Comércio no Conselho Nacional de Trânsito . Veto total 

2.551/76 Dispõe sobre a designação de dependente do tra- Em tramitação 
balhador rural , nos termos da Lei Complementar 
nl? 11, de 25 de maio de 1971. 

5.794/78 Autoriza o Instituto Nacional de Colonização e À Sanção 
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que Lei nl? 6.699, de 15-10-79 
menciona . 

859/79 Dá nova redação ao art. 124 do Decreto-lei nl? À Sanção 
200, de 25 de fevereiro de 1967. Lei nl? 6.720, de 12-11-79 

2.963/76 Dispõe sobre o pagamento do auxílio-doença ao Em tramitação 
trabalhador desempregado que, por motivo de 
doença, ficar incapacitado para o trabalho. 

3.052/76 Acrescenta parágrafo único ao art. 11 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei nl? 5 .452, de lI? de maio de 1943. 

1 . 637/79 Dispõe sobre o exercício da análise clínico-Ia bo
ratoria!. 

Rejeitado 

A Sanção 
Lei nl? 6.686, de 11-9-79 

3.171/76 Acrescenta parágrafo único ao art. 30 da Lei nl? Em tramitação 
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe 
sobre os Registros Públicos, e dá outras provi-
dências" . 

3.191/76 Altera a redação da alínea b do inciso 11 do art. Em tramitação 
275 da Lei nl? 5 .869, de 11 de janeiro de 1973, 
Código de Processo Civil, com as modificações 
introduzidas pela Lei nl? 5.925, de lI? de outubro 
de 1973. 

3.324/ 77 Regulamenta o estabelecimento e o funcionamen
to de Jardins Zoológicos e de Zooários, e deter
mina outras providências. 

1 .597/79 Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério 
da Educação e Cultura o crédito especial de 
Cr$ 9.260 .000,00 (nove milhões, duzentos e ses
senta mil cruzeiros), para o fim que especifica. 

Em tram itação 

À Sanção 
Lei nl? 6 . 713, de 5-11-79 

3.316/ 77 Altera os arts. 16 e 25 da Lei n'? 4.737, de 15 Em tramitação 
de julho de 1965 - Código Eleitoral. 

3 .619/77 Institui a Caderneta de Controle do Fundo de Em tramitação 
Garantia do Tempo de Serviço. 

3 .733/ 77 Altera dispositivo da Lei nl? 5.010, de 30 de maio A Sanção 
de 1966, que organiza a Justiça Federal de pri- Lei nl? 6.741, de 5-12-79 
meira instância. 

4 .257 / 77 Autoriza a alienação de imóveis residenciais da Em tramitação 
Rede Ferroviária Federal a seus ocupantes. 

5 .008/78 Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei nl? 5.869, A Sanção 
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Lei nl? 6.745, de 5-12-79 
Civil. 

1.696/79 Dá nova redação ao art. 81? do Decreto-lei nl? 860, 
de 11 de setembro de 1969. 
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A Sanção 
Lei nl? 6.719, de 12-11-79 



N9 
SF CO Ementa Resultado 

68/79 

69/ 79 

70/79 

7179 

72/79 

73/ 79 

74/79 

75/ 79 

76/79 

77/79 

2 . 248/76 Deiine o comportamento exigível às empresas Em tramitação 
que operam no Território Nacional sob o con-
trole de capital estrangeiro. 

4 .905/78 Altera a redação do caput do art. 19 da Lei n9 
6 .463, de 9 de novembro de 1977, que "torna 
obrigatória a declaração do preço total nas ven
das a prestação, e dá outras providências" . 

1 .864/79 \utoriza o Poder Executivo a abrir créditos suo 
plementares até o limite de CrS 51.442.300.000,00 
(cinqüenta e um bilhões, quatrocentos e quaren
ta e dois milhões e trezentos mil cruzeiros), e dá 
outras providências. 

23/79 Autoriza a doação ao Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento do terreno que menciona, 
situado no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

3 .467/ 77 Dá nova redação ao caput do art. 55 da Lei n9 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

1. 697/79 Suprime o art. 11 das Regras de Admissão de 
Agentes Consulares Estrangeiros no Brasil, apro
vadas pelo Decreto-lei n9 4.391, de 18 de junho 
de 1942. 

1.875/79 Restaura o prazo de validade de carteira de iden
tidade para estrangeiros. 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.705, de 26-10-79 

A Câmara 
Lei n9 6.749, de 10-12-79 

Em tramitação 

A Sanção 
Lei n9 6.723, de 19-11-79 

À Câmara 
Lei nQ 6.735, de 4-12-79 

1. 471/79 Fixa novo valor de salário-família. À Sanção 
Lei n9 6.711, de 5-11-79 

1.322/79 Disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviária Em tramitação 
Única - alterando a redação do § 39 do art. 29 
do Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro de 1969 
e acrescenta ao mesmo artigo os §§ 49 e 59 - e 
dá outras providências. 

153/75 Altera dispositivos da Lei n9 5.890, de 8 de ju- Em tramitação 
nho de 1973, que modificou a legislação da pre-
vidência social. 

78/79 20/ 79 Modifica a redação de dispositivos da Lei Com
plementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que es
tabelece critérios e limites para a fixação da re-

À Sanção 
Complementar Lei Complementar 

n9 38, de 13-11-79 

79/ 79 

80/79 

81/ 79 

muneração de vere.adores. 

1.511/75 Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei n9 3 .807, Em tramitação 
de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Previdência Social, alterada pela 
Lei n9 5 .890, de 8 de junho de 1973. 

2.249/76 Acrescenta parágrafo ao art. 104 da Lei n9 5 . 772, Em tramitação 
de 21 de dezembro de 1971, que "institui o Códi-
go da Propriedade Industrial e dá outras provi-
dências" . 

431/71 Regulamenta o exercício da profissão de soció- Em tramitação 
logo e dá outras providências. 
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N9 
SF CD Ementa Resultado 

82/79 

83/79 

84/79 

85/ 79 

86/79 

87/ 79 

88/79 

89/79 

90/79 

91/79 

92/ 79 

93/ 79 

94/79 

95/79 

2.255/76 Altera a redação do inciso I e do § 39, do art. 11 Em tramitação 
da Lei n'! 3.807, de 26 de agosto de 1960, que 
"dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência So-
cial". 

1.599/79 Dispõe sobre a revisão dos proventos do pessoal 
inativo do Magistério Civil da Aeronáutica. 

1.598/ 79 Concede pensão especial a Cleide Severino Ribei
ro e dá outras providências. 

4.493/ 77 Dá a denominação "Augusto Frederico Markus" 
ao Terminal Rodo-Ferro-Hidroviário de Estrela -
RS. 

À Sanção 
Lei n'! 6.738, de 5-12-79 

À Sanção 
Lei n'! 6.760, de 17-12-79 

Em tramitação 

180/ 75 Extingue a punibilidade de infrações do Código Em tramitação 
Eleitoral, mediante condições e nos casos que 
especifica. 

363/ 79 Restabelece direito de servidores públicos, no ca
so que especifica. 

1. 472/ 79 Autoriza a reversão ao Município de Virginópo
lis, Estado de Minas Gerais, do terreno que men
ciona e a doação das benfeitorias nele construí-
das. 

36/ 75 Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n'! 4.324, 
de 14 de abril de 1964, que "institui o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Odontolo-
gia e dá outras providências". 

2 .138/ 79 Autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor do 
Ministério dos Transportes e do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento, crédito especial até o limi
te de Cr$ 3.629.478.000,00 (três bilhões, seis-
centos e vinte e nove milhões, quatrocentos e 
setenta e oito mil cruzeiros) para o fim que 
especifica. 

1.731179 Inclui o curso superior de Nutricionista entre os 
enumerados pela Lei n.'! 6.433, de 15 de julho 
de 1977, para ingresso na Categoria Funcional 
de Sanitarista. 

858/ 79 Autoriza o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao 
Ministério do Interior, a doar o imóvel que men-
ciona, situado no Município de Icó, Estado do 
Ceará, e dá outras providências. 

3.382/ 77 Modifica a redação do caput do art. 15 da Lei 
n'! 6.032, de 30 de abril de 1974 (Regimento de. 
Custas da Justiça Federal). 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n'! 6.755, de 17-12-79 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

1.353/ 79 Autoriza o Instituto Brasileiro do Café, Autar- Em tramitação 
quia Federal vinculada ao Ministério da Indústria 
e do Comércio, a alienar imóvel de sua proprie-
dade, localizado na cidade de Santos, Estado de 
São Paulo. 

1 .524/ 79 Autoriza o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao 
Ministério do Interior, a doar o imóvel que men
ciona, situado no Município de Icó, Estado do 
Ceará, e dá outras providências. 
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À Sanção 
Lei n\> 6.756, de 17-12-79 



N9 
SF CO Ementa Resultado 

96/79 

97/ 79 

98/79 

99/ 79 

100/ 79 

101/79 

102/79 

103/ 79 

104/ 79 

105/ 79 

106/ 79 

107179 

108/ 79 

109/ 79 

110/ 79 

111179 

112/ 79 

1.130/ 79 Altera a Relação Descritiva das Rodovias do Pla- Em tramitação 
no Nacional de Viação, aprovado pela Lei n9 
5 .917 de 10 de setembro de 1973. 

1.707/ 79 Altera a denominação da Categoria Funcional de Em tramitação 
Agente de Patrulha Rodoviária integrante do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Médio e dá 
outras providências. 

2.288/ 79 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Funda
ção Nacional Pró-Memória e dá outras providên
cias. 

540/ 79 Institui o "Dia Nacional da Mulher". 

1. 539/79 Autoriza o Departamento Nacional de Obras Con
tra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao 
Ministério do Interior, a doar o imóvel que men-
ciona, situado no Município de Morada Nova, 
Estado do Ceará. 

2.018/ 79 Autoriza a doação à Fundação Serviços de Saúde 
Pública do domínio útil do terreno que menciona, 
situado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

À Sanção 
Lei n9 6.757, de 17-12-79 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.759, de 17-12-79 

4.490/ 77 Altera a redação do inciso III do art. 89 do De- Em tramitação 
ereto-lei n9 201, de 27 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e 
vereadores. 

1.604/ 79 Dá nova redação ao ~ 49 do art. 177 da Lei n9 Em tramitação 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe 
sobre as Sociedades por Ações. 

3 . 923/ 77 Especifica condições para inscrição e registro de Em tramitação 
embarcações. 

3.935/ 77 Dá nova redação ao art. 923 da Lei n9 5.869, de Em tramitação 
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Ci-
vil. 

2.650/76 Dispõe sobre a responsabilidade civil das agên
cias de empregados domésticos. 

1 . 537/79 Concede pensão especial a Dorico dos Anjos de 
Lima e dá outras providências. 

2.016/79 Reajusta o valor da pensão especial concedida a 
Rufina Cardoso Machado. 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.761, de 17-12-79 

À Sanção 
Lei n9 6.763, de 18-12-79 

4.052/ 77 Dispõe sobre a proibição do fabrico e da venda Em tramitação 
de medicamentos e insumos farmacêuticos, cuja 
venda tenha sido interditada no país de origem 
da fórmula . 

1.229/ 79 Autoriza o Instituto de Desenvolvimento Flores
tal - IBDF a alienar os imóveis que menciona. 

1. 832/79 Dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa 
das Polícias Militares dos Territórios Federais 
do Amapá, de Rondônia e de Roraima, e dá ou
tras providências. 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.752, de 17-12-79 

4.264/ 77 Altera a Relação Descritiva do Sistema Ferroviá- Em tramitação 
rio Nacional, aprovado pela Lei n9 5 .917, de 10 
de setembro de 1973 - Plano Nacional de Via-
ção, e dá outras providências. 
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c) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéri cos relativos aos Projetos de Lei da Câmara: 

Total dos Projetos 
Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores . 
recebidos nesta sessão legislativa . . . .. .. . 

Aprovados e enviados à sanção 
Sendo: 

308 

196 
112 

72 

desta sessão legislativa .. . ......... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
de sessões legislativas anteriores .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Emendados e devolvidos à Casa de origem ... . . 22 

Sendo: 
desta sessão legislativa . . . . ........... . ....... . . . ..... ... ... ......... ........ 8 
de sessões legislativas anteriores . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Rejeitados . ..... ... .... . . ........ .. . ..... . 83 

Sendo: 
desta sessão legislativa .. . ....... ........ . . ...... . . . ........ . .. ... ......... .. 4 
de sessões legislativas anteriores ... ... . ... ..... ..... ...... . . ... ..... .. . .. .... 79 

Prejudicados (de sessões legislativas anteriores) ..... .. ........ . ........ . ........ . .. 4 

Permanecem em estudo (inclusive sobrestados) . . . . .. . . ... . .. ........ ........... .. .. 127 

Sendo: 
desta sessão legislativa .. ... ........ .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
de sessões legislativas anteriores ..... . ... ........ . ...... .......... . ....... .. .. 69 
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SF 

060/65 

005/67 

038/ 72 

017/ 76 

018/76 

006/78 

025/78 

026/ 78 

027/ 78 

CD 

178/ 64 

287/ 66 

086/72 

D.5.3 - PROJETOS DE DECRETO 
LEGISLATIVO 

a) DE SESSOES LEGISLATIVAS 
ANTERIORES 

Ementa 

Cria a Biblioteca do Congresso Nacional, e dá ou
iras providências. 

Mantém ato do Tribunal de Contas denegatório 
de registro do contrato de locação celebrado en
tre ~. Delegacia Regional do Imposto de Renda 
de Maceió, no Estado de Alagoas, e o Senhor 
Joaquim Antônio de Castro. 

Pispõe sobre a designação do número de ordem 
das Lee islaturas. 

Resultado 

Rejeitado 
§ 19 do art. 368 do RI 

Prejudicado 

À Câmara com emendas 
Decreto Legislativo 
n9 79/79 

Nelson Altera o Decreto Legislativo n9 96, de 1975, que À Câmara 
Carneiro dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 

053/76 

121/ 78 

138/78 

139/ 78 

141/78 

Aprova o texto da Convenção sobre Trânsito Viá
rio, firmado entre a República Federativa do 
Brasil e outros países, em Viena, a 8 de novem
bro de 1968. 
Aprova os textos dos Protocolos Adicionais n9s 1, 
2, 3 e 4, que modificam a Convenção para Unifi
cação 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 n9 2, do artigo XI, parágrafo 19, alínea b, 
do Protocolo n9 3 e do artigo XXI, parágrafo 19, 
alínea b, do Protocolo n9 4. 
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da Guiné
Bissau, celebrado em Brasilia, 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 República, relativas ao exercício de 
1977. 

>- 143 -

Em tramitação 

Decreto Legislativo 
n9 22/79 

Decreto Legislativo 
n9 26/79 

Decreto Legislativo 
119 23/79 

Decreto Legislativo 
n962/79 



SF CD 

001179 125/ 78 

002179 140/78 

003/79 144/78 

004/79 001179 

005/79 003/79 

006/79 002/79 

007/79 006/79 

008/79 004/79 

009/79 008/79 

010/79 009/79 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Peru sobre a instalação e funcio
namento, na Cidade de São Paulo, de um Escri
tório da Minero Peru Comercial. 

Aprova o texto do Tratado de Amizade, Coope
ração e Comércio entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guiné-Bissau, celebrado em Brasília, a 18 de 
maio de 1978. 

Aprova os textos da Convenção Internacional de 
Telecomunicações Marítimas por Satélite -
INMARSAT e do Acordo Operacional sobre a Or
ganização Internacional de Telecomunicações 
Marítimas por Satélite, assinados em Londres, em 
13 de abril de 1978. 

Ratifica o texto da Convenção sobre a Proibição 
-do Uso Militar ou Hostil de Técnicas de Modifi
cação Ambiental, assinado pelo Governo brasi
leiro em Nova Iorque, em 9-11-77. 

Ratifica o texto do Acordo Comercial entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República da Guiné-Bissau, celebra
do em Brasília, a 18 de maio de 1978. 

Ratifica o texto do Acordo sobre Transporte e 
Navegação Marítima, celebrado em Brasília, a 23 
de maio de 1978, entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
Portuguesa. 

Aprova o protocolo sobre Privilégios, Isenções e 
Imunidades da Organização Internacional de Te
lecomunicações por Satélites - INTELSAT, as
sinado em Washington, no dia 19 de maio de 
1978, pelo Governo brasi leiro. 

Aprova o Protocolo de Prorrogação do Acordo 
sobre o Comércio Internacional de Têxteis (Acor
do Multifibras), assinado em Genebra, a 30 de 
dezembro de 1977. 

Aprova o texto do Acordo sobre Imunidades, 
Isenções e Privilégios do Fundo Financeiro para 
o Desenvolvimento da Bacia do Prata no Territó
rio dos Países Membros, aprovado na IX Reu
nião de Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, 
a 9 de dezembro de 1977. 

Aprova o texto do Acordo de Amizade, Coopera
ção e Comércio entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federal 
da República Federal da Nigéria, assinado em 
Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 34/79 

Decreto Legislativo 
n9 25/79 

Decreto Legislativo 
n9 27/79 

Em tramitação 

Decreto Legislativo 
n9 48/79 

A Câmara 

Decreto Legislativo 
n9 52/79 

Decreto Legislativo 
n'! 53/ 79 

Decreto Legislativo 
n'! 54/79 

Decreto Legislativo 
n9 66/ 79 



.------

N'? 
Ementa Resultado SF CD 

011/79 010/ 79 Aprova o texto do Acordo sobre a Criação de Decreto Legislativo 
uma Comissão Mista de Coordenação entre o n\> 65/79 
Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo Militar da Nigéria, assinado em Brasí-
lia, a 10 de janeiro de 1979. 

012/79 012/79 Aprova o texto do Acordo entre o Governo da Em tramitação 
República Federativa do Brasil e o Governo Mi-
litar Federal da República Federal da Nigéria 
sobre Serviços Aéreos entre seus respectivos Ter-
ritórios e além, concluído em Brasília, a 10 de 
janeiro de 1979. 

013/ 79 011/79 Aprova o texto do Acordo de Cooperação Eco- Em tramitação 
nômica, Científica e Técnica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo Mi-
litar Federal da República Federal da Nigéria, 
assinado em Brasília, a 10 de janeiro de 1979. 

014/79 014/79 Aprova o texto do Acordo Internacional do Açú- Decreto Legislativo 
car, concluído em Genebra, a 7 de outubro de n\> 75/79 
1977. 

015/79 013/79 Aprova o texto do Protocolo de 1978 para a Quar- Em tramitação 
ta Prorrogação da Convenção sobre o Comércio 
do Trigo de 1971, aprovado na Conferência rea-
lizada em Londres, na sede do Conselho Inter-
nacional do Trigo - ClT, a 23 de março de 1978. 

016/79 015/79 Aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países Decreto Legislativo 
Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de n\> 61/79 
Açúcar - GEPLACEA. 

017/ 79 018/79 Autoriza o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Decreto Legislativo 
da República a ausentar-se do País no período n\> 49/ 79 
de 13 a 16 de agosto de 1979, em visita ao Pa-
raguai. 

018/79 019/79 Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acor- Decreto Legislativo 
do sobre Cooperação Cultural de 16 de novem- n\> 76/79 
bro de 1972, concluído entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo Militar 
da República Federal da Nigéria, em Brasília, a 
10 de janeiro de 1979. 

019/79 005/79 Aprova o texto da Convenção destinada a Evitar Decreto Legislativo 
a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal n\> 77/79 
em Matéria de Impostos sobre a Renda, firmada 
entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública Italiana, em Roma, a 3 de outubro de 
1978. 

020/79 016/79 Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Em tramitação 
Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes - PCT, adotadas na Assem-
bléia da União Internacional de Cooperação em 
Matéria de Patentes, realizada em Genebra, no 
dia 14 de abril de 1978, e a Errata ao texto do ! -
Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 
- PCT, concluído em Washington, em 19 de 
junho de 1970. 
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N" 
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021/79 

022/79 

023/79 

024/79 

025/79 

026/79 

027/79 

028/79 

029/79 

030/ 79 

031/79 

021/79 Aprova o texto do Tratado de Amizade e Coope- Em tramitação 
ração entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República de Cabo 
Verde, celebrado em Brasília, a 7 de fevereiro 
de 1979. 

007/79 Aprova o texto da Convenção entre a República Decreto Legislativo 
Federativa do Brasil e o Grão-Ducado do Luxem- n<? 78/79 
burgo para Evitar a Dupla Tributação em Maté-
ria de Impostos sobre a Renda e o Capital, 
firmada na cidade de Luxemburgo, a 8 de 
novembro de 1978. 

020/ 79 Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Em tramitação 
Cultural, concluído entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da Re-
pública de Cabo Verde, em Brasília, a 7 de 
fevereiro de 1979. 

025/79 Aprova o texto do Acordo de Cooperação Técni- Em tramitação 
co-Científica e Tecnológica entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e a Jamairia 
Arabe Popular Socialista da Líbia, celebrado em 
Brasília, a 30 de junho de 1978. 

027/79 Aprova o texto do Convênio sobre Transportes Em tramitação 
Marítimos celebrado entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica Popular da China, em Brasília, a 22 de maio 
de 1979. 

023/79 Aprova o texto do Acordo de Comércio e Paga- Em tramitação 
mentos entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República Popular da 
Hungria, celebrado em Brasília, no dia 30 de 
abril de 1979. 

024/79 Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Em tramitação 
entre a República Federativa do Brasil e a Ja-
mairia Arabe Popular Socialista da Líbia, cele-
brado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

026/79 Aprova o texto do Protocolo que modifica o Con- Em tramitação 
vênio sobre Danos Causados a Terceiros, na 
Superfície, por Aeronaves Estrangeiras, assinado 
durante a Conferência Internacional de Direito 
Aéreo, realizado em Montreal, Canadá, de 6 a 23 
de setembro de 1978. 

029/79 Autoriza o Senhor Presidente da República, Ge- Decreto Legislativo 
neral João Baptista de Oliveira Figueiredo, a n<? 67/79 
ausentar-se do País, na primeira quinzena de 
novembro do corrente ano, em visita oficial à 
República da Venezuela. 

031/79 Regula o pagamento dos subsídios dos membros Decreto Legislativo 
do Congresso Nacional durante os recessos parla- n<? 72/79 
mentares. 

032/79 Aprova o texto do Convênio sobre Transporte Em tramitação 
Internacional Terrestre, aprovado pela 811 Reu-
nião de Ministros de Obras Públicas e Transporte 
dos Países do Cone Sul . 
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N9 
SF CD Ementa Resultado 

032/ 79 032/79 Aprova o texto da "Convenção sobre o Instituto Em tramitação 
Interamericano de Cooperação para a Agricultu-
ra" assinada pelo Brasil, em Washington, a 6 de 
março de 1979. 

033/79 034/79 Aprova o texto do Tratado de Amizade e Coope- Em tramitação 
ração, celebrado entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Costa do Marfim, em Brasilia, a 14 de setem-
bro de 1979. 

034/79 035/79 Aprova o texto do Acordo que Estabelece a Co- Em tramitação 
munidade da Pimenta-do-Reino, aberto à assi-
natura em Bangkok, Tailândia, de 16 de abril 
a 31 de agosto de 1971. 

035/79 030/79 Aprova as Contas do Presidente da República, Em tramitação 
relativas ao exercício financeiro de 1978. 

c) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos referentes aos Projetos de Decreto Legislativo: 

Total dos Projetos .. .... . . .. .. ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores ...... . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
desta sessão legislativa ......... . ... . . .... . _ . . . .. . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Aprovados . .. ............ .... ........ .. ........ .. ..... . ... .... ....... .. _ . . . . . . 21 

Sendo: 
de sessões legislativas anteriores .. .. .. . . . . .. . . . .... ........... . ... . . _ . . . 
desta sessão legislativa .... ..... .. .. . . . . _ . . ........ . . . .. .. ....... . . . . .. . 

Rejeitado (de sessões legislativas anteriores) ......... .. ... ..... . . .... . ........... . 
Prejudicado (de sessões legislativas anteriores) . ... . ........ .. . . ......... . . .... . .. . . 
Aprovados e enviados à Câmara dos Deputados 

Sendo: 
de sessões legislativas anteriores .. . . . ... . ..... . .... . ... . .... ... . . .. . ... . 
desta sessão legislativa .... .. . .... . .. ... .... . . . . .. . .... .. ...... ... . .. . . . 

Permanecem em estudo .. . .... . . .......... . . . ..... . ...... . . .. . . . ...... . . . . . .. . . 
Sendo: 

4 

17 

1 

1 

3 

2 
1 

18 

de sessões legislativas anteriores .......... . ...... .. . ..... . ... ... . .. ... . . 1 
desta sessão legislativa ..... ..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Os Projetos de Decreto Legislativo aprovados versaram sobre: 

Atos internacionais ... .. ..... . .. . .. ...... .. . .. . . ..... . .. . ........ .. . . . ... . ... . . 17 

Autorização para o Presidente da República ausentar-se do País .. .. . ......... . .... . 1 
Autorização para o Vice-Presidente da República ausentar-se do País . . . ... . . .... . .. 1 
Aprovação de contas do Presidente da República . .... .... . ... . ..... .. . ... . . .. .... 1 
Fixação de subsídio dos membros do Congresso Nacional 1 
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D.5.4 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

a) DE SESSõES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

N9 Autor 

001/75 Itamar Franco 

012/75 Itamar Franco 

051/76 Itamar Franco 

053/76 Itamar Franco 

093/ 77 

003/78 

Itamar Franco 

Comissão de 
Const. e Justiça 

035/78 Itamar Franco 

043/78 João Calmon 

050/78 Alexandre Costa 

107/78 Comissão de 
Const. e Justiça 

108/78 Comissão de 
Const. e Justiça 

Ementa 

Imprime nova redação ao art. 76 do Re
gimento Interno, e adita-Ihe parágrafo 
visando permitir que o Presidente cons
titua, durante os períodos de recesso do 
Congresso Nacional, Comissões Espe-
ciais Internas e Externas. 
Dispõe sobre a denominação do Senado 
Federal na Guanabara, e dá outras pro
vidências. 
Institui o Museu Histórico do Senado 
Federal, e determina outras providên
cias. 
Acrescenta alínea ao art. 407, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 
Modifica a redação do art. 180 do Regi
mento Interno do Senado Federal. 
Suspende, por inconstitucionalidade, a 
execução das Resoluções n\>s 29/72 e 
1/73, da Secretaria de Educação do Es-
tado de São Paulo. 

Resultado 

Desarquivado e 
rejeitado 

Desarquivado e 
em tramítação 

Desarquivado e 
em tramítação 

Desarquivado e 
em tramitação 
Desarquivado e 
rejeitado 

Resolução n\> 37/79 

Altera os arts. 62 e 93 do Regimento In· Desarquivado e 
terno do Senado Federal. em tramitação 
Altera a composição de classes da Cate- Desarquivado e 
goria Funcional de Assistente Legisla- em tramitação 
tivo do Grupo-Atividades de Apoio Legis-
lativo de que trata a Resolução n\> 18, 
de 1973, e dá outras providências. 
Extingue o Quadro de Pessoal CLT, apro- Desarquivado e 
vado pelo Ato da Comissão Diretora em tramítação 
n\> 8, de 1976, e dá outras providências. 
Suspende, por inconstitucionalidade, a Resolução n\> 1/79 
execução da Tabela de Vencimentos ane-
xa à Resolução do Conselho Superior da 
Magistratura da Guanabara, de 14 de ou-
tubro de 1965. 
Suspende, por inconstitucionalidade, a Resolução nQ 2/79 
execução da Tabela A, IV, 2, a, a que se 
refere o art. 10 do Decreto-lei n\> 112, de 
9 de outubro de 1969, do extinto Estado 
do Rio de Janeiro. 
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N9 Autor 

001/79 Itamar Franco 

002/ 79 Comissão de 
Economia 

003/79 Comissão de 
Economia 

004/79 Murilo Badaró 

005/ 79 Comissão de 
Finanças 

006/ 79 Comissão de 
Economia 

007/79 Comissão de 
Economia 

008/79 Comissão de 
Economia 

009/ 79 Comissão de 
Economia 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa Resultado 

Altera o art. 402 da Resolução nQ 93/70, Resolução nQ 69/79 
alterada pelas de nQs 21/71; 66/72; 
31/ 73; 62/73 e 21/74 (Regimento In-
terno). 

Autoriza o Governo do Estado do MaÍ'a- Resolução nQ 5/79 
nhão a elevar em Cr$ 24 .295.301,00 
(vinte e quatro milhões, duzentos e no-
venta e cinco mil, trezentos e um cru-
zeiros) o montante de sua dívida conso-
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por- Em tramitação 
to Alegre (RS) a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 25.000 .000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros). 

Altera a redação do art. 164, parágrafos Resolução nQ 45/ 79 
19 e 29, item 2, do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

Autoriza a Prefeitura do Município de Resolução nQ 4/79 
São Paulo a realizar operação de emprés-
timo externo de US$ 50,000,000.00 (cin-
qüenta milhões de dólares americanos) 
destinado ao aumento de capital da Em-
presa Municipal de Urbanização 
EMURB. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ou- Resolução nQ 6/79 
r' r I'1"S (~P) a elevar em . . . . ....... . 
Cr$ 65.364 .000,00 (sessenta e cinco mi
lhões, trezentos e sessenta e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Li- Resolução nQ 7/79 
meira (SP) a elevar em . . .. . ........ . 
Cr$ 101. 479.570,92 (cento e um milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil, qui
nhentos e setenta cruzeiros e noventa e 
d0is centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Co- Resolução n9 8/79 
xim (MS) a elevar em . . .. .. .... .. . . 
Cr$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões 
e quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba- Resolução nQ 9/ 79 
tão (SP) a elevar em Cr$ 179 .751.000,00 
(cento e setenta e nove milhões, setecen-
tos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o 

. montante de sua dívida consolidada in
terna: 

- 150-



N9 Autor 

010/79 Comissão de 
Economia 

011/79 Comissão de 
Economia 

012/79 Comissão de 
Economia 

013/79 Comissão de 
Economia 

014/79 Comissão de 
Economia 

015/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

022/79 Comissão de 
Economia 

023/ 79 Comissão de 
Economia 

024/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

025/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

Ementa Resultado 

Autoriza a Companhia de Distritos In- Resolução n9 10/79 
dustriais de Santa Catarina - CODISC, 
a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 1. 567 . 367,68 (hum milhão, qui-
nhentos e sessenta e sete mil, trezentos e 
sessenta e sete cruzeiros e sessenta e oito 
centavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osas- Resolução n9 11/79 
co (3P) a elevar em Cr$ 165 .171 .734,00 
(cento e sessenta e cinco milhões, cento 
e setenta e um mil, setecentos e trinta e 
quatro cruzeiros) o montante de sua dí-
vida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lon- Resolução n\l 12/ 79 
drina (PR) a elevar em . ....... . .. . 
Cr$ 386 .586.131,16 (trezentos e oitenta 
e seis milhões, quinhentos e oitenta e 
seis mil , cen to e trinta e um cruzeiros e 
dezesseis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pin- Resolução n9 13/79 
damonhangaba (SP) a elevar em ...... . 
Cr$ 140.532.600,00 (cento e quarenta 
milhões, quinhentos e trinta e dois mil 
e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca- Resolução n9 14/79 
maçari (BA) a elevar em ..... .. ... . . 
Cr$ G3 . 8CJ. 000,00 (sessenta e três mi
lhões e oitocentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Suspende a execução do art. 166 da Lei Resolução n9 19/79 
n9 1.066/75, de 30 de dezembro de 1975, 
do Município Paulista de Chavantes. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma- Resolução n9 18/79 
ringá (PR) a elevar em .. .... .. . .... . 
Cr$ 129 .668 .033,38 (cento e vinte e nove 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
trinta e três cruzeiros e trinta e oito cen
tavos) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ja- Resolução n9 21/79 
boticabal (SP) a elevar em . . . .... .... . 
Cr$ 13.021.272,67 (treze milhões, vinte 
e um mil, duzentos e setenta e dois cru
zeiros e sessenta e sete centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Suspende a execução da Lei n9 5.482, Resolução n9 22/79 
de 20 de janeiro de 1967, tabela "A", do 
Estado do Paraná. 

Suspende a execução do art. 29, pará- Em tramitação 
grafo único e artigo 39 da Lei n9 900, de 
10 de dezembro de 1973, ambas do Mu-
nicípio de ltaqui, Rio Grande do Sul. 
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N'1 Autor 

026/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

027/ 79 Comissão de 
Const. e Justiça 

016/ 79 Nelson Carneiro 

017/79 Itamar Franco 

018/79 

019/79 

020/79 

021/79 

028/79 

029/79 

Comissão de 
Const. e Justiça 

Comissão de 
Economia 

Comissão de 
Economia 

Comissão de 
Economia 

Lomanto Júnior 

Comissão Diretora 

030/79 Passos Pôrto 

Ementa Resultado 

Suspende a execução, em parte, do art. Resolução n9 23/79 
19 da Lei n9 3.478, de 10 de maio de 
1974, do Estado de Mato Grosso. 

Suspende a execução do art. 60 da Lei Resolução n\l 24/79 
n9 4.747, de 9 de maio de 1968, do Es-
tado de Minas Gerais. 

Reconhece como serviço de cooperação Resolução n9 36/79 
interparlamentar o Grupo Parlamentar 
de Língua Francesa. 

Altera o Regimento Interno do Senado Resolução n9 55/79 
Federal. 

Suspende a execução do art. 19 do De- Resolução n9 20/79 
ereto n9 20 .635, de 30-10-70 e o inciso 
II do § 19, do art. 15, da Lei n9 6 .485, 
de 20-12-72, do Estado do Rio Grande do 
Sul. 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí Resolução n9 15/79 
a elevar em Cr$ 11. 628 .414,00 (onze 
milhões, seiscentos e vinte e oito mil, 
quatrocentos e quatorze cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução n9 16/79 
po Mourão (PR) a elevar em . . ....... . 
Cr$ 139.083.153,30 (cento e trinta e 
nove milhões, oitenta e três mil, cento e 
cinqüenta e três cruzeiros e trinta cen
tavos) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lon- Resolução n9 17/79 
drina (PR) a elevar em .... . ...... . 
Cr$ 191.229.987,70 (cento e noventa e 
um milhões, duzentos e vinte e nove mil, 
novecentos e oitenta e sete cruzeiros e se
tenta centavos) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Cria a Comissão de Municípios. Resolução n9 132/79 

Regulamenta a aplicação, na administra- Resolução n9 25/79 
ção do Senado Federal, dos Sistemas de 
Ascensão e Progressão Funcionais e do 
Aumento por Mérito. 

Determina que os atuais Secretários Par- Retirado pelo autor 
lamentares sejam incluídos no Quadro 
Permanente do Senado Federal, e dá ou-
tras providências. 

031/79 Humberto Lucena Altera o Regimento Interno do Senado Em tramitação 
Federal. 

032/79 Comissão de 
Economia 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ube- Resolução n9 26/79 
raba (MG), a elevar em ... .. .. .. .. . 
Cr$ 120 . 000.000,00 (doze milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 
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Autor 

033/79 Humberto Lucena 

034/ 79 Franco Montoro 

035/ 79 Comissão de 
Legislação Social 

036/ 79 

037/79 

038/79 

039/79 

040/79 

041/79 

042/79 

Comissão Diretora 

Comissão de 
Finanças 

Comissão de 
Finanças 

Comissão de 
Finanças 

Comissão de 
Finanças 

Orestes Quércia 

Comissão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Cria, como órgão técnico permanente do Em tramitação 
Senado Federal, a Comissão dos Direitos 
do Homem. 

Assegura às entidades de classe o direito Em tramitação 
de se pronunciarem sobre proposições 
em andamento no Senado e disciplina 
esse direito. 

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Resolução nO 39/79 
empresa Agropecuária Santa Úrsula 
Ltda. , lotes no Distrito Agropecuário da 
Superintendência da Zona Franca de Ma-
naus (SUFRAMA) para a implantação de 
projetos devidamente aprovados, em 
área de 15 .000 hectares. 

Revoga o art. 69 da Resolução n9 17, de Resolução n9 30/79 
1973, cria funções gratificadas de "Ofi-
cial de Gabinete", e dá outras providên-
cias. 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia Resolução n9 27/79 
a realizar operação de empréstimo ex-
terno no valor de USS 100,000,000.00 
(cem milhões de dólares norte-america-
nos), para aplicação em projetos de cons-
trução e pavimentação de rodovias, e de 
eletrificação. 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará Resolução n9 29/79 
a realizar operação de empréstimo ex-
terno no valor de US$ 30,000,000.00 
(trinta milhões de dólares norte-ameri-
canos) para aplicação em programas só-
cio-econômicos do Estado . 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Resolução n9 28/ 79 
Gerais a realizar empréstimos em fontes 
externas de fina nciamento, no valor glo· 
bal de USS 100,000,000.00 (cem milhões 
de dólares norte-americanos) para finan-
ciar o Programa de Investimentos do 
Estado . 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná Resolução n9 31/79 
a realizar operações de empréstimo ex-
terno, no valor global de .. . . . .... .. . 
USS 100,000,000.00 (cem milhões de dó
lares norte-americanos) para aplicação 
em programas e atividades naquele Es
tado. 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito Rejeitado 
destinada a investigar denúncias sobre 
violações de direitos humanos nos últi-
mos dez anos. 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio Resolução n9 33/79 
de Janeiro a realizar operação de em-
préstimo externo no valor de . . .. .. . . 
US$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos) 
para finan ciar projetos prioritários na
quele ·município. 
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NO? Autor 

043/79 Comissão de 
Finanças 

044/79 Comissão de 
Finanças 

045/79 Comissão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Resolução n<? 32/79 
Janeiro a realizar operação de emprésti-
mo externo no valor de . ........ .. . 
US$ 150,000 ,000.00 (cento e cinqüenta 
milhões de dólares norte-americanos) 
para financiar o Programa de Investi
mentos Sócio-Econômicos do Estado . 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Resolução n<? 35/79 
Catarina a realizar operação de emprés-
timo externo no valor de .......... . 
US$ 30,000,000.00 (trinta milhões de dó
lares norte-americanos) destinados a fi
nanciar a execução de obras em setores 
prioritários . 

Autoriza o Governo do Estado de Per- Resolução n<? 34/79 
nambuco a realizar operação de emprés-
timo externo, no valor de . ......... . 
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de 
dólares norte·americanos) para financiar 
projetos do Complexo Industrial Portuá
rio de SUAPE. 

046/79 Orestes Quércia Institui Comissão de Inquérito para apu- Em tramitação 
rar se foi regular ou não a aquisição do 
controle acionário da Light. 

047/79 Comissão Diretora Acrescenta parágrafo ao art. 383, da Re- Resolução n<? 46/79 
solução n<? 58, de 1972 (Regulamento Ad-

048/79 Humberto Lucena 

049/ 79 Comissão do 
Distrito Federal 

050/ 79 Comissão de 
Const. e Justiça 

051/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

052/79 Comissão de 
Economia 

053 / 79 Aderbal Jurema 
e outros 

054/79 Comissão de 
Finanças 

055/79 Comissão de 
Economia 

ministrativo do Senado Federal). 

Altera o art. 440 do Regimento Interno Em tramitação 
do Senado Federal. 
Aprova as contas do Governo do Distrito Resolução n<? 43/79 
Federal relativas ao exercício de 1977. 

Suspende a execução do art. I'! da Lei Resolução n<? 44/79 
n'! 10.421, de 3 de dezembro de 1971, do 
Estado de São Paulo. 

Suspende a execução do inciso II do art. Resolução n<? 42/79 
119, da Lei n'! 5.406, de 16 de dezembro 
de 1969, do Estado de Minas Gerais. 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Resolução n'! 38/79 
Catarina a alterar a finalidade da apli-
cação dos recursos remanescentes pre-
vistos na Resolução n'! 28, de 30 de ju
nho de 1977, do Senado Federal. 

Modifica o inciso lI , do art. 339, da Re- Em tramitação 
solução n'! 58/72 (Regimento Adminis-
trativo do Senado Federal). 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Resolução n<? 40/79 
Grande do Sul a realizar operação de 
empréstimo externo no valor de ..... . 
US$ 53,000,000.00 (cinqüenta e três mi
lhões de dólares) para ser aplicado em 
programas prioritários do Estado. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Resolução n'! 41/79 
Rosa (RS) a elevar em Cr$ 7.769 .576,60 
(sete milhões, setecentos e sessenta e 
nove mil, quinhentos e setenta e seis 
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N9 Autor 

056/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

057/79 Itamar Franco 

058/ 79 Itamar Franco 

059/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

060/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

061/79 Comissão de 
Legislação Social 

Ementa 

cruzeiros e sessenta centavos) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Resultado 

Suspende a execução dos artigos 172 e Resolução n<? 50/79 
173 da Lei n<? 1.442, de 17 de dezembro 
de 1966, do Município de Botucatu -
São Paulo. 

Altera o art. 135 do Regimento Interno Em tramitação 
do Senado Federal. 

Altera o art. 205 do Regimento Interno Em tramitação 
do Senado Federal. 

Suspende a execução do art. 99, da Lei Resolução n<? 47/79 
n<? 5.301, de 16 de outubro de 1969, do 
Estado de Minas Gerais. 

Suspende a execução dos artigos 256 a Resolução n<? 48/79 
260 da Lei n9 432, de 20 de dezembro de 
1973, do Município de Anápolis, Estado 
de Goiás. 

Autoriza a alienação de terras públicas, Resolução n<? 89/79 
no Município de São Felix do Xingu -
PA, à Construtora Andrade Gutierrez 
S.A., para implantação de projetos de co
lonização. 

062/79 Comissão Diretora Cria empregos de Assessor Técnico, Em tramitação 
aprova critérios para a sua admissão, e 
dá outras providências. 

063/79 Jessé Freire Altera a redação da letra b do art. 402; Em tramitação 
suprime a letra c do mesmo dispositivo 

064/79 Comissão de 
Finanças 

065/79 Comissão de 
Economia 

066/79 Comissão de 
Economia 

067/79 Comissão de 
Economia 

e determina a retificação das letras sub-
seqüentes, do Regimento Interno do Se-
nado Federal . 

Autoriza o Governo do Estado de São Resolução n<? 51/79 
Paulo a realizar operação de empréstimo 
externo de US$ 80,000,000.00 (oitenta 
milhões de dólares americanos), desti!
nado a compor o aumento de capital da 
Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - ME'J1Rô. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apu- Resolução n<? 52/79 
carana (PR) a elevar em ........... . 
Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco mi
lhões, duzentos e sete mil, setecentos e 
três cruzeiros e trinta e dois centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Oam- Resolução n9 53/79 
bé (PR) a elevar em Cr$ 45 .490 .412,81 
(quarenta e cinco milhões, quatrocentos 
e noventa mil , quatrocentos e doze cru-
zeiros e oitenta e um centavos) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Resolução n<? 49/79 
Janeiro a elevar em ........... . ... . 
Cr$ 1 . 200 .000.000,00 (hum bilhão e du
zentos milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 
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NO? Autor 

068/79 Comissão de 
Economia 

069/ 79 Comissão de 
Economia 

070/79 Comissão de 
Economia 

071/79 Comissão de 
Economia 

072/79 Comissão de 
Economia 

073 / 79 Comissão de 
Economia 

074/ 79 Comissão de 
Economia 

075 / 79 Comissão de 
Economia 

076/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibi- Resolução n'? 54/79 
porã (PR) a elevar em ... .......... . 
Cr$ 22.060 .047 ,87 (vinte e dois milhões, 
sessenta mil , quarenta e sete cruzeiros 
e oitenta e sete centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pie- Resolução n'? 56/79 
dade (SP) a elevar em Cr$ 13.309.948,44 
(treze milhões, trezentos e nove mil, no-
vecentos e quarenta e oito cruzeiros e 
quarenta e quatro centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 
Autoriza a Prefei tura Municipal de Con- Resolução n'? 57/79 
tagem (MG) a elevar em ...... .... . . 
CrS 229.282. 745,62 (duzentos e vinte e 
nove milhões, duzentos e oitenta e dois 
mil , setecentos e quarenta e cinco cru
zeiros e sesse nta e dois centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefei tura Municipal de Pe- Resolução n'? 59/ 79 
dreira (SP) a elevar em ..... ... ..... . 
CrS 3.512.334,54 (três milhões, qui
nhentos e doze mil , trezentos e trinta e 
quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de OHm- Resolução n'? 60/79 
pia (SP) a elevar em Cr$ 24 .519 .893 ,40 
(vinte e quatro milhões, quinhentos e de-
zenove mil , oitocentos e noventa e três 
cruzeiros e quarenta centavos) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mor- Resolução n'? 58/79 
ro Agudo (SP) a elevar em . . . . ..... . 
Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, duzen
tos e trinta e seis mil , seiscentos e deze
nove cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi- Resolução n'? 66/79 
Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4 .590.186,90 
(quatro milhões, quinhentos e noventa 
mil , cento e oitenta e seis cruzeiros e no-
venta centavos) o montante de sua dí-
vida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pre- Resolução n'? 67/ 79 
sidente Prudente (SP) a elevar em 
Cr$ 24 . 094.150,86 (vinte e quatro mi-
lhões, noventa e quatro mil , cento e cin-
qüenta cruzeiros e oitenta e seis centa-
vos) o montante de sua dívida consoli-
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de San- Resolução n'? 68/79 
tos (SP) a elevar em Cr$ 35.551.793,35 
(trinta e cinco milhões, quinhentos e cin-
qüenta e um mil , setecentos e noventa e 
três cruzeiros e trinta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 
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N'? Autor 

077/ 79 Comissão de 
Economia 

078/ 79 Comissão de 
Const. e Justiça 

079/79 Comissão de 
Const. e Justiça 

080/79 Comissão de 
Const. e Just.iça 

081/79 Comissão de 
Economia 

082/79 Comissão de 
Economia 

083/79 Comissão de 
Economia 

034/79 Comissão de 
Economia 

085/79 Comissão de 
Economia 

086/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Muni cipal de Sã) RC50111Ção nQ 61/79 
Joaquim da Barra (SP) a elevar em 
Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, tre-
zentos e dez mil , trezentos e noventa e 
oito cruzeiros e quatorze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Suspende a execução da Lei nQ 10.398, Resolução nQ 62/79 
de 23 de abril de 1971, do Estado de São 
Paulo. 

Suspende a execução do art. 247, da Re- Resolução n9 63/79 
solução n9 4, de 24 de novembro de 1971, 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás. 

Suspendendo a execução da alínea a, do Resolução nQ 65/79 
item 19, do inciso I, do art. 106, do De-
creto-lei Estadual n9 5/75, do Rio de Ja-
neiro, que instituiu o Código Tributário 
do Estado. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Resolução nQ 64/79 
Gerais a elevar em Cr$ 229 .385.000,00 
(duzentos e vinte e nove milhões, tre-
zentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bar- Resolução n9 74/79 
ra Bonita (SP) a elevar em .. . . . .... . 
Cr$ 29 .337 .997,76 (vinte e nove milhões, 
trezentos e trinta e sete mil , novecentos 
e noventa e sete cruzeiros e setenta e 
seis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Departamento de Águas e Es- Resolução n'! 70/79 
gotos de Ribeirão Preto - DAERP (SP) 
a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 64 .101. [l69,82 (sessenta e quatro 
milhões, cento e um mil, novecentos e 
sessenta e nove cruzeiros e oitenta e dois 
centavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cân- Resolução nQ 77/79 
dido Mota (SP) a elevar em ...... . . . 
Cr$ 1.364.800,00 (hum milhão, trezen
tos e sessenta e quatro mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza o Departamento de Águas e Resolução nQ 75/79 
Energia Elétrica - DAEE (SP) a contra-
tar operação de crédito no valor de 
Cr$ 248 . 101.481,16 (duzentos e quarenta 
e oito milhões, cento e um mil, quatro-
centos e oitenta e um cruzeiros e dezes-
seis centavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca- Resolução nQ 72/79 
noas (RS) a elevar em . _ ..... .... . . . 
Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, 
duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada_ 
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N9 Autor 

087/79 Comissão de 
Economiia 

088/79 Comissão de 
Economia 

089/79 Comissão de 
Economia 

090/ 79 Comissão de 
Economia 

091/79 Comissão de 
Finanças 

092/79 Comissão de 
EconornJia 

093/ 79 Comissão de 
EconornJia 

094/ 79 Comissão de 
Economia 

095/79 Comissão de 
Economiia 

096/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de San- Resolução n'.> 73/79 
ta Cruz do Sul (RS) a elevar em ..... . 
Cr$ 89.082.000,00 (oitenta e nove mi
lhões, oitenta e dois mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pe- Resolução n'.> 78/79 
lotas (RS) a elevar em Cr$ 380.401.485,00 
(trezentos e oitenta milhões, quatrocen-
tos e um mil, quatrocentos e oitenta e 
cinco cruzeiros) o montante de sua dí-
vida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sa- Resolução n'.> 79/79 
piranga (RS) a elevar em .. .. .. .. ... . 
Cr$ 119.462.238,00 (cento e dezenove 
milhões, quatrocentos e sessenta e dois 
mil, duzentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio Resolução n'.> 71/79 
de Janeiro (RJ) a elevar em .. . .... . . 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 
Autoriza a Prefeitura do Município de Resolução n'.> 83/79 
São Paulo (SP) a realizar operação de 
empréstimo de US$ 40,000,000 . 00 (qua-
renta milhões de dólares americanos), 
destinado a investimentos na linha Les-
te-Oeste do Metropolitano de São Paulo 
- METRÔ. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Resolução n'.> 76/79 
Janeiro a elevar em Cr$ 61.955.000,00 
(sessenta e um milhões, novecentos e 
cinqüenta e cinco mil cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Di- Resolução n'.> 80/79 
vinópolis (MG) a elevar em ......... . 
Cr$ 13 .974.893,00 (treze milhões, nove
centos e setenta e quatro mil, oitocentos 
e noventa e três cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Be- Resolução n'.> 86/79 
tim (MG) a elevar em Cr$ 250.000.000,00 
(duzentos e cinqüenta milhões de cruzei-
ros) o montante de sua dívida consoli-
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jar- Resolução n'.> 81/79 
dim (MS) a elevar em Cr$ 14 .000 .000,00 
(quatorze milhões de cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gua- Resolução n'.> 82/79 
rujá (SP) a elevar em Cr$ 167.698.858,90 
(cento e sessenta e sete milhões, seiscen-
tos e noventa e oito mil, oitocentos e 
cinqüenta e oito cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida con-
solidada. 
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N'1 Autor 

097/ 79 Comissão de 
Economia 

098/79 Comissão de 
Economia 

099/79 Comissão de 
Consto e Justiça 

100/79 CO'missão de 
EcO'nomlia 

101/79 Comissão de 
Economia 

102/79 Comissão de 
EcO'nomia 

103/79 Comissão de 
Finanças 

104/79 Comissão de 
Finanças 

105/79 Comissão de 
Finanças 

106/ 79 CO'missão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução n9 85/79 
po Grande (MS) a elevar em ..... . . . 
Cr$ 207.692 . 149,08 (duzentos e sete mi
lhões, seiscentos e noventa e dois mil, 
cento e quarenta e nove cruzeiros e oito 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 
Autoriza O' Departamento de Águas e Resolução n9 84/79 
Energia Elétrica - DAEE (SP), a con-
tratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos e vin-
te milhões, setecentos e sessenta e três 
mil cruzeiros). 

Suspende a execução do § 19 do art. 212 Resolução n9 112/ 79 
e do art. 215, ambos da Lei n9 1.125, 
de 27 de outubro de 1971, que institui O' 
Código TributáriO' de Manaus, com a mo-
dificação introduzida pela Lei n9 1 . 138, 
de 23 de junho de 1972, do mesmo Mu-
nicípio. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Te- Resolução n9 90/79 
renos (MS) a elevar em Cr$ 15.000.000,00 
(quinze milhões de cruzeiros) o montan-
te de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gui- Resolução n9 91/ 79 
ratinga (MT) a elevar em .......... . 
Cr$ 20 .000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Po- Resolução n9 92/79 
xoréo (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Para- ResoluçãO' n9 87/79 
ná a contratar operação de empréstimo 
externo, no valor de US$ 61 ,000,000.00 
(sessenta e um milhões de dólares ame-
ricanos), para os fins que especifica. 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Resolução n9 88/79 
Catarina a contratar operaçãO' de em-
préstimo externo no valor de . . . . ... . 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dó
lares americanos), para os fins que espe
cifica. 
Autoriza o Governo do Estado de Alagoas Resolução n9 93/79 
a realizar operação de empréstimO' ex-
terno no valor de US$ 25,000,000 .00 
(vinte e cinco milhões de dólares norte-
americanos) para financiar setores prio-
ritários daquele Estado. 
Autoriza o GO'verno do EstadO' do Rio ResO'lução n9 104/79 
Grande do Norte a realizar operaçãO' de 
empréstimo externo no valor de ..... . 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dó
lares norte-americanos) destinado a fi
nanciar programas prioritários do Es
tado. 
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----------------- ------

N9 Autor 

107/79 Comissão de 
Economia 

108/ 79 Comissão de 
Economia 

109/79 Comissão de 
Economia 

110/ 79 Comissão de 
Economia 

111/79 Comissão de 
Economia 

112/79 Comissão de 
Economia 

113/79 Comissão de 
Economlia 

114/ 79 Comissão de 
Economia 

115/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apu- Resolução nÇl 94/79 
carana (PR) a elevar em .... ....... . 
Cr$ 124 .487.345,30 (cento e vinte e qua
tro milhões, quatrocentos e oitenta e 
sete mil , trezentos e quarenta e cinco 
cruzeiros e trinta centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gua- Re solução nÇl 108/79 
rujá (SP) a elevar em Cr$ 188.996.737,80 
(cento e oitenta e oito milhões, novecen-
tos e noventa e seis mil , setecentos e 
trinta e sete cruzeiros e oitenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Resolução nÇl 95/79 
Paulo (SP) a elevar em ... ... ... ... . . 
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Estado de Sergipe a elevar Resolução nÇl 96/79 
em CrS 3.446. 100,00 (três milhões, qua-
trocen tos e quarenta e seis mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida con-
solidada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Re- Resolução nÇl 105/79 
gente Feijó (SP) a elevar em ....... . 
Cr$ 3 . 763 .075,36 (três milhões, setecen
tos e sessenta e três mil , setenta e cinco 
cruzeiros e trinta e seis centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pre- Resolução nÇl 110/79 
sidente Prudente (SP) a elevar em ..... 
Cr$ 78 .122 .596,30 (setenta e oito mi-
lhões, cento e vinte e dois mil, quinhen-
tos e noventa e seis cruzeiros e trinta 
cen lavos) o n1-J!ltan te de sua dívida con-
solidada . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução nÇl 103/79 
pinas (SP) a elevar em Cr$ 299.559.866,40 
(duzentos e noventa e nove milhões, 
quinhentos e cinqüenta e nove mil, oito-
centos e sessenta e seis cruzeiros e qua-
renta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca- Resolução nÇl 97/79 
choeirinha (RS) a elevar em . ..... . . . 
Cr$ 103.000.000,00 (cento e três milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autcriza o Estado de Mato Grosso do Resolução nÇl 98/79 
Sul a elevar em Cr$ 790.879 .899,00 (se-
tecentos e noventa milhões, oitocentos e 
setenta e nove mil, oitocentos e noventa 
e nove cruzeiros) o montante de sua dí-
vida consolidada interna e a garantir 
empréstimo da Empresa de Saneamento 
de Mato Grosso do Sul -- SANESUL --
no valor de CrS 1.094.754.543,00 (hum 
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NC? Autor 

116/79 Comissão de 
Economia 

117/ 79 Comissão de 
Economia 

118/ 79 Comissão de 
Economia 

119/79 Comissão de 
Economia 

120/79 Comissão de 
Economia 

121/ 79 Comissão de 
Economia 

122/79 Comissão de 
Finanças 

123/79 Comissão do 
Distrito Federal 

124/79 Gilvan Rocha 
e outros 

Ementa 

bil hão , noventa e quatro milhões, sete
centos e cinqüenta e quatro mil, qui
nhentos e quarenta e três cruzeiros). 

Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Resolução n9 107/79 
Horizonte (MG) a elevar em .. . ...... . 
Cr$ 106.407 .363,00 (cento e seis mi
lhões, quatrocentos e sete mil e trezen
tos e sessenta e três cruzeiros o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Resolução n9 99/79 
Horizonte (MG) a elevar em ....... . 
Cr$ 433.427 .697,13 (quatrocentos e trin
ta e três milhões, quatrocentos e vinte 
e sete mil , seiscentos e noventa e sete 
cruzeiros e treze centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Resolução n9 100/79 
Francisco do Conde (BA) a elevar em 
Cr$ 75. 045.388,00 (setenta e cinco mi-
lhões, quarenta e cinco mil , trezentos e 
oitenta e oito cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Resolução n9 109/79 
Lima (MG) a elevar em .... ... . . .... . 
Cr$ 100 . 000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Resolução n9 101/79 
Barbacena (MG) a elevar em ..... . . . 
Cr$ 2.248.654,52 (dois milhões, duzen
tos e quarenta e oito mil, seiscentos e 
cinqüenta e quatro cruzeiros e cinqüenta 
e dois centavos) o montante de sua dívi
da consolidada . 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Resolução n9 102/79 
Gerais a elevar em Cr$ 58.473 . 000,00 
(cinqüenta e oito milhões, quatrocentos 
e setenta e três mil cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Mara- Resolução n9 106/79 
nhão a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 40,000,000.00 
(quarenta milhões de dólares norte-
americanos), para financiar projetos 
prioritários do Estado. 

Aprova as contas do Governador do Dis- Resolução n9 123/79 
trito Federal, relativas ao Exercício Fi-
nanceiro de 1976. 

Resguarda direitos adquiridos por anti- Em tramitação 
gos funcionários do Senado quanto à 
percepção de adicionais por qüinqüênios 
em níveis vigentes antes da Reforma 
Administrativa, implantada pela Resolu-
ção n9 18, de 1973. 
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NI? Autor 

125/79 Comissão de 
Economia 

126/79 Comissão de 
Economia 

127/79 Comissão de 
Economia 

128/79 Comissão de 
Economia 

129/79 Comissão de 
Economia 

130/79 Comissão de 
Economia 

131/ 79 Comissão de 
Economia 

132/79 Comissão de 
Economia 

133/79 Comissão de 
Economia 

134/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza o Governo do Estado de São Resolução n<? 116/79 
Paulo a elevar em Cr$ 1.000.000.000,00 
(hum bilhão de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 
Autoriza o Departamento de Urbaniza- Resolução n9 111/79 
ção e Sa neamento de Ribeirão Preto -
DURSARP, a contratar operação de cré-
dito no valor de Cr$ 26.534 .308,02 (vin-
te e seis milhões, quinhentos e trinta e 
quatro mil , trezentos e oito cruzeiros e 
dois centavos). 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pi- Resolução n<? 120/79 
querobi (SP) a elevar em Cr$ 1.609.541,92 
(hum milhão, seiscentos e nove mil, qui-
nhentos e quarenta e um cruzeiros e no-
venta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada . 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa- Resolução n<? 118/79 
raíso do Norte (PR) a elevar em ... . . . 
Cr$ 6.666.418,90 (seis milhões, seiscen
tos e sessenta e seis mil, quatrocentos e 
dezoito cruzeiros e noventa centavos) o 
mon tan te de sua dívida consolidada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Fran- Resolução n<? 114/79 
cisco Beltrão (PR) a elevar em . . ... . . . 
Cr$ 86.829.997,72 (oitenta e seis mi
lhões, oitocentos e vinte e nove mil, no
vecentos e noventa e sete cruzeiros e 
setenta dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Xan- Resolução n<? 113/79 
xerê (SC) a elevar em Cr$ 49 . 932.800,00 
(quarenta e nove milhões, novecentos e 
trinta e dois mil e oitocentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cha- Resolução n<? 115/79 
pecó (SC) a elevar em Cr$ 140.000.000,00 
(cento e quarenta milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Resolução n<? 119/79 
Barra do Garças (MT) a elevar em 
Cr$ 100 . 000.000,00 (cem milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida con-
solidada . 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ara- Resolução n<? 124/79 
cruz (ES) a elevar em Cr$ 8.043 .647,88 
(o ito milhões, quarenta e três mil, seis-
centos e quarenta e sete cruzeiros e 
oitenta e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza o Departamento de Águas e Resolução n<? 117/79 
Energia Elértica - DAEE (SP), a con-
tratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 9.4 72.948.098,40 (nove bilqões, 
quatrocentos e setenta e dois milhões, 
novecentos e quarenta e oito mil, no-
venta e oito cruzeiros e quarenta cen-
tavos). 
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NC? Autor 

135/79 Comissão de 
Economia 

136/79 Comissão de 
Economia 

137/79 Comissão de 
Economia 

138/ 79 Comissão de 
Economia 

139/79 Comissão de 
Finanças 

140/79 Poder Executivo 

141/79 Comissão de 
Finanças 

142/79 Comissão de 
Finanças 

143/79 Comissão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Resolução nl? 125/79 
São Paulo (SP) a elevar em ... .. .... . 
Cr$ 284 .195 .261,90 (duzentos e oitenta 
e quatro milhões, cento e noventa e cinco 
mil, duzentos e sessenta e um cruzeiros e 
noventa centavos) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itu Resolução nl? 126/79 
(SP) a elevar em Cr$ 76 .592.368,40 (se-
tenta e seis milhões, quinhentos e noven-
ta e dois mil , trezentos e sessenta e oito 
cruzeiros e quarenta centavos) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Resolução n\> 122/79 
Iracemápolis (SP) a elevar em ....... . 
Cr$ 16 .682.626,50 (dezesseis milhões, 
seiscentos e oitenta e dois mil, seiscen
tos e vinte e seis cruzeiros e cinqüenta 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Resolução n<) 127/79 
Branco do Sul (PR) a elevar em ...••. 
Cr$ 13.653.500,00 (treze milhões, seis-
centos e cinqüenta e três mil e quinhen-
tos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma- Resolução nl? 121/79 
ceió (AL) a realizar operação de emprés-
timo externo no valor de ....... . ... . 
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dó
lares) para ser aplicado no programa de 
infra-estrutura de serviços básicos do 
Município. 

Estabelece alíquotas máximas do Imposto Resolução nl? 129/79 
so bre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias. 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba Resolução n\> 130/79 
a realizar operação de empréstimo ex-
terno no valor de US$ 20,000,000.OD 
(vinte milhões de dólares) para financiar 
projetos de desenvolvimento econômico-
social do Estado. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma- Resolução n'? 131/79 
naus (AM) a realizar operação de emprés-
timo externo no valor de ..... .. .... . 
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dóla
res) para financiar o programa de inves
timento urbano. 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará Resolução n\> 128/79 
a realizar operação de empréstimo ex-
terno no valor de US$ 45,000,000.00 
(quarenta e cinco milhões de dólares) pa-
ra financiar programas de desenvolvi-
mento sócio-econômico. 
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N'1 Autor 

144/79 Comissão de 
Economia 

145/79 Comissão de 
Economia 

146/79 Comissão de 
Economia 

147/79 Comissão de 
Economia 

148/79 Comissão de 
Economia 

149/79 Comissão de 
Economia 

150/79 Comissão de 
Economia 

151/79 Comissão de 
Economia 

152/79 Comissão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Au toriza o Governo do Estado do Rio Resolução n'l 138/79 
Grande do Sul a elevar em ......... . 
Cr$ 88.809.300,00 (oitenta e oito mi
lhões, oitocentos e nove mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bar- Resolução n'l 136/ 79 
retos (SP) a elevar em CrS 8.063.367,00 
(oito milhões, sessenta e três mil e tre-
zentos e sessenta e sete cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Munícipal de Bro- Resolução n'l 139/ 79 
dowsky (SP) a elevar em .. ... . . .. .. . 
:er$ 10.845.383,46 (dez milhões, oito
centos e quarenta e cinco mil , trezentos 
e oitenta e três cruzeiros e quarenta e 
seis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca- Resolução n'l 140/79 
tanduva (SP) a elevar em .... ... . . .. . 
Cr$ 18.500 .882,60 (dezoito milhões, qui
nhentos mil , oitocentos e oitenta e doi s 
cruzeiros e sessenta centavos) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dia- Resolução n'l 141/79 
dema (SP) a elevar em .. . .......... . 
Cr$ 253.565.000,00 (duzentos e cinqüen
ta e três milhões e quinhentos e sessenta 
e cinco mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Gua- Resolução n<? 144/ 79 
raci (SP) a elevar em Cr$ 5 .810 . 149,40 
(cinco milhões, oitocentos e dez mil , cen-
to e quarenta e nove cruzeiros e quaren-
ta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Resolução n<? 146/79 
Paulo (SP) a elevar em ..... . ....... . 
Cr$ 972 .487.701 ,90 (noventos e setenta 
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e 
sete mil, setecentos e um cruzeiros e no
venta centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Per- Resolução n<? 151/79 
nambuco a elevar em Cr$ 40 . 250 .000,00 
(quarenta milhões e duzentos e cinqüenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Per- Resolução n<? 135/79 
nambuco a realizar operação de emprés-
timo externo no valor de ... ........ . 
US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões 
de dólares), para financiar investimentos 
na área compreendida no polígono das 
secas. 
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N9 Autor 

153/79 Comissão de 
Finanças 

154/79 Comissão de 
Constituição 

155/79 Comissão de 
Finanças 

156/79 Comissão de 
Finanças 

157/79 Comissão de 
Finanças 

158/79 Comissão de 
Leg. Social 

159/79 Comissão de 
Justiça 

160/79 Franco Montoro 

161/79 Comissão de 
Economia 

162/ 79 Comissão de 
Economia 

163/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza o Governo do Estado do Amazo- Resolução n9 145/79 
nas a realizar operações de empréstimo 
externo no valor de US$ 10,000,000.00 
(dez milhões de dólares) para finan ciar 
projetos prioritários do Estado. 

Suspende a execução dos artigos n.OS 211 Resolução n9 164/79 
e 212 da Lei n9 1.125, de 27-10-71, que 
instituiu o Código Tributário de Manaus. 

Autoriza o Governo do Estado do Espí- Resolução n9 137/ 79 
rito Santo a realizar operação de emprés-
timo externo no valor de ... . .... .. . . 
DM 20 .000.000,00 (vinte milhões de mar
cos alemães) para aplicação no programa 
de saúde. 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí Resolução n9 133/ 79 
a realizar operação de empréstimo exter-
no no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte 
milhões de dólares) para os fins que es-
pecifica. 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a Resolução n9 154/79 
realizar operação de empréstimo exter-
no no valor de US$ 3,060,000.00 (três 
milhões e sessenta mil dólares) para aqui· 
sição de sistema automático de identifi-
cação. 

Autoriza o Poder Executivo a alienar à Em tramitação 
Empresa Reflorestadora Rio Branquinho 
Ltda. terras públicas no Distrito Agro-
pecuário da Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA), para im-
plantação de um pólo agropecuário. 

Suspende a execução do art. 49 e pará- Em tramitação 
grafo único do Decreto n9 5.891, de 22 
de dezembro de 1975, do Esta do do Ma-
ranhão. 

Cria uma Comissão Permanente de De- Em tramitação 
fesa do Meio Ambiente, no âmbito do 
Senado Federal. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Dou- Resolução n9 134/79 
rados (MS) a elevar em . .. . . .. . . .. .. . 
Cr$ 290.022.839,81 (duzentos e noventa 
milhões, vinte e dois mil, oitocentos e 
trinta e nove cruzeiros e oitenta e um 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ma- Resolução n9 166/79 
ceió (AL) a elevar em ... .. .... .... . 
Cr$ 1.301.552 .505,60 (um bilhão, tre
zentos e um milhões, quinhentos e cÍn
qüenta e dois mil, quinhentos e cinco 
cruzeiros e sessenta centavos) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pi- Resolução n9 143/ 79 
racicaba (SP) a elevar em . ..... ..... . 
Cr$ 485 . 701. 430,55 (quatrocentos e oi
tenta e cinco milhões, setecentos e um 
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NC? Autor 

164/79 Comissão de 
Economia 

165/79 Comissão de 
Economia 

166/ 79 Comissão de 
Economia 

167/79 Comissão de 
Economia 

168/79 Comissão de 
Economia 

169/79 Comissão de 
Economia 

170/79 Comissão de 
Economia 

171/79 Comissão de 
Economia 

172/79 Comissão de 
Economia 

Ementa 

j;1i I, quatrocentos e trinta cruzeiros e cin
ql:enta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sal- Resolução n<? 142/79 
vador (BA) a elevar em ...... ...... . 
Cr$ 1.170 .300 .000,00 (um biihão, cento 
e setenta milhões, trezentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ben- Resolução n<? 149/79 
to Gonçalves (RS) a elevar em .. ... . . . 
Cr$ 2 .135 .000,00 (dois milhões, cento e 
trinta e cinco mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autori za a Prefeitura Municipal de Betim Resolução n<? 153/ 79 
JMG) a elevar em Cr$ 20.476.600,00 
(vinte milhões, quatrocentos e setenta e 
seis mil e seiscentos cruzeiros) o mon-
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Con- Resolução n<? 152/79 
selheiro Lafaiete (MG) a elevar em .... 
Cr$ 27.480.133,30 (vinte e sete milhões, 
quatrocentos e oitenta mil, cento e trin-
ta e três cruzeiros e trinta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pa- Resolução n<? 147/79 
trocinio Paulista (SP) a elevar em . ... 
Cr$ 3 .457 .616,24 (três milhões, quatro-
centos e cinqüenta e sete mil , seiscentos 
e dezesseis cruzeiros e vinte e quatro cen-
tavos) o montante de sua dívida consoli-
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ri- Resolução n<? 163/ 79 
beirão Bonito (SP) a elevar em .. ..... . 
Cr$ 2.744.320,00 (dois milhões, setecen
tos e quarenta e quatro mil , trezentos e 
vinte cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ta- Resolução n<? 160/79 
quaritinga (SP) a elevar em ... . . . ... . 
Cr$ 17.872.812,80 (dezessete milhões, 
oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos 
e doze cruzeiros e oitenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Resolução n<? 169/79 
Brilhante (MS) a elevar em ... .. ... . . 
Cr$ 30 .000.000,00 (trinta milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza o Estado de Minas Gerais a ele· Resolução n<? 162/ 79 
var em Cr$ 1. 357 . 518.624,00 (hum bi-
lhão, trezentos e cinqüenta e sete mi-
lhões, quinhentos e dezoito mil e seiscen-
tos e vinte e quatro cruzeiros) o montan-
te de sua dívida consolidada . 
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NC? Autor 

173/79 Comissão de 
Economia 

174/79 Comissão de 
Economia 

175/ 79 ComissãJ de 
Economia 

176/79 Comissão de 
Economia 

177 /79 Comissão de 
Economia 

173/79 Comissão de 
Economia 

179/ 79 Comissão de 
Economia 

180/79 Comissão de 
Economia 

181/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Cia. de Serviços Elétricos do Resolução n'? 170/ 79 
Rio Grande do Norte - COSERN, a ele-
var em Cr$ 15.282 .860,80 (quinze mi-
lhões, duzentos e oitenta e dDis mil , oito-
centos e sessenta cruzeiros e oitenta cen-
tavos) o montante de sua dívida conso-
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ame- Resolução n'! 168/79 
ricana ((SP) a elevar em ......... .. . 
Cr$ 244.365 .330,40 (duzentos e quaren
ta e quatro milhões, trezentos e sessenta 
e cinco mil , oitocentos e trinta cruzeiros 
e quarenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Resolução n'! 167/ 79 
André (SP) a elevar em ... ... ..... . 
Cr$ 557.440.000,00 (quinhentos e cin
qüenta e sete mil hões, quatrocentos e 
quarenta mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução n'? 161/ 79 
po Bom (RS) a elevar em . ...... . . .. . 
Cr$ 70.462.097,00 (setenta milhões, qua
trocentos e sessenta e dois mil e noventa 
e sete cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Os- Resolução n'! 156/79 
valdo Cruz (SP) a elevar em ....... . 
Cr$ 30 . 137.350,40 (trinta milhões, cento 
e trinta e sete mil, trezentos e cinqüenta 
cruzeiros e quarenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Por- Resolução n'? 157/ 79 
to Alegre (RS) a elevar em ..... ... ... . 
Cr$ 538.278.643,20 (quinhentos e trinta 
e oito milhões, duzentos e setenta e oito 
mil, seiscentos e quarenta e três cruzei
ros e vinte centavos) o montal,te de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim Resolução n'? 159/79 
(MG) a elevar em Cr$ 428.799.000,00 
(quatrocentos e vinte e oito milhões, se 
tecentos e noventa e nove mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Resolução n'? 177/79 
José (SC) a elevar em ... ... ... .... . 
Cr$ 10 .587.118,95 (dez milhões, qui
nhentos e oitenta e sete mil, cento e de
zoito cruzeiros e noventa e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consoli
dada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Resolução n'? 155/79 
Lourenço da Mata (PE) a elevar em 
Cr$ 372.084.768,00 (trezentos e setenta 
e dois milhões, oitenta e quatro mil e se-
tecentos e sessenta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. ' 
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N'" Autor 

182/79 Comissão de 
Economia 

183/79 Comissão de 
Economia 

184/ 79 Comissão de 
Economia 

185/79 Comissão de 
Economia 

186/ 79 COnllssão de 
Economia 

187/ 79 Comissão de 
Economia 

188/79 Comissão de 
Economia 

189/ 79 Comissão de 
Economia 

190/79 Comissão de 
Economia 

Ementa Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução n9 148/79 
pos (RJ) a elevar em .. ... . . ....... . . 
CrS 185.445 . : "; 1,9J (cento e oitenta e 
e cinco milhões, quatrocentos e quarenta 
e cinco mil , trezentos e quarenta e sete 
cruzeiros e noventa centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Resolução n9 158/79 
Grande do Sul a elevar em .. . .. .... . 
Cr$ 3. 000.000.151 ,17 (três bilhões, cen
to e cinqüenta e um cruzeiros e dezessete 
centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cam- Resolução n9 186/79 
po Limpo Paulista (SP) a elevar em .. .. 
Cr$ 210.404.870,40 (duzentos e dez mi-
lhões, quatrocentos e quatro mil , oito-
centos e setenta cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua dívida con-
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cor- Resolução n9 185/79 
deirópolis (SP) a elevar em ......... . 
Cr$ 10.966.727,23 (dez milhões, nove
centos e sessenta e seis mil, setecentos 
e vinte e sete cruzeiros e vinte e três cen
tavos) o montante de sua dívida conso· 
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Es- Resolução n9 183/79 
tância de Socorro (SP) a elevar em ... . 
Cr$ 6.782.170,98 (seis milhões, setecen-
tos e oitenta e dois mil, cento e setenta 
cruzeiros e noventa e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Fer- Resolução n9 172/79 
raz de Vasconcelos (SP) a elevar em .... 
Cr$ 76.654 .432,00 (setenta e seis mi-
lhões, seiscentos e cinqüenta e quatro 
mil e quatrocentos e trinta e dois cruzei-
ros) o montante de sua dívida consoli-
dada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ita- Resolução n9 171/79 
pira (SP) a elevar em . . ... ... ..... . 
Cr$ 26.620.673,17 (vinte e seis milhões, 
seiscentos e vinte mil, seiscentos e se
tenta e três cruzeiros e dezessete centa
vos) o montante de sua dívida consoli
dada. 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Len- Resolução n9 176/79 
çóis Paulista (SP) a elevar em .... . .. . 
Cr$ 7 .858 .741,95 (sete milhões, oitocen
tos e cinqüenta e oito mil, setecentos e 
quarenta e um cruzeiros e noventa e 
cinco centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de San- Resolução n9 173/ 79 
ta Bárbara D'Oeste (SP) a elevar em 
Cr$ 53.783.022,28 (cinqüenta e três mi-
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Autor 

191 79 Comissão de 
Economia 

192/79 Comissão de 
Economia 

193/79 Comissão de 
Economia 

194/79 Comissão de 
Economia 

195/79 Comissão de 
Leg. Social 

196/ 79 Comissão de 
Economia 

197/79 Comissão de 
Economia 

198/79 Comissão de 
Economia 

199/79 Comissão de 
Finanças 

Ementa 

Ihões, se tecentos e oitenta e três mil , vin
te e dois cruzeiros e vinte e oito centa
vos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Resultado 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tietê Resolução n9 174/79 
(SP) a elevar em Cr$ 22.437.090,91 (vin-
te e dois milhões, quatrocentos e trinta 
e sete mil , noventa cruzeiros e noventa 
e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Estado de Mato Grosso do Sul Resolução n9 178/79 
a elevar em Cr$ 312 .080 . 000 ,00 (trezen-
tos e doze milhões e oitenta mil cruzei-
ros) o montante de sua dívida consoli-
dada. 

Autoriza a Empresa de Energia Elétrica Resolução n9 175/ 79 
de Mato Grosso do Sul S. A . a contratar 
operação de crédito no valor de .. . . . . 
Cr$ 156.040.000,00 (cento e cinqüenta 
e seis milhões e quarenta mil cruzeiros). 

Autoriza a Empresa de Saneamento de Resolução n9 181/79 
Mato Grosso do Sul - SANESUL, a con-
tratar operação de empréstimo no valor 
de Cr$ 312 .080.000,00 (trezentos e doze 
milhões e oitenta mil cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Resolução n9 182/79 
Gerais a alienar à Companhia Suzano de 
Papel e Celulose área de 100.000 ha 
(cem mil hectares) de terras devolutas 
para implantação de projetos de reflo-
restamento. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ta- Resolução n9 150/ 79 
pera (RS) a elevar em Cr$ 4.500 .000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil cru-
zeiros) o montante de sua dívida conso-
lidada. 

Autoriza o Departamento Municipal de Resolução n9 165/79 
Habitação - DEMHAB - da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre (RS) a contra-
tar operações de crédito no valor global 
de Cr$ 1 .685.409.120,00 (hum bilhão, 
seiscentos e oitenta e cinco milhões, qua-
trocentos e nove mil e cento e vinte cru-
zeiros). 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará Resolução n9 184/79 
a elevar em Cr$ 99 .000.000,00 (noventa 
e nove milhões de cruzeiros) o montan-
te de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Resolução n9 180/ 79 
Gerais a realizar operação de emprésti-
mo externo no valor de ... . ..... .. .. . 
US$ 40,000,000.00 (quarenta milhões de 
dól ares) para os fins que especifica. 
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N'1 Autor 

200/79 Comissão de 
Finanças 

Ementa Resultado 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás Resolução nÇ> 179/79 
a realizar operação de empréstimv ex-
terno no valor de US$ 30,000,000 .00, 
(trinta milhões de dólares) para os fins 
que especifica. 

c) DEFINITIVAMENTE ARQUIVADOS 

N'1 Autor Ementa 

49/74 Milton Cabral Altera o Regimento Interno do Senado Federal nas partes que 
menciona . 

16/75 Comissão Diretora Extingue a Representação do Senado Federal na Guanabara, e dá 
outras providências. 

17/75 Cattete Pinheiro Altera os arts. 73, nÇ> 3, 78, caput, nÇ> 2, e 99 do Regimento Interno 
do Senado Federa l. 

18/75 Milton Cabral Altera o art. 4.82 da Resolução nÇ> 58, de 1972, e dá outras provi
dências. 

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 

88/ 75 Ruy Santos 

02/76 Comissão de 
Finanças 

61/76 Lázaro Barboza 

64/76 Mauro Benevides 

33/ 77 Nelson Carneiro 

53 77 Franco Montoro 

159/77 Dirceu Cardoso 

90/ 78 Comissão Diretora 

Dá nova redação ao art. 337 da Resolução n9 58, de 1972 (Regula
mento Admin istrativo do Senado Federal) . 

. ·i crescenta al ín ea ao art. 403 do Regim ento Interno. 

.''.Itcr:1 o art. 403 do Regimento Interno. 

Dá no\'a redação ao inciso I do art. 179 do Regimento Interno. 

Altera o art. 441 da Resolução nO 93, de 28 de novembro de 1970, 
do Senado Federal. 

Reconhece como serviço de cooperação interpariamentar o Grupo 
Parl ~me ll t a r de Língua Francesa. 

AS3egura às en tidades de classe o direito de se pronunciarem sobre 
proposições em andamento no Senado e disciplina esse direito. 

Acrescenta dispositivo ao parágrafo único do art. 274 da Resolução 
nÇ> 93 , de 1970. 

Regulamenta a aplicação, na administração do Senado Federal, dos 
Sistemas de Ascensão e Progressão Funcionais e do Aumento Por 
Mérito. 
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d) Sú MULA 

Eis os dados numéricos relativos aos Projetos de Resolução: 

I - Total dos Projetos . . . .. .. . . . . ... . . . . . ........ .. . . . ... .. . ... . . ... .. . . . . . 211 

Sendo: 
oriundos de sessões legislativas anteriores ........ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
apresentados nesta sessão legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Aprovados . . .. ... ... . .. . . ... . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .... . . . 185 

Sendo: 
desta sessão legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
de sessões legislativas anteriores . .. ... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Rejeitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Sendo: 
desta sessão legislativa . . .... . .... . . . . .. . ...... . . ............ ... ... . 1 
de sessões legislativas anteriores . . . . . ...... .. . .. . . . .. .. .. .... . . .. .. . . 2 

Retirado pelo Autor ...... . . . .... . .. ... .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Permanecem em estudo ........... . .... .. . . .. . . .. . .. . ......... . . . ...... . 22 

Sendo: 
desta sessão legislativa ... . .. . ... . ...... . . .. . . .. . . . .. . ......... . . . . . 16 
de sessões legislativas anteriores . .. .. . ... ..... . ... . .. . . . . . ... . . . . . . .. 6 

II - Arquivados definitivamente . . . ....... .. .. . .... . . . .. . . . . . ....... . . . .. . . . . . 14 

Os Projetos de Resolução aprovados versaram sobre: 

empréstimos ou financiamentos externos .. .... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

operações de crédito internas ....... .. .. . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 

suspensão de execução de dispositivos legais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

alteração do Regimento Interno .......... . ...... . ......... . .. . .. .. . . 3 

contas do Governo do Distrito Federal ............... . . ............. . 2 

assuntos da Administração Interna do Senado Federal . ... . ...... .. .. . .. 3 

alienação de terras . ........... . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

estabelecendo alíquotas do ICM .... . . .......... . ........... . ..... . . . . 1 

criação de Comissão Permanente . . . . . .. . . . .. . .... . . . . . . ... . ....... .. 1 

reconhecimento de serviço interparlamenlar ..... . . ..... . . . .. . . .. . . . . . 1 
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01/73 

02/75 

03/75 

04/75 

01/76 

01/78 

D .5.5 - INDICAÇÕES 

a) DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Autor 

Franco Montoro 

Itamar Franco 

Nelson Carneiro 

Itamar Franco 

Itamar Franco 

Nelson Carneiro 

Ementa 

Sugere a adoção de novo procedimento 
no exame da Mensagem Anual do Presi
dente da República ao Congresso Na
cional. 

Institui, no Senado Federal , idêntico es
tágio para universitários, nos moldes do 
existente na Câmara dos Deputados. 

Indica o exame, pela Comissão de Agri
cultura, da viabilidade de realização de 
estudos e debates acerca da situação flo
restal brasileira. 

Sugere à Comissão de Constituição e Jus
tiça proceder estudos no sentido de es
clarecer se pode o Governador do Dis
trito Federal ser convocado para prestar 
esclarecimentos sobre sua administração 
ao Plenário do Senado Federal , ou, se 
for o caso, formular a correspondente 
proposição legislativa, tendo em vista o 
que dispõe o ~ lOdo art. 17 da Consti
tuiç:'to Federal. 

Solicita que se proceda, no âmbito da 
Comissão de Economia, estudo conclusi
vo, em forma de relatório, a respeito das 
causas do processo inflacionário brasi
leiro. 

Sugere à Comissão de Legislação Social 
que os responsáveis pelo Conselho Inter
ministerial de Preços sejam convidados 
a prestar os esclarecimentos que espe
cifica. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Resultado 

Desarquivada 
em tramitação 

Desarquivada 
em tramitação 

Definitivamente 
arquivada 

Desarquivada 
em tramitação 

Desarquivada e 
retirada pelo autor 

Definitivamente 
arquivada 

NC? Autor Ementa Resultado, 

001/79 Humberto Lucena Solicita estudo da Comissão de Consti- Em tramitação 
tuição e Justiça do Senado Federal sobre 
fato que indica. 
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D . 5. 6 - REQUERIMENTOS 

NC? Data Autor Assunto Resultado 

1 19-02-79 Jarbas Passarinho Votação em único escrutínio Aprovado 
2 02-03-79 Jarbas Passarinho Homenagem de pesar Aprovado 
~ 05-03-79 Dirceu Cardoso Solicitações diversas Deferido " 
4 06-03-79 Henrique Santillo Desarquivamento de Projeto Aprovado 
5 06-03-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
6 07·03-79 Nelson Carneiro Desarq uivamento de Projeto Aprovado 
7 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
8 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
H 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 

10 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
11 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
12 07-03-79 Nel son Carneiro Desarquivamento de Proj eto Aprovado 
13 07-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
14 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
15 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
16 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
17 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
18 08-03-79 Itamar Franco De3 ,~ rq uivamento de Pro jcb Aprovado 
19 03-03-79 Itamar Franco Dc";arquivamento de Projeto Aprovado 
20 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
21 08-03-79 Itamar Franco Desarq uivamento de Projeto Aprovado 
22 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
23 08-03-79 Itamar Franco Desanillivamento de Projeto Aprovado 
24 08-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
25 09-03-79 Itamar Franco Desarqllivamento de Indicação Aprovado 
26 09-03-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto ."'provado 
27 09-03-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
28 09-03-79 Adalberto Sena Transcrição nos Anais Aprovado 
29 12-03-79 Raimundo Parente Dcsarquivamento de Projeto Aprovado 
30 13-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
31 13-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
32 13-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Projeto Aprovado 
33 13-03-79 Itamar Franco Desarquivamento de Indicação Aprovado 
34 13-03-79 Itamar Franco De3arquivamento de Indicação Aprovado 
35 13-03-79 Jarbas Passarinho Prorrogação de prazo para CPI Aprovado 

36 13-03-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
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N<? Data Autor Assunto Resultado 

37 13-03-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 

38 13-03-79 João Bosco Desarquivamento de Projeto Aprovado 

39 13-03-79 João Bosco Desarquivamento de Projeto Aprovado 

40 14-03-79 Saldanha Derzi Não realização de Sessão Aprovado 

41 14-03-79 Cunha Lima Desarquivamento de Projeto Aprovado 

42 16-03-79 Helvídio Nunes Homenagem de Pesar Aprovado 

43 19-03-79 Nelson Carneiro Desa rquivamento de Projeto Aprovado 

44 19-03-79 Cunha Lima Desarquivamento de Projeto Aprovado 

45 19-03-79 Franco Montoro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
46 19-03-79 Cunha Lima Desarquivamento de Projeto Aprovado 
47 19-03-79 Cunha Lima Desarq uivamento de Projeto Aprovado 

48 19-03-79 Humberto Lucena Desarquivamento de Requerimento Aprovado 

49 19-03-79 Roberto Saturnino Adiamento de Votação Aprovado 

50 20-03-79 Saldanha Derzi Transcrição nos Anais ."'provado 

51 20-03-79 Cunha Lima Desarquivamento de Projeto Rejeitado 

52 20-03-79 Cunha Lima Desarquivamento de Projeto Aprovado 

53 20-03-79 Murilo Badaró Transcrição nos Anais Aprovado 

54 22-03-79 Paulo Brossard Urgência Aprovado 

55 22-03-79 Marcos Freire Desarquivamento de Projeto Aprovado 

56 26-03-79 José Sarney Desarquivamento de Projeto Aprovado 

57 27-03-79 Adalberto Sena Retirada de Requerimento Deferido 

58 27-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 

59 27-03-79 Franco Montoro Desarquivamento de Projeto Aprovado 

60 27-03-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 

61 27 -03-79 Marcos Freire Desarquivamento de Projeto Aprovado 

62 28-03-79 Hugo Ramos Adiamento de Discussão Aprovado 

63 28-03-79 Almir Pinto Adiamento de Discussão Aprovado 
64 28-03-79 Itamar Franco Adiamento de Discussão Aprovado 

65 28-03-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

66 28-03-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
67 29-03-79 Milton Cabral Desarquivamento de Projeto Aprovado 
68 29-03-79 Lázaro Barboza Desarquivamento de Projeto Aprovado 
69 29-03-79 Moacyr Dalla Adiamento de Discussão Aprovado 
70 29-03-79 Henrique de La 

Rocque Tramitação Conjunta Aprovado 

71 29-03-79 Adalberto Sena Retirada de Requerimento Deferido 

72 29-03-79 Nelson Carneiro Constituição de Comissão Especial Em Tramitação 

73 29-03-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

74 30-03-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Ap rovado 

75 30-03-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

76 30-03-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

77 30-03-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

78 30-03-79 Henrique Santillo Convocação de Autoridade Aprovado 

79 30-03-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

80 02-04-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

81 02-04-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
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1---

82 

83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

97 

98 

99 

100 
101 
102 
103 

104 

105 
106 
107 

108 

109 

110 
111 
112 
113 

114 
115 
116 

117 
118 

Data Autor 

03-04-79 Henrique de La 
Rocque 

03-04-79 Lázaro Barboza 
03-04-79 Dirceu Cardoso 
03-04-79 Nelson Carneiro 
04-04-79 Henrique de La 

Rocque 
05-04-79 Dirceu Cardoso 
09-04-79 Henrique Santillo 
09-04-79 Henrique Santillo 
10-04-79 Gabriel Hermes 
16-04-79 Alexandre Costa 
17-04-79 Gastão Müller 
17 -04-79 Orestes Quércia 
18-04-79 Mauro Benevides 
18-04-79 Murilo Badaró 

18-04-79 Franco Montoro 

18-04-79 Franco Montoro 

18-04-79 Saldanha Derzi 

19-04-79 Henrique de La 
Rocque 

19-04-79 Comissão de Saúde 
19-04-79 Humberto Lucena 
20-04-79 Nelson Carneiro 
20-04-79 Gastão Müller 

20-04-79 Gastão Müller 

23-04-79 Raimundo Parente 
23-04-79 Lázaro Bar boza 
23-04-79 Lázaro Barboza 

24-04-79 Jorge Kalume 

24-04-79 Jorge Kalume 

25-04-79 Helvídio Nunes 
25-04-79 Franco Montoro 
26-04-79 Mauro Benevides 
26-04-79 Saldanha Derzi 

27-04-79 Murilo Badaró 
30-04-79 Lourival Baptista 
30'04-79 Henrique de La 

Rocque 
02-05-79 L<>urival Baptista 
02-Q5-79 Franco Montoro 

Assunto 

Transcrição nos Anais 

Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Informações 

Não Realização de Sessão 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Reexame de Comissão 
Inversão da Ordem do Dia 
Retirada de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Adiamento de Discussão 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 

Resultado 

Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Deferido 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

So brestamento 
Destinação de Expediente 
Adiamento de Discussão 
Retirada de Projeto 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 

Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Dispensa de Interstício 
Desarquivamento de Projeto 
Destinação de Expediente 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Desarquivamento de Projeto 
Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 
Transcrição nos Anais 
Adiamento de .o.iscussão 
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Aprovado 
Áprovado 

Aprov~do 

Aprovado 

Aprovado 
Aprovado .. 

Aprovado · 

Aprovado:. 
:Hejeitado 



N9 Data Autor Assunto Resultado 

119 02-05-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 

120 02-05-79 Bernardino Viana Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

121 02-05-79 Affonso Camargo Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

122 03-05-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

123 03-05-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

124 03-05-79 Franco Montoro Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

125 03-05-79 Franco Montoro Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

126 04-05-79 Humberto Lucena Adiamento de Votação Aprovado 

127 04-05-79 Humberto Lucena Adiamento de Discussão Aprovado 

128 07-05-79 Humberto Lucena Retirada de Projeto Aprovado 
129 07-05-79 Moacyr Dalla Adiamento de Discussão Aprovado 
130 08-05-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
131 08-05-79 Humberto Lucena Retirada de Projeto Aprovado 
132 08-05-79 Dirceu Cardoso Adiamento de Discussão Aprovado 
133 08-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

134 09-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

135 09-05-79 Moacyr Dalla Urgência Aprovado 

136 10-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
137 10-05-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
138 10-05-79 Murilo Badaró Destaque para Rejeição Aprovado 
139 11-05-79 Jarbas Passarinho Homenagem de Pesar Aprovado 
140 14-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
141 14-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Prejudicado 
142 14-05-79 Itamar Franco Retirada de Indicação Deferido 

143 14-05-79 Jarbas Passarinho Convocação de Autoridade Aprovado 
144 15-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Prejudicado 
145 16-05-79 Itamar Franco Convocação de Autoridade Rejeitado 
1, n 

-o J 15-05-í9 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
147 16-05-79 Itamar Franco Adiamento de Discussão Aprovado 

148 17-05-79 Henrique de La 
Rocque Tramitação Conjunta Aprovado 

149 17-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

150 17-05-79 Amaral Furlan Retirada de Projeto Aprovado 

151 17-05-79 Milton Cabral Retirada de Projeto Aprovado 

152 18-05-79 Paulo Brossard Urgência Retirado 

153 18-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

154 18-05-79 Jessé Freire Desarquivamento de Projeto Aprovado 

155 18-05-79 Paulo Brossard Retirada de Requerimento Deferido 

156 22-05-79 Henrique de La 
Rocque Tramitação Conjunta Aprovado 

157 22-05-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

158 22-05-79 Nelson Carneiro Retirada de Projeto Aprovado 

159 22-05-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 
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N\I 

160 
161 
162 
163 

1611 

165 

166 
167 
168 

169 

170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 

177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

189 

190 

191 
192 
193 
194 
195 

196 
197 
198 
199 

Data Autor 

23-05-79 Jaison Barreto 
23-05-79 Orestes Quércia 
23-05-79 Dirceu Cardoso 
23-05-79 Moacyr Dalla 

23-05-79 Moacyr Dalla 

23-05-79 Moacyr Dalla 

24-05-79 Orestes Quércia 
24-05-79 Paulo Brossard 
24-05-79 José Lins 

24-05-79 José Lins 

25-05-79 Orestes Quércia 
28-05-79 Orestes Quércia 
29-05-79 Orestes Quércia 
29-05-79 Almir Pinto 
29-05-79 Saldanha Derzi 
29-05-79 Jorge Kalume 
29-05-79 Jorge Kalume 

30-05-79 Nilo Coelho 
30-05-79 Itamar Franco 
01-06-79 Benedito Canellas 
01-06-79 Humberto Lucena 
06-06-79 Mauro Benevides 
06-06-79 Orestes Quércia 
06-06-79 Dirceu Cardoso 
07-06-79 Lázaro Barboza 
07-06-79 Mauro Benevides 
07-06-79 Pedro Simon 
07-06-79 Dinarte Mariz 
08-06-79 Helvídio Nunes 
08-06-79 Henrique Santillo 

08-06-79 Pedro Simon 

08-05-79 Passos Porto 
11-06-79 Jarbas Passarinho 
11-06-79 Agenor Maria 
12-06-79 Lourival Baptista 
12-06-79 Henrique de La 

Rocque 
12-06-79 Bernardino Viana 
18-06-79 Lourival Baptista 
18-06-79 Lourival Baptista 
18-06-79 Lourival Baptista 

Assunto 

Licença para tratamento de Saúde 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 

Resultado 

Aprovado 
Rejeitado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Desarquivamento de Projeto Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Reexame de Comissão 
Adiamento de Discussão 
Dispensa de Publicação de Redação 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Adiamento de Votação 
Adiamento de Votação 
Desarquivamento de Projeto 
Urgência 
Desarquivamento de Projeto 
Transcrição nos Anais 
Reexame de Comissão 
Desarquivamento de Projeto 
Urgência 
Urgência 
Realização de Sessão Especial 

Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Rejeitado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprov,ado 
Rejeitado 
Rejeitado 
Aprovado 
Aprovado Transcrição nos Anais 

Licença para se Maslar dos Traba- Aprovado 
lhos da Casa 

Licença para se Mastar dos Traba- Aprovado 
lhos da Casa 

Retirada de Projeto Aprovado 
Urgência Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
Não realização de Sessão Aprovado 

Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
Transcrição nos Anais Aprovado 
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N'? 

200 

201 

202 

203 
204 
205 

206 

207 
208 
209 
210 
211 

212 

213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

230 
231 
232 

233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 

Data Autor 

18-06-79 Jarbas Passarinho 

19-06-79 Humberto Lucena 

19-06-79 Lourival Baptista 

19-06-79 Lourival Baptista 
19-06-79 Nelson Carneiro 
19-06-79 Lourival Baptista 

19-06-79 Lourival Baptista 

20-06-79 Franco Montoro 
21-06-79 Dirceu Cardoso 
21-06-79 Dirceu Cardoso 
21-06-79 Helvídio Nunes 
21-06-79 Gastão Müller 

21-06-79 Gastão Müller 

22-06-79 Helvídio Nunes 
22-06-79 Lázaro Barboza 
26-06-79 Lourival Baptista 
26-06-79 Franco Montoro 
26-06-79 Dirceu Cardoso 
27-06-79 Lourival Baptista 
27-06-79 Jarbas Passarinho 
27-06-79 Jarbas Passarinho 
27-08-79 Moacyr Dalla 
27 -08-79 Saldanha Derzi . 

27-06-79 Franco Montoro 
27-06-79 Tancredo Neves 
27-06-79 Dirceu Cardoso 
27-06-79 Dirceu Cardoso 
27-06-79 Jarbas Passarinho 
27-06-79 Jarbas Passarinho 
27 -06-79 (,.a briel Hermes 

28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 Aderbal Jurema 

28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 João Calmon 
28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 Paulo Brossard 
28-06-79 Jarbas Passarinho 
28-06-79 Nilo Coelho 
29-06-79 Almir Pinto 

Assunto Resultado 

Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

Autorização para Aceitar Missão do Aprovado 
Executivo 

Transcrição nos Anais Aprovado 

Transcrição nos Anais 
Homenagem de Pesar 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 
Reexame de Comissão 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Dispensa de Interstício 
Dispensa de Publicação de Redação 

Final 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

So brestamento 
Dispensa de Interstício 
Transcrição nos Anais 
Adiamento de Discussão 
Adiamento de Votação 
Transcrição nos Anais 
Urgência 
Urgência 
Adiamento de Votação 
Adiamento de Discussão 
Adiamento de Discussão 
Dispensa de Interstício 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Urgência 
Urgência 
Licença para se Ausentar dos Traba-

lhos da Casa 
Urgência 
Urgência 
Preferência para Votação do Su bsti-

tutivo 

Urgência 
Urgência 
Transcrição nos Anais 
Audiência de Comissão 
Adiamento de Discussão 
Urgência 
Urgência 
Dispensa de Interstício 
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Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

. Aprovado. 

. Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 

Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 
Aprovado 



N9 Data Autor Assunto Resultado 

241 29-06-79 Almir Pinto Dispensa de Interstício Aprovado 
242 29-06-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
243 29-06-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
244 29-06-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
245 lQ-08-79 Adalberto Sena Retirada de Projeto Aprovado 
246 02-08-79 Paulo Brossard Urgência Aprovado 
247 02-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
248 02-08-79 Adalberto Sena Desarquivamento de Projeto Aprovado 
249 03-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
250 03-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
251 03-08-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 
252 07-08-79 Paulo Brossard Urgência Rejeitado 
253 07-08-79 Mauro Benevides Adiamento de Votação Aprovado 
254 07-08-79 Humberto Lucena Adiamento de Votação Aprovado 
255 07-08-79 Itamar Franco Adiamento de Votação Aprovado 
256 08-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
257 08-08-79 Eunice Michiles Homenagem de Pesar Aprovado 
258 09-08-79 Franco Montoro Retirada de Projeto Aprovado 
259 09-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
260 09-08-79 pirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
261 09-08-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprovado 
262 09-08-79 Jarbas Passarinho Preferência para votação de : Aprovado 

Substitutivo 
. , 

263 09-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
264 10-08-79 Orestes Quércia Desarqulvamento de Projeto Aprovado 
265 10-08-79 Jarbas Passarinho Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
266 13-08~79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto 

. , Aprovado 
267 14-08-79 Murilo Badaró Transcrição nos Anais Aprovado 
268 14-08-79 Jorge Kalume Destinação de Expediente Aprovado 
269 14-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
270 14-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
271 15-08-79 Luiz Viana Homenagem de Pesar Aprovado 
272 16-08-79 Orestes Quércia Retirada de Projeto . Aprovado 
273 16-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
274 16-08-79 Jarbas Passarinho Urgência Retirado 
275 16-08-79 Affonso Camargo Desarquivamento de .Projeto Aprovado 
276 16-08-79 Henrique Santillo Voto de Pesar Aprovado 
277 17-08-79 Henrique Santillo Destinação de Expediente Aprovado 
278 17-08-79 Leite Chaves Convocação de Autoridade Rejeitado 
279 17'08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
280 20-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
281 20-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
282 20-08-79 Paulo Brossard Urgência Rejeitado 
283 20-08-79 Mauro Benevides Urgência Aprovado 
284 20-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
285 21-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
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NC? Data Autor Assunto Resultado 

286 23-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

287 23-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

288 23-08-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 
289 23-08-79 Aloysio Chaves Retirada de Projeto Aprovado 
290 23-08-79 Jarbas Passarinho Retirada de Requerimento Deferido 
291 23-08-79 Franco Montoro Adiamento de Votação Aprovado 
292 23-08-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 
293 23-08-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 
294 23-08-79 Aloysio Chaves Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 

295 24-08-79 Henrique de La Tramitação Conjunta de Projeto Aprovado 
Rocque 

296 24-08-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
297 24-08-79 Roberto Saturnino Adiamento de Votação Aprovado 
298 24-08-79 Roberto Saturnino Adiamento de Votação Aprovado 
299 24-08-79 Agenor Maria Adiamento de Votação Aprovado 
300 24-08-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 
301 24-08-79 Gabriel Hermes Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
302 24-08-79 Aloysio Chaves Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

f i:d 

303 27-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
304 27-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprov<Nlo 
305 27-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprova.do 
306 28-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
307 28-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovooo 

308 28-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprova.do 

309 28-08-79 Saldanha Derzi Urgência Aprovado 
310 28-08-79 Saldanha Derzi Adiamento de Discussão Aprov1iJdo 
311 28-08-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovooo 

Final Aprovado 

312 29-08-79 Henrique de La Tramitação Conjunta de Projeto Aprovado 
Rocque 

313 29-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
314 29-08-79 Lenoir Vargas Sobrestamento Aprovado 

315 29-08-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

316 30-08-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

317 30-08-79 Henrique La Rocque Tramitação Conjunta de Projeto Aprovado 

318 30-08-79 Humberto Lucena Extinção da Urgência Aprovado 

319 30-08-79 Franco Montoro Adiamento da Discussão para Aprovado 
Diligência 

320 31-08-79 Luiz Viana Destinação de Expediente Aprovado 

321 03-09-79 Jarbas Passarinho Prorrogação de prazo da CPI Aprovado 

322 04-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

323 04-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

324 05-09-79 Humberto Lucena Adiamento da Votação Aprovado 

325 06-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

326 12-09-.79 José Lins Adiamento de Discussão Aprovado 
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N9 Data Autor Assunto Resultado 

327 12-09-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

328 12-09-79 Murilo Badaró Adiamento de Votação Aprovado 

329 13-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

330 13-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
331 13-09-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
332 13-09-79 Nelson Carneiro Inclusão de Matéria em Ordem Em tramitação 

do Dia 
333 13-09-79 Jarbas Passarinho Inversão da Ordem do Dia Aprovado 
334 13-09-79 Jarbas Passarinho Adiamento de Discussão Aprovado 
335 14-09-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
336 18-09-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 
337 18-09-79 Nelson Carneiro Transcrição nos Anais Aprovado 
338 18-09-79 Jarbas Passarinho Inversão de Matéria da Ordem Aprovado 

do Dia 
339 18-09-79 Humberto Lucena Adiamento de Votação Aprovado 
340 19-09-79 Franco Montoro Transcrição nos Anais Aprovado 
341 20-09-79 Lourival Baptista Autorização para aceitar Missão Aprovado 

do Executivo 
342 20-09-79 Orestes Quércia Autorização para aceitar Missão Aprovado 

do Executivo 
343 20-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
344 20-09-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
345 20-09-79 Humberto Lucena Adiamento de Votação Aprovado 
346 20-09-79 Gabriel Hermes Destaque para rejeição Aprovado 
347 20-09-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 
348 20-09-79 Aderbal Jurema Dispensa publicação da Redação _"provado 

Final 
349 20-09-79 Jarbas Passarinho Preferência para votação de Aprovado 

Substitutivo 
350 24-09-79 Henrique de La 

Rocque Tramitação em Conjunto Aprovado 
351 26-09-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
352 26-09-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
353 26-09-79 Nelson Carneiro Dispensa de Interstício Aprovado 
354 26-09-79 Nelson Carneiro Desarquivamento de Projeto Aprovado 
355 27-09-79 Affonso Camargo Adiamento de Votação Aprovado 
356 27-09-79 Nelson Carneiro Votação em Globo Aprovado 
357 27-09-79 Jarbas Passarinho Adiamento da Discussão Aprovado 
358 27-09-79 Nelson Carneiro Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
359 27-09-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
360 27-09-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
361 27-09-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
362 02-10-79 Jarbas Passarinho Adiamento de Votação Aprovado 
363 02-10-79 Gastão Müller Adiamento de Discussão Aprovado 
364 02-10-79 Jarbas Passarinho Adiamento de Discussão Aprovado 
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NC? Data Autor Assunto Resultado 

365 03-10-79 Jarbas Passarinho Urgência Retirado 

366 03-10-79 Jarbas Passarinho Urgência Retirado 

367 03-10-79 Pedro Simon Transcrição nos Anais Aprovado 

368 03-10-79 Lázaro Barboza Transcrição nos Anais Aprovado 

369 03-10-79 Dirceu Cardoso Adiamento de Votação Aprovado 

370 03-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

371 03-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 
372 03-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 
373 03-10-79 Mauro Benevides Urgência Aprovado 
374 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 
375 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

376 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

377 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

378 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

379 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

380 04-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

381 04-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

382 04-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

383 04-10-79 Jarbas Passarinho Urgência Retirado 

384 04-10-79 Jarbas Passarinho Urgência Retirado 

385 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

386 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

387 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

388 04-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

389 05-10-79 Franco Montoro Reexame da Comissão Aprovado 

390 08-10-79 Almir Pinto Transcrição nos Anais Aprovado 

391 09-10-79 Aloysio Chaves Sobrestamento Aprovado 

392 09-10-79 Henrique de La 
Rocque Desarquivamento de Projeto Aprovado 

393 09-10-79 Henrique de La 
Rocque Tramitação Conjunta Aprovado 

394 11-10-79 Henrique de La 
Rocque Não Realização de Sessão Aprovado 

395 11-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Interstício Aprovado 

396 11-10-79 Nelson Carneiro Inclusão de Matéria em Ordem Em tramitação 
do Dia 

397 11-10-79 Bernardino Viana Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

398 11-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

399 11-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

400 11-10-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

401 11-10-79 Jarbas Passarinho .. . Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 
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N9 Data Autor Assunto Resultado 

402 15-10-79 Gastão Müller Homenagem de Pesar Aprovado 
403 17-10-79 Jarbas Passarinho Retirada de Requerimento Deferido 
404 17-10-79 Jarbas Passarinho Retirada de Requerimento Deferido 
405 17-10-79 Roberto Saturnino Adiamento de Votação Aprovado 
406 17-10-79 Gastão Müller Dispensa de Interstício Aprovado 
407 18-10-79 Humberto Lucena Retirada de Emenda Aprovado 
408 18-10-79 Jarbas Passarinho Retirada de Requerimento Deferido 
409 18-10-79 Jarbas Passarinho Retirada de Requerimento Deferido 
410 18-10-79 Jarbas Passarinho Transcrição nos Anais Aprovado 
411 18-10-79 Saldanha Derzi I:1Versão de matéria da Ordem Aprovado 

do Dia 
412 18-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
413 18-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
414 18-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
415 18-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
416 18-10-79 Moacyr Dalla Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
417 22-10-79 Dirceu Cardoso Informações Deferido 
418 22-10-79 Dirceu Cardoso Informações Deferido 
419 22-10-79 Dirceu Cardoso Desarquivamento de Projeto Aprova,do 
420 23-10-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprondo 

Paulo Brossard 
421 23-10-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 

422 23-10-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

423 23-10-79 Aloysio Chaves Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

424 24-10-79 Dirceu Cardoso Informações Deferido 
425 24-10-79 Amaral Furlan Retirada de Projeto Aprovactt , 
426 24-10-79 Paulo Brossard e Urgência Aprovado 

Jarbas Passarinho 
427 24-10-79 José Lins Adiamento de Discussão Aprovado 
428 24-10-79 Orestes Quércia Adiamento de Discussão Aprovado 
429 24-10-79 Henrique de Dispensa de Interstício Aprovado 

La Rocque 
430 24-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
431 24-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
432 24-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
433 24-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
434 24-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de Redação Aprovado 

Final 
435 25-10-79 Henrique de La 

Rocque Tramitação Conjunta Aprovado 
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N<? Data Autor Assunto Resultado 

436 25-10-79 Murilo Badaró Comissão Especial Interna Aprovado 

437 25-10-79 Gastão Müller Não Realização de Sessão e Aprovado 
Expediente 

438 25-10-79 Franco Montoro Transcrição nos Anais Aprovado 
439 25-10-79 Affonso Camargo Adiamento de Votação Aprovado 
440 25-10-79 Saldanha Derzi Adiamento de Votação Aprovado 

441 25-10-79 Jorge Kalume Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

442 25-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

443 25-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

444 25-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de publicação Aprovado 
445 25-10-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 

446 26-10-79 Humberto Lucena Adiamento de Discussão Aprovado 

447 26-10-79 Franco Montoro Adiamento de Discussão Aprovado 

448 29-10-79 Presidente da Audiência da Comissão Aprovado 
Comissão de 
Legislação Social 

449 29-10-79 Humberto Lucena Transcrição nos Anais Aprovado 

450 29-10-79 Mauro Benevides Urgência Aprovado 

451 29-10-79 Aloysio Chaves Adiamento de Discussão Aprovado 

452 30-10-79 Mauro Benevides Urgência Prejudicado 

453 30-10-79 Mauro Benevides Urgência Prejudicado 

454 31-10-79 Bernardino Viana Votação em Globo do Substitutivo Aprovado 

455 31-10-79 Nelson Carneiro Adiamento de Discussão Aprovado 

456 31-10-79 Luiz Viana Autorização para se ausentar Aprovado 
do País 

457 31-10-79 Líderes da ARENA Urgência -" provado 
e do MDB 

458 31-10-79 Líderes da ARENA Urgência Aprovado 
e do MDB 

459 05-11-79 Arnon de Mello Autorização para se ausentar De~'erido 
do País 

460 06-11-79 Affonso Camargo Dispensa de Publicação de Redação ~t\ pr :lVado 

Final 
461 06-11-79 Dirceu Cardoso Adiamento de Votação Retirado 

462 06-11-79 Itamar Franco Adiamento de Discussão Aprovado 

463 07-11-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

464 07-11-79 Itamar Franco Transcrição nos Anais Aprovado 

465 07-11-79 Hugo Ramos Transcrição nos Anais Aprovado 

466 07-11-79 Paulo Brossard Autorização para se ausentar Deferido 
do País 

467 07-11-79 Lenoir Vargas Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

468 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

469 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

470 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

471 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 
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NC? Data Autor Assunto Resultado 

472 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

473 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

474 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

475 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

476 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

477 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

478 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

479 08-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Interstício Aprovado 

480 09-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

481 09-11-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

482 09-11-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

483 09-11-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

484 09-11-79 Jarbas Passarinho Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

485 12-11-79 Aloysio Chaves Autorização para aceitar missão Aprovado 
do Executivo 

486 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

487 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

488 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

489 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

490 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

491 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

492 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

493 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

494 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de publicação de Redação Aprovado 
Final 

495 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

496 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

497 12-11-79 Jarbas Passarinho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

498 12-11-79 Jarbas Passarinho Inversão de Ordem do Dia Aprovado 

499 12-11-79 Itamar Franco Adiamento de Discussão Aprovado 
500 13-11-79 José Sarney Destinação de Expediente Aprovado 
501 13-11-79 Saldanha Derzi Transcrição nos Anais Aprovado 
502 13-11-79 Dirceu Cardoso Inversão de Ordem do Dia Aprovado 
503 13-11-79 Dirceu Cardoso Adiamento de Votação Aprovado 
504 14-11-79 Nelson Carneiro Homenagem de Pesar Aprovado 

- 187-
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505 16-11-79 Dirceu Cardoso Informações Deferido 

506 16-11-79 Dirceu Cardoso Informações Deferido 

507 16-11-79 Henrique de La 
Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 

508 16-11-79 Henrique de La 
Rocque Transcrição nos Anais Aprovado 

509 16-11-79 Mauro Benevides Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

510 16-11-79 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

511 19-11-79 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

512 20-11-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

513 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

514 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

515 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

516 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

517 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

518 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

519 20-11-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

520 21-11-79 Murilo Badaró Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

521 21-11-79 Murilo Badaró Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

522 21-11-79 Murilo Badaró Dispensa de Publicação de Redação .'\provado 
Final 

523 21-11-79 Murilo Badaró Di spensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

524 21-11-79 Murilo Badaró Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

525 21-11-79 Henrique de La 
Rocque Dispensa de Interstício '\ provado 

526 21-11-79 Roberto Saturnino Retirada de Projeto Aprovado 

527 21-11-79 Orestes Quércia Desarquivamento de Projeto Aprovado 

528 21-11-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 

529 22-11-79 Henrique de Tramitação Conjunta Aprovado 
La Rocque 

530 22-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 

531 22-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 

532 22-11-79 Gastão Müller Dispensa 
Final 

de Publicação de Redação Aprovado 

533 22-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

534 22-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

535 22-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 
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536 

537 

538 

539 

540 

541 
542 

543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 

Data Autor 

22-11-79 Gastão Müller 

22-11-79 Líderes Jarbas 
Passarinho e 
Mauro Benevides 

22-11-79 Gastão Müller 

22-11-79 Gastão Müller 

22-11-79 Gastão Müller 

23-11-79 Jarbas Passarinho 

23-11-79 Saldanha Derzi 

23-11-79 Saldanha Derzi 
23-11-79 Jarbas Passarinho 
23-11-79 Gastão Müller 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Orestes Quércia 
26-11-79 Jarbas Passarinho 
27-11-79 Lourival Baptista 
27-11-79 Orestes Quércia 
27-11-79 Saldanha Derzi 

Assunto Resultado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Urgência Aprovado 

Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

Dispensa de Publicação de Redação 
Final 

Dis,pensa de Publi cação de Redação 
Final 

Destinação de Expediente 

Desarquivamento de Projeto 

Desarquivamento de Projeto 
Adiamento de Discussão 
Adiamento de Discussão 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento ~e Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Desarquivamento de Projeto 
Urgência 
Transcrição nos Anais 
Desarquivamento de Projeto 
Transcrição nos Anais 
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Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Em tramitação 

Em tramitação 
Aprovado 
Aprovado 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 
Aprovado 
Em tramitação 
Em tramitação 
Em tramitação 



NC? Data Autor Assunto Resultado 

578 27-11-79 Marcos Freire Destinação de Expediente Aprovado 

579 27-11-79 Nelson Carneiro Homenagem de Pesar Aprovado 

580 28-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 

581 28-11-79 Alberto Silva Retirada de Projeto da Ordem Rejeitado 
do Dia 

582 28-11-79 Lomanto Júnior Dispensa de Interstício Aprovado 

583 28-11-79 Lomanto Júnior Dispensa de Interstício Aprovado 

584 28-11-79 Saldanha Derzi Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

585 28-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

586 29-11-79 Hugo Ramos Transcrição nos Anais Aprovado 

587 29-11-79 Marcos Freire Urgência Aprovado 

588 29-11-79 Milton Cabral Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

589 29-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

590 29-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

591 29-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

592 29-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

593 29-11-79 Nilo Coelho Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

594 29-11-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Mauro Benevides 

595 29-11-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

596 29-11-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

597 29-11-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

598 29-11-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publi:ação de Redação f_provado 
Final 

599 30-11-79 Líderes Jarbas Urgência Aprovado 
Passarinho e 
Marcos Freire 

600 30-11-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Mauro Benevides 

601 30-11-79 José Lins Adiamento de Votação Aprovado 

602 30-11-79 Franco Montoro Adiamento de Votação Aprovado 

603 30-11-79 Franco Montoro Adiamento de Votação Aprovado 

604 30-11-79 José Lins e Urgência Aprovado 
Orestes Quércia 

605 30-11-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Mauro Benevides 

606 30-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

607 30-11-79 Gastão Müller Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

608 03-12-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Marcos Freire 
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N'? Data Autor Assunto Resultado 

609 03-12-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprovado 
Mauro Benevides 

610 03-12-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 
611 03-12-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 
612 03-12-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 
613 03-12-79 Nilo Coelho Dispensa de Interstício Aprovado 
614 03-12-79 Jarbas Passarinho Adiamento de Discussão Aprovado 
615 03-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
616 03-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
617 03-12-79 Gabriel Hermes Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
618 03-12-79 Gabriel Hermes Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
619 03-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 
620 03-12-79 Jarbas Passarinho Urgência Prejudicado 
621 03-12-79 Jarbas Passarinho Urgência Prejudicado 
622 03-12-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 

623 03-12-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 

624 03-12-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 

625 03-12-79 Murilo Badaró Dispensa de Interstício Aprovado 

626 04-12-79 Gabriel Hermes Dispensa de Interstício Aprovado 

627 04-12-79 Gabriel Hermes Dispensa de Interstício Aprovado 

628 04-12-79 Gabriel Hermes Dispensa de Interstício Aprovado 

629 04-12-79 Dinarte Mariz Dispensa de Interstício Aprovado 

630 04-12-79 Dinarte Mariz Dispensa de Interstício Aprovado 
631 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 

Final 

632 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

633 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

634 04-12-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Marcos Freire 

635 04-12-79 Jarbas Passarinho Urgência Aprovado 
e Marcos Freire 

636 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

637 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

638 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

639 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

640 04-12-79 Lourival Baptistll. Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

641 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 
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N9 Data Autor Assunto Resultado 

642 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

643 04-12-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprovado 
Marcos Freire 

644 04-12-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprovado 
Marcos Freire 

645 04-12-79 Humberto Lucena Homenagem de Pesar Aprovado 

646 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

647 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

648 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

649 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

650 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

651 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

652 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

653 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

654 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

655 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Interstício Aprovado 

656 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

657 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

658 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

659 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

660 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

661 04-12-79 Benedito Ferreira Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

662 04-12-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprovado 
Marcos Freire 

663 04-12-79 Jarbas Passarinho e Urgência Aprovado 
Marcos Freire 

664 04-12-79 Dirceu Cardoso Dispensa de Interstício Aprovado 

665 04-12-79 Dirceu Cardoso Dispensa de Interstício Aprovado 

666 04-12-79 Dirceu Cardoso Dispensa de Interstício Aprovado 

667 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

668 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

669 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

670 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

671 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

672 04-12-79 Lourival Baptista Dispensa de Interstício Aprovado 

673 04-12-79 Humberto Lucena Dispensa de Interstício Aprovado 

674 04-12-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

675 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 
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NC? Data Autor Assunto Resultado 

676 04-12-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

677 04-12-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

678 04-12-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

679 04-12-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

680 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

681 04-12-79 Moacyr Dalla Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

682 04-12-79 José Lins Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

683 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

684 04-12-79 Jorge Kalume Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

685 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

686 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicaç:io de Redação Aprovado 
Final 

687 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

688 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

689 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

690 04-12-79 Saldanha Derzi Dispensa de Publicação de Redação Aprovado 
Final 

455/78 Gilvan Rocha Transcrição nos Anais Desarquivado 
Aprovado 
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Informações .. . .... . o • • , •••••••••• • • ••• •• • o o •• • • •• o • o •• • •• ••• o • o •• • • •• o • • • o • • • •• 006 

Inversão da Ordem do Dia ...... .. ......... . o • o •••• o • ••••••••••• •• o •• • • •• o • o • o • o . 010 
Licença para se Afastar dos Trabalhos . ......... ...... . ... . . . . . o • o • • • • • • • • • • • • • • •• 003 

Licença para · Tratamentº de Saúde . . ... . ... . . o •• ••• • •••• •• ••••••• o • o •••• ••• • o , . : • •• 001 
Não Realização de Sessão .... ............ . .. . ......... . . o • •• o • o • • ••••••••• ••• • o • •• 005 

Preferência para Votação de Substitutivo . .... .. .... . . . o • o •• • • • • o • o • o ••• o ••• • •• o •• • 003 
Prorrogação de Prazo para CPI ....... ... .. o • o • ••••• • • o • o ••• o • • o • o • o • • •••••••• o • •• 002 

Reexame de Comissão ... . ..... . o • o •••• • • o ••••••• o • o ••• • • • •• o • o • • • • • • o •• • o • o • • •• 005 
Retirada de Emenda .. ...... o • o • o • o • •••• o ••• o • •• • o • o • •• • • •• • o ••• o • o •••• o • • • • • • •• 001 
Retirada de Indicação ...... o • •• •••• o •••••••••• • •• • • • • ••• •• • •• • • o •• o • •• o • o •• •• •• o • 001 
Retirada de Projeto . .. . ......... .. .. ... o • ••• •• • •• •• • o •••••••• • • • •••• •••• o • • • • •• 013 

Retirada de Projetos da Ordem do Dia ... ..... ... .... . . . .... . ....... . ... . . ..... ... 001 
Retirada de Requerimento .. .. . .. .. .. . .. o • o •• • o • ••• •• o • • • o ••• •• • o •• • • • ••• o • o • o • • 007 
Sessão Especial do Senado . .. o •• • • •••••••• o • • • o • o • o •• • • • • o • • • •••• • o • o • • • • • • • • • • • •• 001 
Solicitações Diversas ..... .... . ..... ..... o o o o • o • ••• •• o • o •••• •••••••• o ••• ••••• o • o. 003 
Sobrestamento .. ... ......... o ••••••• o • o •••• • •• • • o • o •••••• o • o • o ••• • • • •• o • • • • • • • •• 004 

Tramitação de Projeto em Conjunto ... .. o • • • o • o •••• o •••••• o • o • o •• •• • • •••• o • • • • • • • •• 010 
Transcrição nos Anais ..... .... ... o • •• •••••••• o ••• •• o • • • • o ••• o ••• o • • o • o o o • o ••• " 063 
Urgência . ... .... . . ... .. . o ••• •• o •• •••• o • o • o o • o o o • •• o o o o o • o ••• o • • • o o o ••• • ••• o • o •• 057 

Votação em Globo ... o •• o o • ••• ••• o •• o • o o •• • o ••••• o •• o • o ••• o •• o • o • o •• • • •••• o • • •• 002 
Votação único Escrutínio . . o o :...:...:...: ••• o • o • • • o o •• • •• o • o • • •• ••• • ••• • ••••••• o • • • • o •• " 001 

Voto de Pesar . o •• o o o •• • o • o o • •• • o o • o o o o o o o • ••• o •• o • o •• ••••• o o • ••• •• • • o o • • • • • • • • 001 
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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 não concluírem pela apresentação de projeto, requerimento ou emenda. 

Nos termos desses dispositivos regimentais, foram apreciados os seguintes pareceres: 

NC? Comissão Conclusão Matéria Resultado 

0057/79 Const. e Negando a licença Ofício n9 154/79 do Presidente Aprovado 
Just. solicitada do Supremo Tribunal Federal. 

0060/ 79 Economia Pelo arquivamento Ofício n9 S/ 3, de 1978, do Go- Aprovado 
vernador do Estado de Pernam-
buco. 

113/79 Const. Negando a licença Ofício n9 S/ 5, de 1979, do Pre- Aprovado 
Just. solicitada sidente do Supremo Tribunal 

Federal 

1095/79 Finanças Pelo arquivamento Ofício n9 099-VP-FPS, de 1979, Aprovado 
do Vice-Presidente da Fundação 
das Pioneiras Sociais. 

Obs: Foram, ainda, apreciados 35 pareceres das Comissões Técnicas que versaram sobre escolha de autoridades 
(ver item D. 5 . B) 
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D. 5 .8 - ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Em 35 casos teve o Senado ensejo de se manifestar sobre nomes escolhidos pelo Presiden
te da República para cargos cujo provimento depende da prévia aquiescência desta Casa. 

Os nomes foram submetidos ao Senado através das seguintes Mensagens: 

Mensagem n9 
SF Origem Nome Cargo 

034/79 056/79 Antônio Geraldo Peixoto Tenente-Brigadeiro-do-Ar, para exercer o cargo 

035/79 065/79 Aimé Alcibíades Silveira 
Lamaison 

049/79 082/79 Antônio Francisco 
Azeredo da Silveira 

050/79 083/ 79 Dario Moreira de Castro 
Alves 

057/ 79 102/79 Armindo Branco Mendes 
Cadaxa 

058/79 103/79 Marcos Henrique 
Camillo Côrtes 

059/79 107/ 79 João Baptista Pinheiro 

078/79 139/79 Luiz Gonzaga do 
Nascimento e Silva 

082/79 . 146/79 . Jorge Alberto Romeiro 

094/79 169/ 79 José Fragomeni 

de Ministro do Superior Tribunal Militar, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Délio Jardim de Mattos. 

Coronel, para exercer o cargo de Governador do 
Distri to Federal. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto aos Estados Unidos da América. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Portuguesa. 

Embaixador do Brasil junto ao Governo da Ja
maica, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Comunidade 
das Bahamas. 

Embaixador do Brasil junto à Comunidade da 
Austrália, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Nova Zelândia. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à União das Repúblicas Socia
listas Soviéticas. 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Francesa. 

Doutor, Juiz do Tribunal de Alçada, para exer
cer o cargo de Ministro do Superior Tribunal 
Militar, em vaga decorrente da aposentadoria do 
Ministro Waldemar Torres da Costa. 

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 Rodrigo Octávio Jordão Ramos. 
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Mensagem nC? 
SF Origem 

095/79 171/79 

103/79 186/79 

105/79 190/79 

122/79 220/79 

123/79 219/79 

124/79 216/79 

125/79 215/ 79 

126/79 225/79 

127/79 226/79 

129/79 249/79 

130/79 250/79 

131/ 79 251/79 

132/79 252/79 

180/79 326/79 

203/79 361/79 

207/79 371/79 

Nome 

Marcelo Miranda Soares 

Alberto Vasconcelos da 
Costa e Silva 

William Andrade 
Patterson 

Fernando Ramos de 
Alencar 

José Osvaldo de Meira 
Penna 

Carlos Frederico Duarte 
Gonçalves da Rocha 

Fernando Belfort 
Bethlem 

Murillo Gurgel Valente 

Manuel Antônio Maria 
de Pimentel Brandão 

João Cabral de Melo 
Neto 

Cláudio Garcia de Souza 

Renato Bayma Denis 

Carlos Sylvestre de 
Ouro-Preto 

Arnaldo da Costa Prieto 

Rogério Nunes 

Alfredo Teixeira 
Valladão 

Cargo 

Doutor, para exercer o cargo de 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 Nigéria. 
Doutor, para exercer o cargo de Ministro do Tri
bunal Federal de Recursos, na vaga, destinada 
a advogados, decorrente da aposentadoria do Mi
nistro Paulo Laitano Távora. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil na Suíça. (Confederação Helvética.) 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular Polonesa. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Argentina. 
General-de-Exército, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Pa
raguai. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Cingapura. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Socialista da Theco
Eslováquia. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Equador. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Suécia. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Senegal. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Bélgica. 

Doutor, para exercer o cargo de Ministro do Tri
bunal de Contas da União, na vaga decorrente 
do falecimento do Ministro Wagner Estelita 
Campos. 
Doutor, para exercer o cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Conselheiro He
ráclio Assis de Sanes. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil na Delegação Permanente do Brasil 
junto à ALALC. 
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Mensagem nl? 
SF Origem 

208/79 375/79 

211/79 377/79 

215/79 382/79 

225/79 410/79 

267/79 477/79 

268/79 478/79 

275/79 495/79 

276/79 496/79 

277/79 498/79 

Nome 

Levindo Ozanam Coelho 

Adhemar Raymundo da 
Silva 

Aluysio Guedes Regis 
Bittencourt 

Sizínio Pontes de 
Nogueira 

Marcelo Raffelli 

Samuel Augusto Alves 
Corrêa 

Affonso Arinos de 
Mello-Franco 

Celso Diniz 

Antônio Carlos Konder 
Reis 

Cargo 

Advogado, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Lopo Car
valho Coelho. 
Doutor, Desembargador do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, para exercer o cargo de Mi
nistro do Tri)Yemal r'ederal de Recursos, na vaga 
destinada a magistrados ou membros do Minis
tério Público dos Estados e do Distrito Federal, 
decorrente do falecimento do Ministro Amarílio 
Aroldo Benjamin da Silva. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino dos Países-Baixos. 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à União das Repúblicas Socialis
tas Soviéticas. 
Hinistro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Costa do Marfim. 
General-de-Exército, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República do Ira
que. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Bolívia. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Arábia Saudita. 

Advogado, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decor
rente da aposentadoria do Ministro Lopo Car
valho Coelho. 
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D.5 .9 - RECURSOS INTERPOSTOS A DECISÕES DA PRESID~NCIA 

De acordo com o disposto no art. 239 do Regimento Interno (item VII), do indeferimento de 
requerimento de informações cabe recurso ao Plenário, ouvida a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Esses requerimentos, se indeferidos, não serão publicados. 

Na presente sessão legislativa a Presidência indeferiu vários requerimentos de informações 
por não satisfazerem as exigências regimentais. Entre estes 4 de autoria do Senador Itamar 
Franco e 1 do Senador Dirceu Cardoso que, usando das prerrogativas conferidas na Lei Inter
na, recorreram da decisão da Presidência para o Plenário. 

O recurso interposto pelo nobre Senador Dirceu Cardoso foi rejeitado pelo Plenário à vista 
do parecer da C8missão de Constituição e Justiça que se manifestou favoravelmente àquela de
cisão de indeferimento. 

Os recursos interpostos pelo nobre Senador Itamar Franco aguardam o parecer daquele ór
gão Técnico para posterior deliberação da Casa . 
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E O SE"I.~DO FE DERAL Ef.:' SUAS RE LAÇÕES 
COM OUTROS ÓRGÃOS 

E . 1 - ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

Atuaram como elementos de ligação junto ao Senado: 

Ministério da Aeronáutica 

Tenente-Coronel-Aviador 
José Pinheiro Filho 

Ministér io da Agricultura 

Dr. Pedro Grossi 

Ministério das Comunicações 

Dr. Alvaro Alberto de Araújo Sampaio 

Ministério da Educação e Cultura 

Dr. Ezaú de Carvalho 

Ministério do Exército 

Tenente-Coroael 
Nialdo Neves de Oliveira Bastos 

Ministério da Fazenda 

Dr. Jadyr Carvalhedo Magalhães 

Ministério da Indústria e do Comércio 

Dr. Enio Queiroz 

Ministério do Interior 

Dr. Hugo Woloskis Braga 

Ministério da Justiça 

Dr. Angelo São Paulo 

Ministério da Marinha 

Capitão-de-Corveta 
Carlos Augusto B. Oliveira 

Ministério das Minas e Energia 
Dr. Hélio Goes Ferreira Filho 

Ministério da Previdência e 
Assistência Social 

Dr. Luiz Augusto Crasto de Macedo 

Ministério das Relações Exteriores 

Ministro João Augusto de Médicis 

Ministério da Saúde 

Dr. Olympio Cascaes 

Ministério dos Transportes 

Dr. Estevam Augusto dos 
Santos Pereira 

Ministério do Trabalho 

Dr. Manoel Afrânio Carneiro 
de Novaes 

Secretaria de Planejamento 

Dr. Sérgio A. Barreto 

Secretaria de Comunicação Social 

Dr. Roberto Veloso 

Banco Central 

Dr. José de Andrade Guedes 

DASP 

Df. Celso Oliveira 
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E . 2 -- JOrU >i .4!.. i STAS CR EDENCIADOS 

o Comitê de Imprensa junto ao Senado Federal funcionou com a seguinte composição: 

Jornal istas 

Thomaz José Coelho de Almeida 

José Quintiliano da Fonseca Filho 

Alfredo Obliziner 

Evandro Fonseca paranaguá 

José Raymundo Lima Martins 

João Emílio Falcão Costa Filho 

José Marcondes Sampaio 

José Tarcísio de Saboya Hollanda 

Guilherme Romão Campos 

Jankiel Gonczarowska 

Esaú Afonso de Carvalho 

Sílvio Leite Campos 

Francisco Estivallet Finamor 

Clóvis de Queiroz Sena 

Antônio Carlos de Antunes Scartezini 

Amália Maranhão Calmon 

Rubem de Azevedo Lima 

Marcos de Faria 

Walder Tavares de Góes 

Luiz Inácio Ferreira de Castro 

Eduardo Brito da Cunha 

Carlos Castello Branco 

Abdias Silva 

Sérgio Chacon 

Luiz Alencar Monteiro 

Manoel Vilela de Magalhães 

Carlos Chagas 
Fernando César de Moreira Mesquita 

Gilnei Bengardini Rampazzo 

Osvaldo Vaz Morgado 

Ary Cícero de Moraes Ribeiro 

A Gazeta 

A Tarde 

Órgãos 

Agência de Notícias dos Diários Associados 

Agência Estado - Vice-Presidente do Comitê 

Agência Estado 

Agência Folhas de Notícias Ltda 

Agência Folhas de Notícias Ltda 

Agência Jornal do Brasil 

Agência Jornal do Brasil 

Agência Nacional 

Correio do Povo 

Diário de S. Paulo - (Correio Braziliense) 

Folha da Manhã - (Cia. JCJ) 

Folha da Tarde - (Cia . JCJ) 

Folha da Tarde - (FSP) 

Folha da Tarde - (FSP) 

Folha de S. Paulo 

Folha de S. Paulo 

Jornal do Brasil 

J ornai do Brasil 

Jornal do Brasil 
Jornal do Brasil 

J ornal do Brasil - Presidente do Comitê 
Jornal da Tarde - (ESP.) 

O Estado de S. Paulo 

O Estado de S. Paulo 

O Estado de S. Paulo 

O Estado de S. Paulo 

O Estado de S. Paulo 

O Globo 

O Estado de S. Paulo 

- 205 -



Jornalistas 

Francisco Nogueira Saraiva 

Francisco de Assis Machado da Nóbrega 

Flamarion Mossri 
Márcio Pinto Braga 

Carlos Brasil de Araújo 

Maria Nilza Pereira da Silva Portocarrero 

Manoel Pompeu Filho 
J osé Fábio de Andrade Mendes 
Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo 
Antônio de Pádua Aranha Araújo 

José Luiz Silva 
Ossian da Silveira Brito 

José Gervásio de Paula Lima 

Antônio Frota Neto 
Haroldo Cerqueira Lima 

Eduardo Martins Neto 

Ruy Lopes 
Luiz Cláudio de Moraes Pinheiro 

Armando Sobral Rollemberg 
Valdívia Vânia Beauchamp 

José Aroldo Hollanda 
Hermínio Oliveira da Conceição 
Francisco José Fiuza Dias Pinto 

Juarez Pires da Silva 

Airton Garcia de Lima 
José Ralph Siqueira 
Lêda Beatriz de Souza 

Sidinei Basile 
Maria Aparecida Fontes 

Órgãos 

Rádio Guaíba 

Cia. JCJ - Rádio Guaíba 
Rádio Jornal do Brasil 

Rádio Jornal do Brasil 

Rede Bandeirantes Rádio/ Televisão 
Rede Capital de Comunicações 
Revista O Cruzeiro 

P.evista Visão 
TV-Rádio Nacional 
TV-Rádio Nacional 
Última Hora 
O Liberal 

Correio Braziliense 
Folha de S. Paulo 
Folha de S. Paulo 

Folha de S. Paulo 

Folha de S. Paulo 
Jornal de Brasília 
Jornal de Brasília 
Rede Tupi de Televisão 

Revista Fatos e Fotos/ Gente 
Revista Fatos e Fotos/ Gente 
Jornal da Tarde - O ESP 

O Popular - Jornal de Brasília 
( Tltima Hora 

Rede Tupi de Televisão 
Rádio Nacional 

Gazeta Mercantil S/ A 
Rádio Eldorado - O ESP. 
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v - ADMIN'ISTRAÇÃO INTERNA 



Data 

01 09-01-79 

02 09-01-79 

03 09-01-79 

04 09-01-79 

05 09-01-79 

06 09-01-79 

07 09-01-79 

08 09-01-79 

09 09-01-79 

10 09-01-79 

F - COMISSÃO DIRETORA 

F.l - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

Assunto 

Retifica o enquadramento nominal da Categoria Funcional 
de Agente de Segurança Legislativa, Classe "D", do Gru
po-Atividades de Apoio Legislativo, do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 
Fixa em 60 (sessenta) horas o limite máximo normal, men
sal, de autorização para realização de horas extraordiná
rias de trabalho pelos servidores CLT do Senado Federal. 
Retifica o Quadro de Pessoal CLT, ampliando a lotação 
ideal da Classe "B" da Categoria Funcional de Motorista 
Oficial, do Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Porta
ria, de 55 para 58, para incluir os servidores Fausto Inácio 
de Oliveira, José Ribamar da Silva, Francisco das Chagas 
de Almeida e João de Deus Lopes . 
Resolve ampliar o Quadro de Pessoal CLT, acrescentando 
as Categorias Funcionais de "Médico" e "Odontólogo", do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior. 
Retifica o Quadro de Pessoal CLT, criando a Classe "C", 
Referência 53, da Categoria Funcional de Contador, do 
Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, para incluir o 
nome do servidor Vicente Sebastião de Oliveira. 
Altera o Contrato de trabalho do servidor Hélio Lima de 
Albuquerque, Artífice Especializado, do Quadro de Pessoal 
CLT, para Agente de Segurança Legislativa, Classe "A", 
do mesmo Quadro . 
Retifica o enquadramento nominal da Categoria Funcional 
de Técnico em Comunicação Social, do Quadro Permanente 
do Senado Federal, para incluir o nome do servidor Silvio 
Hauagen Soares, na vaga existente na Classe "A" . 
Retifica o enquadramento nominal da Categoria Funcional 
de Médico, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, 
do Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir na 
Classe "A", Referência 43, os servidores Celina Sassi, José 
Francisco Cupertino e José Silvério Assunção. 

Retifica o enquadramento nominal da Categoria Funcional 
de Assistente Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio 
Legislativo, do Quadro Permanente do .Senado Federal, 
Pilra incluir na Classe ~' C" , Referência · 4~, os servidores 
.J:osé Gomes e Olavo de Souza Ribeir?:. 
Aprova o novo; Regulamento do Centro Gráfico do Senado 
Federal (CEGRAF) e seu Fundo Financeiro (FUNCEGR.A 1<'\ _ 
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DCN-II 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 



N9 Data Assunto DCN-II 

11 30-01-79 Retifica o Quadro de Pessoal CLT, para incluir o nome de 03-04-79 
Nilton Malta do Nascimento na relação nominal da Classe 
"B", da Categoria Funcional de Motorista Oficial, do Gru-
po-Serviços de Transporte Oficial e Portaria . 

12 30-01-79 Retifica o Quadro de Pessoal CLT, ampliando a lotação ideal 03-04-79 
da Classe "B" de Artífice Especializado, da Categoria Fun-
cional de Mecânica, do Grupo-Artesanato, de 20 (vinte) 
para 21 (vinte e um); para incluir o nome de Crispim de 
Oliveira na Classe "B", da Categoria Funcional acima re-
fe rida . 

13 05-03-79 Autoriza a admissão de 43 (quarenta e três) "Motorista Ofi- 03-04-79 
ci ai " , Classe "A", Referencia 14, no Quadro de Pessoal CLT. 

14 05-03-79 Reajusta em 40% (quarenta por cento) os atuais valores 06-04-79 
das funções gratificadas do Quadro de Pessoal do Senado 
Federal . 

15 05-03-79 Extingue o Quadro Suplementar CLT criado pelo Ato nQ 14, 06-04-79 
de 19'76, da Comissão Diretora. 

16 05-03-79 Reajusta em 40% (quarenta por cento) os valores das re- 06-04-79 
ferências de salários dos servidores do Quadro de Pessoal 
CLT do Senado Federal. 

17 18-04-79 Resolve que os funcionários do Senado Federal, colocados 25-04-79 
à disposição de outros órgãos, com ônus para o Senado Fe-
deral , perceberão seus vencimentos básicos acrescidos do 
adicional por tempo de serviço e salário-família. 

18 18-04-79 Reajusta em 40% (quarenta por cento) os valores das refe- 25-04-79 
réncias de salários dos servidores do PRODASEN e . ... . 
CEGRAF. 

19 24-04-79 Acrescenta artigo ao Ato nQ 12, de 1978, da Comissão Di- 25-04-79 
letora que criou o "Secretário Parlamentar de Gabinete". 

20 24-04-79 Dispõe sobre a estruturação do Grupo-Direção e Assessora- 25-04-79 
mento Superiores do Quadro de Empregos em Comissão do 
PRODASEN . 

21 08-05-79 Dispõe sobre a estruturação do Grupo-Direção e Assessora- 09-05-79 
mento Superiores do Quadro de Empregos em Comissão do 
CEGRAF . 

22 16-05-79 Cria, na Subsecretaria de Edições Técnicas, uma função de 25-05-79 
"Assistente de Publicações Técnico-Legislativos", FG-2. 

23 23-05-79 Retifica o enquadramento nominal das Categorias Funcio- 01-06-79 
llais de : 
- Técnico em Legislação e Orçamento, incluindo, na Clas-
se "B", Referência 53, os nomes de Lourival Zagonel dos 
Santos e Caio Torres; 
- Contador, incluindo, na Classe "C", Referência 53, o 
nome de João Bosco Altoé; 
- Técnico Legislativo, incluindo, na Classe "C" , Referên-
cia 51, o nome de Maria Elisa de Gusmão Stracquadanio. 

24 23-05-79 Extingue o Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, e as 01-06-79 
Categorias Funcionais que o integram, do Quadro de Pes-
soal CLT. 

25 06-06-79 Resolve ampliar o Quadro de Pessoal CLT, introduzindo 08-06-79 
nas Categorias Funcionais de Técnico em Legislação e Or-
çamento e Médico, do Grupo-Outras Atividades de Nível 
Superior, os nomes de Abel Rafael Pinto e Douglas Linha-
res Tinoco, respectivamente. 
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N'" Data Assunto DCN-II 

26 06-06-79 Transforma em cargos do Quadro Permanente do Senado 08-06-79 
Federal, os atuais empregos, constantes do Quadro de Pes-
soal CLT, ocupados por servidores que se submeteram a 
provas de seleção até dezembro de 1976. 

27 06-06-79 Altera o Orçamento Interno do Fundo de Informática e 16-06-79 
Processamento de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, 
para o exercício financeiro de 1979 . 

27-A 18-06-79 Retifica o enquadramento nominal das Categorias Funcio- 01-09-79 
nais de: 
- Engenheiro, para incluir, na Classe "C", Referência 53, 
o nome de Célio Ribeiro Barboza da Silva; 
- Arquiteto, para incluir, na Classe "C", Referência 53, os 
llomes de Ayrton José Abritta e Filinto Figueiredo Pa-
c·heco . 

28 20-06-79 Designa Nereu Silva Rolim, Auditor SF-DAS-I02. 3, para 23-06-79 
coordenar as atividades das Subsecretarias de Serviços Ge-
rais; Operação e Manutenção Eletrônica; Assistência Mé-
dica e Social; e Serviços Especiais. 

29 06-06-79 Readapta, no cargo de Assistente de Plenários, Classe "C", 29-06-79 
o servidor Orlando Rodrigues Leme . 

30 28-06-79 Resolve que o Quadro de Pessoal CLT passa a vigorar acres- 29-06-79 
cido do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, Cate-
goria Funcional-Engenheiro, Referência 53, com dois claros 
de lotação, preenchidos com os nomes dos servidores Adria-
no Bezerra de Faria e Carlos Alberto Bezerra de Castro . 

31 28-06-79 Readmite no cargo de Agente de Segurança Legislativa, 29-06-79 
Classe "D", Referência 41, o ex-servidor Silmário Rodri-
gues. 

32 28-06-79 Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Técnico 29-06-79 
Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do 
Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir na re-
lação nominal na Classe "C", Referência 51, o nome do 
servidor Josué Tonanni Neto. 

33 28-06-79 Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Técnico 29-06-79 
em Legislação e Orçamento, para incluir na relação nomi-
nal da Classe "B", Referência 53, os nomes dos servidores 
José Jabre Baroud e Ângela Maria do Carmo. 

Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Agente 30-06-79 
34 29-06-79 Administrativo, do Grupo-Atividades Auxiliares do Quadro 

Permanente do Senado Federal, para incluir na relação no-
minal na Classe "B", Referência 28, o nome do servidor 
Higino José do Espírito Santo. 

35 29-06-79 Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Assisten- 30-06-79 
te Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do 
Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir na 
relação nominal da Classe "A", Referência 26, o nome do 
~ervidor Jorge Antonio Orro. 

36 29-06-79 Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Técnico 30-06-79 
Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo do 
Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir na 
Classe "A", Referência 41 , os nomes de Hamilton Bal'ldeira 
Rodrigues, Luiz Antonio Soares Laranja, Nilson Simões da 
Luz, Domingos Batista Reis e Paulo Pinheiro Pinho; 
- Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Assis-
tente Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo 
do Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir na 
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NC? Data 

37 29-06-79 

38 29·06-79 

39 29-06-79 

40 06-06-79 

41 31·07-79 

42 21-08-79 

43 12-09-79 

44 12-09-79 

45 21-11-79 

46 14-11-79 

47 21-11-79 

48 21-11·79 

49 04-12-79 

Assunto 

Classe "A", Referência 26, os nomes de Doracy Carvalho 
Reis e Celestino dos Santos Vieira; 
- Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Téc
nico em Legislação e Orçamento, do Grupo-Outras Ativida
ãees de Nível Superior do Quadro Permanente do Senado 
Federal , para incluir na Classe "B", Referência 53, Jayme 
Corrêa de Sá . 
Hetifica o enquadramento da Categoria Funcional-Assis
tente Legislativo, do Grupo-Atividades de Apoio Legislati
vo do Quadro Permanente do Senado Federal, para incluir 
na Classe "B", Referência 34, o nome Mario Barroso. 

Retifica o enquadramento da Categoria Funcional-Téc
nico em Legislação e Orçamento, do Grupo-Outras Ativida
des de Nível Superior do Quadro Permanente do Senado 
Federal, para incluir na Classe "B", Referência 53, o nome 
de Cláudio Carlos Rodrigues Costa . 
Aprova a aplicação, na Administração do Senado Federal, 
dos Sistemas de Ascensão e Progressão Funcional e do Au
mento por Mérito. 
Autoriza a Subsecretaria de Pessoal a providenciar a pu
blicação das novas tabelas do Quadro de Pessoal CLT, em 
virtude da redução dos seus empregos e do total geral de 
claros. 
Estabelece a fórmula para o cálculo das diárias dos ocupan
tes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Se
nado Federal. 
Readmite Rubem Soares Branquinho no cargo de Engenhei
ro, Classe Especial , Referência 57, do Grupo-Outras Ativi
dades de Nível Superior. 
Altera o Orçamento Interno do Fundo de Informática de 
Processamento de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, 
para o exercício financeiro de 1979. 
Transforma em cargos do Quadro Permanente do Senado 
Federal os empregos ocupados pelos Engenheiros Adriano 
Bezerra de Faria e Carlos Alberto Bezerra de Castro. 

Autoriza pagamento à firma Construtora EMBRAMAR S. A. , 
leferente a relatórios de despesas aprovados pelos órgãos 
competentes do Senado Federal. 
Resolve incluir o nome de Tânia Mara Camargo Falbo na 
relação nominal da Classe B, Referência 53, da Categoria 
Fancional de Técnico em Legislação e Orçamento do Grupo
Outras Atividades de Nível Superior do Quadro Permanen
te do Senado Federal. 
Cria 3 (três) gratificações correspondentes a FG-2, para a 
Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro. 
Autoriza o pagamento de função gratificada a Eduardo 
Chodon, Mestre, Classe Especial, Referência 37. 

Fixa em Cr$ 120,00 o valor do salário-família, por depeno 
dente, a ser pago aos funcionários do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 
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30-06-79 

30-06-79 

30-06-79 

03-08-79 

07-08-79 

01-09-79 

15-09·79 

15-09-79 

22-11-79 

23-11-79 

24-11-79 

28-11-79 

05-12-79 



F . 2 - ATOS DO PRESIDENTE 

o Senhor Presidente Luiz Viana, no uso das atribuições que lhe confere a Lei In
terna e, ainda, por delegação da Comissão Diretora (Ato ne? 2/73), baixou os seguintes atos: 

Data 

01 09-01-79 

02 18-01-79 

03 18-01-79 

04 12-02-79 

05 14-03-79 

06 20-03-79 

07 21-03-79 

08 26-03-79 

09 18-04-79 

10 20·04-79 

11 26-04-79 

Assunto 

Preenche as vagas e os claros da lotação existente no Qua
dro Permanente do Senado Federal. 

Aposenta, por invalidez, Antônio de Araújo Gonçalves, As
sis tente Legislativo, Classe "C" , do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Designa Helena Brown Hadjinicolaou, Técnico Legislativo, 
Classe "C", para substituir a Diretora da Subsecretaria de 
Expediente, Cláudia Adda Passerini, no período de 14-12-78 
a 14-2-79. 

Determina a rescisão de contrato de trabalho do servidor 
Francisco Bandeira da Silva, Artífice Especializado de Me
cânica, Classe "B"" do Quadro de Pessoal CLT. 

Aposenta Antonio de Araújo Costa, Técnico Legislativo, 
Classe "C", Referéncia 53, do Quadro Permanente do Sena
do Federal. 

Nomeia Antonio Corrêa Pacheco para exercer o cargo, em 
Comissão, de Chefe de Gabinete do Presidente, .. . .... . 
SF-DAS-101.4. 

Dispensa o servidor Octávio Loureiro de Medeiros, Técnico 
de Eletrônica "Senior", do Quadro Suplementar de Pessoal 
CLT. 

Indefere pedido de reconsideração do Ato ne? 19/77, man
tendo a demissão de José Luiz de Melo e Damião Galdino 
da Silva. 

Aposenta Aristhóteles Pereira Madruga, Técnico Legisla
tivo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Exonera, a pedido, Sara Ramos de Figueiredo, Técnico Le
gislativo, Classe "C", do cargo, em comissão, de Diretora da 
Subsecretaria de Coordenação Legislativa, SF-DAS-101.4, 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Nomeia Aurea Machado de Araújo, Técnico Legislativo, 
Classe "C", para exercer o cargo, em comissão, de Diretora 
da Subsecretaria de Coordenação Legislativa SF-DAS-101. 4, 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 
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02-02-79 

02-02-79 

02-02-79 

15-03-79 

15-03-79 

22-03-79 

23-03-79 

31-03-79 

19-04-79 
Republicado 
em 24-11-79 

24-04-79 

1 e?-05-79 



Data 

12 07-05-79 

13 31-05-79 

14 04-06-79 

15 07-06-79 

16 27-06-79 

17 11-06-79 

18 29-06-79 

19 29-06-79 

20 06-08-79 

21 07-08-79 

22 08-08-79 

23 08-08-79 

24 10-08-79 

25 10-08-79 

26 04-09-79 

Assunto 

Resolve designar, para substituir o Secretário-Geral da 
Mesa em suas faltas ou impedimentos o Diretor da Secreta
ria de Informações SF-DAS-5, Nerione Nunes Cardoso. 

Aposenta José Soares de Oliveira Filho, Diretor ....... . 
SF-DAS-101. 4, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Nomeia Antonio Carlos Nogueira, Técnico Legislativo, Clas
se "C", para exercer o cargo, em comissão, de Diretor da 
Subsecretaria de Comissões, SF-DAS-101. 4. 

Aposenta Francisco Soares Arruda, Assessor Legislativo, 
SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Designa o Diretor da Secretaria Administrativa, para subs
tituir o Diretor-Geral durante o período de seu afastamen
to, em missão do Senado no exterior. 

Designa Luiz do Nascimento Monteiro, Nerione Nunes Car
doso, Nereu Silva Rolim e Lourival Zagonel dos Santos, para 
integrarem a Comissão Especial de Avaliação, dispensando 
da citada Comissão os funcionários Eduardo Jorge Caldas 
Pereira e Guido Faria de Carvalho. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Artífice de Mecânico, Classe "A", Vivaldo da Paixão Aze
vedo Nascimento, Raimundo José Soares, Ures José dos San
tos, Osmair Henrique da Silva, Benedito Leandro de Jesus, 
Elcio Martins e Odecio Carvalho da Silva. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Motorista Oficial, Classe "A", Antero Pinto Sobrinho e Luiz 
I"ernando de Barros. 

Exonera, a pedido, Luiz Vieira de Carvalho, Médico, Classe 
"C", do cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social, do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Nomeia Juarez Abdulmassih, Médico, Classe "C", para exer
cer o cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria de 
Assistência Médica e Social, do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Readmite no cargo de Assistente Legislativo, Classe "A", do 
Quadro Permanente do Senado Federal, em vaga existente, o 
ex-servidor Alberto da Cunha Neto. 

Aposenta, por invalidez, Gustavo de Souza Ribeiro, Assis
tente Legislativo, Classe Especial, do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Assistente Legislativo, Classe "C", Ângela de Abreu Ribeiro. 

Dispensa, a pedido, Sarah Abrahão, Secretária-Geral da 
JI/lesa, do Quadro Permanente do Senado Federal, dos tra
balhos da Comissão Especial de Avaliação, criada pelo Ato 
n'? 11/78. 

Aposenta João Batista Castejon Branco, Técnico Legislativo, 
Classe Especial , do Quadro Permanente do Senado Federal. 
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10-05-79 

1 '?-06-79 

05-06-79 

08-06-79 

28-06-79 

29-06-79 

30-06-79 

30-06-79 

07-08-79 

10-08-79 

10-08-79 

09-08-79 

11-08-79 

14-08-79 

05-09-79 



Data 

27 05-09-79 

28 05-09-79 

29 05-09-79 

30 12-09-79 

31 12-09-79 

32 14-09-79 

33 24-09-79 

34 24-09-79 

35 26-09-79 

36 26-09-79 

37 26-09-79 

38 27-09-79 

39 02-10-79 

40 02-10-79 

41 09-10-79 

42 11-09-79 

43 29-10-79 

Assunto 

Aposenta Renê Nunes, Técnico Legislativo, Classe Especial, 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Designa Pérola Cardoso Raulino, Técnico Legislativo, Clas
se Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal, para 
substituir, temporariamente, Adélia Leite Coelho, Diretora 
dá Subsecretaria de Biblioteca. 

Aposenta, Lázaro de Freitas, Técnico Legislativo, Classe 
"C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Artífice de Mecânica, Classe "B", Hermano Mariano de Al
Meida, em vaga decorrente do falecimento de Ademir San
tiago de Araújo. 

Designa Sylvio Pinto de Carvalho, Técnico Legislativo, Clas-
5e Especial, para responder, temporariamente, pelo expe
diente de Representação do Senado Federal, no Rio de Ja
neiro. 

Aposenta José Manoel Gomes, Assistente Legislativo, Classe 
Especial , do Quadro Permanente do Senado Federal. 

j .posenta Luiz Carlos Vieira da Fonseca, Assessor Legisla
tivo, SF-DAS-I02 . 3, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral. 

Aposenta Ronaldo Pacheco de Oliveira, Técnico Legislativo, 
Classe Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Agente Administrativo, Classe "C", com efeitos financeiros 
a partir de 10-8-79, Euclides de Faria Malhado. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, para o cargo de 
Artífice de Mecânica, Edevaldo Alves, Joaquim Luiz Lameu 
Moreira e Osmar Henrique da Silva. 

Aposenta Hermes Peçanha Gomes, Assistente Legislativo, 
Classe Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Antonio Galdino da Silva, Assistente Legislativo, 
Classe Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Dispensa, a pedido, Maria Vitória Sussekind Rocha, Agente 
Administrativo, Classe "A", do Quadro de Pessoal CLT do 
Senado Federal. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, Roberto Mangabeira 
Vnger, para assessorar o Gabinete da Líderança do MDB. 

Aposenta Caio Cesar de Menezes Pinheiro, Técnico Legis
lativo, Classe Especial, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Contrata, sob o regime jurídico da CLT, Paulo Marcelino dos 
Santos, para o cargo de Motorista Oficial, Classe "A". 

Aposenta Ruth de Souza Castro, Técnico Legislativo, elas
~e Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 
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06-09-79 

06-09-79 

06-09-79 

15-09-79 

15-09-79 

18-09-79 

25-09-79 

26-09-79 

29-09-79 

29-09-79 

29-09-79 

29-09-79 

05-10-79 

Boletim do 
Pessoal n\> 
278 - P 

luinzena de 
outubro/79 

11-10-79 

16-10-79 

31-10-79 



N9 Data Assunto DCN-II 

44 29-10-79 Determina a contratação, sob o regime da CLT, de Mário 
de Almeida Lima, pelo prazo de 90 dias, para prestar ser-
viço de assessoramento à liderança do MDB. 

45 14-11-79 Demite, por justa causa, o servidor Neudir Gonçalves San- 22-11-79 
tiago, Artífice de Mecânica, Classe "B", do Quadro Per-
manente do Senado Federal. 

4/5 21-11-79 Aposenta Luiz Carlos Homem da Costa, Técnico Legislati- 22-11-79 
"O, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Federal. Republicado 

em 05-12-79 

47 21-11-79 Aposenta Clemente Sebastião de Almeida Santos, Assisten- 22-11-79 
te Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Se- Republicado 
nado Federal. em 05-12-79 

48 27-11-79 Contrata, sob o regime jurídico da CLT, Edwiges de Oli- 27-11-79 
"eira Cardoso, para o cargo de Engenheiro, Classe "C". 

49 28-11-79 Admite, por seis meses, sob o regime jurídico da CLT, como 30-11-79 
Médico fonoaudiólogo , Referência 43, Maria José Ceci. 

50 30-11-79 Aposenta Alcebíades Ferreira, Técnico Legislativo, Classe 1<1-12-79 
Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

51 03-12-79 Aposenta Iraçu Francisco Luiz da Rocha, Técnico Legisla- 04-12-79 
tivo, Classe Especial, do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

52 03-12-79 Aposenta Affonso da Silva Soares, Técnico Legislativo, Clas- 04-12-79 
se Especial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

53 03-12-79 Aposenta Lia da Cunha Fortuna, Técnico Legislativo Es- 04-12-79 
pecial, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

54 04-12-79 Exonera, a pedido, Cid Sebastião da Franca Brügger do 05-12-79 
cargo, em comissão, de Assessor Legislativo. 

55 28-11-79 Readmite Roberto Pozzatti no cargo de Assistente de Ple- 05-12-79 
nários, Classe "D", Referência 31, do Quadro Permanente 
do Senado Federru. 

f6 04-12-79 Nomeia Cid Sebastião da Franca Brügger, Técnico Legis- 05-12-79 
htivo, Classe Especiru, para o cargo, em Comissão, de Di-
retor da Subsecretaria Técnica e Jurídica. 

57 05-12-79 Determina a contratação, sob o regime da CLT, de Maerle 
Figueira de Ferreira Lima, pelo prazo de 90 dias, para pres-
tar serviço de Assessoramento ao Senador Leite Chaves. 

58 05-12-79 Aposenta Elza Loureiro Gallotti, no cargo de Técnico Le- 06-12-79 
gislativo, Classe Especial, do Quadro Permanente do Sena-
do Federal. 

59 04-12-79 Admite, sob o regime da CLT e do FGTS, Jerônimo da Cruz 05-12-79 
Azevedo e Tomaz de Aquino Pereira Rodrigues, como Agen-
te de Segurança Legislativa, Classe "A", Referência 21. 

60 04-12-79 Autori~~ o aproveita.mente;> de Paula Francineti 'dos Santos, 05-12-79 
servidora do CEGRAF, como Agente Administrativo, Classe 
"C",Referência 36, no Quadro de Pessoal CLT- do Senado 
Federal. 
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Data 

61 04-12-79 

62 04-12-79 

63 04-12-79 

64 05-12-79 

Assunto 

Admite, sob o regime da CLT e do FGTS, Maria de Na
saré Albuquerque Hermes e Evandro Bezerra Freire, como 
Técnico em Legislação e Orçamento , e Rita Maria Moura 
Coutinho, Adauto Alves dos Santos, Glória Maria Ribeiro 
PlI1to de Oliveira e Maria Fernanda Cam elo Ran can, como 
Técnico em Comunicação Social. 

Admite, sob o regime da CLT e do FGTS, na categoria fun
cionaI de Assistente Legislativo, Ligia Maria Barreto Jure
ma, Glenda Maria do Carmo Mauro, Sonia Maria Cordeiro 
Bentim. Nerina Ribeiro de Pinto , Haroldo Rabelo de Lu
cena e Claudia Cinira Abrahão Tolentino . 

Admite, sob o r egime da CLT e do FGTS, na categoria fun
t ional de Agente Administrativo , José Wander Araujo de 
Maria, Everaldino Ramos de Moraes, Ligia Maria Ferreira 
Zanone, Fátima Abrahão de Araújo, Vania Borges Camargo , 
Monica de Medeiros Parente, Rodrigo Sobral Rollemberg, 
Hélio Duarte Marinho, Jaci de Souza Teixeira, Adamastor 
Pinto Neto, Jussara Dutra Ferreira, Luiz Gonzaga Silva 
Filho. Paulo Cesar Vieira Xavier e Maria Edith Rangel Li
cassali . 

Admite, sob o regime da CLT e do FGTS, na categoria fun
cionaI de Agente Administrativo, Maria Sádia Batista e 
Fausta Magalhães Aires, e na categoria de Agente de Se
gurança Legislativa , Pedro Rodrigues do Nascimento. 
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05-12-79 

06-12-79 

06-12-79 

06-12-79 



01 

02 

Data 

02-02-79 

F. 3 - ATOS DO PRIM EIRO-S ECRETARIO 

Assunto 

Homologa a Tomada de Preços n9 9, de 1978. 

Homologa a Tomada de Preços n9 12/ 78 às firmas Confec
ções Viana Indústria e Comércio Ltda. e Confecções Pla
nalto Ltda . 
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Reunião Data 

(P) 09-01-79 

F.4 - DECISOES DA COMISSAO DIRETORA 

"RESENHA" 

Decisões 

.Aprova requerimento em que Sílvio Hauagen Soares so
licita sua inclusão no cargo de Técnico em Comunicação 
Social. 

Autoriza o preenchimento de todas as vagas e claros do 
Quadro Permanente do Senado Federal , segundo o crité
rio da antigüidade. 

Aprova parecer do 3\>-Secretário sobre requerimento do Se
nador Itamar Franco em que solicita ao Banco Central in
formações sobre a dívida externa brasileira. 
Aprova parecer do I\> Vice-Presidente sobre requerimentos 
àe informação do Senador Itamar Franco ao Ministério da 
Fazenda a respeito dos critérios de cálculos para rendimen
to das quotas do PIS e, do Senador Evelásio Vieira ao Poder 
Executivo sobre problemas econômico-financeiros que te
riam ocorrido na PETROBRÁS. 

Acolhe parecer do 1 <? Vice-Presidente pela aprovação do 
Projeto de Resolução n\> 53/ 77, que assegura às entidades 
de classe o direito de se pronunciarem sobre proposições em 
3ndamento no Senado, nos moldes da Emenda da Comissão 
02 Constituição e Justiça. 

Adota parecer do I\> Vice-Presidente, pela aprovação do 
Projeto de Resolução n\> 159/77, que acrescenta dispositivo 
<,o parágrafo único do art. 274, do Regimento Interno do 
Senado Federal , nos termos do Substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Aprova parecer contrário do I\> Vice-Presidente relativo ao 
h'ocesso n0 000483/ 77, em que Tenissoy de Araújo Lima, 
Técnico em Legislação e Orçamento, solicita transformacão 
l!e seu emprego em cargo do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Aprova parecer contrário do 10 Vice-Presidente relativo aos 
Processos n9s 004919769 e 002018780, nos quais Luiz Fer
I,ando Lapagesse Alve~ Correa e Josué Tonanni Neto, Têcni
C'JS em Comunicação Social , solicitam transformação dos 
seus empregos em cargos do Quadro Permanente do Sena
li J Federal. 

Aprova parecer do I \> Vice-Presidente, favorável às solici
tações de revisão de proventos dos aposentados João Aure
li:mo Filho e Orlando de Sá Cavalcante . 
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Reunião Data 

(2a) 29-01-79 

( 3~) 30-01-79 

(4~ ) 02-02-79 

(5~) 05-03-79 

(6" ) 14-03-79 

Decisões 

Aprova parecer do 19 Vice-Presidente, favorável às solici
laçõe~ de Raimundo Nonato de Brito, Artífice Especializa
r! r) , e outros, de retificação de seus enquadramentos para o 
cargo de Agente de Segurança Legislativa . 

Aprova alteração dos contratos de trabalho de Nilton Malta 
dI) Nascimento e Crispim de Oliveira, Agentes de Portaria, 
l'.lra Motorista Oficial e Artífice de Mecânica, respectiva
mente. 

Posiciona Vicente Sebastião de Oliveira na classe superior 
da Categoria Funcional de Contador do Quadro Permanen
te de Pessoal CLT. 

Aprova parecer do j<,l Secretário, fav orável à transferência 
do contrato de trabalho de Octávio Loureiro de Medeiros, 
rla Secretaria do Senado Federal para o PRODASEN. 

Aprova parecer consubstanciado em Ato, referente à uni
ficação dos serviços médicos do Senado Federal e do 
CEGRAF. 

Defere os processos n.OS 002997/76 e 002998/76 em que 
J osé Gomes e Olavo de Souza Medeiros solicitam retifica
ção de enquadramento para a Categoria Funcional de Assis
tente Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do 
Senado Federa l. 

Aprova alteração do contrato de trabalho de Hélio Lima de 
Albuquerque, Artífice Especializado, para Agente de Se
;::urança Legislativa, Classe " A". 

Retifica o enquadramento dos servidores Celin a Sassi , José 
Silvério Assunção e José Francisco Cupertino, todos Assis
ten tes Legislativos, para a Categoria Funcional de Médico, 
Classe "A", Referência 43, do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Aprova as contas da Administração relativas ao Quarto Tri
mestre de 1978. 

Eei eita requer imento de quarenta Senadores solicitando 
seja estudada a possibilidade de retificar o enquadramento 
dos servidores do Grupo Artesanato para incluí-los na Ca
tegNia Funcional de Assistente Legislativo . 

Aprova, na forma regimental, os pagamentos devidos à firma 
CEBEC SI A, no período de 77 / 78. 

Autoriza r eforma dos pisos das garagens dos Blocos C, D 
e G da SQS 309. residéncias oficiais dos Senadores. 

Aprova Regulame nto do CEGR/\F. 

Delibera que, durante o período do Recesso Constitucional 
a completar, um dos Secretários da Casa permanecerá de 
pl antão. 

Aprova a compra de mais 27 veículos, marca Dodge, para 
a t.endimento aos Senadores. 

Aprova a contratação de 43 Motoristas Oficiais, Classe" A", 
para o Quadro de Pessoal CLT, do Senado Federal. 

fixa em CrS 15.000,00 mensais a ajuda de custo de trans
porte do Estado de origem, a ser paga aos Senadores. 

Autoriza a impressão pelo CEGRAF da obra "Extradição e 
Homologação de Sentença de Estrangeiros" . 
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18-04-79 

31-03-79 

31-03-79 

31-03-79 



Reunião Data 

(8'~) 26-03-79 

(9~) 05-04-79 

(10<' ) 18-04-79 

Decisões 

.A_prova minuta de Projeto de Lei do Senado que reajusta 
e~ vencimentos e proventos dos funcionários ativos e inati
vos do Senado Federal. 

Autoriza os funcionários Cléber de Souza e Sarah Go
renstein a continuarem à disposição do Governo do Estado 
rle São Paulo. 
Indefere pedido de transferência para a Representação do 
Senado Federal , no Rio de Janeiro, de Glaucia Silva e Cohen. 

Determina a obrigatoriedade de ser mantido um médico de 
plantão na sala contígua ao Plenário, para atendimento 
11:1ediato aos Senadores. 

Dispensa Octávio Loureiro de Medeiros, Técnico de Eletrô
nica, do Quadro Suplementar do Pessoal CLT. 

Determina imediato retorno ao GDF de sua funcionária 
\\ ilma Saldanha Prado Lima, que se encontrava à disposi
ção desta Casa. 
Ll dcfcre pedidos de readmissão, no Quadro de Pessoal CLT, 
dos ex-Motoristas Damião Galdino da Silva e José Luiz de 
Melo. 
IHdefere pedido de Joaquim Balduíno de Barros Neto, Agen
te Administrativo, Classe "B", em que solicita ascensão fun
cionaL 
Indefere pedido de Luiz Almeida Pinto, Assistente Legisla
tivo, Classe "A", que pleiteia elevação para a Categoria 
Funcional de Técnico Legislativo . 

• \pr:Jva a ex tinção do Quadro Suplementar, com o aprovei
tamento dos servidores no Quadro de Pessoal CLT. 

Aprova reajuste nos valores das funções gratificadas. 

Aprova minuta de Ato que concede o mesmo percentual do 
reajuste deferido ao funcionalismo dos Três Poderes, aos 
servidores do Quadro de Pessoal CLT. 

Aprova parecer favorável à readmissão de Paulo José Eu
" <l Ido Peixoto. 
Indefere pedido de novo contrato de trabalho para Tânia 
iVlara Moreira Machado. 

Considera como de efetivo exercício todo o período em que 
Celio Ribeiro Barboza Silva esteve em missão de estudos de 
especialização no exterior. 

Estabelece que os funcionários à disposição de outros ór
gãos, com ônus para o Senado Federal, perceberão apenas 
o vencimento básico e as demais vantagens legais, excluídas 
a~ retribuições relativas a funções gratificadas e diárias por 
c:JfI1parecimento às sessões extraordinárias. 

índefere pedido do Senador Aderbal Jurema, em que solici
ta cota livre aos Correios, para os Vice-Líderes. 

Autoriza, a pedido e a ser descontado da quota do Senador 
Jaison Barreto. a impressão, pelo CEGRAF, de 2 .000 volll
mes de separatas para registro no Conselho Nacional de 
S;;rviço Social. 

Autoriza, a pedido do Senador Saldanha Derzi, a impressão 
pelo CEGRAF, de 5 . 000 folhas para a Associação Interpar
lamentar de Turismo. 
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31-03-79 

31-03-79 

20-04-79 

28-04-79 



Reunião Data 

(11") 18-04-79 

(12"') 08-05-79 

(13~) 16-05-79 

Decisões 

Autoriza o CEGRAF a imprimir folhetos para a Fundação 
do Serviço Social do Brasil com o custo industrial por suas 
ex pensas. 

Indefere pedido do Senador Passos Porto sobre concessão 
de microônibus para transporte de crianças do Instituto 
;,)ossa Senhora do Brasil. 

Indefere pedido do Senador Henrique SantiJIo sobre im
pressão mensal , pelo CEGRAF, de 10.000 exemplares de 
j ornaJ. 

Coloca à disposição do INCRA e das Assembléias Legisla
ti vas dos Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais os 
st-rvidores Milton Trindade Filho, Áurea Carneiro da Cunha 
e Maria do Socorro Gonçalves, respectivamente. 

/\.prova reajuste salarial de 40 ')"0 para os fun cionários do 
PRODASEN e CEGRAF. 

Aprova parecer do 4° Secretário concedendo licença para 
b'atar de interesses particulares à servidora Jayberê Quin
Llo de Oliveira . 

Aprova minuta de Ato (ato complementar ao Ato da Co
missão Diretora n9 12/78) sobre a situação do Secretário 
Parlamentar de Gabinete dos Senadores. 

Aprova convênio entre o Senado Federal e a Caixa Econô
mica Federal, para financiamento da aquisição de casa pró
jj!·ia aos funcionários do Senado . 

. ~.prova reajuste salarial dos Diretores e Assessores do 
rRODASEN. 

Autoriza o Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas 
a ausentar-se do País para participar do 89 Congresso Mun
dial de Relações Públicas, em Londres. 

Autoriza ajuda de custo de 800 dólares em favor de Maria 
Carmen Castro Souza para custeio de um curso intensivo 
de inglês em Albany (USA). 

Autoriza Paulo Rubens Pinheiro Guimarães a freqüentar 
cursos nas áreas de Ciências Políticas, Econômicas e So
ciais do Institut D'Estudes Poli tiques de Paris. 

Autoriza Paulo Jorge Caldas Pereira a permanecer à dispo
cição do Ministério da Educação e Cultura . 

Aprova reajuste salarial dos Diretores e Assessores do 
CEGRAF. 

l\prova adicional de insalubridade a Manuel Alves de 
Araújo. 

Autoriza Carmen Salles de Oliveira Arruda a ficar à dispo
sição do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Autoriza Beni Beltrão Moysés a permanecer à disposição do 
Governo do Estado da Bahia. 

Autoriza Edgelson José Targino Coelho a ausentar-se do 
País a fim de estagiar na Clinique Chirurgicales de L'ho
pital Louis Mourier em Paris. 

Torna sem efeito a distribuição de 121 funcionários contra
tados para a Seção de Obras da Subsecretaria de Serviços 
Especiais. 
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28-04-79 

17-5-79 

19-05-79 



Reunião Data 

(14" ) 23-05-79 

( 15<' ) 30-05-79 

(16") 05-06-79 

( 17~ ) 06-06-79 

12-06-79 

(19<' ) 20-06-79 

Decisões 

Cria a função de Assistente de Publicações Técnico-Legis
lativa , FG-2. 

l\prova ext in ção do Grupo-Outras Atividades de Nível Mé
dio , d o Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. 

Autoriza o CEGR AF a imprimir convi tes para a realização 
cl::> XXXV Congre ôso Brasileiro de Cardiologia. 

Autoriza Mayra Crestani a ausentar-se do País, por tempo 
determinado. 

Au toriza expedição de passap orte de serviço para Maria do 
Socorro Rodrigues a fim de participar do curso de Língu a 
e Literatura Italiana . na Scuola Lorenzo de Medici , em Flo
rença. 

Retifica o enquadramento dos servidores Cai o Torres, Lou
r:val Zagonel dos Santos, João Bosco Altoé e Maria Eliza 
de Gusmão Neves Stracquadanio. 

J\prova Tabela r eferente ao enquadramento do Pessoal CLT 
no Quadro Permanente do Senado Federal. 

Autoriza doação de colchões e cortinas à Casa do Pequeno 
Po legar e à Associação Luisa de Marillac. 

Autoriza a inclusão do nome da viúva do Senador João 
Bosco entre os beneficiários do convênio Senado Federal! 
Ca ixa Econômica Federal. 

Aprova parecer do Senhor 49 Secretário, rejeitando o Pro
jeto de Resolução n9 93/ 77 , que modifica a redação do art. 
180 do Regimento Interno do Senado Federal. 

Au toriza suplementação orçamentária para o PRODASEN. 

Admite no Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal os 
sf' rvidores Abel Rafhael Pinto e Douglas Linhares Tinoco. 

'1 ransforma os empregos dos servidores Luiz Torquato de 
Oliveira, e outros, em cargos do Quadro Permanente do Se
IlJdo Federal. 

Readapta Orlando Rodrigues Leme no cargo de Assistente 
de Plenários. 

Distribui ao Senador Gabriel Hermes o PR 01/79-CN. que 
altera o ~ 2° do art. 43 do Regimento Comum. 

Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Clube do 
Congresso. 

Designa Nereu Silva Rolim para coordenar as Subsecreta
rias de Serviços Gerais , Operação e Manutenção Eletrôni ca. 
Ass istência Médica e Social e Serviços Especiais. 

Autoriza Aiman Nogueira da Gama e Lourival Zagonel dos 
Santos a participarem do 29 Encontro de Trabalhos e Semi
nários na Universidade de Albany (USA). 

llutoriza Cordélia Noleto Martins a ausentar-se do País em 
viagem de féria s. 

Autoriza Leyla Castello Branco Rangel a participar do 39 
Seminário de Publicações Oficiais Brasileiras, em Curiti
ba (PR). 

Autoriza Carlos Augusto Senise a participar de estágio na 
S'JI"bone - Paris. 
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19-06-79 

06-06-79 

09-06-79 

13-06-79 

22-06-79 

28-06-79 



Reunião Data 

(20a) 27-06-79 

(2P) 28-06-79 

29-06-79 

(23\1 ) 03-08-79 

Decisões 

Coloca à disposição do Ministério da Previdência e Assis
téncia Social , Governo do Estado de Goiás e Governo do 
Estado do Piauí os servidores Expedito Bina, Célido de Souza 
e Justino Lira Mendes, respectivamente. 

Fixa em 150 o número total de empregos no Quadro de Pes
soal CLT. 

Autoriza Francisco José Fernandes a permanecer à dispo
~ i ção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transpor
tf'5 - GEIPOT, sem ônus para o Senado Federal. 

Readmite Silmário Rodrigues, ex-servidor do Senado Fe
deral. 

Aprova remuneração acessória aos servidores CLT lotados 
no serviço de Transportes da Representação do Senado 
Federal no Rio de Janeiro. 

Indefere pedido de ascensão à Classe inicial de Técnico 
L2gislativo ao servidor Altamiro Cruz. 

A prova parecer favorável do 4<1 Secretário ao Projeto de 
Resolução nO 4/79, que altera redação do art. 164, ~ ~ 10 e 
2': do Regimento Interno do Senado Federal. 

II prova parecer do Senhor 2<1 Vice-Presidente pelo arqui
vamento do Processo em que Alex Neves de Azevedo e ou
tros, solicitam seus enquadramentos no Quadro Permanen
te do Senado Federal. 

Aprova concessão de passagens aéreas ao jornalista desig
l1:ldo para acompanhar o Grupo Parlamentar à Alemanha. 

Aprova retificação dos enquadramentos de José Jabre 
Baroud, Angela Maria do Carmo e Josué Tonani Neto , posi
Cionando os dois primeiros como Técnico em Legislação 
e Orçamento e o último como Técnico Legislativo. 

,\u toriza Alice Maria Lins Martins a ausentar-se do país 
para realizar curso no Institu t Agronomique Mediterranéen, 
na França . 

.'\ prova pare~e r do 40 Secretário favoráv el à demissão do 
~ crvidor José Carlos Vidal. 

:\ prova minuta do Ato que regula a aplicação de Projeto 
ele Resolução relativo à Progressão e Ascensão Funcional 
(' Promoção por Mérito. 
,,, prova parecer favorável do 10 Secretário relativo ao apro
v~itamento , no Quadro de Pessoal CLT, dos engenheiros 
do CEGRAF Adriano Bezerra de Faria e Carlos Alberto 
Bezerra de Castro. 

Retifica o enquadramento dos servidores Jorge Antonio 
Orro , Higino .José do Espírito Santo, Cláudio Carlos Rodri
ques Costa, Mário Barroso e Hamilton Bandeira Rodri
t:ues e outros. 

[,eadmite o ex-servidor Alberto da Cunha Neto. 

Aprova parecer fav'lI'ável ao Proj eto de Lei d') Senado que 
cr ia a Secretaria de Serviços Especiais. 

J. utoriza pagamento de diárias por Sessões Extraordinárias 
aos ocupantes de cargos DAS do Quadro da Secretaria do 
Senado Federal. 

Aprova parecer favorável ao Projeto de Resolução que li
IT,ita o valor das diárias dos servidores do Senado Federal. 
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29-06-79 

29-06-79 

30-06-79 

10-08-79 



Reunião Data 

(24<1) 08-08-79 

í25~) 16-08-79 

(26\1 ) 12-09-79 

26-09-79 

Decisões 

Autoriza Sônia Gorenbein a ficar à disposição do Governo 
do Estado de Alagoas, com ônus para o Senado Federal. 

Aprova redução em 20% da cota diária de combustível para 
os veículos da frota do Senado Federal. 
Fixa em vinte e um mil cruzeiros mensais a ajuda de custo 
de: transporte no Estado, para os Senhores Senadores. 

Autoriza Berenice Teresinha Corrêa Carneiro, a ficar à dis-
posição da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, com 
ônus para o Senado Federal. 

Aprova as contas do FUNDASEN, referentes a 1978. 
Aprova as contas do PRODASEN, relativas ao terceiro e 
quarto trimestres de 1978. 

Readmite Rubens Soares Branquinho, no Quadro Perma-
nente do Senado Federal. 
Hetifica os enquadramentos de Ayrton José Abritta, Filinto 
Figueiredo Pacheco e Célio Ribeiro Barbosa que passam de 
Técnico Legislativo para Arquiteto, os dois primeiros, e para 
Engenheiro, o último. 
Determina que Hermano Mariano de Almeida preencha a 
vaga de mecânico existente na Representação do Senado 
Federal , no Rio de Janeiro. 
Aprova a prestação de Contas do CEGRAF, relativa ao exer-
ticio de 1978. 
Aprova parecer do Senhor 19 Secretário favorável ao enqua
dramento de Adriano Bezerra de Faria e Carlos Alberto 
Bezerra de Castro. 
Coloca à disposição da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência da República o funcionário Roberto Veloso. 

Hesolve doar, para os funcionários da Casa de baixa renda, 
(t restante dos tacos para piso que estão sendo removidos 
de diversos andares do Anexo I. 
Decide rejeitar a Indicação n9 2/75, do Senador Itamar 
F,-anco, que institui no Senado Federal estágio para uni
versitários, tendo em vista as dificuldades orçamentárias e 
deficiência estrutural da Casa. 
Contrata, por mais 2 anos, Euclides de Faria Malhado, sob 
o regime CLT. 
Autoriza Arnaldo Veloso, Médico, a ausentar-se do país, a 
ÍJm de participar de Congresso, na Áustria. 

Defere processo em que Maria Carmen Castro Sousa, em 
Inissão de estudo no exterior, solicita a aplicação ao seu 
caso do Decreto-lei n9 1.394. que alterou os índices da retri
buição básica. 
Autoriza Suzy Cunha e Cruz Foucher a ausentar-se do País, 
rara concluir curso em Genebra, Suiça. 

Autoriza o pagamento de despesas médico-hospitalares, so
li citado pelo Senador Lázaro Barboza. 

Indefere pedido do Senador Teotônio Vilela solicitando au
torização para que o Deputado Marcelo Cerqueira utilize 
o sistema de endereçamento postal do PRODASEN. 

Autoriza o pagamento de horas extras de serviço aos Agen
tes de Segurança Legislativa, que estiverem trabalhando, 
C(lmo Motoristas, nos Gabinetes dos Senhores Senadores. 
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17-08-79 

14-09-79 

29-09-79 

19-10-79 



Reunião Data 

( 28'~) 17-10-79 

24-10-79 

(30\1) 14-11-79 

Decisões 

Coloca à disposição do Governo do Estado de Minas Gerais 
o servid or Fernando Fonseca, com ônus para o Senado Fe
deraL 

Indefere expediente do Senador Milton Cabral em que so
licita a impressão pelo CEGRAF de 5.000 Separatas do 
"O Homem e a Terra". de autoria do Deputado Nilson 
Braga. 
Autoriza Elza Freitas Portal e Silva a ausentar-se do país, 
a fim de acompanhar a Senadora Eunice Michiles a Acapul
(' O, México. 
Coloca à disposição da Assembléia Legislativa do Estado do 
Hio de Janeiro os servidores Murilo Eduardo Fernandes da 
Silva Porto, Napoleão Tomé de Carvalho e Gilza de Almeida. 

Aprova a Proposta Orçamentária do PRODASEN para o 
exercício financeiro de 1979 e a atualização do OPI relati
va ao triênio 1979/ 1981. 

Coloca à disposição da Presidência da ARENA os servido
r êS Luiz Fernando Lapagesse Alves Corrêa e Vera Lúcia 
L'larcô Sabará . 
Autoriza Kleber de Souza a permanecer à disposição do 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte_ 

Desautoriza Carlos do Carmo Moreira a permanecer à dis
posição da Universidade Federal Fluminense, e Deolindo 
Lopes Falcão, funcionário do CEGRAF, a ficar à disposição 
da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República. 
Hejeita o PR 02/79, que altera a Resolução n9 01 / 79-CN, 
apresentado pelo Senador Humberto Lucena. 

Indefere processo em que o ex-servidor Roberto Pozzatti 
!'olicita " reapreciação" do Inquérito Administrativo n9 
11/77. 
Coloca à disposição da Assembléia Legislativa do Estado 
do Maranhão, com ônus para o Senado Federal, a servido
ra Sônia Andrade Peixoto. 

Autoriza o pagamento de horas extras a Fernando Urbano, 
Agente de Segura nça Legislativa, Classe Especial , lotado 
no Gabinete da Secretária-Geral da Mesa. 

Estabelece pagamento de despesas de hospedagem e ali
mentação a Senador designado para representar oficialmen
te o Senado em Missão ou Comissão. 

Aprova sugestão do Diretor-Geral sobre a criação de Clas
ses Especiais para as diversas Categorias Funcionais do Qua
d~o de Pessoal CLT. 

Inclui o nome de José de Queiroz Campos na Classe Espe
cial. Referência 57, da Categoria Funcional de Técnico em 
Legislação e Orçamento do Grupo-Outras Atividades de Ní
vel Superior do Quadro de Pessoal CLT. 

])esautoriza Suely Martins Neme a permanecer à disposi
ção da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. 

Determina expedição de Ato demitindo Neudir Gonçalves 
Santiago, Artífice de Mecânica, Classe "C", do Quadro de 
Pessoal CLT. 
Aprova balancetes do PRODASEN referentes aos 19 e 29 
trimestres de 1979. 
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22-11-79 

24-11-79 

24-11-79 



Reunião Data 

(3P) 21-11-79 

(32'-' ) 28-11-79 

04-12-79 

Decisões 

Concede licença para tratar de interesse particular ao fun
cionário Antonio de Pina, Assistente Legislativo , Classe "C", 
(o Quadro Permanente do Senado Federal. 
Autoriza que as despesas de Outros Custeios (+ ) Capital se
jam classificadas na Conta 9. O. O. - Saldos de Exercícios 
Anteriores. 
Retifica o enquadramento de Tania Mara Camargo Falbo 
na Categoria Funci{)nal de Técnico em Legislação e Orça
mento, Classe "B", Referéncia 53, do Quadro Permanente 
da Senado Federal. 
Aprova parecer do Senhor 49 Secretário favorável ao PDL 
!,() 30/79, que regula o pagamento de subsíd ios aos mem
bros do Congresso Nacional durante os recessos parlamen
t:Jres. 
Aprova Requerimento de Laura Bandeira Accioli , TaqUÍ
grafo Legislativo, aposentada, em que solicita revisão de 
seus proventos. 
Autoriza pagamento à firma Construtora EM BRAMAR, de 
é,cordo com os relatórios de despesas, aprovados pelos ór
gãos competentes do Senado pela rubrica 4.1.1. O - Obras 
e Instalações, e pelo saldo da Conta 9. O. O . O. - Saldo de 
Exercícios Anteriores. 
Autoriza Maria do Pranto Menezes Monteiro, Taquígrafo 
Legislativo, Classe Especial, a participar de curso , na área 
de Geografia, no próximo ano, em Portugal. 

Defere requerimento em que Djalma José Pereira da Costa 
solicita revisão de vencimentos. 
Autoriza Alice Maria Lins Martins a freqüentar curso no 
exterior com manutenção de seus vencimentos. 
Concede autorização, nos termos do art. 509 do Regulamen
to Admini, trativo, a 3 (três) servidores da Representação do 
Senado Federal no Rio de Janeiro . 
J ielermina a contratação de Maria José Ceci para o cargo 
ó Médico, Classe "C" , Referência 53 , dI) Quadro de Pes
Sela) CLT . 
. \ prova p2recer do Senhor 39 Secretário, favorável ao Re
querimento em que Antenor Ferreira Gomes e outros, so
i icitam atual ização de seus proventos. 
Defere pagamento de gratificação espe cial aos servidores 
d;t Casa, pelo esforço concentrado de fim de ano . 
. '\ utoriza a execução da obra - Unidade de Apo io - nos 
termos propostos pelo Senhor 19 Secretário. 
Eleva ° val or do salário-família dos servidores do Senado 
ó,ederal , nos moldes do art. 20 da Lei nO 6.711 , de 1979. 

l:Jdefcre Requerimento em que Henard de Moura Saldanha, 
!\ssistente de Plenários, Classe "D", e outros, solicitam a 
tr~nsformação de seus cargos em Assistentes Legislativos. 
Eeadmite no Quadro Permanente do Senado Federal o ex
servidor Roberto Pozzatti. 
Autoriza o pagamento de gratificação especial de esforço 
concentrado aos servidores do CEGRAF e PRODASEN . 

. ·\prova prestação de contas do Senado Federal, relativos ao 
29 trimestre de 1979. 
Aprova o orçamento interno do FUNDASEN, para o exer
cício de 1980. 
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G - óRGÃOS AUXILIARES 

G.l - óRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR 

G. 1. 1 - SECRETARIA-GERAL DA MESA 

a) GABINETE E SEÇÃO DE ADMINISTRA
ç ÃO 

Ofícios Recebidos 

Ofí cios Expedidos 

Tel egramas Expedidos 

Boletim de Freqüência Quinzenal- CLT 

Boletim de Freqüência Quinzenal - Es-
tatutário .... ......... ... . .. . . . . 

Requisição de Material . . ....... . ... . 

Pedido de Aquisição de Material .... . . 

Devolução de Material 

62 

284 

16 

14 

24 

190 

12 
2 

b) SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO 
LEGISLATIV A 

1) Seção de Controle Legislativo 

preparo, para leitura durante o Expe
diente, e posterior publicação: 

a) projetos de lei e projetos de decreto 
legislativo oriundos da Cãmara; 

b) mensagens; 

c) ofícios; 

d) pareceres; 

e) requerimentos, e demais documen-
tos r ecebidos; 

elaboração do e!1ca minhamento das 
matérias constantes da pauta de Ordem 
do Dia, para isto mantendo controle da 
tramitação das mesmas ; 

preparo, para uso da Presidência, do 
encaminhamento das matérias aprecia
das nos termos do disposto no capítulo 
XIV dD Regimento Interno, tomando as 
providências inerentes ao regime de 
urgência; 

controle diário das matérias em trami
tação no Senado Federal; 
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publicação , no espelho da Ordem do Dia 
distribuído aos Senhores Senadores, dos 
prazos previstos nos § § 1 fi e 29 do art. 
141 e ~ 1 fi do art. 342 do Regimento 
Interno; 

acompanhamento da tramitação de pro
jetos oriundos do Poder Executivo, 
mantendo em arquivo cópias das men
sagens enviadas à Câmara dos Depu
tados; 

acompanhamento da tramitação das 
Mensagens de escolha de autoridades, 
preparando a sessão secreta para sua 
apreciação; 

- elaboração, mensal, para publicação no 
DCN, da resenha das matérias aprec.ia
das no Senado Federal; 

prepar o, mantendo à disposição dos Se
nhores Senadores, para uso imediato, 
de medeIas de requerimentos previstos 
no Rcgil;;C1to Interno; 

controle diário do arquivo para uso 
interno e informações com: 

falas da presidência 

expediente lido 

pareceres 

req uerimentos 

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. Senado
res (no Congresso Nacional e no 
Senado Federal) 

projetos de lei da Câmara 

projetos apresentados pelos Srs. Se
nadores 



- Sessões realizadas (Congresso Na
cional e Senado Federal) 

- matérias prontas para inclu são em 
Ordem do Dia 

Atividade 

projetos em curso 

missões desempenhadas pelos Srs . 
Senadores 

ofícios recebidos: 

de ali enação de terras 

de suspensão de atos inconstit u
cionais 

de endividamento externo. e ou
tros 

leis publicadas 

resoluções 

decretos legislativos 

Arquivo 

Inclusão de registros Projetos 
Tramit ação 

- atas circunstan ciadas das sessões do 
Senado 

homenage ns prestadas pelo Senado 

execução do trabalho datilográfico 
necessário à realização das sessões. 

2) Seção de Sinopse 

- padronização e complementação de in
formações sobre as maté rias em trami
tação no Senado Federal e no Congresso 
Nac i:) l ~ a l , de, tinada s :1 al imentação do 
sistema eletrônico de recuperação de 
in form ações do Senado ; 

prestação de informações pertinentes às 
ma téri as legi sl ativas, bibliografia e ati 
vid ades parlamentares. 

Tais atividades. em ter mos num éri cos, po
dem ser ass im trad uzidas: 

Ql'antidade Total 

17 . 904 
40 . 189 

Parlamentares 7 . 225 75. 318 

Substituição de registros Projetos 17.178 
Tramitação 5 . 906 
Parlamentares 1 . 220 24.304 

Exclusão de registros Projetos 259 
Tramitação 458 
Parlamentares 302 1. 019 

Informações prestadas: por telefone 12 .594 
pessoalmente 8 . 150 
telei mpressora 1.382 22 . 126 

3) Se;ão de Protocolo Le·"islativo 

Processamento : 

112 Projetos de Lei da Câmara 

374 - Projetos de Lei do Senado 

200 Projetos de Resolução do Senado 

35 Projetos de Decreto Legislativo 

33 Mensagens de Escolha de Autoridades 

235 Requerimentos 

1 Indicação 

45 Projetos de Lei do Congresso Nacional 

69 Projetos de Decreto Legislativo - CN 

45 Propostas de Emenda à Constituição . 

10 Diversos 

8 - Propostas de Delegação Legislativa 

2 - Projetos de Resolução - CN 

146 

182 
116 

104 
34 
66 
36 

50 
1 

5 

4 

Matérias enviãdas ao Arquivo 
Projetos de Lei da Cãmara 

Projetos de Lei do Senado 
Proj etos de Reso lução do Senad o 
Requerimentos 
P roj etos de Decreto Legislativo 
Projetos de Decreto Legislativo - CN 
Proj etos de Lei do Congresso Nacion al 
Propostas de Emenda à Constituição 
Indicação 
Ofícios 

Requerimentos - CN. 

085.: O Protocolo Legislativo anotou, em seu 
fi chário, o andamento de todas as Proposições no 
Senado Federal referentes ao ano de 1979 e de anos 
an tc r iores, c, em colaboração com a Seção de Sinopse, 
presto u. ao púhlico c serviços internos da Casa, as 
mais vari adas i nforma ~ões sobre andamento das pro· 
pos ições. 
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4) Seção de Atividades Auxiliares 

Recebimento e Distribuição de Avulsos 
- Projetos de Lei (CN) .. ......... 45 
- Projetos de Lei do Senado Federal 374 
- Projetos de Lei da Câmara dos 

Deputados .. .. .... .. ....... . .. 104 

- Mensagens ao Congresso Nacional 137 
- Mensagens ao Senado Federal ... 325 
- Propostas de Emenda à Constitui-

ção . ...... .. ... . ........ . . ... 45 
- Projetos de Decreto Legislativo 

(CN) ..... . .. . ... ....... ... . . . 69 

- Projetos de Decreto Legislativo do 
Senado Federal . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

- Projetos de Resolução . . . . . . . . . . 200 
- Requerimentos ....... .... . .... 690 
- Pareceres do Congresso Nacional 197 
- Pareceres do Senado Federal .. . . 1 . 390 
- Relatórios de veto .. . ...... . . . . 11 
- Indicação ............ _ . _ . . . . . . 1 

- Ofícios "S" .. ................. 46 
- Volumes de Orçamento da União 1.500 
- Volumes do Suplemento do Orça-

mento da União ... .. . ........ . 

- Volumes do Orçamento do DF .. . 

1 .500 

700 
A Seção de Atividades Auxiliares desin

cumbiu-se, também, da confecção das Ordens 
do Dia e distribuição, em Plenário, aos Senho
res Senadores, bem assim aos demais setores 
do Senado Federal. 

c) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE 

1) Seção de Expediente 

OFICIOS SM EXPEDIDOS 
Total Geral . .. ............ ... _ .. . 

Assinados pelo: 
Presidente do Senado Federal .. .. . . 
19-Více-Presidente em exercício da 

Presidência .. .. .. .. . . .... . .. . 

19-5ecretário 
2<?-Secretário 

cretaria 
3Q-Secretário 

cretaria 

em exercício da H Se-

em exercício da H Se-

49-Secretário em exercício da 1 lI-Se-
cretaria .. .. .. . . ..... ....... . 

1 Q-Suplente .... .. . .. .. .... . . . ... . 

49-Suplente ... ... . ... .. .... . . ... . 

Secretária-Geral da Mesa . ... . .. . . . 

Autoridades a que se destinaram: 

Presidente da Câmara dos Deputados 

898 

240 

2 

507 

37 

42 

32 
12 

114 

2 

6 

1 \l.Secretário da, Câmara dos Depu-
tados . ... ..... . ......... . . . . 

Prefeitos ............. . .. ... . . . . . 

Ministro de Estado Chefe do Gabinete 
Civil da P. República .. .. . . .. . 

Governadores de Estado . . ...... . . . 
Presidentes de Comissões .... .. _ . . 

Ministros de Estado .. .. . . ....... . 
Senadores .. . . ... .... ... . ....... . 

Presidente do Instituto dos Advoga-
dos do Brasil . ....... .. . . . . . . 

Presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil ... ... .. .... ....... . 

Presidente da Assembléia Legislativa 
do RJ ... .. . .... .. . .... . .... . 

Presidentes de Confederações . . . .. . 

Comandante da Escola Superior de 
Guerra .... .. ....... . . .. ... . . 

Presiden tes de Tribunais . .. ..... . . 
Presidente da Assr)ciação dos Cria-

dores .......... . ... .. .... . . . 

Arcebispo de Brasília ....... .. . .. . 
Vice-Presidente da República ... . . . 

Vice-Presidente da República, eleito . 

Magnífico Reitor da Universidade de 
Brasília .... .. ...... .. ... .. . . 

Consultor-Geral da República ... .. . 

Procurador-Geral da República .. .. . 
Diretora-Secretária do Tribunal Regio-

nal Eleitoral do Acre ... ... ... . 

Presidente do Grupo Brasileiro da 
União Interpariamentar .. . . . . . 

Presidente da República, eleito .... . 

Diretor-Geral do DASP . ..... . .... . 
Presidente da Câmara Municipal de 

Uberaba . . . .. . . . . ........ .. . 
Diversos 

OFICIOS CN EXPEDIDOS 

Total Geral .... ...... . . .... . . ... . 
Assinados pelo: 
Presidente do Senado Federal 

1 ~Secretário ... ..... . ..... . .. . . . 
19-Vice-Presidente no exercício da 

Presidência . .... .. ...... . ... . 
39-Secretário no exercício da 1<1 Secre-

taria ..... .......... .. ...... . 
4Q-Secretário no exercício da 1 <I-Secre-

taria .... .. . .. ... .... ... .. .. . 

19-5uplente no exercício da H Secre-
taria ..... . . . . ... . . ......... . 

- 2.'3.'3 -

323 
135 

79 

113 

74 

44 

34 

2 

1 

1 

7 

1 

52 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
14 

186 

48 
118 

3 

7 

7 

1 



Secretária-Geral da Mesa .. ....... . 

Autoridades a que se destinaram: 
Presidente da Câmara dos Deputados 

1 ~Secretário da Câmara dos Depu-
tados .. .. . .. .... .. . . ...... . . 

Presidentes de Comissões .. .. . .. . . 
Líder do MDB no Senado Federal .. 
Líder da ARENA no Senado Federal 

Líder do MDB na Câmara dos Depu-
tados .... . . . . . .... . ...... .. . 

Líder da ARENA na Câmara dos Depu-
tados ...... . ......... . ..... . 

Ministro das Relações Exteriores . . . 

Presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral .. . ..... ........ . .. . .. . 

Diretor do Arquivo Nacional . . .... . 

OFíCIOS SSEXP EXPEDIDOS 

Total Geral . .. . ...... .. .. .. .... . . 

Assinados pela: 
Diretora da Subsecretaria de Expe· 

diente ... . . .. . .. ..... . ..... . 
Chefe da Seção de Expediente ..... . 
Autoridades a que se destinaram: 
Secretária-Geral da Mesa .... . .... . 
Diretora da Subsecretaria de Análise 
Chefe do Gabinete do 19-5ecretário 
Diretor da Subsecretaria de Patrimô-

2 

44 

125 

7 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

36 

30 

6 

18 
1 

1 

nio ...... .... . . .... . . . ..... . 5 

Diretora da Subsecretaria de Biblio-
teca . . ... . ..... . . .. ..... . ... 2 

Diretora da Subsecretaria de Arquivo 2 
Diretora da Subsecretaria de Edições 

Técnicas ... . ..... . .. . ... . .. . 2 
Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Ofícios SGM expedidos pela SSEXP . . 145 
Total de Ofícios Expedidos . . . . .. . . 1 . 262 
Mensagens SM expedidas . . . . . . . . . . . 278 

Mens,agens CN expedidas . ........ . 114 

Total de Mensagens Expedidas . . . .. 392 
Resoluções .............. .. . .. . . .. 186 

Resolução CN ........ . . .. . ... .. .. 1 
Decretos Legislativos . . . . . . . . . . . . . . 79 
Diligências .. .. .. ... .. .... .. .... . 100 

Projetos de Lei do Senado enviados a 
CD pl revisão .. . . . . . . . . . . . . . . 56 

Projetos enviados à Sanção .. . . . . . . 114 

Cópias Autenticadas .... ... ... . . . . 186 

Projetos Rejeitados .............. . 11 

Projetos Arquivados ..... . ..... .. . 43 

Substi tutivos do Senado a PLC . . . . . . 9 

Folhas de Sinopse . ... ...... .. ... 76 

Emenda à Constituição . . . . . . .. .. . 1 

Projetos Vetados . . . . .. . ... . ...... 9 

Decreto-lei aprovado por decurso de 
prazo .................... . .. 1 

Requerimentos de Informação do Se-
nado . . . , . ..... . .. ...... . . ... 4 

Autógrafo s preparados . ....... . . .. 958 

Folhas datilografadas . . . . . . . . . . . . .. 3.481 

2) Seção de Redação 

Correspondência Recebida 

Ofícios ....... . ..... . ..... .. . . .. . 

Telegramas 
Telex .... " .. . ... ... .. ....... . . . 
Memoriais .. .. . . ... ..... . . . . . ... . 

Moções .... . . , ... ........... .... . 

Indicações . .. . . ......... . . ... ... . 

Reqnerimento5 ... . ... . ... ...... . . 

Correspondência Expedida 
Telegrama ....... . . . .. . .. .. . . ... . 
Telex ..... . . . . . ... .... ... . . .... . 

997 
29 
25 
4 

45 
29 

288 

1 .299 
115 
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G. 1. 2 - ASSESSORIA 

a) GABINETE E SEÇÃO DE ADMINISTRA
ÇAO 

Ofícios Recebidos .... .... . .. .. . 

Ofícios 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 . 

22 

75 

36 

4 .392 

960 

1.450 

117 .304 

24.000 

388 

1.354 

1.464 

1 .354 

604 

b) SUBSECRETARIA TÉCNICA E JURlDICA 

Ofícios Recebidos ... . ... . .. . .. . 

Ofícios Expedidos . . ..... .. .... . 

Estudos Realizados . .... . ...... . 

Solicitações de Legislação . ... . .. . 

5 

6 

1 .098 
2 . 780 

OBS.: Solicitação de Legislação abrange: 

Leis, Decretos, Projetos, Pareceres, etc. 

c) SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO 

Ofícios Recebidos .. . ....... ... . 49 

Ofícios Expedidos ... . . ......... 75 

Subsídios à Confecção do Guia de 
Entidades Registradas no CNSS. 

Revisão do Cadastro das Entidades 
Registradas no CNSS 1979/ 80. 

163 - Solicitações de Codificação 
de Entidades não Registradas. 

Recebimento, Conferência, Codifica
ção e Revisão de 67 Boletins de 
Subvenções Sociais para o 
Orçamento da União para 1980. 

Boletins de Subvenções Sociais para 
Conferência, Numeração e en
caminhamento para o Exercício 
Financeiro de 1980 ..... ... . 

Recebimento, Conferência, Classifi
cação e Numeração de Emen
das à Proposta Orçamentária 
da União 1980 .... ........ . 

Trabalhos, Pesquisas e Consultas 
Diversas . .. .. . . .... . ...... . 

Su bsídios para Pareceres ao Orça-
mento da União . . ...... . .. . 

Subsídios para Pareceres ao Orça
mento do Distrito Federal .. .. 

Quadros de Trabalhos sobre Evolu
ções e Composições do Orça
mento da União para o Exercí
cio Financeiro de 1980 (1979/ 
1980) .. ... .. .. . . ..... .. . . . 

Quadros de Trabalhos sobre Evolu
ções e Composições do Orça
mento do Distrito Federal para 
o Exercício Financeiro de 1980 
(1979/ 1980) ......... ...... . 

Elaboração do Manual do Usuário 
de Subvenções Sociais elabora
ção das normas e instruções 
para a tramitação e votação 
da Proposta Orçamentária da 
União e do Distrito Federal, 
para o Exercício Financeiro de 
1980. (800, sendo 600 para a 
Câmara dos Deputados e 200 
para o Senado Federal) .... . 

Redação Final do Orçamento da 
União e do Di$rito Federal, 
para o Exercício Financeiro de 
1980 .......... ...... .. . .. . 

Recebimento, classificação e distri
buição aos Gabinetes dos Se
nhores Senadores de Relações 
de Entidades Subvencionadas 
no Orçamento da União e do 
Distrito Federal para 1980, por 
Parlamentares e por Estados 
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165 

102 

15 

9 

78 

41 

800 



Relações de entidades Registradas 
no CNSS sendo 67 em brochura 
e 67 plastificadas, por Estado 
de origem e do Distrito Federal 
(1980) . ..... ........ . ..... . 

Manuais do Usuário de Subvenções 
Sociais ..... . ......... .... . 

Blocos para Emendas ao Orçamento 
da União (CMO) .. ... . . .... . 

Blocos de Boletins de Subvenções 
Sociais .. .. .. ... .. .. ...... . 

Livretos de Normas e Instruções .. 

Conjuntos de Instruções Diversas . . 

Consultas feitas no Terminal do 
Computador instalado nesta 
Subsecretaria .... . . ... .... . 

Fornecimentos diversos de informa
ções ao CNSS e interessados re
presentantes de entidades .. .. 

134 

67 

67 

135 

67 

67 

3 .040 

Exemplares da Proposta Orçamentá
ria Recebidos da Imprensa Na
cional e assim distribuídos .. 

280 - para à Câmara dos Depu
tados; e 

190 - enviados aos Gabinetes dos 
Senhores Senadores, Diretor
Geral, demais Diretores, exem
plares diversos conforme a ne
cessidade. 

d) RESUMO DOS ITENS a, b e c 
Assessoria 

Ofícios Recebidos ... . . . . ....... . 

Ofícios Expedidos .. .. ... . . ... . . 
Diversos Recebidos . .... . ... ... . . 
Trabalhos Originários . . ... . ... . 

Pareceres Elaborados .. . .. ... .. . . 

Registros e Solicitações ....... . . . 

76 

156 
1.005 

1.486 
1.354 

144.084 



G.l.3 - SECRETARIA DE DIVULGAÇÃO E DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

a) EXPOSIÇÃO 

Pelo Regulamento Administrativo do Se
nado Federal (Resolução n'! 58/72), compete 
à Secretaria de Divulgação e de Relações PÚ
blicas, sob a orientação da Comissão Diretora, 
planejar, supervisionar, controlar e dirigir a 
formulação e execução de programas concer
nentes à política de divulgação, informando 
e esclarecendo a opinião pública sobre as ati
vidades do Senado Federal. 

Apesar das deficiências cada vez mais 
crescentes de pessoal especializado (jornalis
tas), essas tarefas foram relativamente reali
zadas. O grande volume de matérias publica
das pelos jornais e transmitidas pelas emis
soras de rádio e televisão, no setor político
partidário, envolveu sistematicamente os Se
nhores Senadores. 

Como ocorreu nos anos anteriores, mais 
uma vez, há de se destacar a preferência dos 
órgãos de comunicação pelo noticiário do Se
nado de cunho marcadamente político: nos 
jornais de São Paulo e Rio de Janeiro, o per
centual dessas notícias foi de 78,40 % e, nos de 
Brasília, de 71 ,75% . 

Isso mostra a necessidade, há muito recla
mada, de se dotar esta Secretaria de um maior 
número de jornalistas profissionais, que, orien
tados para os assuntos do dia, possam reali
zar entrevistas com os Senhores Senadores, 
para serem distribuídas, no mesmo dia, aos 
repórteres credenciados no Senado, os quais, 
graças à política de entendimento desta Se
cretaria com a Bancada de Imprensa, têm sido 

b) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

um eficiente instrumento de divulgação da 
Casa. 

De qualquer modo, a grande tarefa da 
SDlRP, de refletir através dos "releases", do 
"Informativo de Brasília" e de "A Voz do 
Brasil" a atividade dos Senhores Senadores, 
sobretudo no plenário, foi alcançada, conforme 
demonstram os dados estatísticos a seguir ali
nhados . 

No campo das Relações Públicas, o tra
balho mais intenso se desenvolveu no setor 
da recepção. 

São bem expressivos os números apurados 
durante o ano: cerca de 83.362 turistas ou 
autoridades, nacionais e estrangeiros, foram 
recepcionados na Casa, aqui recebendo o me
lhor tratamento e os esclarecimentos a respei
to da instituição e de seu fucionamento. 

Ao concluirmos esta rápida exposição, que 
serve de preâmbulo ao encaminhamento dos 
relatórios das Subsecretarias que integram a 
Secretaria de Divulgação e de Relações Públi
cas, insistimos num anseio antigo da SDlRP, 
que poderá significar a racionalização de todas 
as competências regulamentares: a integração 
física de seus serviços, em dependências do 
edifício do Congresso próximas dos locais 
onde seus funcionários exercem sua ação, isto 
é, o plenário, as comissões, os gabinetes dos 
Senadores e dos dirigentes da Casa. Hoje, os 
serviços desta Se: retaria estão dispersos pelo 
prédio e longe das fontes de informação, o que 
torna difícil uma coordenação racional do 
nosso trabalho. 

1. Inormática - coleta e pesquisa, dados que, tratados estatisticamente, são conver
tidos em informações que visam a assessorar a estratégia de divulgação do Senado Federal. 

1.1 - Penetração da divulgação do Senado Federal na Imprensa 

MATÉRIAS DISTRIBUíDAS APROVEITAMENTO 

Região N9 Matérias Páginas de Jornal Porcentagem N9 Matérias Páginas de Jornal 

RJ/ SP 33,11 567 32,30 

Brasília 1.712 97,56 41,49 711 32,61 

Interior 571 9,81 80,00 457 7,85 
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1.2 - Tipo de Noticiário sobre Senado Federal e Senadores pubiicado pela Imprensa 

Região Político Sócio-Ecanômico Homenagem Diversos 
% % % % 

RJ/SP 78,40 17,90 0,90 2,80 

Brasília 71,75 24,10 2,11 2,04 

Observações; a) RJ/ SP - "GRANDE IMPRENSA" - foram p" "!lisadas 1.395 edições dos jornais "O GLOBO". 
"JORNAL DO BRASIL", "FOLHA DE S. PAULO" e "O ESTADO DE S. PAULO". 

b) BRASíLIA - Imprensa local - fo ra m pesqui sadas 671 edições dos jornais "CORREIO BRA· 
ZILIENSE" e "JORNAL DE BRASíLIA". 

c) INTERIOR - representa 1.230 jornais de todo o País aos quais a SDIRP envia bissemanalmente 
o boletim " Informativo de Brasília". O percentual de aproveitamento do material (80%) foi estimado através 
de amostragem em cerca de 10% desses jornais que nos são enviados. 

d ) PÁGINA S DE JORNAL - cálculo feito toman do·se por base uma página de jornal tipo "O 
GLOBO". 

e) APROVEITAMENTO - mostra o material elab'.,..ado pela SDIRP utilizado pela Imprensa, inde· 
pendentemente do trabalho dos jornalistas profissionais, in t.egra n tes da Bancada de Imprensa . 

2 . Mecanografia 

Atividade 

"A Voz do Brasil" 
"Press·Releases" 
"Entrevistas Especiais" 
"Boletim para Rádio & TV" 
"Informativo de Brasília" 
Outros serviços 

Total 

3 . Comunicação 

Laudas 

1.193 
3 . 122 

265 
476 
314 
150 

5.520 

Atividade Mensagens Palavras 

Telex: transmissão 1. 901 1. 550 . 100 
Telex: recepção 142 

4 . Reprografia 

Atividade Matrizes Cópias 

Fotocópias 164.760 
Duplicação 3.873 720 .469 
Gravação 192 

Total 4 .065 885.229 

1. Seção de Redação 

Atividade realizada Programas Notícias 

"A Voz do Brasil" 1'19 2 .034 

En trevistas Especiais 79 128 

Totais 238 2.162 
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5. Expedi -;ão 

Atividade 

"Informativo de Brasília" 

"Press· Releases" 

"Entrevistas Especiais" 

"Boletim p/ Rádio & TV" 

"A Voz do Brasil" 

Tota! 

Exemplares 
Expedidos 

23.370 

39.376 

7 .110 

2.030 

14.562 

86.448 

c) SUBSECRETARIA DE DIVULGAÇÃO 

Para a Subsecretaria de Divulgação, a 
Sessão Legislativa correu dentro dos parâme· 
tros de rotina, dedicando-se a noticiar as ativi
dades do Senado Federal e dos Senhores 
Senadores, quer diretamente, através de "A 
Voz do Brasil" , quer por meio de " press-relea
sos" para os jornais, emissoras de rádio e de 
televisão. e de boletins para a pequena im
prensa do interior. 

Os quadros anexos apresentam o seguin· 
te demonstrativo : 

Laudas Exemplares Tempo 

1.193 14.310 25h 01min 

265 7.110 11h 29min 

1 .458 21.420 36h 30min 



2. Seção de Imprensa, Rádio, Televisão e Cinema 

Atividade realizada Edições Notícias 

"Press-Releases" 1. 712 1.712 

Boletim p/ Rádio & TV 145 975 
"Informativo de Brasília" 19 571 
Informativo interno 640 91 

Totais 2 .516 3.349 

d) SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES Pú
BLICAS 

Introdução 

A Subsecretaria de Relações Públicas de
senvolveu seus trabalhos, no decorrer de 1979, 
evidenciando a importância de suas interações 
básicas, considerando-as como parte de uma 
ação global para a execução efetiva e inte
grada dos planejamentos e pesquisas, em bus
ca do desenvolvimento dessas ações e do modo 
mais eficiente para o alcance da melhor so
lução . 

Deve-se ressaltar a dedicação e opero si
dade dos funcionários, dando sempre conta, a 
tempo e hora, das obrigações que lhes foram 
atribuídas. 

No que diz respeito às suas instalações 
físicas, em um ano, a Diretoria de Relações 
Públicas mudou de sala 3 (três) vezes, e ainda 
não está em local apropriado (longe do Pre
sident.e, dos Senadores, do Plenário e do pré
dio central onde todos os visitantes têm 
acesso). 

Quanto às suas atribuições, definidas pe
los arts. 40/42 da Resolução n<1 58, de 1972, 
que são desempenhadas pelas duas seções su
bordinadas à Diretoria, analisando compara
tivamente com os anos anteriores, houve um 
excelente desempenho, já que cada ano que 
passa os objetivos são revistos, podendo si
tuar-se diferentemente, em importância e po
sição, após a análise dos fatore s que influíram 
an teriormente. 

Os planejamentos são flexíveis, tendo 
sempre em mira a realização do bem comum 
e a elevação da boa imagem do Senado e de 
seus membros. 

Ressalta-se como o trabalho mais impor
tante realizado este ano, a organização da ce
rimõnia, (em conjunto com o Ministério das 
Relações Exteriores e Presidência da Repú
blica), de posse do Presidente e Vice-Presi
dente da República, em 15 de março de 1979, 
trabalho este de configuração complexa, dada 
as responsabílidades, envolvendo, inclusive, a 
segurança nacional. 

La udas Exemplares Tempo 

3 .122 39.376 

476 2.030 7h 44min 

314 23.370 
6h 05min 

3. 912 64 .776 13h 49min 

Pesquisa e Planejamento 

I - Pesquisa 

42s 

42s 

No ano de 1978 a Seção de Pesquisa e 
Planejamento computou 1.050 registros, ob
tidos por 24 critérios de seleção diferentes. 

Este ano, como foi um ano de total mu
dança de ~.utoridades de primeiro escalão, 
fizeram-se as alterações necessárias, de quase 
todos os dados computados. 

A partir da posse dos novos Senadores e 
Deput~dos, em fevereiro, surgiram as primei
ras alterações. 

De março até a presente data, a Seção de 
Pesquisa e Planejamento diariamente atualiza 
todos os dados cadastrais das novas autorida
des, em decorrencia da mudança do governo. 

Esta pesquisa diária, com órgãos congê
neres dos Poderes Executivo e Judiciário é 
que mantém o noss () cadastro de públicos·alvo 
sempre em dia. 

Para tal , foram expedidos 54 boletins de 
solicitação de serviço, totalizando o preenchi
mento de 1.183 formulários para a!terações, 
e 872 para inclusões. 

Desta pesquisa, foi feito um livro de en
dereços p rn :.tp·; der às solicitações internas, 
contendo o nome, endereço, aniversário, nome 
da esposa e aniversário, nome da secretária 
e do chefe do ~abinete de todos os parlamenta
res. bem como relação das comissões do Se
nado Federal e Câmara dos Deputados, com 
o horário, fones e membros titulares e suplen
tes. 

Além desse livro, são mantidos em arqui
vo da Seção de Pesquisa, as listagens e eti
quetas das autoridades, separadas pelos cri
térios de seleção, para atendimento quando 
das solicitações do público externo. 

Também é feito pela Seção de Pesquisa o 
gráfico estatístico comparativo dos visitantes 
do Senado, e o gráfico mensal dos visitantes 
estrangeiros e brasileiros. 

- 239-



S E N A D O F E D E R A L 

G R A F I C O MENSAL D E V I S I T A N T E S 

B R A S I L E I R O S E E S T R A N G E I R O S 

1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 T o t a 1 

6 2 6 8 4 2 O O 5 1 7 2 1 5 6 4 O 
J A N :: 

.' 3 1 1 2 1 O 5 O 1 8 5 7 6 O 1 9 :;; 

4 9 3 5 3 4 O O 2 O 4 7 1 O 3 8 2 
F E V 

:~ 2 6 4 7 8 1 3 9 O 1 4 3 6 1 / 

4 2 7 4 3 6 4 1 5 8 O 7 1 3 7 2 2 
MAR , 

" 5 3 2 1 1 6 7 6 3 3 O 9 1 O 3 O 6 
=?-

6 2 8 3 2 7 9 9 1 3 9 3 9 2 3 O li 1 
A B R '., 

" 2 9 2 1 3 1 1 1 ,', 3 4 4 3 6 4 9 6 '.:, 
:'. 

5 3 8 5 3 2 2 8 3 1 3 5 1 1 7 4 8 
M A I " " 4 1 :5 O 1 2 7 O 3 8 5 9 9 2 5 9 

" 

5 7 3 6 6 2 O O 4 4 4 6 1 6 3 8 2 
J U N 

;~ 
" Z O O 5 3 2 5 O 1 5 1 6 7 7 7 1 ;, 
", 

2 9 8 9 5 5 4 O 5 7 2 3 9 4 2 5 3 9 
J U L 

.'!. 6 :5 7 7 1 6 3 7 3 5 7 O 1 1 5 8 4 

5 1 O 9 4 4 8 7 7 O :5 5 1 6 6 :5 1 
A G T 

f 7 :5 5 4 1 8 O 4 3 6 8 :5 1 2 8 4 1 

6 7 7 9 4 6 6 6 :5 6 7 J 1 5 1 1 6 
S E T 

~. 1 8 7 9 1 li 7 5 1 9 1 4 5 O 6 8 ~ , 

4 7 3 J 3 5 8 5 I 3 4 9 J li 6 6 7 

OU T 
" 2 4 8 5 1 4 O 8 2 O 4 5 5 9 3 8 
.' 

Z 8 7 8 J 1 7 7 2 8 1 :; 7 6 7 O 
NOV 

',: 
8 2 li I O 6 8 ! 8 2 2 S 7 1 O 

.:: 

em obl'as 4 8 2 I 4 8 2 4 
DEZ 

~ obl'as 4 O O O 4 O O O em 
,', 

r o r A L 2 ., 9 4 9 S 

29/11/79 

-240-



% 
/~ .: 

.'-l'. 
Fi: 
f-

f-

~ !;-;. 
Eó!;., 
Fili' 
f-

f-

~ 
li:' iô;'t 
~ 
t-

I-

-

G R A F I C O 
DOS V 

D O 

------~ -, · , , , , -, , 

c O M P A R A T I V O 
I S I T A N T E S 
S E N A O O 

1 9 7 7 

, 
81. 27 5 . , . -------- ... - - - - - - - - - - - - - --· -. . , . . , , , 40.066 . . , --. -- ------------

TOTAL 121.341 

1 9 7 8 

-- - -- -- · . · , , --... . 
" 49.412 " , , 

- - - -- - - ... 
, ------------- -. , , . . , , - 22.380 , , , -, . .... -- - - - - - - - - - - -_. 

TOTAL 71.792 

1 9 7 9 

---------., · , · , . , , 
" . 

" 59.455 ' ... 
-- -- - --- , .... _-------------. , , , 

" , , '- 26.907 '- -, - -------------

TOTAL 86.362 

t='·~í':.1 1 ' '<:(;.". Brasi el.ros (::J Estrangeiros 

- 241-

29/11/79 



II - Planejamento 

Os planejamentos, apesar de terem apa
rência definitiva, são dinâmicos e continuados, 
dada a ocorrência de variáveis imprevistas, 
que quase sempre reclamam constantes modi
ficações da estrutura inicial. 

De acordo com o objetivo-alvo, é feita um ) 
relação de padrões e prioridade de ação . 

Em virtude da complexidade cada vez 
maior, das somas de responsabilidades cres
centes, a necessidade de planejar avulta como 
imposição irrecusável, pois economiza esfor
ços e multiplica resultados . 

- Logo no início do ano, antes mesmo da 
atual legislllÍt.<ra, foi feito o primeiro plane
jamento para a solenidade de posse dos novos 
Senhores Senadores. 

- Para a abertura dos trabalhos da P 
Sessão Legislativa da 9a Legislatura, em 19 de 
março, foram elaboradas novas metas para o 
objetivo-alvo. 

- .E:nfase especial pode-se dar às dife
rentes fases porque passou-se, ao conduzir o 
cronograma do planejamento para a cerimô · 
nia de Compromisso Constitucional e Posse do 
Presidente e Vice-Presidente da República 
perante o Congresso Nacional. 

No dia 15 de fevereiro, houve a primeira 
reunião preparatória, portanto, um mês antes, 
onde elaborou-se o esquema inicial da ceri
mônia. 

A partir daí , houve reuniões sucessivas, 
cabendo à Seção de Pesquisa e Planejamento 

desde a seleção e distribuição dos convites, 
mapas de localização, fluxograma , credenciais 
para funcionários, seleção e tremo das recep
cionistas, marcação do plenário, etc. até provi
denciar a can.eta para assinatura do compro
misso peb Presidente da República . 

Ainda pode-se destacar dois tipos de pla
nejamento: 

- um para Sessões Solenes em homena
gem a Chefes de Estado: Visita do Presidente 
da Zâmbia em 30 de agosto e visita do Presi
dente do Peru, em 16 de outubro; 

- o outro, para Sessões Solenes em ho
menagem aos 90 anos da República em 14, de 
novembro, e em homenagem ao Centenano 
do Nascimento do Cientista Carlos Chagas, em 
20 de novembro, além das sessões especiêis 
do Senado; 

- foi dado continuidade aos planejame1.
tos embasados nos eventos em que os servi
dores da Casa participam como público-alvo: 
"Dia da Secretária", "Dia da Telefonista", etc. , 
bem como os demais planejamentos adotados 
nos anos anteriores. 

A Subsecretaria de Relações Públicas par
ticipou , ainda, dos eventos extraordinários a 
seguir: 

- Visita de diversos Dignitários ao Pre
sidente do Senado; 

- exposição de pintura e lançamento de 
livros - nas dependências do Senado; 

exposição de cartazes da Grã-Breta-
nha. 



G .1 . 4 - CONSULTORIA-GERAL 

Pareceres .... ... .... . ................. ... .... . ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 
Trabalhos para a Comissão Diretora ...... . . ... . ... . . .. . .. .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Trabalhos para Comissões Especiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Projetos de Emendas Constitucionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 
Emendas a Projetos de Lei .... .. .... ... . .. . .......... .. .. ....... . . .......... .. . .. 2 
Projetos de Ato (Comissão Diretora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Trabalhos encomendados por Senadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
Informações para os Tribunais de Justiça .. .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Anteprojetos de Lei .. ..... . .. .. .... . ...... . .. . . ... .. .. . . .... . . ............ .. . .... 3 
Consultas diversas respondidas . . .. . . ... _ . .. . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Trabalhos solicitados por Deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Acompanhamento de Processos junto à Justiça Federal ........ . . . .... . .... .. . .... ... . 3 
Anteprojetos de Resolução ... . ...... .. ... .. . .... ...... . ..... .. .... ... .... .. . .. . ... _ 2 

Levantamento de Processos Criminais em que figuram como indiciados Funcionários do 
Senado. ......... .... . . ... . . . ... ... . . . . . . . . ...... .. ... ... .... .. .... . . . .... . . 12 

Coleta de informação junto à Delegacia Policial .. .. . . .... . ... . ..... .. . . . . .. . . . . . . . . . . 1 
Minutas de Contratos ... .. ........ . ...... . ........... .... . . ... .. ........ ........ . 3 
Termos Aditivos ................ . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ofícios Expedidos ..... ..... .. . . .. . . . . . .... .... .. . . . . ... .. .. .. ... . . .. . . ....... ... 68 
Ofícios Recebidos .. . . . .. . . . . .............. ...... ... . .......... ... .. .. .. .......... 20 

-243-



G .2 - ORGAOS SUPERVISIONADOS 

G. 2 . 1 - CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO 
FEDERAL (PRODASEN) 

A atuação do PRODASEN em 1979 reali
zou-se de conformidade ao estabelecido no 
Plano de Trabalho; deste modo o desenvolvi
mento de suas atividades propiciou a utilização 
dos recursos disponíveis de maneira eficaz e 
ordenada. 

No tocante à implantação de sistemas, 
destacou-se a Modernização Administrativa do 
CEGRAF, com a implantação dos módulos de 
Pessoal, Patrimônio e Financeiro do Sistema 
Administrativo Integrado; a possibilidade de 
consultas aos Bancos de Dados dos acórdãos 
sobre a Jurisprudência e o acompanhamento 
de Processos do Supremo Tribunal Federal; a 
Contabilidade na Câmara dos Deputados, e o 
novo Sistema de Endereçamento. Com relação 
ao desenvolvimento de novos sistemas, desta
cam-se o de composição a frio do CEGRAF, 
o de complementação do sistema de dados elei
torais, relativos a 1978; o de Contabilidade de 
Custos e, ainda, as novas rotinas que permitem 
alimentação, via terminais, das informações 
sobre Legislação e Discursos, a partir da im
pressão nos Diários Oficiais. Tiveram prosse
guimento, com significativos avanços, as ativi
dades de desenvolvimento dos Sistemas de 
Administração da Biblioteca e do Orçamento. 
Ao todo, no correr de 1979, implantaram-se 
ou desenvolveram se 20 projetos, e, para isso, 
1. 076 programas para o computador foram 
elaborados ou reformulados. 

Os bancos de dados do SICON - Sis
tema de Informações do Congresso Nacional, 
foram acrescidos de aproximadamente 40.000 
documentos. 

Cerca de 150 parlamentares utilizaram o 
Sistema de Endereçamento. 

Ampliaram-se significativamente os ser
viços que o PRODASEN vem prestando à Câ
mara dos Deputados. 

Quanto a infra-estrutura de desenvolvi
mento de pessoal, grandes passos foram da-

dos em 1979, com o prosseguimento do 
processo de desenvolvimento organizacional 
da Divisão Administrativa e Financeira (DAF), 
escolhida como piloto. 

A coleta de dados para o estabelecimento 
do desenvolvimento de carreira, o encaminha
mento de 100 funcionários do PRODASEN 
para 234 atividades de treinamento, sendo 
dois para missão de estudos no exterior, a rea
lização de programas de treinamento para 
usuários, totalizando 203 treinados, entre 
CEGRAF, Senado Federal , Câmara dos Depu
tados e outros usuários da Rede de Telepro
cessamento; os projetos em desenvolvimento 
na área de benefício social demonstram a 
preocupação do PRODASEN quanto a fixação 
de seu quadro de pessoal, bem como mantê
lo ajustado ao ambiente organizacional e atua
lizado com o ritmo tecnológico contemporâneo. 

No toca,nte à Operação e ao Suporte Téc
nico, sensíveis melhorias foram observadas: a 
implantação de um Grupo de Monitoração per
mitiu avaliar as condições de uso, bem como 
melhorar os índices a partir dos diagnósticos. 
As consultas ao sistema atingiram 95%, en
quanto e Red e de Teleprocessamento manti
nha·se ativa em 93,5% e o computador foi 
utilizado, durante o horário nobre (das 9:00 
às 18:00 horas), em 96% de sua capacidade. As 
consultas aos Bancos de Dados atingiram, até 
novembro, a marça de 66 .195 solicitações, sen
do freqüente mais de 300 (trezentas) consul
tas por dia nos 135 terminais instalados, man
tendo um tempo médio de resposta, em novem
bro, de 1,48 segundos. A utilização de um 
novo produto - o VTAM - para controlar a 
rede, possibilitou uma melhora real ao usuá
rio do PRODASEN, e seguramente facilitou a 
obtenção da marça de 1,48 segundos, obtida 
em novembro. 

A efetiva entrada em funcionamento da 
impressora modelo 3800, que imprime até 
20.000 linhas por minuto, foi vital para a 
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implantação do sistema de compOSlçao do 
CEGRAF, pois permite todos os caracteres da 
língua portuguesa, além de possibilitar a con
tinuidade dos demais trabalhos do computador, 
que fatalmente estaria estrangulado com os 
equipamentos, até então usados, que imprimi
ram a 1 .400 linhas por minuto, no máximo 
de sua capacidade. 

Finalmente, no tocante a instalações físi
cas e equipamentos, cabe ressaltar a obra de 
duplicação do prédio do PRODASEN, que pas
sa a contar com uma área de 2.742 m2 , repre
sentando um aumento de 93% da área disponí
vel. Com a saturação do prédio antigo, sete 
anos após sua construção, passam a ocupar o 
novo prédio: A Divisão de Desenvolvimento e 

Sistema, a Coordenação de Informática e o 
Centro de Treinamento e Desenvolvimento. 
Dotamos as instalações de moderna filosofia 
de trabalho, com grandes salas para os profis
sionais de formação semelhante, e contamos 
com 2 (duas) salas de aulas, locais para estudo 
de instrução programada e estacionamento pa
ra 76 veículos. 

Com relação a eqllipamentcs, durante 
1979, instalamos um terço a mais de memória 
no computador, e passamos a utilizar integrado 
o minicomputador GEPETO, de fabrícação na
cional, que em conjunto com novos programas 
desenvolvidos ou ·adquiridos, possibilitaram in
tegração PRODASEN-CEGRAF, no projeto de 
composição a frio. 
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G. 2 . 2 - CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL (CEGRAF) 

A par das atividades normais desenvol
vidas pelo parque industrial do CEGRAF, as 
medidas de caráter complementar à sua infra
estrutura predial bem como as referentes à 
preservação e atualização dos equipamentos 
gráficos tiveram, no decorrer do ano em curso, 
enfase acentuada à consecução desses objeti
vos. 

DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE 
INDUSTRIAL DESENVOLVIDA " 

1) Linhas Compostas 

Linotipo .... .. ... .. . . . .. . 7.387. 537 

Fotocomposição .... ... . . . 6.703.181 

Total de linhas compostas . . 14.090.718 

2) Linhas Revisadas ....... . . . 28.649.539 

3) Impressão (por chapa) 

Tipográfica . . . ...... . . . .. 19 . 610 .640 

Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31.775.407 

Total de Impressões . ..... 51 .386.047 

Enunciando algumas das mais significali
vas realizações, cumpre destacar: 

- Reforma geral do prédio da Gráfica rI 
- em fase intermediária - para instalação 
definitiva das seções de fotomecânica (piso 
inferior) e fotocomposição (piso superior); 

- Impermeabilização de 2.840 mZ corres
pondentes à superfície do teto do depósito de 
papel; 

- Construção da rampa de acesso ao 
subsolo do depósito de papel; e 

- Construção do estacionamento de vei
culos para servidores do CEGRAF com capa
cidade para 190 veículos. 

No que tange a atualização tecnológica e 
complementação do nosso equipamento, cabe 
ressaltar: 

- Implantação de uma nova guilhotina 
trilateral com capacidade de 50 cortes por 
minuto; 

- Aquisição e instalação de duas dobra
deiras de papel para a seção de acabamento; e 

- Instalação de uma processadora aulo
mática de papéis de fotocomposição. 

O SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE 
DADOS NA COMPOSIÇÃO DE TEXTO 

O Centro Gráfico presenciou, nestes últi
mos cinco an03, um crescente aumento na pro
dução de impressos, livros e outras publica
ções do Congresso Nacional. 

Além disso, o volume de matérias publi
cadas nos tres diários impressos no CEGRAF 
- Seção I, Seção TI e Sessão Conjunta, so
freu, nesse período, um incremento significa
tivo em decorrência da própria ampliação da 
participação parlamentar no processo legisla
tivo do País c dos debates ocorridos naquelas 
Casas. 

Essa contínua demanda de serviços gerou 
os estud ', 3 para o aumento da capacidade pro
dCl tiva de composição de texto. 

A possibilidade de ampliação da capaci
dade produtiva, peia aquisição de mais equipa
mentos compatíveis com os sistemas vigentes 
no CEGRAF, fo i descartada. 

A implantação de um novo sistema con
venciJn~ l de E lt . ·Jmposição, também, se tor
nou inviável devido, princ.ipalmente, ao gran
de vJlume do investimento necessário. 

A ú,tima alternativa restante se fixou na 
l ' ~ i: iz~ çã'l dl}S recarsos inerentes ao processa
mento de dados captados através da participa
ção do PRODASEN. 

Assentadas as bases desse projeto inte
grado, verificamos que sua viabilidade era 
perfeitamente compatível com os recursos téc
nicos e econômicos, tendo em vista: 

a disponibilidade de um sistema de 
processamento eletrônico de grande 
porte; 

• Exceto dezembro/79 
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- a possibilidade de utilização das atuais 
fotocompositoras instaladas no ..... . 
CEGRAF; e 

- a disponibilidade de teclados para o 
sistema no mercado nacional. 

Acresceu-se a isso a possibilidade de 
transferência gradativa da mão-de-obra dos 
outros sistemas e a formação de recursos hu
manos numa área pioneira e de relevante im
portância para o futuro do ramo gráfico. 

Esse projeto integrado encontra-se, hoje, 
em fase de execução final para implantação e 
realização de testes, prevendo-se o seu funcio
namento, em escala industrial , até meados do 
próximo ano . 

SUPORTE ADMINISTRATIVO 

Na Divisão Administrativa, destacamos a 
implantação do Sistema de Administração In
tegrada (SAI), que veio suprir nossas necessi
dades de informações gerenciais, nas áreas fi
nanceira e orçamentária, administração de 
pessoal e folha de pagamento, bens patrimo
niais, controle do almoxarifado e fornecedo
res. 

Participando de cursos de forma",ão, 142 
servidores foram instruídos nas áreas de Pre
venção de Acidentes do Trabalho, Chefia e Li
derança, Administração de Pessoal e Previden
ciária, Administração de Materiais e Controle 
de Custos Operacionais e a realização anual 
da II Semana de Prevenção de Acidentes. 
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G . 3 - ÓRGÃO ESPECIAL 

REPRESENTAÇÃO DO SENADO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO 

Gabinete da Diretoria 

Atendimento a Senadores ... .. . ... . 
Atendimento a terceiros e a funcioná-

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 móveis 
e imóveis. 

Seção de Administração 

Telex expedidos ... . .. . .. ........ . 
Telex recebidos ... . .... . ..... .. . . 
Reprodução mecânica de documentos 

205 

271 

71 

330 
377 
285 

513 
1.371 

51 
20 

1.750 

Setor de Patrimônio e Almoxarifado 

a) patrimônio: 
conferência anual 
fichas de tombamento conferidas .. 
fichas de tombamento atualizadas 
itens pesquisados para elaboração 

de relação analítica dos bens tom
bados em uso pela Representa-
ção, desde 1969 . . . .. .. .. . .. . . 

contratos de manutenção .. .... . 
obras de conservação, reparo e 

adaptação de bens móveis e imó-
veis .... ... . ... .. . .. .. .. . .. . 

b) almoxarifado: 

demonstrativos físico-financeiros 

1.064 
30 

1 .384 
10 

9 

enviados a Brasília .. . ....... . 10 
mapas de análise de estoque para 

reposição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

pesquisas de preços ........... . 
ordens de aquisição ..... . ..... . 
requisições de material à Subsecre-

taria de Patrimônio .... .. . . . . 

controle físico 

material recebido 
de consumo ... . ... .. . . . . .. . 
permanente .. .. ......... . . 
origem Brasília ....... . ... . 

material fornecido 

de consumo . . .. .... ... .... . 
permanente ... ........ . ... . 
origem Brasília ... . ... . ... . 

controle contábil 

entrada de material 
de consumo .... ... ........ . 
permanente . .. .. . .... ..... . 
origem Brasília . .... .. . .... . 

saída de material 

de consumo ..... . .. ..... . . 
permanente ..... .. . . . . . ... . 
origem Brasília ....... . ... . 

Setor de Pessoal 
a) ativo: 

documentos encaminhados a Bra-
sília . .. . .. ... ..... . ...... .. . 

documentos entregues aos interes-
sados .. . . . . . .. ...... ... . . . . 

requerimentos .... . . ... .... ... . 
mapas horas extras encaminhados 

à Subsecretaria Financeira .. .. 
mapas freqüência encaminhados à 

Subsecretaria de Pessoal .. ... . 
freqüência dos funcionários requi-

sitados ...... .... .... . .... . _ 
fichas financeiras anotadas ... . . . 

- 249-

28 
32 

1 

8.385 
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10.347 

9 .337 
1 

7.270 

180 
2 

28 

1.168 
2 

466 

169 

49 
173 

18 

18 

32 
104 



anotações em fichas financeiras . . 
declarações de rendimentos entre-

gues ........ . . . ........... . 
comprovantes Imposto de Renda 

enviados à Subsecretaria Finan-
ceira ................... . .. . 

atualização de endereços ....... . 
b) inativo: 

documentos enviados a Brasília . . 
documentos entregues aos interes-

sados . ........... . ... . ..... . 
requerimentos ...... . . . ... . ... . 
fichas financeiras anotadas . .... . 
declarações de rendimentos entre-

gues . . ...... . ........ . . . .. . 
declarações de IPe entregues ... . 
declarações de isenção de Imposto 

de Renda entregues ......... . 
comprovantes de Imposto de Renda 

enviados à Subsecretaria Finan-
ceira ....... . .... . ......... . 

pagamento de auxílio funeral ... . 
processos de pensão especial .... . 
solicitações de auxílio funeral . . . 
atestados de vida enviados ao IPe 
pedidos de empréstimos IPe e eEF 
procurações enviadas ....... .. . . 
declarações de bens enviadas a Bra-

sília .. . ....... ... ...... . ... . 
pedidos de averbação seguro .. . . . 
pedidos de carteiras funcionais .. 
fichas de controle de material atu-

alizadas .... .. ... . ... . ...... . 
folhas de controle de material atu-

alizadas . . .. . ............. .. . 
lançamentos de entradas . . ..... . 
lançamentos de saídas .... . .... . 

Controle de gastos com veículos 

verificação de propostas de serviço 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 em-
penhos ...... . .............. . 

pagamentos pela Representação de 
encargos de Brasília . . . . .... . . 

pagamentos pela Representação de 
encargos de Brasília através de 
empenhos ..... .. ... . ....... . 

Desdobramento 
documentos de receita .......... . 
documentos de despesa . ....... . 
prestações de contas .. . .... . .. . . 
contas discriminadas ...... .. .. . . 

1.013 

107 

101 
29 

104 

50 
29 

120 

122 
65 

42 

122 
3 
7 
4 

65 
30 
12 

4 
5 
6 

132 

132 
210 

1.636 

71 

16 
247 

283 

7 

41 

5 

23 
283 

25 
25 

recolhimentos a Brasília .. . .. . . . . 
espelhos ....... . . . ..... . ...... . 
recibos .... ... ... . ........ . ... . 
comunicações expedidas ..... . .. . 
comunicações recebidas ........ . 
cheques recebidos de Brasília ... . 
cheques emitidos .. . . .. ... ... .. . 
extratos de conta bancária ..... . 
relatórios despesas telefônicas .. . 
levantamentos dos gastos de gaso-

lina ....... . .. . ............. . 
quadro das despesas com os autos 

da Representação .. . . .. ... ... . 
quadro das despesas gerais da Re-

presentação ......... .. .. . ... . 
documentos conferidos e processa-

dos . .. . . .. . . ... ......... . . . . 

Seção de Secretariado 

Atendimento a Senadores 
audiências marcadas 
serviço de telefonia 
serviços datilográficos 
consultas e pesquisas 

Diários oficiais pesquisados para ficha-
mento e encadernação .. . ...... . 

Fichas elaboradas . ...... .. ....... . 

Serviço de Divulgação 

Seção de Notícias e Informações 
matérias distribuídas: 
políticas ...... . .. . ............ . 
sócio-econômicas .. .. .... .. ... . . 
tecnológicas . .. ... . ........ . .. . 
homenagens . ..... .. .. ... . .... . 
entrevistas . ... . . . . ......... .. . . 
diversas . ................ . .. . . . 
revisão de noticiário transmitido por 

Brasília (laudas) . ...... . ..... . 
elaboração de matrizes (laudas) .. . 
duplicação mecânica (laudas) .. .. . 
órgãos de imprensa atendidos .. . . 

Seção de Pesquisas 
pesquisa para elaboração de índice 

de autoridades brasileiras 
correspondência expedida .. . ... . . 
correspondência recebida .... .. . . 
contatos com representações de ór-

gãos federais e estaduais, no Rio 
autoridades pesquisadas 

Executivo federal .............. . 
Governos estaduais ..... . ... . ... . 
laudas datílografadas ...... . ... . 
pastas elaboradas ......... . .... . 

Setor de Publicações 

a) Assessoria ao Gabinete do Presiden
te do Senado, entendimentos com 
os presidentes da Associação Bra
sileira de Imprensa e do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro 
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3 
51 
48 
37 

331 
36 

283 
18 

2 

2 

1 

1 

806 

493 
489 

286 
266 

75 
118 
32 

332 

1.440 
1.440 

36.000 
25 

141 
122 

76 

1 . 100 
2.338 
1.081 

100 



para a realização, nessas entidades, 
do lançamento da Coleção Bernar
do Pereira de Vasconcelos e das 
Atas do Conselho de Estado, com a 
presença do Presidente do Senado. 
convites expedidos . .. . .. . . . .... 800 
convites entregues em mãos aos 

destinatários ... . . ... .. . ... .. 46 
cartas recebidas . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
cartas entregues em mãos aos des-

tinatários .... ... .. ... . . . . ... 5 
exemplares de publicações recebi-

dos para distribuição . ... . .... 27.645 
exemplares de publicações distri-

buídos . ...... . .... . . . .. . . . .. 22.225 
exemplares de publicações entre-

gues em mãos aos destinatários 575 
exemplares de publicações remeti-

dos a outros estados . . . . . . . . . . 515 

b) Assessoria ao Centro Gráfico do 
Senado 

entregas de propostas para aqUIsI-
ção de material .......... . ... 3 

pagamentos a terceiros .. Cr$ 36 .897,00 
pagamentos a fornecedores Cr$ 535. 153,00 
assinaturas do Diário do Congresso 4 
malotes recebidos ... ..... . .. . .. 84 
exemplares de Diários . ...... . .. 5.700 
volumes de publicações .... . . .. . 6 
correspondência .... .. . ........ 31 
malotes remetidos . . ..... . . . . . . . 43 
volumes de publioações ..... .. .. 13 
correspondência .. .. ... ... . .... 25 

c) Assessoria à Subsecretaria de Edi
ções Técnicas do Senado 

exemplares de publicações do Se-
nado vendidos às livrarias . . . .. 1. 150 

volumes de publicações recebidos 
de Brasília . ........... . .. .. . 27 

correspondência recebida . . ..... 15 
correspondência remetida . . . . . .. 16 
pedidos de publicações atendidos 47 
entrega de exemplares de publica-

ções . ..... . ........... . ... . . 372 

d) Assessoria ao Senador Lourival 
Baptista 
correspondência a ser entregue em 

mãos aos destinatários ....... . 
correspondência apanhada na ori

gem e remetida ao Senador . . .. 

Seção de Portaria e Segurança 

Guarda e limpeza das dependências do 
Senado 

Correspondência entregue contra pro-
toc~o .. . .... . ....... . ........ . 

Serviço de malotes 
malotes recebidos .. ... . ....... . . 
eavelopes .. . .. .. ......... . .. . . . 
volumes .............. .. .. ... . . 
malotes expedidos .. ..... . . ... . . 
envelopes .. . . .... ... .. ...... . . 
volumes .. . .......... . . .. . . ... . 

Consertos no sistema interno de co-
municações . . . .......... . ... .. . 

Serviço de Transportes 

plantão diurno 
desembarques ... . ... . ......... . 
embarques .. . . .. . . . . . .... ... .. . 
diversos .... .. .. .. . .. .... . . .. . . 

plantão noturno 

desembarques ................. . 
embarques .... ... ............. . 
diversos ....... . . . .... . ....... . 

embarques e desembarques do exte
rior com desembaraço de bagagem 
e liberação de passaportes 

embarques . . . . . . ............ .. . 
desembarques .. ............ .. . . 

correspondência distribuída . . . .... . 
processos providenciados . . . .... ... . 
passagens aéreas providenciadas ... . 
carros que servem à Representação 

• Dados até 31 de outubro. 
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4 

5 

908 

222 
1.996 

656 
229 

1.547 
464 

11 

214 
204 
116 

101 
90 
62 

22 
49 

141 
90 

237 
14 



G .4 - ORGAO CENTRAL DE COORDENAÇAO E EXECUÇAO 

G.4. 1 - DIRETORIA-GERAL 

a) GABINETE 
Expedientes despachados pelo Di-

retor-Geral ........... . .. ... . 

Ofícios expedidos .... .... . .. .. . 
Ofícios recebidos .. .... . . . .. ... . 
Portarias .... ... .... ... ... .... . 
Atos ............... .. .. . . .... . 
Títulos de Funcionários com as res-

pectivas apostilas . .... . ... .. . 
Certidões ..... .. ....... . . .. ... . 
.Declarações . .... ..... .. .. .... . 
Ofícios de requisição de passagens . 
Cartas expedidas ... ....... .. .. . 
Cartas recebidas . .. .... . ..... . . 
Telegramas expedidos . .. ... . ... . 
Telegramas recebidos . . .. . .... . . 
Correspondências expedidas através 

deste Gabinete: 

7.189 

950 
232 
293 
023 

1.400 
015 
085 
802 
164 
120 
020 
050 

Cartas . .. ..... .. .... . . .. 986 .918 
Telegramas ... ....... .... 107 .266 

b) SEÇAO DE TELEX E TELEFONIA 

A Seção de Telex e Telefonia, direta
mente vinculada à Diretoria-Geral do Senado 
Federal e tendo por finalidade precípua, rea
lizar serviços de comunicações nacionais e in
ternacionais, via telex-rádio e telefônicas, no 
corrente ano tivemos um acréscimo muito 
grande quer nas ligações telefônicas, quer nas 
mensagens enviadas para todas as cidades bra
sileiras, como também para o exterior. Para 
operar todo o sistema de comunicações inter
nas e externas da Casa, a Seção dispõe atual
mente de um chefe, um chefe de setor de Se
cretaria, um auxiliar de gabinete, um men
sageiro, dois desenhistas, seis operadores de 
telex, seis técnicos em telefonia e dez telefo
nistas. 

No decorrer do ano em curso, os serviços 
de comunicações da Casa sofreram melhorias 
de grande vulto para o melhor atendimento 
das diversas atividades do Senado, a saber: 

1) Mudança de quarenta troncos de saída 
da estação 24 para a estação 42 e 43, melho
rando em 80 por cento, não só o tráfego inter
no, como também para a discagem direta do 
Senado por toda a cidade de Brasllia; 

2) instalações em Gabinetes dos Senhores 
Senadores, da Presidência da ARENA e Ins
tituto de Previdência dos Congressistas, de 
trinta e cinco sistemas modernos de telefones 
executivos, do tipo Key System, Pleasse e 
Iwatsu, NEC e Standard; 

3) compra na Telebrasília de quarenta 
novos telefones, linhas diretas, para atendi
mento de gabinetes dos Senadores, como tam
bém à SQS 309, Blocos C, D e G, residências 
oficiais e ainda quarenta troncos DDR e trans
formação de oitenta troncos comuns em DDR; 

4) recebimento da Telebrasília de 493.405 
ações da TELEBRAS e a importância de 
Cr$ 21 .926,86 (vinte e um mil, novecentos e 
vinte e seis cruzeiros e oitenta e seis centa
vos), dividendos relativos ao corrente ano; 

5) cursos internos para telefonistas e téc
nicos em telefonia, ministrados pela Ericsson 
do Brasil Comércio e Indústria e autorizado 
pelo Exmo. Sr. Diretor·Geral, a fim de apri
morar os conhecimentos técnicos dos citados 
servidores e funcionários lotados na Seção de 
Telex e Telefonia; 

6) curso externo para telefonista, reali
zado no Setor Técnico da Telebrasília e na 
Seção Técnica da Embratel, para operadores 
de. Telex, todos estes cursos com bom apro
veItamento de nossos funcionários que, desse 
modo, aprimoraram ainda mais seus conheci
mentos técnicos, a fim de tornar nosso Ser
viço ainda mais eficiente; 
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7) no Setor de Desenho da S.T.T., a fun
cionária encarregada do Setor, formou-se em 
Arquitetura, pela Universidade de Brasília, 
melhorando sensivelmente o Setor, no refe
rente a realização de projetos para instalações 
telefônicas nesta Casa do Legislativo; 

8) a Seção de Telex e Telefonia mudou
se no corrente ano para prédio próprio, cuja 
instalação foi feita no Bloco B - Anexo III 
- Subsolo; 

9) a nova Central Telefônica AKD-91 -
Sistema DDR, já se encontra em fase final de 
testes, estando o início do seu funcionamento 
marcado para o mês de março de 1980; 

10) no decorrer do ano de 1979, foram 
expedidas e recebidas mensagens de acordo 
como se segue: 

- Nacional Expedidas - 25 .848 
- Nacional Recebidas - 20 .345 
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- Internacional Expedidas - 895 

- Internacional Recebidas - 540 

11) no tocante ao Sistema Telefônico, du
ran~e o ano de 1979, foram realizadas por 
todos os telefones de linha direta dos Senhores 
Senadores, Diretores e Chefes de Serviços, 
aproximadamente 50.000 chamadas interur
banas, das 250.000 regionais, ou seja, para o 
Distrito Federal, dados estes constatados no 
Arquivo da S.T.T. ; 

12) os técnicos em telefonia da S.T.T., 
atenderam durante :J ano, ch~.mados para con
serto. mudanças, instalações e manutenção em 
cerca de 2.630 aparelhos telefônicos existentes 
no Senado Federal, PRODASEN, Centro Grá
fico, Serviço de Transportes e SQS 309, Blocos 
C. D e G, residências dos Senhores Senadores 
e Residência Oficial do Presidente do Senado. 



G.4.1.1 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

a) SEÇÃO DE PROTOCOLO 
ADMINISTRATIVO 

Foram autuados 5.931 (cinco mil nove
centos e trinta e um) processos, assim distri
buídos por assuntos: 

Admissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Ajuda de Custos ..... . . . . . . . . . . . . 2 
Alienação .. . ....... .. .. .. ...... 1 
Alteração de Contrato . .. . . .. . . . .. 5 
Alteração de Função .......... . .. 90 
Aluguel .. . .. . . . ... . . . .......... 17 
Aposentadoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Aquisição de Material .. ... .. . . . .. 704 
Assistência Médica . . . . . . . . . . . . . . . 378 
Auxílio Funeral . . . .. .... . .... . .. 16 
Baixa de Móveis . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Benefícios .. . ..... .. . . . . . . . ... .. 6 
Caução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Comestíveis ......... . ..... . . . ... 50 
Com~a ............... . . .... ... 100 
Compras .. . ... . . . ....... .. . . .. . 533 
Comprovação Despesa ... . . . ... . .. 1 
Congresso, Seminário ... . .. . . . . .. 11 
Contrato . . . ... ...... .. ...... .. . 62 
Convênio . . ............... . ..... 2 
Cota Correspondência .. . ..... . ... 3 
Credenciais ..................... 80 
Crédito em Conta .. . . .... . ...... 2 
Cursos ......... . . .. .... .. ...... 20 
Débito em Conta ...... . .... . . .. . 2 
Demissões ....... . .... ... ... . ... 2 
Demonstrativo Empenho . . . . . . . . . . 1 
Despesas . ................ . ..... 54 
Diárias .. .. ....... . . ... . .. . . ... . 2 
Dispensa de Função . . . .. ... .. ... 4 
Dispensa de Ponto ... .. . .. . ..... 1 
Disposição ............ . ......... 105 
Doação. . .. . .............. ... ... 3 
Enquadramento .. ... ...... . ... . . 37 
Equipamentos . . . ... . .. . ....... . 93 
Estágios ... .. . . ...... ... . .. ..... 7 
Exame Psicotécnico .... . .. ... .. . . 8 
Exoneração .... . ..... . ... .. . . . . . 1 
Exposição de Motivos .. . ......... 6 
Faltas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Férias .. ... .............. . ..... 106 
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Gratificação .. . . ..... ... . . .... . . . 
Gravações .. . . . .. ... . .. . . ... . .. . 
Horário de Trabalho . . .. . . ...... . 
Horas Extras ...... . . . .......... . 
Impressos . . ..... . .... . . .. ..... . 
Indenização . .. .. . . . . . . . . .... . .. . 
Internação .... .. . .......... . ... . 
Levantamento .. . ............ ... . 
Licença .................... . . . . 
Lotação ... . ................... . 
Manutenção ........... . . . ...... . 
Mudança de Local ..... . . ... .... . . 
Obras ...... . ... ............. . . . 
Ocorrência .... . .. . ..... . . . ... . . . 
Orçamento ..... . ......... . ... . . 
Passagens . .... . ...... . ..... . .. . 
Pedido de Certidões . .... . .. ... . . 
Pedido de Documento ..... .. ... . 
Pedido de Informação ........ . . . . 
Pensões .. . ...... . .. . .... .. .... . 
Pensão Especial .. . . .. .. .... . ... . 
Periódicos . . ...... . ... . .... . ... . 
Plantas .. .. .......... . ....... .. . 
Plantões ... ..... . ...... . ... .. . . . 
Prestação de Contas . . ... .... .... . 
Prorrogação ..... . . . .. .. ...... . . 
Publi cações ... .. .. . ........ . . .. . 
Punições ......... . .. . ... .. .... . 
Readaptação . . ................. . 
Readmissão ............... .. .. . . 
Recebimento Material ......... . . . 
Recesso . .. . ............... . . . . . 
Relatório ................ .. . . . . . 
Relatório Atividades .. .. . . . . . . . . . 
Renovação . .. . ....... . ...... . . . . 
Reparos .. . . . . .. . . .......... . .. . 
Representação ... .. ............ . 
Aquisição de Móveis ..... .. . . ... . 
Requisição Material ....... . ..... . 
Residência .... . ..... ... ... . ... . 
Salário-Família .... . .... .. . . ... . . 
Serviços ... .. ....... . . . .. . .. . .. . 
Sindicâncias ... ... ... . . . . . .. .. .. . 
Sistemas .......... .. . . .. . .. . . . . 
Solicitação de Sala .............. . 
Substituição Móveis . . . .......... . 
Sugestões ... ... .. . . .... . ...... . 

82 
5 
4 

48 
39 

1 
7 

21 
195 
166 

52 
1 

42 
55 

148 
8 

20 
19 
48 
21 
4 
4 

15 
29 
17 
13 
66 

1 
1 
5 
3 

105 
42 

6 
6 

316 
2 

39 
33 
6 

441 
561 

2 
4 

19 
28 
9 



Telefones e Linhas ... .......... . 60 
Tempo de Serviço ... . . ..... . . ... 203 
Transferências ... ... .. . ......... 17 
Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Vencimentos ....... .. .. .. .. .. ... 27 
Verba . .. . . .. ... . . .... ... .. . .... 35 
Viagem . ................ .. ... .. 27 
NCOD - Não Codificados .... .. . . 170 

Foram ainda executados os se
guintes serviços: 

Capas de Processos - (Dados) 
enviadas para o computador via ter-
minal .. .............. . ......... 5.931 

Boletins de Acompanhamento de 
Processos (BAPs) enviados para o 
computador via terminal ....... 29 .590 

Pesquisas com o objetivo de informar 
aos interessados em tramitação de 
processo .. . . ... .... . ........ . 2 . 111 

Conferências de Relatórios de Consis-
tência, Atualização e on line . . . . . 242 

Documentos Enviados para Anexação 661 

Documentos Enviados para a Subse-
cretaria Financeira ... . . . . . . . . . . 490 

Documentos Encaminhados a Diver-
sos órgãos da casa ............. 26 

Expedientes Autuados como Simples 
Documentos e Encaminhados aos 
seus Respectivos Destinatários .. 7 .323 

b) SUBSECRETARIA DE PESSOAL 
1 . Seção de Administração 

Servidores Estatutários 
Lançamentos nos Boletins de Fre

qüência de Servidores Estatutários 47 .160 

Boletins de Freqüência de Servidores 
Estatutários, confeccionados e re-
feitos .... .. ................. . 

Documentos arquivados ......... . 
Informações sobre férias, recesso e 

lançamentos de plantões e recesso 
Pastas de Assentamentos revistas 

para pagamento de gratificação 
adicional . ................. .. . 

Declarações Funcionais ..... . . . 
Propostas da Caixa Econômica Fe

deral de Brasília informadas ... 

Propostas da CAPEMI informadas . 

Propostas do MONTEPAR informa-
das . . .. . .. ...... .. ... . ..... . . 

Lançamentos nas pastas de Assenta
mentos de Servidores Estatutários, 
de publicações do DCN e Boletim 
do Pessoal ................... . 

1 .550 
7.805 

1.965 

1 .200 
2.205 

537 
45 

10 

1 .449 
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Fichas de Salário-Família, abertas . . 750 
Lançamentos nas pastas de Assenta-

mentos de funcionários, do au-
mento de salário-família ........ 1.086 

Lançamentos nas pastas de Assenta-
mentos de funcionários estatutá-
rios, do aumento de vencimentos 1.252 

Lançamentos nas pastas de Assenta-
mentos de servidores estatutários, 
de funções gratificadas ........ . 850 

Lançamentos nas pastas de Assenta-
mentos de servidores estatutários, 
de gratificações "Pro Labore" .. 260 

Adicionais encaminhados à Subse-
cretaria Financeira . . . ......... 1.140 

Lançamentos de Gratificações adicio-
nais na ficha n'! 12 das Pastas de 
Assentamentos ................ 1.140 

Fichas de Salário-Família alteradas . 51 
Processos de tempo de serviço pres-

tados a outros Órgãos, lançados 
nas pastas de Assentamentos . .. 216 

Alterações encaminhadas à Subsecre-
taria Financeira, referentes aos 
servidores estatutários ......... 141 

Pastas de Assentamentos de servido-
res estatutários refeitas . .. . .... 60 

Pastas de Documentos de servidores 
estatutários refeitas .. . .... .. ... 60 

Boletins de Dados Pessoais dos fun-
cionários - (PRODASEN) 3.900 

Boletins de Dependentes - ..... . 
(PRODASEN) ....... . ...... . . . 

Servidores regidos pela Consoli
dação das Leis do Trabalho (CLT) 

Lançamentos nos Boletins de FTe-
qüência .................. ... . 

Documentos arquivados ........ . . . 
Alterações encaminhadas à Subsecre-

taria Financeira . . . . .. ........ . 
Boletins de freqüência confecciona-

dos e refeitos ... . ........... . 
Pastas de Documentos ........ . . . 
Pastas de Assentamentos .. ...... . 

2. Seção de Controle de Inativos 

I) Processos de aposentadoria, de
vidamente instruídos e remetidos ao Tri
bunal de Contas da União para julga
mento, até 30 de novembro de 1979 

li) Informações datilografadas ... 

Sendo: 
01 - sobre aplicação da Lei n'! 

6.481/77; 
16 - sobre aposentadoria; 

1.200 

1 .680 
3 .500 

31 

200 
100 
100 

16 

80 



11 - sobre salário-familia; 
11 - sobre auxilio funeral ; 
03 - sobre retroatividade de pa-

gamento; 
06 - sobre Pensão Especial; 
09 sobre revisão de proventos; 
12 - sobre diligências do TCU; 
02 - sobre aplicação da IN-DASP 

107/79; 
09 - Informações sobre assuntos 

diversos. 

III) Declarações . . ........ . . .. . 119 

Sendo: 

78 - Ministério da Fazenda - Im-
posto de Renda; 

16 - PASEP; 
05 - INAMPS; 
02 - sms; 
01 - CAPEM!; 
02 - Justiça do DF; 
04 - Caixa Econômica Federal 
11 - Fins diversos. 
IV) Ofícios. .... .... . . .. . . . . . . .. 50 

Sendo: 

06 - recebidos; 
44 - expedidos. 

V) Certidões de Tempo de Serviço 32 

Sendo: 
20 - para fins de prova junto ao 

TeU; 
09 - para fins de prova junto ao 

IPC; 
03 - para os devidos fins. 

VI) Alterações referentes a funcio
nários aposentados enviadas à Subsecre-
taria Financeira . .... . . ..... . . ... . . . 16 

VII) Memorandos..... .. . . . . . . . 17 

VIII) Propostas de Empréstimo à 
CEFB . . . . . . ... . . . . .... .. . . . ..... .. 35 

IX) Títulos de Inatividade expedi-
dos 

X) Títulos apostila dos . . .. . .... . 

XI) Quadros (Mapas) de Pessoal 
Inativo com a relação dos aposentados 
falecidos , servidores falecidos durante o 
exercício de suas funções, exonerados e 
demitidos CLT . . .... . ... ..... . .. .. . 

XII) Quadro de Pessoal aposentado 
por tempo de serviço . . . .. .. . . . ... . . 

XIII) Quadro de Pessoal aposenta-
do por invalidez . . .. . . ....... . . . . . . 

XIV) Formulários preenchidos . . 

Sendo: 

02 - ASCB; 
25 - INAMPS; 

16 

228 

01 

01 

01 

53 

13 - DEC; 
10 - CAPEMI; 
03 - Seguro Compreensivo do Pla

no Nacional de Habitação 

XV) Número de requerimentos 
que deram entrada na Seção de Contro
le de Inativos, de janeiro a novembro 
de 1979 .. . . ........ . . . ... .. . . ..... 85 

XVI) Pastas atualizadas pela SCI 10 

Sendo: 

01 - Portarias, circulares do TCU; 
01 - Recortes de Pareceres emiti

dos pela Consultoria-Geral 
sobre aposentados; 

01 - Recortes de Pareceres da 
Consultoria-Geral da Repú
blica; 

01 - Recortes de Decisões do 
TCU; 

01 - Legislação; 
01 Consultas da Diretoria da 

Subsecretaria de Pessoal so
bre Inativos; 

01 - Formulários em Geral; 
01 - Atos da Comissão Diretora 
01 - Atos do Presidente; 
01 - Resoluções do Senado. 

XVII) Boletins de Pessoal - Sis-
tema Administrativo Integrado - SAI 241 

XIX) Boletins de Dependentes -
Sistema Administrativo Integrado - SAI 154 

3. Seção de Instrução Processual 

a) Atualização de fichários de con
trole individual, por servidor, de 
acordo com o pedido manifestado 
através de requerimento ... .. . . 1.155 

b) Recortes de Decretos, Leis e De
cretos-leis, bem como jurisprudên
cias de matéria administrativa pu
blicados no Diário Oficial, Diário 
da Justiça e Diário do Congresso 
Nacional . . . . . ... ...... .. .. . .. 370 

<:l Manutenção de fichário , classifi
cado em ordem alfabética, por as-
sunto, da matéria mencionada no 
item anterior ......... .. ... . . . 

d) Ofícios expedidos ........... . . 

e) Processos Informados ..... . .. . 

4 . Seção de Registro 

Titulos Apostilados . . ... . . .. .. ... . 
Títulos Copiados . . . .. . . . ... . .. . . . . 
Ofícios Expedidos .......... ... . . . 
Comunicações Expedidas . . . . . .. . . . 
Certidões Expedidas . .... . .... . . . . 
Atos da Comissão Diretora ....... . . 
Atos do Presidente . ...... .. .. ... . 

740 

127 

1.117 

700 
700 

2 . 753 
99 
33 
44 
44 



Atos do Primeiro-Secretário ... . .. _ . 
Atos do Diretor-Geral _ .. . _ . . _ . ... . 
Atos da Subsecretaria de Pessoal . . . . 
Portarias do Presidente ..... . . . . . 
Portarias do Primeiro Vice-Presidente 
P0rtarias do Segundo Vice-Presidente 
l'ortarias do Primeiro-Secretário ... . 
P,)rtarias do Diretor-Geral ..... . .. . 
Portarias da Comissão de Inquérito .. 
Portarias da Subsecretaria de Servi-

ços Gerais .... .. . ........... . 
J nstrução do Diretor-Geral .. ..... - . 
Sindicâncias . . . .. . .. . . .. . .. . . ... . . 
Cartões de Identidade Funcional -

expedidos . . .. .. _ .. .. .. . .... . 
Boletim do Pessoal . . .. .. .... ... . . 
Processos Fichados . .... . . ....... . 

12 
23 
24 
10 

7 
12 

429 
293 

1 

2 
1 
2 

451 
24 

2.003 

5 . Seção de Seleção e Aperfeiçoamento 
de Pessoal 

PARTE EXECUTIVA 

I - Curso da Língua Inglesa 

Mediante contrato com o Senado Federal 
o Professor Luiz Paulo Feliciano de Lima está 
ministrando a 49 (quarenta e nove) alunos di
vididos em 4 (quatro) turmas com mais de 
350 (trezentas e cinqüenta) horas / aula pro
gramadas. 

II - Parte Administrativa 
Declarações expedidas . . . . . . . . . . .. 03 
Ofícios expedidos . . ... . .. . . .... .. 12 
Ofícios recebidos . ...... . .. . .. ... 6 

III - Cessão de Salas de Aulas 
Durante o corrente ano, as salas de aulas 

do vigésimo andar foram várias vezes cedi
das ao Psicotécnico e ao PRODASEN, para 
ministrarem aulas a servidores do Senado Fe
deral, face a implantação do Sistema Adminis
trativo Integrado e enquadramento dos ser
vidores CLT no Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

IV - Solicitações de Recursos 
Face a vigência da Resolução nC! 25 / 79 , 

que regulamentou os institutos da Ascensão 
Funcional, da Progressão Funcional e o Au
mento por Mérito, foi submetido à mediação 
do Senhor Diretor-Geral e posterior encami
nhamento e deliberação da Comissão Direto
ra o Anteprojeto de Ato da Comissão Diretora 
de Treinamento de Reciclagem Operacional 
destinado aos servidores do Senado Federal , 
ocupantes de cargos integrantes do Quadro 
de Pessoal - Parte Permanente, relacionados 
com as atividades das áreas de apoio legis
lativo e administrativo, a ser executado pela 
Seção de Seleção e Aperfeiçoamento de Pes
soal, subordinada a esta Subsecretaria de Pes
~oal. 

É oportuno dizer que foram solicitados 
cursos de Português, Datilografia, Relações 
Humanas. 

c) SUBSECRETARIA FINANCEIRA 

1 . Seção de Administração 

Ofícios Expedidos .... .... . . ..... . 413 
Ofícios Recebidos e Providenciados . . 31 
Boletins de Freqüência . ... . . .. .... 20 
Documentos Diversos . . .. .... . . .. . 45 
Cheques p/ pagamento enviados ao Di-

retor-Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.381 
Freqüência dos funcionários às Ses-

sões Extraordinárias .... . .. . . . 237 

2. Seção de Pagamento de 
Pessoal Temporário 

Contratos de Trabalho: 

Secretaria . . . ..... . . .. .. .. ... 131 
Obra (horistas) ... . . .. . . . . .... 53 

Rescisões de Contratos de Trabalho: 

Secretaria .. ... . . . . . . .... . .. . 
Obra (horistas) .. . .... .. . . .. . . 
Pastas para arquivos de contratos 
de trabalho . ...... ... . . . . . . . . 
Pastas para arquivos de documen-
tos . . . . .... . .. . .. .. . ... .. ... . 

Fichas Financeiras: 

Ativas . .. .. . . . . . . - .. .... . . . . . 
Passivas .. ..... ... . ..... . . .. . 
Consignatários ... ..... . ... . .. . 
Pensionistas ... . . .. ... . .. ... . 

Folhas de Pagamento: 

Pessoal da Secretaria . ... . . . . . 
Pessoal da Representação no Rio 
de Janeiro . ........... ... ... . 
Pessoal da SQS 309 (Residência 
dos Senhores Senadores) .. .. . . 
Pagamentos contra-recibo .. . .. . 
Pessoal da Obra - Secretaria . . 
Pagamento "Pro-labore" (Barbea-
ria) ........... . - ... . .. .... . 
Recibos de Quitação referentes às 
rescisões de contratos de traba-
lho . . . .. . . ... . .. - . .. .. ..... . 
Folha de Pagamento de Pensio-
nistas . .... . . ... . .. . ....... . . 
Folha de Pagamento de Consigna-
tários ..... .. .. .. . . ... ... .. . -

Averbações: 

Associação dos Servidores da Câ
mara dos Deputados (ASCADE) 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil (ASCB) . _ . ... .. .... . 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas (IPC) .... .. .. ..... . . 
CAPEMI - Caixa de Pecúlios, 
Pensões e Montepios .. . . ..... . 

706 
11 

184 

40 

1.050 
1 .050 

22 
23 

14 

14 

14 
24 
56 

13 

717 

56 

284 

1 

5 

2 

32 
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Caixa Econômica Federal ..... . 
Montepio dos Servidores Munici-
pais do Brasil (MSM) .. .. . .... . 
Associação Federal de Polícia .. 
Montepio Nacional dos Servido
res Públicos (MONTEP AR) .... 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal (ASSEFE) ...... . 
MONTEPREVI - Sociedade Pre-
videnciária ..... ....... ..... . . 
Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado .. . .. .... . 
(MONGERAL) ...... . . ...... . . 
Federal de Seguros S. A. . .... . 
Montepio dos Servidores Públi-
cos do Brasil (MSPB) ...... . . . 
Aluguéis de casas particulares .. 
Pensões Alimentícias .. . .... . . . 

Cancelamento de Averbações: 

MONTEPREVI - Sociedade Pre-
videnciária . ... ... .......... . 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil (ASCB) . ........ .. . . 
CAPEMI - Caixa de Pecúlios, 
Pensões e Montepios . . ....... . 
Caixa Econômica Federal ... . 
Associação dos Motoristas do Ser-
viço Público (AMOSP) ... .. .. . 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal (ASSEFE) . ..... . . 
Associação Federal de Polícia .. 
Associação dos Servidores Fe
derais do Estado de São Paulo 
(ASFESP) .... ......... ... ... . 
Montepio Nacional dos Servidores 
Públicos (MONTEPAR) . .. .... . 
Montepio dos Servidores Públicos 
do Brasil (MSPB) ......... . .. . 
Montepio dos Servidores Munici-
pais do Brasil (MSM) .. ... . .. . 
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 

128 

65 
30 

2 

23 

9 

1 
1 

1 
2 
3 

1 

3 

1 
17 

3 

1 
1 

1 

1 

1 

5 
12 

150 
110 

função . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 93 fls . 
Fichas de Registro para pagamen-
to de Salário-Família ....... ... 65 
Guias para recolhimento de Im-
posto de Renda ............ .. 50 

Instituto Nacional de Previdência So
cial: 

Guias de Recolhimento .... . . . . 24 
Atestados de Afastamento e Salá-
rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Atestados de Vínculo Empregatí
cio para recebimento de Auxílio-
Natalidade . ........... . ..... . 50 
Fichas de Registro de Auxílio-
Natalidade (Reembolso) . . . . . . . . 50 

Delegacia Regional do Trabalho: 

Relação de Cadastro Geral, con
tendo nome, número da Carteira 
Profissional e salário dos servido-
res admitidos e afastados 12 

Informações e Declarações: 

Informações de salário junto à Se-
cretaria de Pessoal ........ . .. 600 
Declarações diversas ....... . .. 50 
Rendimentos auferidos no ano de 
1978 (Imposto de Renda) .... . . 1 .500 

PASEP 

Comunicação de rendimentos au
feridos no ano de 1978 pelos ser
vidores já inscritos e dos novos 
servidores através da Relação 
Anual de Informações Sociais 
(RAIS), sendo catalogadas cerca 
de 3.000 informações. 
Inscrição de novos servidores .. 14 
Pedidos de Correção de Dados ou 
Emissão de 2(1 via de Comprovan-
te de Inscrição . ........... ... 10 

Fundo de Garantia por Tempo de Ser
viço (FGTS): 

Guias de Recolhimento (normais) 24 
Guias de Autorização para Movi-
mentação de Conta (AM) . . . . . . . 750 
Guias de Autorização para Movi
mentação de Conta (complemen-
tares) . .. .. . . ..... ......... . . 10 
Relação de Empregados (RE) . . . 330 fls. 
Declarações de Vida e Residência 500 
Diversos . ..... . . .. ..... .. . . . . 230 

3. Seção de Controle 

SENADORES 

Folha de Pagamento 

Folha de Pagamento (Janeiro/ De-
zembro) . . .... ... . ... ..... . . . 
Suplementar (Ajuda de Custo 
Transporte) . ............... . . 
Ajuda de Custo Transporte 

Recolhimento de Consignatários 

Previdência (IPC - IPASE) 
Seno Federal (Taxas - CEGRAF) 
Outros Consignatários . ... . .. . . 

Mapas de Freqüência 

Sessões Ordinárias ... . ... .... . 
Sessões Extraordinárias ..... . . . 
Suplementares .. .. . . . ....... . 

12 

4 
12 

24 
120 

36 

12 
12 
4 
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FIchas Financeiras 

Senadores .. ........... . . ... . 
Consignatários ... ........... . 

Averbações 

Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC ..... ... . . .. . 
Caixa Econômica Federal - Filial 
Brasília .... .. . . ... ......... . 
Centro Gráfico do Senado ... .. . 
Instituto de Previd. Assist. Servo 
Estado - IP ASE . ....... ..... . 
Taxa de Ocupação ..... . . .... . 
Taxa de Conservação ... . .. . .. . 
Taxa de Telefone .. .. . .. . ... . 
Taxa de Luz .. . . ... . .. .... .. . 
Grupo Brasileiro da União Inter-
parlamentar . . . .. ........... . 

Cancelamento de Averbações 

Diversas . ... ........... . . .. . . 

Informações e Declarações 

Levantamento de freqüência in-
dividual . ...... .. ..... . ..... . 
Comando em boletins de altera-
ções - PRODASEN ... .... . . . 
Rendimentos auferidos no ano de 
1979 . .. ... . ..... ........... . 
Diversas ... ...... ........... . 

FUNCIONÁRIOS 

Folhas de Pagamento 

Praça de Brasília . .. ..... .. .. . 
Praça do Rio de Janeiro ..... . . 
Pensão Alimentícia - Diversas 
Praças . ........ .... .. .. .. .. . 
Auxílio Funeral ..... ........ . 

Recolhimento de Consignatários 

Previdência (IPC-IPASE) . ..... . 
Imposto de Renda na Fonte ... . 
Senado F'ederal - Indenizações 
Outros Consignatários ........ . 

Mapas de Freqüência 

Horas Extraordinárias . .... . . . 
Sessões Extraordinárias .. ... .. . 

Fichas Financeiras 

Funcionários ..... ........... . 
Consignatários . .... ... .. . ... . 
Pensionistas . ..... . . ... . .. .. . 
Escrituração ..... . .. . . ...... . 

Averbações 

Caixa Econômica Federal - Fi-

132 
13 

56 

48 
102 

2 
793 
793 
792 
792 

40 

8 

56 

7.300 

66 
450 

12 
12 

144 
20 

24 
12 

120 
480 

12 
12 

4.050 
150 
140 

52.560 

lial Brasília .. ... . .. .... ...... 1 .400 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEM! . . . ..... . . . . . . . ... . . . 910 
Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC .. . . . ... .... . 2 . 000 

Instituto de Prev. Assist. Servo 
Estado - IP ASE . . . . . . . . . . . . . . 35 
Federal de Seguros SI A . . . . . . . . 120 
Associação dos Servo Públicos do 
Brasil ......... ..... ... .. .... 80 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB ..... . . . . . . . 780 
Associação dos Servidores do Se-
nado Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 
Grêmio Beneficente dos Oficiais 
do Exército .. . ... ..... . . . .... 64 
Círculo dos Oficiais Intend. F'or-
ças Armadas .... . . ... ..... . . . 15 
Aluguel de Casa Particular . . . . . 5 

Averbações 

Pensão Alimentícia ... ... . .. .. 12 
Taxa de Ocupo de Apartamento 24 
Taxa de Conservação de Aparta-
mento .. . . .. . . ... ...... . .... 24 
Taxa de Telefone . . ... . ..... . 24 
Taxa de Luz ... . . .. . . . ...... . 24 
União Assistencial dos Servidores 
Públicos ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
MONFA - Sociedade Beneficente 710 
ASFESP . . .. ......... ..... ... 80 
Assoc. Servidores da Câmara dos 
Deputados ....... . .... . ...... 15 
Associação dos Servidores Públi-
cos de Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
MONTEPREVI ........... .. . . 4 
Federal de Polícia . ... ..... . .. 10 
MONGERAL . . ... .. ..... ... . . 12 
MONTEPAR ...... . .... ... .. . 34 

Cdncelamento de Averbações 

Encerramento ....... . .. ... . . . 390 
Reforma de consignação .. ... . 810 

Informações e Declarações 

Rendimentos auferidos pl Impos-
to de Renda . ... ..... . .. ... . . 1 .300 
Rendimentos auferidos pl PASEP 
folhas .......... .. .. .... .. . .. 433 
Comando em Boletins - . . . . . . 
PRODASEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 .840 
Projeto de Custo para Enquadra-
mento . ... . . .... ..... . ... .. .. 2 
Informações para instruir proces
cessos de viagem ao exterior -
Lei n(> 5 .809 . .. .. .... . . . . . . . . 5 
Margem consignável, gratifica-
ções etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98.000 
Diversas .. .. . .... .. . . . . . . . . .. 8.000 

APOSENTADOS 

Folha de Pagamento 

Praça de Brasília . ...... . ... . 
Outras Praças ..... .. . . . . .... . 

Recolhimento de Consignatários 

Imposto de Renda na Fonte .. . . 
Outros Consignatários .. .. ... . 

12 
180 

12 
96 

-260-



Fichas Financeiras 

Aposentados . .. ... .. ........ . 
Pensionistas ........ . . .... . . . 

fichas Financeiras 

Consignatário (Assoc. Func. Apos. 
CN ....... ... ........... . .. . 

Averbações 

Caixa Econômica Federal - Fi-
lial Brasília . ......... . .. . . .. . 
Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMJ ......... . ......... . 
Instit. Previd. Congressistas -
IPC - Empréstimo .. ........ . 
Federal de Seguros ..... . ... . 
Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB ....... ... . . 
Círculo dos Oficiais das Forças 
Armadas - COIFA ....... , .. . 
Cancelamentos ..... . ... .. ... . 

Informações e Declarações 

Declarações de Imposto de Renda 
com Assistência ...... .. .. ... . 
Projeto de custo para pagamento 
de exercícios anteriores (cálculo 
individual) . . .. ......... ..... . 
Comando em Boletins . ....... . 
PRODASEN ..... .. .... . .. .. . 
Fichas Financeiras de aposenta-
doria ao TCU .. ....... ..... . 

Atividades Diversas 

Correspondências 

Ofícios expedidos pelo Diretor-
Geral ......... . ... .... ..... . 
Ofícios expedidos pelo Diretor / 
Subsecretaria . . .. . ... .. ..... . 
Expedientes expedidos pelo Chefe 
da Seção de Controle ..... . ... . 
Faturas da Caixa Econômica para 
pagamento . .... ....... . .. .. . 
Alterações recebidas da Subsec. 
Pessoal - providenciadas .. .. . . 
Diversos ....... .. . .... . ..... . 

4 . Seção de Contabil idade 

Doc umentos contabilizados: 

Receita .. .. .. .. . ..... ... . . . . 
Despesa . .. .... .... .... . .... . 
Justificativas de faltas .... ... . 
Mapas demonstrativos - Dota-

ções Orçamentárias .. ... ... . 
Conciliações Bancárias ....... . 
Pareceres .. .. ... ........... . 
Portarias Suprimento de 

fundos .... . .. . ... .. . ..... . 
Suprimento de fundos (Casa Pre-

sidente) ... . . . . . ... . . ..... . 
Encaminhamento - Prestação de 

Contas . ..... ...... ....... . 

540 
24 

1 

310 

110 

60 
4 

60 

3 
34 

60 

200 

9 .000 

18 

250 

50 

350 

35 

134 
250 

49 
3 .572 

18 

10 
10 
41 

13 

29 

9 

Encaminhamento - Prestação de 
Contas - CEGRAF ....... . 

Encaminhamento - Prestação de 
Contas - PRODASEN 

Controle de documentos: 
Receita . ........ . . ......... . 
Despesa .. ... ........ . ..... . . 
Documentos recebidos (NF, NT, 

FAT, REC, etc.) . . . .. ... ... . 
Documentos expedidos ....... . 
Remessas para o exterior ..... . 
Ofícios e comunicações expedidos 
Despesas telefônicas Anexo I e II 
Despesas telefônicas SQS 309 .. 
Des'pesas CAESB Anexo I e II .. 
Despesas CAESB SQS 309 ..... . 
Boletins de freqüência ..... . _ . 

Setor de conferência: 

Documentos conferidos ...... . 
Documentos conferidos (NF, NT, 

FAT, REC. etc.) .. ......... . 

PRODASEN 

Balancetes Financeiros ....... . 
Balancetes Orçamentários ... . 
Balancetes Patrimoniais . .. . . . . 
Balancetes Extra Orçamentários 
Boletins lançamentos Receita .. 
Boletins lançamentos Despesa .. 

Setor de pagamentos: 

9 

9 

49 
3 .572 

12 .001 
4 .815 

53 
121 

10 
10 
10 
10 
20 

3 .572 

11 .247 

10 
10 
10 
10 
48 

4 .375 

Mapas diários ........ ... . . ... 248 
Balancetes mensais . .. .. .. .. . . 10 
Documentos registrados ... _ . .. 12.601 
Baixa de documentos .... ... . . 12 .601 
Recadastramento fornecedores -

computador . .. ........ ... . 
Contas Correntes fornecedores . . 
Ordens bancárias - pagamentos 
Cheques emitidos ..... .. . . ... . 
Processos contabilizados ..... . . 

S . Seção Orçamentária 

Proposta Orçamentária 
Elaboração da Proposta Orçamen

tária do Senado Federal para o 
exercício de 1980 e OPI 1980/ 82 

Crédito Suplementar 
Elaboração de pedido de Crédito 

Suplementar para o exercício 
de 1979 .. ... . ... ... .. ..... . 

Demonstrativos dos Saldos 
Orçamentários 

Demonstrativos dos Empenhos 
emitidos por Natureza da Des
pesa e por Programa de Traba-
lho . .. ... .. . ...... ........ . 

1.162 
2.480 
2.052 
1.381 
3 .620 

01 

04 

10 
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Empenhos e Anulações 
Emissão de Notas de Empenho . . 3 . 132 
Emissão de Anulações de Empenho 62 

Conferência e Codificação de Documentos 
Pessoal .... . ... ....... .. . .... 68 
Obrigações Patronais . . ... ... .. 09 
Material de Consumo .... ... .. . 1.560 
Serviços de Terceiros e Encargos 802 
Despesas de Exercícios Anteriores 105 
Inativos ...... ............. .. . 19 
Salário-Família ........ . ....... 05 
Obras e Instalações . ........... 08 
Equipamentos e Material Perma· 

nente ... .. ........... ...... 516 
Aquisição de Títulos Representa-

tivos de Capital já Integralizado 04 
Contribuições a Fundos . ...... . 01 
Transferências a Instituições Pri-

vadas ....... . .. . ..... . ... . . 03 
Auxilio p/ Despesa de Capital .... 01 
Saldos de Exercícios Anteriores. . 31 

Soma 

Documentos enviados ao PRODASEN 
Boletim de Implantação de Contas 
Boletim de Nomenclatura ..... . 
Boletim de Controle das Notas de 
Empenhos e de Anulações ..... . 
Notas de Empenhos .. . .. .. . . . . 
Notas de Anulações ..... . . ... . . 

Ordens de Aquisição Empenhadas 
Expedidas pela Subsecretaria do 

3.132 

26 
18 

257 
3 . 132 

62 

Patrimônio ........... ...... 2 .066 

Expedidas pela Subsecretaria da 
Biblioteca ........ ........ .. 143 

Ordens de Aquisição Processadas 
Expedidas pela Subsecretaria do 

Patrimônio .......... . ...... 1 .803 

Expedidas pela Subsecretaria da 
Biblioteca . .. . ...... .... . . . . 108 

Listagens de Protocolos 
Enviadas à Seção de Contabilidade 388 
Enviadas à Subsecretaria do Pa-
trimônio . ..... . .... .......... 218 
Enviadas à Subsecretaria da Biblio-
~a ......... .... .......... ~ 

Ofícios e Relatórios Elaborados 
À Comissão de Programação Fi· 
nanceira do M. Fazenda ........ 15 
À Secretaria do Planejamento .. 14 
Informação de Saldos ...... .. .. 140 
Distribuição da Receita Orçamen· 
tária recebida do Tesouro ... ... 11 
Acompanhamento da Despesa Men-
sal com o Pessoal . . . . . . . . . . . . . . 10 

d) SUBSECRETARIA DE PATRIMôNIO 

1. Seção de Administração 

358 Autorizações para confecções de unifor· 
mes; 

028 Cadastros de firmas diversas; 
152 Renovações de Cadastros de firmas ca

dastradas. 

2. Seção de Aquisição de Material 

132 Convites a diversas firmas fornecedoras, 
em média, dez para cada Convite, prevendo 
para o mês de dezembro mais 10 Convites; 
13 Tomadas de Preços para aquisição de ma· 
terial e st!Tviç05; 
15 Contratos de Manutenção (instruídos); 
2.115 processos de compra instruídos; 
2.563 Notas Fiscais encaminhadas à Subse· 
cretaria Financeira; 
2 . 115 Ordens de Aquisições diversas, preven· 
do para o mês de dezembro mais 80. 

3. Seção de Controle e Tombamento de 
Bens 

615 Boletins de Inclusão preenchidos e reme· 
tidos ao PRODASEN; 
2.575 Boletins de atualização remetidos ao 
PRODASEN; 
26 Revisões em Gabinetes, Secretarias e Sub
secretarias; 
26 Emissões de listagem de Tombamento (em 
2 vias); 
3.805 Fichas arquivadas; 
1.630 Móveis tombados; 
90 Material elétrico; 
53 Diversos; 
16 Replaqueamentos; 
137 Transferências; 
308 Bens em depósito para alienação 

4 . Seção de Almoxarifado 

Requisições atendidas: 
2 .935 aos Gabinetes dos Senhores Senadores; 
108 ao Gabinete da Diretoria-Geral; 
346 às Secretarias; 
2 .379 às Subsecretarias; 
216 aos órgãos auxiliares; 
Uniformes e Materiais diversos 
1 .056 Ternos em tergal; 
1 . 290 Camisas (branca e azul); 
72 Conjuntos Safari em tergal 
16 Jalecos; 
729 Gravatas; 
92 Pares de sapato (branco e preto); 
146 Guarda-pós 
32 P;;res de mei /!; 
fiO Macacões; 
04 Uniformes para copeira; 
36 Toalhas de banho; 
06 Toalhas de mesa; 
892 Toalhas de rosto 
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08 Penteador em tergal; 
Setor de Máquinas: 
52 Máquinas IBM adquiridas; 
52 Máquinas IBM distribuídas 
29 Máquinas Olivetti em estoque; 
19 Máquinas Remington em estoque; 
02 Máquinas IBM em estoque. 

e) SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 

1 . Seção de Arquivo de Proposições 

Proposições recebidas . .. . . . . .... . 
Documentos diversos recebidos ... . 
Boletim de Ação Legislativa (BAL de 

recebimento) ...... . ..... . . . . 
Minutas elaboradas (inclusive com in-

dicações remissivas) .... ..... . 
Fichas datilografadas . ... .... ..... . 

817 
72 

740 

1.165 
1.165 

Avulsos requisitados e atendidos . . .. 2.475 
Termos de Arquivamento (inclusos em 

processos) ...... . .. . ..... . ... 817 
Informações em Termos de Arquiva-

mento (indicando publicação de 
avulsos) .. .. ....... . ... . ... ... 184 

Documentos arquivados .. . ... ...... 889 
Boletim de Ação Legislativa (BAL de ar-

quivamento) . ... .... .... . . .... 740 
Xerox de pesquisas realizadas .... ... 1 . 535 
Requisições atendidas . ...... . .... .. 15 
Pesquisas atendidas . . .. ....... .. .. . 109 
Transferência de documentos para a Seção de 
Arquivo Histórico (de conformidade com o Re
gimento Administrativo do Senado Federal): 
Todos os documentos relativos aos 

anos de 1956 e 1957 ........... 1.365 

Pesquisas: 

Tramitação do PDL n9 8/ 61 e do PDL n9 
11/ 61 - referentes à Anistia. 

Proposta de Emenda à Constituição n9 29/76 
- Reforma Judiciária. 

Tramitação do Projeto que deu origem à Lei 
que dispõe sobre entidades de previdência 
privada. 

Todos os Decretos Legislativos de 1958 a 1963, 
com os respectivos projetos e pareceres rela
cionados com o seguinte assunto: "O Paria
mento Brasileiro e as questões externas". So
licitação feita pela Universidade de Brasilia. 

2. Seção de Arquivo Histórico 

Proposições recebidas . ... . .... . . . 
Proposições restauradas ... ... .. .. . 
Minutas elaboradas e conferidas ... . 
Fichas datilografadas ..... . ...... . 
Fichas auxiliares datilografa das ... . 

1.365 
1 .365 
1 .365 
4 .095 
2.009 

Fichas conferidas ...... . . .. .... .. . 
Termo;, de Arquivamento preenchidos 
Fichas arquivadas ... . . ..... .. .. . . 
Novas guias divisórias ........... . 
Proposições classificadas e arquivadas 
Documentos arquivados julgados de 

maior valor histórico ......... . 
Cópias de documentos em Xerox . .. . 
Biografias datilografadas . ... . .... . 

Pesquisas: 

6 . 104 
1.365 
6 . 104 

94 
1 .365 

58 
1 .948 

80 

Biografias de 32 Senadores requisitadas pela 
Fundação Getúlio Vargas para elaboração 
do Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. 
"O Parlamento e as questões externas" - re
quisição da Universidade de Brasilia (1826 -
1957). 

Dados biográficos dos senhores Senadores de 
Alagoas, Ceará e Pernambuco no período de 
1934 a 1954. 
Política Financeira do período de 1850 a 1920 
(pedido do Pro f. Daniel J. Donaly da Univer
sidade de Princeton - USA). 
Emenda Regimental sobre o Presidente da 
Comissão de verificação de poderes (pedido da 
Subsecretaria de Edições Técnicas). 

Biografia e discursos do Ex-Senador Joaquim 
Ribeiro Gonçalves. 

Principais leis sobre a Abolição da Escrava
tura . 

Dados biográficos dos Senadores (1826 
a 1970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 

Exposições: 
Transferência da Capital para o Planalto Cen· 
traI (21·4-1960). De 21-4-79 a 10-5-1979. 

Abolição da Escravatura (13-5-1888). De 11-5 a 
29·6-79. 

Exposição dos documentos mais importantes, 
realizada nas novas instalações da Subsecreta
ria de Arquivo-Anexo 11. De 2-10-1979 até a 
presente data. 

3. Seção de Publ icações 

Diários recebidos (OCN-I OCN·B 
OCN-Conjunta, 00-1, 00-11 e 
~iário da Justiça . ... .. ... .. . . 

Avulsos recebidos ..... ... . ... .. . . 
Req uisições 

De Diários (diversos) ... ..... . ... . 
De avulsos ...... . ....... . . ... . . . 

Cópias Xerox: 
Atendimentos diversos 

Encadernação: 
OCN-II ..... .. ... .... ... . . . . . .. . 
Volumes de Diários recebidos da Grá-

fica do Senado ... .. .. . . .. . . . 

14.320 
47.310 

5.307 
4.510 

12.792 

3.900 

54 
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Pesquisas: 
Em Diários (exemplares únicos) 8 .250 
Em Avulsos (exemplares únicos) . . . . 6.250 

4. Seção de Administração 

Ofícios remetidos 
Ofícios recebidos .. . ............ . 
Comunicações à Subsecretaria de 

Assistência Médica ....... ... . 
Freqüência de servidores elaboradas 

e enviadas à Subsecretaria de 
Pessoal .... ... . ...... ..... . 

Requerimento de funci onários devi-
damente encaminhados ...... . 

4 . 1. Setor de Biografias 

Biografias revisadas .. ........... . 
Biografias rebatidas .... . .. . . .... . 
Fichas renovadas .... . ...... .. . . . 
Nova numeração em pastas biográ-

ficas .. . .............. . . ... . 
Biografias de suplentes que assumi-

ram ..... . ........... .. ... . 
Cópias de dados biográficos ...... . . 
Biografias entregues através de re-

quisições . . .... ........ . ... . 
Biografias expedidas .. .. . ... . ... . 
Fichas de ex·Senadores e Suplentes . 

4.2. Setor de Arquivo 
Sigiloso 

Atas secretas recebidas ... . ...... . 
BAL de recebimento .... ....... . 
BAL de arquivamento ..... ..... . 
Fichas datilografadas, revisadas e 

arquivadas .. . . . ........... . . 
Termos de arquivamento . .. . .. . . . 

Atividades Gerais 

40 
25 

11 

36 

9 

69 
40 
25 

45 

4 
187 

29 
282 
35 

24 
24 
24 

561 
24 

Além dos trabalhos relatados, a Subsecre
taria desenvolveu, no corrente ano, planeja
mento para a mudança de suas instalações 
conforme determinações do Senhor Primeiro 
Secretário. Para tanto, foram agrupados os 
di versos acervos das várias seções, retirados 
dos respectivos armários e embalados. 

No mês de setembro realizou-se a mu
dança da Subsecretaria de Arquivo para as 
novas e modernas in stalações, as quais têm 
sido motivo de justo orgulho para os servi
dores desta Subsecretaria e de atração para 
visitantes cs mais diversos. 

Durante o referido mês e nos seguintes 
foram realizados trabalhos relativos à triagem 
e guarda do acervo das várias seções. 

No dia 2 de outubro de 1979 foi realizada 
a inauguração das novas instalações da Subse-

cretaria de Arquivo do Senado Federal, tendo 
sido realizada na 0casião uma exposição de 
45 documentos históricos ilustrados com foto
grafias, onde se procurou refletir aspectos 
mais significativos da história desta Alta Casa 
do Parlamento Brasileiro. 

f) SUBSECRETARIA DE ANAIS 

1. Seção de Revisão 

No período de 29 de novembro de 1978 
a 28 de novembro de 1979, procedeu-se à 
revisão de todas as publicações atribuídas a 
esta seção, ou seja, Anais do Senado, Anais do 
Congresso, Resol uçi5:lS do Senado, Decretoi> 
Legislativos e Vetos Presidenciais, além de 
outras não previstas no Regulamento, tais 
como: Atividades Parlamentares, Recado Ama
zônico e Nação em Clamor, de autoria, respec
tivamente, dos Senadores Henrique de La 
Rocque, Evandro Carreira e Lázaro Barboza. 

Resumindo nossos trabalhos, em relação 
às matérias supracitadas, foram revisados no 
período: 

4.584 paquês 
3 . 188 páginas 
1.577 laudas (originais) 

Em andamento no CEGRAF, encontram-se 
as seguintes obras: 

- Anais do Senado, relativos aos anos 
de 1965, 1973 e 1974; e 

- Decretos Legislativos, referentes aos 
anos de 1975, 1977 e 1978. 

2 . Seção de Indexação e Controle Edi
torial 

Foram elaboradas por esta seção 32 índi
ces e sumários, assim distribuídos: 

Anais do Senado - 20 volumes 

Anais do Congresso - 9 volumes 

Decretos Legislativos - 2 volumes 

Resoluções do Senado Federal - 1 vo-
lume 

3 . Expedição 

No decorrer da presente Sessão Legis
lativa foram expedidas várias publicações 
divul gando os trabalhos do Senado, conforme 
discriminação abaixo: 

The Library of Congress Office, EUA; 
Assembléias, Câmaras e Prefeituras; 
Universidades brasileiras; 
Casa Thomas Jefferson; 
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Universidade de lllinois - University 
Library - Urbana Champaign, EUA; 

Harvard College - Library - Cambridge 
- Massachussetts EUA; 

Biblioteca da Universidade de Vale, New 
Haven - Conecticut, EUA (Anais do Senado 
Federal), por solicitação especial da Embaixada 
do Brasil em Washington; 

Biblioteca Nacional do Estados Unidos; 
Ministério Público Federal, Procuradoria 

da República no Estado de Pernambuco; 
Gabinetes dos Exmos. Srs. Senadores; 
Gabinetes dos Exmos. Srs. Deputados; 
Biblioteca do Senado Federal; 
Gabinetes dos Diretores das Secretarias e 

Subsecretarias e A!ssessores do Senado Fe
deral; 

Bibliotecas e professores dos estados, ar
quivos históricos, etc . 

Para as entidades e autoridades aqui men
cionadas foram remetidas, no corrente ano, as 
seguintes publicações, em números globais: 

Anais do Senado - 4.955 exemplares. 
Decretos Legislativos - 896 exemplares. 
Resoluções do Senado Federal - 386 

exemplares. 
Anais do Senado do Império do Brasil -

4.733 exemplares. 

Anais do Congresso - 622 exemplares. 

g) SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS 
ESPECIAIS 

1. Seção de Administração 

Ofícios diversos recebidos . . . . . . . . . . .. 138 
Ofícios diversos expedidos .. . ........ 780 
Ofícios recebidos do Diretor-Geral . . . . . 15 
Ofícios expedidos ao Diretor-Geral .... 143 
Requerimentos expedidos . . .... ... ... 22 
Requerimentos recebidos .. . ... . ..... 11 

Projetos Elaborados 

Memorandos recebidos ... ........... 10 
Memorandos expedidos . . .... ....... 55 
Circulares reee bidas ................ 8 
Ordens de Serviços internas ..... . .... 133 
Sessões extraordinárias ....... . . . . . .. 264 
Freqüências de servidores estatutários 

(mapas) .......... .... .... . . ..... 24 
Freqüências de servidores CLT (mapas) 24 
Horas extras estatutários (mapas) . . .. 12 
Horas extras CLT (mapas) ....... . . .. 24 
Pedidos de material de expediente. . . . . 33 
Pedidos de material de manutenção . . . . 89 

2 . Seção de Obras 

Setor Burocrático 

Ofícios recebidos . . ....... .. ... . .... 47 
Ofícios expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300 
Memorandos expedidos .. . . . . . . . . . . . . 84 
Memorandos recebidos . .. .... ....... 36 
Sessões extraordinárias (mapas) ..... . 217 
Horas extras CLT (mapas) .. . .. ' ,' . . . . . 6 
Horas extras estatutários (mapas) ..... 8 
Horas extras pessoal da obra (mapas) . . 24 
Freqüências CLT (mapas) . ......... . . 8 
Freqüências estatutários (mapas) .. ... 24 
Freqüências pessoal da obra (mapas) .. 24 
Ponto diário ....... ........ . .... . .. 225 
Requisição de material de expediente .. 30 
P~~i.dos de material de manutenção 112 

Obras e reformas executadas 
. Edifício, Principal 

Gabinetes . ................... . 
Outras dependências ..... . . . . . . 
Anexo I: 
Dependências .. ....... ........ . 
Reforma completa nos andares . : 
Anexo II Bloco A: 
Gabinetes . ..•. .. ......... .. . .. . 
Outras dependências .... . .. ... . 
Anexo II Bloco B: 
Dependências . ............... . 

5 gabo 
8 dep. 

3 dep. ' 
26 ando 

37 gabo 
13 dep. 

3 dep. 

Barbearia ...... . ... . . ... .. . .... .. ............ . Ed. Principal 
Sala dos Avulsos .. .......... . .. .... . .. .... ... . . 

Secretaria-Geral da Mesa ..... .. . . . . ... .. . . ... .. . 
Protocolo Legislativo . .... .. .......... ... . .. .. .. . 
Gabinete do Senador Jarbas Passarinho . .......... . 
Muro de arrimo da Casa de Máquinas ............ . 
Gabinete do Senador Dinarte Mariz .. ... ... . . . . ... . 

Planta especificada da Taquigrafia .. ... .......... . 

Especificação do revestimento interno da Cúpula do 
Plenário .. . ' ................................ . 

Projetos de todos os andares do Anexo I, Locação do 
poço artesiano ..•... . ... ......... ...... ...... ' 
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Jardim ... . .. .. .. . . .. .. ... .. .. . .. .. . . . . . . ..... . Anexo I 
Planta elétrica dos andares, 2<'>, 5<'>, 6<'>, 11<'>, 12<'>, 18<'> 

e 19<'> .. .. . .... . .. . .• •• •. . .. • •••.. •• •••..• •. • " 
Muro de proteção ao acesso do subsolo . . . .. .. .. . . . " 
Mapa das esquadrias da fachada .... . ... . ... . . . . . " 
Portão eletrônico .. . . . .. .. .. . . . . .. ..... . . .. .. .. . Anexo II, Bloco A 
Situação e locação do subsolo . . . . . ...... . .. . . .. . " " " " 
Situação e locação do 1<'> pavimento . ......... ... . . " " " " 
Situação e locação do 2<'> pavimento ..... . . ... .... . " " " " 
Modificações da planta do 1<'> pavimento " " " " 
Modificações da planta do 2<'> pavimento . ..... . ... . " " " " 
Modificações da planta do subsolo .... . .. ........ . " " " " 
Perspectiva do "hall" de acesso . . .. ... .. ... ... ... . " " " " 
Modificações do pavimento superior .............. . " " " " 
Corte transversal ... .. . . ... . . ........ .. .... . .. . " " " " 
Corte da rampa do subsolo . . .. ... .. .. .. ... .. .... . " " " " 
Rampa de acesso do Bloco A, Hall de entrada do Ed. 

Principal .. ......... ..... ...... .. .. ....... . . . " " " " 
Serviço Médico .. .. .... . .. . .... ... . ....... . .. .. . " " " " 
Planta da Biblioteca - térreo . ..... ...... . . . .. . . . " " " " 
Sala dos quadros . ... . . ............ .. . ...... .. . . " " " " 
Rampa e passarela do subsolo . . ... .. . ... . ... . . . . . " " " " 
Sauna .. ...... ... . . . ... .... .. . ....... ... .....•• " " " " 
Planta de exaustão do subsolo ... . ... .. ... . . .. . .. . " " " " 
Planta do Banco do Brasil . ... ..... .. ..........•• " " " " 
Planta do Museu ..... ..... .... . . .. . . .. ..... . .. . " " " " 

3. Seção de Instalações Subestação do Anexo II 

INSTALAÇõES INDUSTRIAIS 

Setor burocrático 

Manutenção preventiva . . . ... ... . . 

Ofícios expedidos . ..... . . . ....... . . 
Ofícios recebidos . ........ .... . .... . 
Freqüência CLT (mapas) ... . . . . .... . 
Freqüências Estatutárias (mapas) . . . . 
Horas extras (mapas) .. . .... . . . ..... . 
Pedidos de material para manutenção .. 
Ordens de serviços recebidas . ...... . 
Memorandos recebidos .. .. . . ....... . 
Sessões extraordinárias .......... .. . . 
Setor Técnico 
Usina Geradora "A" 
Montagens diversas . ........ .... ... . 
Manutenção Geral ......... .. ...... . 
Atendimentos por falta de energia da 

CEB . .. . .. . ............ . . . . . . . . . 
Revisão Geral dos Grupos Geradores .. 
Instalações elétricas . . .. . ........ . . . 
Manutenção em circuitos elétricos .. . . 
Banco de capacitores - manutenção 
Usina Geradora "B" 
Subestação do Anexo I 
Revisões preventivas . ........ .. . .. . . 

36 
8 

16 
8 

12 
27 
18 

3 
127 

20 
100 

204 
8 

130 
306 
50 

150 
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Montagens de circuitos . ... . .. ... . 
Testes operacionais . ............ . 
Central de Ar Condicionado 
Anexo I 
Atendimentos 
Anexo 11 
Atendimentos 
Galerias 
Montagens de leitos p/ cabos elétricos 
Torre de Refrigeração 
Atendimentos . . . . . . . ... .. . ..... . 
Revisão em bombas de recalques . . 
Revisão em quadros de comandos .. 
Revisão em quadros de distribuição 
Revisão em quadros suplementares . 
Atendimentos de emergências . .. .. 
Tratamento contra umidade em qua-

dros de comandos .. . .. . ..... . 
Desobstrução de tubulações . . .. . . 

200 
100 
420 

320 

300 

300 m 

400 
20 
95 
95 

12 
26 

35 
15 



INSTALAÇÕES PREDIAIS 
Setor burocrático 
Ofícios diversos expedidos ... . . . 
Ofícios diversos recebidos ..... . 
Sessões extraordinárias ....... . 
Freqüência dos servidores CLT . 
Freqüência dos servidores estatu-

tários .......... . ... . . .... . 
Pedidos de materiais de manu-

tenção .... .. . . ........ . ... . 
Pedidos de materiais de expe-

diente . ........ . . . .... ... . . 
Horas extras ....... . .. .... .. . 
Chamadas de emergência 

Aparelhos Instalados 

Geladeiras ............... ... . 
Máquinas de café .. ... . . . ... . 
Ventiladores de pé .......... . 
Aparelhos de ar condicionado . . . 

139 
18 

249 
16 

8 

32 

23 
12 

1. 715 

16 unido 
18 unido 
11 unido 
22 

4 . Seção de Manutenção de Bens 
Móveis e Imóveis 

Setor burocrático 
Ofícios recebidos . .. . . . . ............ 10 
Ofícios expedidos .... . .............. 57 
Requerimentos expedidos . .. . . . . . . . . . 2 
Memorandos expedidos . . . ... ... . .. . . 1 
Sessões extraordinárias (mapas) ..... . 235 
Freqüência de servidores estatutários . . 24 
Freqüência de servidores CLT (mapas). 14 
Horas extras (mapas) ........... .. . . . 12 
Pedidos de material de expediente 36 

Setor de Marcenaria 
Serviços executados: 
Armários de pia ... ... ... . . ... . 
Armários s/ portas . .... .. . . . . . . 
Armários p / avisos . ...... . . .. . . 
Armários c/ portas . . . .... . .... . 
Armário embutido . . .. . . . . .... . 
Armário p/ copa . . . . ... . ...... . 
Armário p / chaves . . . ..... .. .. . 
AJizares ......... . ......... . . . 
Base p/ armário ..... . ......... . 
Fundos p/armários ....... . ... . 
Montagens de armários ....... . 
Reforma de armários .......... . 
Balizas de madeiras . . . . . ... .. . . 
Cabides p/ paletós ......... ... . . 
Cavaletes de madeira ......... . 

12 
13 
1 
1 
1 
1 
1 

28m 
1 

24 
diversos 
diversos 
4 

15 
10 

Caixa p/ embalagem ...... . .... . 
Caixa p/garrafas . . ... . . .... . . . 
Montagem de estante ... . .. . .. . 
Montagem de grades ......... . 
Escaninhos ... .. ...... . . .... . . 
Divisórias .... . ......... . . . .. . 
Estantes .... .. ........... . ... . 
Estrados . .. . . .. ............. . 
Guarda-roupas ......... . ..... . 
Gaveteiros .... . ....... . . . ... . . 
Gavetas ........ . .... .. ..... . . 
Grade de ventilação . .......... . 
Móveis p/ som . . ........ .. . . . . 
Marcos p/ portas ....... .. .... . 
Mesas .... ..... ... . .......... . 
Mesa p/ telefone .. . ..... . ..... . 
Bancos p/ copa ...... . ........ . 
Tampos de mesa ........ . ..... . 
Tampa p/ banheira ... . .. .. .. . . . 
Mastros p/bandeira ...... .. ... . 
Molduras p/ mapas .. . . . .... . . . 
Folhas de portas ......... . . . . . 
Prateleiras ... .. ....... .... .. . 
Quadros p/ chaves .. ... . ... ... . 
Molduras p/ quadros .... . ...... . 
Porta-cartas .. ..... . . . . . . . . .. . 
Venezianas .... ..... . ........ . 
Vitrines . . . .. . . .. . ... . ...... . . 

Consertos: 

de cadeiras, armanos, estantes, 
mesas e portas de armários. 

Colocação: 

de puxadores, fechaduras, bu
chas, trincos, estantes, tarjetas, 
trilhos, molas de portas, qua
dros, marcos, portas, rodapés, 
armários de pia, fechos, cordões 
de mogno, divisórias de madei
rite, portas em armários de pia, 
gravateiros, armários de copa, 
dobradiças, grades, armários, fe
chaduras em armários, suportes, 
ganchos, plaquetas. 

Lustração de móveis: 

Em gabinetes dos Senhores Sena-
dores .. ... ................ . 

Em outras dependências 

Revestimentos: 
de colunas . .. ... . .. . . . . .... . 

- 267-

84 
70 
1 

diversos 
2 

17 
12 

6 
diversos 
7 

42 
1 
1 

130 
7 
1 
4 
8 
1 

20 
96 
64 

172 
5 

68 
1 
3 
1 

15 gabo 
7 dep. 

4 



G .4 . 1. 2 - SECRETARIA LEGISLATIVA 

a) GABINETE 

Ofícios recebidos o ••• • •••••• • • ••• • • ••• • •••• ••••• • ••• •• •• • 

Ofícios expedidos . . ..... . .... .. . 
Memorandos de Comissões Mistas . . 
Expedientes protocolados . . ..... . . 

Ofícios e Requerimentos recebidos para encaminhamento: 

50 
30 

185 
506 

Subsecretaria de ATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Subsecretaria de COMISSÕES .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Subsecretaria de TAQUIGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Boletim de Freqüência: 

CLT . .......... . ... .. . .. ...... . 
Estatutários ... ..... . . . . ... ..... . 

b) SUBSECRETARIA DE COMISSÕES 

1. Serviço de Comissões Permanentes 

cr , o 
~ · " 0"0 • • o. 

12 
24 

H A T e R I A S 

• . ~ o o · o O" O" .- AP RECIADAS Pt NOF;NTE S ". .- "O .o. ", c " U U 

EXTRATO DOS TRA BALHOS DAS 
. c "o > 

" 
0 " • O" c c , • . . ~ c . " > o < • <. 

COHISS OES PE~HAN E NT E S RE- " ." • o o o ". .- " " " " c 
-' '" ..... ,-1 " <o ' 0 o o • " . c c " • o -' < .~ 

TERE/rlTES Ã , a. ~ESSÃO LE- . 0O U L o- 0<0 . 00. O" o. o. • " U . ~ o .~~ 00 · • UO- " . Z· " c 0.'" 0." " Z " 
., U ' < 

GI SLATJVA DA 4 . LEGI SLA- '. ~ L " o • • c. 
. ~ . . , .... .1· .... · .. E c c 

TU RA "<1 9?9 ) 
• L . , " • .. ". o o ". ." O" > .- ..o I- o <. L ... 

C <. " 0.. ~ O O" C .~. " . .. • • O · .. U 
._~ 

o ° " . E " U" "" · " 00- .o. L U .0. • "O o o " u o .. ~ o . · • o 
o. t5 ~ 

. , '" o. o, c. • , ~ ~. " "' >: 0 U" .. o> > • c.~ ~. U L u o < "' OU ... "'o .,. I-

Aedcu lt u r.a 20 36 2 6 - 1 " - 1 9 6 22 - - 22 1" - 1" 
A~sunto s Rceiona is 7 6 5 - - - - - - 4c 800 ~ - - 5 1 - 1 
Const i t ui ção ~ J us t iça <8 8<;7 - 5'6 161 27 1.6 20 22 82 lKl IKJ€ 10 30 538 45 10 55 
Di st r i t o Federal 

1" 14 2 - - 9 5' 1 - 12 2 1~ - 2 16 1 - 1 
Economia 22 164 1 12 9 - 14 98 2 1E 104 131 1 15 159 24 2 26 
Educaç iio e Cultu r a 18 50 2 - - - 2 - - 00 1 29 - - 29 19 - 19 
fin anç as 28 160 3 12 - 5 18 21 4 IKJ 10; 120 2 4 14" l<J - 15 
Lee is lação Socia l 21 205' - 17 " 8 16 8 13 11 8 61 2 32 114 88 3 91 
Minas e Ene r s1a 7 6 - - - 3 - - - , 1 3 1 - 4 2 - 2 
Re dação 123 357 - - - - - - - - - - - 1357 ,,7 - - -
Reh Tô u Ext eri oru 24 50 12 3 - - 2 - ~ 58 B 49 - 1 50 2 1 3 
Sai:ide 6 11 - 1 - - - - - 60 01KJ 2 ~ - 7 4 - 4 

S~8urança Nacional 3 8 - - - - - - 1 - - ~ :: - 6 - 2 2 
Serviço Púb lj co Ci vi l 15 1? - 2 3 2 6 - - 4 - 27 5 2 34 3 - 3 
!rgg~~~r~~~ t i ~~~unicação 7 26 - 1 2 - 2 - ~ 6 (., Q A 1 18 6 2 8 

1 O T A L 354 fl987 27 110 18 55 116 150 1t5 ~34l1 1to59 882 17f 4111 1504 ~5 2C 2i? 
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2. Serviço de Comissões Mistas Especiais e de Inquérito 

Proposições apreciadas . ... ........ .... ... ... ... ..... . ... .. ..... . ... .... . ..... 186 

Comissões insta'ladas .. ........... . . . . . .. .. ..... . . . ............ . ....... . . .. . . 180 

Pareceres proferidos ...... . . . .. .... . . . ......... .. . ... ........................ 171 

Vetos .... .. .. ...... . . . . . ... .. . ...... ..... . . ..... . . . .. ........ .. . .. ......... 12 

Reuniões realizadas .... . ... . .. ..... .. ... ... . . . ..... ... . ..... .. . . ... .......... 420 

Parlamentares que integraram as Comissões Mistas 3.742 

Expedientes encaminhados aos Senhores membros das Comissões ... . ..... .. ..... . 11.650 

Emendas recebidas . ..... . .. ...... ... . . .. . ... . . . ........ . ................ .. . . 1.403 

Atas publicadas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

Ofícios remetidos .... . . ....... . .. .. ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 

Convites expedidos . . . ..... .. ..... . ... . .. . . ... .. . . . . . .. . . . ....... . . . . . .. ... . . 31 

Requerimentos ...... .. ......... ..... .... . .. . .. ... .. ...... .... .. . ...... . ... .. 2 

Depoimentos prestados perante a CPI do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha ......... 29 

Depoimentos prestados perante a CPI que investiga a devastação da floresta amazônica 
e suas implicações ... .... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Comparecimento de Ministros às Comissões Mistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3. Seção de Administração 

Expedientes Expedidos Recebidos Subtotal 

1. Diretor-Geral 61 03 64 

2. Secretaria Legislativa 04 02 06 

3. Primeiro-Secretário 02 02 04 

4. Subsecretaria de Pessoal 02 02 

5. Subsecretaria de Patrimônio 12 12 

6 . Subsecretaria Financeira 05 05 

7 . Subsecretaria de Edições Técnicas 06 06 

8 . Subsecretaria de Taquigrafia 64 64 

9. Diversos 05 05 10 

10. Outros 182 182 

Total Geral 343 12 355 
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4 . Seção de Mecanografia 

Designação das Comissões 

Agricultura . . .. ......... . ............. . . . . 

Assuntos Regionais ........ .. .. ... . ....... . 

Constituição e Justiça .. . ........... ... .... . 

Distrito Federal .... ...................... . 

Economia ... .... . ................. . .... .. . 

Diretora ... . . .... .... ......... . ......... . . 

Educação e Cultura ................... . . .. . 

l"inanças ...... . .. ... ................... . . 

Legislação Social ........... .... ....... . .. . 

Minas e Energia .. . . .. . .. . ......... . .. .. .. . 

Relações Exteriores .. ... .. . ........... ... . . 

Saúde ........... . ...... .. ....... ... .. . .. . 

Segurança Nacional ..... .............. .... . 

Serviço Público Civil . . . ... . .. . . . .... ...... . 

Transportes .............................. . 

Mistas . ........ ............ . . .. .......... . 

Outros Trabalhos Diversos ..... . . .......... . 
TOTAL GERAL .. ..... ..... . .. ........ . . 

Quantidade 
de 

Pareceres 

0 .030 

0 .007 

0.639 

0 .031 

0.170 

0.001 

0.026 

0.191 

0.129 

0 .006 

0.049 

0 .005 

0.007 

0 .043 

0 .031 

0 .225 

1.590 

Setor de Xerox 

Agosto Setembro Outubro 

Gabinete do Diretor 1 .160 200 100 

Comissões Permanentes 21 .027 30.426 30 .848 

Comissões Mistas 31 .711 50.431 60 .108 

Administração (Avulsos) 2.761 3 .270 1.963 

Mecanografia 977 1.820 2.571 

Registro e Acompanhamento 3.645 3.771 3 .165 

Senhores Senadores 3.145 2.378 1.954 

Assessoria 2.140 1.458 2 .300 

Orçamento 150 357 200 

Ata 470 551 619 

Secretaria Legislativa 574 457 719 

Total Geral 
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Quantidade 
de 

Folhas 

0.120 

0.022 

1.569 

0 .173 

0.633 

0.002 

0 .086 

0 .688 

0.368 

0.016 

0 .155 

0 .018 

0 .023 

0.121 

0.100 

1.508 

0.766 
6.368 

Novembro Total 

305 1.765 

26.193 108.494 

50.717 192.967 

2.115 10 .109 

1.181 6.549 

2.773 13 .354 

3.475 10 .952 

1.400 7.298 

341 1.048 

400 2.040 

471 2.221 

356.797 



5 . Seção de Registro e Acompanhamento 
de Proposições 

Mensagens (SF) ............ . 
Ofício .. .. ..... ... ....... . . . 
Projeto de Lei do Senado .... . 
Projeto de Lei da Câmara . .. . 
Projeto de Decreto Legislativo 
Projeto de Resolução . ...... . 
Mensagem (CN) ............ . 
Projeto de Lei do Congresso .. 
Proposta de Emenda à Consti-

tuição ............ . .... . 
Veto . . .. . . ....... _. _ ..... . 
Requerimento ..... . ........ . 
Indicação .. .. . . . ..... . .. .. . . 
Aviso . ......... . .... . ..... . 
Proposta de Delegação ...... . 
Recurso ............... .. .. . 
Resolução ........ ... .. . . . . . 
Consulta ...... . . .......... . 
Proposições enviadas ao Proto-

165 
59 

367 
112 
34 
22 
76 
40 

45 
O 
4 
1 
7 
8 
3 
1 
1 

colo Legislativo .. . . .... . 1.442 

Proposições enviadas à Secreta-
ria Geral da Mesa ...... . 

Proposições enviadas ao Serviço 
de Comissões Permanentes 

Proposições enviadas ao Serviço 
de Comissões Mistas, Espe
ciais e de Inquérito incluído 
Ofício de Substituição, e 
prorrogação de prazos para 
apresentação de Parecer .. 

Recebimento de Ofício e Tele
grama, enviados por enti
dades sindicais e federações 

Boletins de Ação Legislath } 
(BAL) enviados à Sinopse e 
confeccionados por esta Se-

20 

528 

219 

62 

ção .. ................. . 12.281 

Projetos novos enviados à Dire
tora da Secretaria Legisla-
tiva . .... .... ... . . ..... . 

Ofícios expedidos ........... . 

737 
34 

Total Geral 16 .268 

Setor de Avulsos 

Pareceres: 

Mensagem (CN) .. . .. .. ...... .. . . . 
Proposta de Delegação Legislativa .. 
Proposta de Emenda à Constituição .. 
Resolução ... . ................. . . 
Projeto de Lei do Senado . ... ..... . 
Mensagem (SF) .. . . . ........ . ... . . 
Projeto de Resolução .......... . .. . 
Projeto de Lei da Câmara ..... . .. . 
Projeto de Lei ...... .. . ..... .... . . 
Decreto Legislativo . ... . . . ....... . 

4.110 
330 

1.590 
2.940 

11 .590 
7 .080 
3.990 
2.670 
1.440 
2.070 

Requerimento . .. .. . . .. ...... . ... . 
Projeto de Decreto Legislativo .... . . 
Parecer (S1") .... . ..... ... ...... . . 
Parecer (CN) . .. . . ...... . ..... ... . 
Eme;l:las .. .. . . . ... .. . .... . ... . . . 
Parecer Oral . . . . . ..... . . .. ... . .. . 
Veto Presidencial . ...... . .. . ... . . . 
Ofício . .. . ... . ... . .. .. .......... . 

7 .680 
990 

31. 230 
5.430 

879 
300 
300 

1.050 

Total .. . . ..... . ....... . ..... 85.579 
Pareceres Datilografados: 

PLC ............ . ......... . . . .. . 
PLS ... ... . . . . . . . . .. ... . . . .. ... . 
Ofb o .. ......... . . . .. . . . .. ... . . . 
PDL . .. . ... . . . . . .. . ..... .. . . . .. . 
Mensagem .. .. .. . .. ....... .... .. . 
Requerimento ........ . .. . .. . . ... . 
Indicação .. . ......... . . . . ... . . . . . 
Projeto de Resolução ... . ..... . ... . 

2 .394 
4 .020 

288 
402 

1.026 
105 
45 

2.061 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.941 
Diários : 
Diário do Senado . ... . . . . . . . .. . .. . 
Diário do Congresso .. . . .... . ..... . 
Diário da Câmara ....... . ... . ... . . 
Diário da Justiça .. .... ..... .... . . 
Diário Oficial (Partes I e I1) . ... . . . . 

2.980 
2 .980 
2.980 

880 
1.760 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.480 
Atas: 

Diversas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 

c) SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA 

Foram registradas 230 sessões do Senado 
Federal, 283 sessões do Congresso Nacional e 
241 reuniões de Comissões, através do qua· 
dro de Taquígrafos, Revisores e Supervisores 
da Subsecretaria de Taquigrafia. 

A Seção de apanhamento de Comissões, 
Conferências e Convenções realizou o apanha
mento taquigráfico de 297 horas de gravação, 
que correspondem a 1.782 horas de tradução, 
com a respectiva transcrição. 

Para melhor visão do aumento de traba· 
lho desta Subsecretaria de Taquigrafia apre
sentamos abaixo dados comparativos dos anos 
de 1978 e 1979: 

Sessões do Senado Federal 

1978 

192 
1979 

230 
Reuniões do Congresso Nacional 214 283 
Reuniões de Comissões ...... .. 50 241 

O SETOR DE ELETRôNICA, realizando 
o trabalho de registro Taquigráfico em Ple
nário e nas Comissões, gravou um total de 
497 sessões, sendo as horas de Comissões des
membradas em fitas individuais de 10 minutos, 
o que possibilitou o apanhamento ta qui gráfico 
simultâneo de sessões e reuniões. 
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N° Autor 

314/78 Nelson Carneiro 

315 / 78 Nelson Carneiro 

316/ 78 Nelson Carneiro 

317/78 Nelson Carneiro 

318/78 Nelso n Carneiro 

319/ 78 Nelson Carneiro 

321 /78 Vasconcelos Torres 

323/78 Vasconcelos Torres 

324/78 Vasconcelos Torres 

326/78 Milton Cabral 

327/78 Braga Júnior 

328/ 78 ltalívio Coelho 

332/78 Vilela de Magalhães 

333/78 ltalívio Coelho 

341/78 Gilvan Rocha 

353 / 78 Virgílio Távora 

Ementa 

Introduz parágrafo único ao artigo 86 da Lei nl? 4.215, de 27 de 
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados). 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 19 da Lei nO 5. 107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço . 

Altera e acrescenta dispositivo à Lei nl? 5. 108, de 21 de setem
bro de 1966, que instituiu o Código Nacional de Trânsito . 

Institui o salári o mínimo profissional dos Contabilistas. 

Altera e acrescenta dispos itivo na Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Torna obrigatório o forne cimento regular de extrato das contas 
vinculadas, instituídas pela Lei nO 5.107, de 13 de se tem bro de 
1966, pelos Bancos depositários. 

Altera disposição sobre aposentadoria especial do trabalhador. 

Considera músico trabalhador autônomo , independentemente do 
exercício da atividad-e remunerada. 

Inclui a categoria profissional de Engenheiro Geólogo nas ativi
dades compreendidas no Código 2.1.1, Engenharia, do quadro 
que classifica as atividades profissionais segundo os agentes 
nocivos. 

Dispõe sobre a aplicação e recursos do Plano Habitacional na 
aquisição de imóveis destinados a locação. 

Institui o Dia do Alfabetizador, e dá outras providências. 

Considera integrantes do salário, para efeito de pagamento do 
repouso semanal remunerado, as horas extras habituais. 

Altera dispositivos do Decreto-lei nl? 236, de 28 de fevereiro de 
1967, que complementou e modificou o Código Brasileiro de Te
lecomunicações . 

. Altera disposições da Lei nO 6.091 , de 15 de agosto de 1974. 

Veda a fabricação, comercialização e utilização do mu - Dis
positivo Intra-Uterino. 

Regula a incidência do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza sobre os ganhos de capital, acréscimos patri
moniais decorrentes de alienação a título oneroso e de sucessão 
mortis causa, e dá outras providências. 

e) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos de Lei do Senado: 

Total dos Projetos .. . ...... ..... .... ..... .. . .. . ..... .... .. . . . . ... .. . . .. . 596 
Sendo: 

oriundos de sessões legislativas anteriores ..... .. . . .. ... . ... . . .......... . . 222 
recebidos nesta sessão legislativa . ... .. ............. . ....... .. .. . . . . . .. . .. 374 

Aprovados e enviados à sanção .... . .. ...... . . . . . . . ....... ... ... . . ... . .. . . .. . 11 
Sendo: 

de sessões legislativas anteriores . ... ... .. ... ..... . . . . . . . .... . . . . . ... .... . 1 
desta sessão legislativa .......... ..... . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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G.4.1. 3 - SECRETARIA DE INFORMAÇÕES 

Devemos ressaltar na Subsecretaria de 
;\ liúi ise, além de suas atividades rotineiras de 
atendimento de pesquisas solicitadas pelos 
Senhores Senadores e pelos vários Setores da 
Casa, Ministérios e outros 6rgãos Públicos, o 
Convênio Senado-FUB, para a conclusão dos 
trabalhos de indexação de textos das normas 
jurídicas brasileiras; 

Na Subsecretaria da Biblioteca , a atuali
zação do Banco de Dados BIBR, com a cata
logação e classificação de 10.000 (dez mil) li
vros que ainda não tinham sido processados, 
a participação de Bibliotecárias no X Congres
so Brasileiro de Biblioteconomia e Documenta
ção, realizado em Curitiba, e no Seminário so
bre Documentação Automatizada, realizado 
em São Paulo; 

No Serviço de Controle de Informações, 
o atendimento de 1.080 usuários e a recupe
ração de 79.681 documentos e a realização de 
Estágio de Aperfeiçoamento em Recuperação 
de Informações a 16 estagiários; 

No Setor de Microfilmagem, o atendimen
to aos funcionários da Universidade de Bra
sília, e às solicitações da Biblioteca Nacional 
com o fornecimento de fotogramas de diversos 
jornais antigos, dentro do programa de per
muta de microfilmes firmado entre o Senado 
Federal e aquele 6rgão. 

a) SERVIÇO DE CONTROLE DE INFOR
MAÇÃO 

Consultas 

Usuários atendidos ..... . . ..... . 1.810 
Documentos recuperados ........ 79.681 

Grupo de Transcrição e Conferência 

Revisão téonica e ortográfica do "DATA 
BASE" NJUR: 

Decretos de 1966, 1967, 1969 e 1978 (no
vembro e dezembro); 

Decretos-leis, Decretos Normativos do DF, 
Decretos Legislativos e Resoluções do Se
nado de 1978 (novembro e dezembro); 
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Leis, Decretos Normativos do DF e Decre
tos-leis de 1967 e 1969: 

Leis ele 1(:)65. 

Revisão téc nica e ortográfica do "DATA 
BASE" DISC: 

Di scursos de 1978 e 1979. 

Estágio de Aperfeiçoamento em Recuperação 
de Informações 

Estagiários treinados ... .. ........... 16 

b) SETOR DE MICROFILMAGEM 

As atividades do setor ficaram adstritas 
ao atendimento , aos funcionários da Universi
dade de Brasília, na elaboração de revisão e 
correção dos trabalhos de reconstituição dos 
Anais do Senado do Império, e ao atendimento 
às solicitações da Biblioteca Nacional em for
necimento de foto gramas de diversos jornais, 
conforme programa de permuta de microfil
mes, firmado entre o Senado e aquela insti
tuição, trabalho esse executado para atender 
o Excelentíssimo Senhor Senador Petrônio 
Portella , quando Presidente do Senado Fe
deral. 

. Tratou-se, ainda, das novas instalações dos 
eqUIpamentos de microfilmagem, do 189 andar 
do anexo I, agora instalados no subsolo do 
anexo 11 , aguardando uma definição da alta di· 
reção da casa, a fim de se dar continuidade 
em caráter prioritário, à microfilmagem do~ 
Anais. 

c) SUBSECRETARIA DE BIBLIOTECA 

1 - Seção de Administração 

Aquisições 
Por compra: 

Livros .... _ ... ... . 2.013 
177 

Por doação: 

1.212 
Folhetos .... . . 

Expediente: 

Livros, folhetos e mapas registrados 
Títulos registrados . . .... _ ...... . 
Livros pesquisados em fichário _ .. . 

887 

4.363 
3.653 
3.186 



Duplicatas referenciadas . . . . ... . 
Duplicatas pesquisadas ..... . ... . 
Duplicatas preparadas para permuta 
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 
Fichas de pessoal .............. . 
Fichas de entidades doadoras/ per-

mutadoras ....... ... ... .... . . 
Fichas diversas .. . ... . .. . .. . 

Encadernação: 

Volumes encadernados ... . ..... . 
Cortes diversos .............. . . . 
Livros dourados ........... . . . . . 
Volumes grampeados . . .. . .. . . . . 
Co nfecção de brochuras .. . . . ... . 

Folhas ai ceadas: 

Volumes furado s . ... ..... . . . .. . . 
Volumes embalados .. .. . . . . . ... . 
Forração de pastas .... ..... . . . . . 
Fichas Furadas ........... .. . .. . 

2 - Seção de Processos Técnicos 

Li vros e Folhetos 
Obras classificadas e catalogadas . . 
Catalogação na fonte para a Gráfica 
Fichas desdobradas por assunto, au-

452 
181 
843 

89 
653 

2 .133 

11.157 
3 .186 

445 
64 

1 

160 
30 

740 
94.000 

490 
233 

255 
4 

15 
10 .000 

9 .373 
16 

tor e título . ....... .. . . .... .. 46.956 
Fichas topográficas . . .. . . . . . .... 10 .326 

Formulários para o PRODASEN: 

Incl usões . . ............... . 
Substituições .. . . . .... . .... . . . . . 
Excl usões ............. . . . . .. . . . 
Pedidos de cópia ... .. .. ...... . . 
Boletins de Comando . . . ... . . . . . 
Etiquetas datil ografadas e coladas 
Car tões de empréstimo . . . . . . ... . 
Fichas de aquisição arquivadas .. . 
Fichas alfabetadas e arquivadas no 

9.373 
1.246 

81 
51 

12 . 372 
16.944 
19.476 
4.349 

catálogo Dicionário .......... . 9.579 
Fichas cortadas e perfuradas ..... 41.282 

3 - Seção de Periódicos 

Títulos novos: 
Por compra ... .. .... .... ... . . ' 
Por doação .. . ................ . 

Fascículos registrados no Kardex : 

Por compra ...... . ......... .. . . 
Por doação ......... . ......... . 
Fascículos carimbados . ...... . . . . 
Volumes encadernados registrados 
Jornais recebidos .. . ...... .. ... . 
Ar tigos de revistas indexados ... . 

35 
50 

5 .415 
3.469 
8. 725 

375 
5 .766 
3 .434 

Formulários para o PRODASEN 

Incl usões: 

Tipo A e F .......... .. ... . . . 
Tipo P ..... . ..... . . . . . .. . . .. . . 
Correções (substituições e exclusões) 
Pedidos de cópia ... . ...... .. .. . 

Fichas do Catálogo íNDICE - BANCO 
DE DADOS 

Alfacetadas e arquivadas . ...... . 
Pareceres arquivados .. .... . .... . 
Volumes do Juris-Classeur atualiza-

dos .... . .... . ........ . ..... . 

Reclamações: 

De assinaturas . ....... . .. .. ... . 
De doações .. .. ..... ..... ..... . 

3 . 566 
115 

1.547 
1.110 

2 .684 
86 

637 

627 
560 

4 - Seção de Referência Bibliográfica 

Referência 

Atend imento aos leitores .... . . .. . 
Cons ultas - Terminal ..... .... . 
Consultas - Recortes Jornais . .. . 
Recortes de jornais ....... . .... . 
Xeroc.ópias . ... .... .. . .... ... . . 
Pesqu isas . . ....... . .......... . . 

Circulação 

Empréstimos . . .... . ......... . . . 
Empréstimos entre Bibliotecas . . . . 
Registro de leitores . . . . ........ . 
Cobrança de livros atrasados . ... . . 
Livros guardados . . . . .... . . .... . 
Bolsos de livros .. . ...... .... ... . 
Papeleta de datas .. . ........ . . . 
Etiquetas ................ .. ... . 

5 - Seção de Reprografia 

4.718 
3 . 251 
1 .564 

22.500 
70.696 

916 

6.880 
142 
102 
377 

21 .727 
7 . 131 
7 . 139 

731 

Xerox - cópias .. . ......... . 
Gravador .................. . 
Mimeógrafo - cópias . .... . .. . 

1. 086 .912 
108 

369.500 

d) SUBSECRETARIA DE ANÁLISE 

Consubstanciou-se integral apoio aos tra
balhos parlamentares, colocando à disposição 
de Suas Excelências subsídios para estudos. 
pesquisas e projetos legislativos. 

Para a rea lização desses objetivos, foram 
executados, durante o ano de 1979, atividades 
diversas cabendo destacar: 

LEGISLAÇÃO FEDERAL E DO DIS
TRITO FEDERAL 

- Análise, indexação, catalogação e 
implantação no computador atra-
vés de terminais .. ... ..... . . . 

- Alteração de documentos, já im
plantados, através de terminais . 

2/6-

Does. 

2.077 

18.799 



Does. 

DISCURSOS DE SENADORES 

- Análise, indexação , catalogação e 
implantação através de terminais 2.316 
Projetos de Lei 
Resoluções 
Decretos Legislativos 
Emendas Constitucionais 

- Formulários indexados, preenchi-
dos e implantados ............ 1.160 

MANUTENÇÃO DO NJUR 

- Análise e catalogação de normas 
em tex to integral .... . ... ... . . 5.474 

A.LTERAÇÃO DA TERMINOLOGIA 
DOS BANCOS DE DADOS 

. BANCO NJUR - Revisão, altera-
ção, pedido de cópias .... .... . 26. 194 

- BANCO DISC - Inclusão, alte-
ração , revisão ................ 940 

MANUTENÇÃO DO THES 

- Alteração , inclusão, exclusão, re-
visão do índice controlado ..... 3.709 

ÓRGÃOS CONVENENTES COM O 
SENADO 

- Cursos de Indexação e Treina
mento aos seguintes: MM - Mi
nistério da Marinha 

EMFA - Estado-Maior das For
ças Armadas 

MAGR (BINAGRI) - Ministério 
da Agricultura 

TFR - Tribunal Federal de Re
cursos 

UnB - Universidade de Brasília 

CONV1!:NIO SENADO - FUB 

Assinado a 19 de julho de 1979 
para a conclusão dos trabalhos 
de indexação de textos das nor
mas jurídicas brasileiras, já ini
ciados em 1978. No período de 
treS meses de vigência do con
vênio, estagiários e profissionais 

contratados executaram, sob a 
supervisão da Subsecretaria de 
Análise: 

Criação de 32 novos descritores 
para o Banco de Dados THES .. 

Indexação e catalogação de de
cretos publicados nos anos de 
1959, 1960 e 1961, para o Banco 
de Dados NJUR ... . ... ..... . . 

Extração de VIDES de decretos 
publicados nos anos referidos .. 

- Revisão e correção das emendas 
dos decretos indexados e catalo-
gados ........ .............. . 

PESQUISAS 

- Efetuadas ... . ...... . . . . ..... . 

CÓPIAS XEROX 

- Executadas .. . .............. . 

ADMINISTRAÇÃO DA SUBSECRE-
TARIA 

- Ofícios expedidos 

- Ofícios recebidos 

PESSOAL 

- Documentos trabalhados referen
tes a: 

Boletins de freqüência 

Sessões extraordinárias 

Comunicações de enfermidades 
de servidores 

Requisições e fornecimentos de 
materiais de expediente 

Elaboração, manuseio e arquivamen
tos de fichas de assuntos de ofí
cios, Atos do Presidente, Atos e 
Atas da Comissão Diretora 

Providências para manutenção do 
espaço físico ocupado pela Sub
secretaria 

Protocolo e arquivamento em geral 

Does. 

32 

3 .438 

756 

3.478 

16.077 

70.651 

130 

28 

Total . ................. ... . .. .. 6.279 
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G. 4.1. 4 - SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS 

Obras publicadas 

"Revista de Informação Legislativa" n9 
60 (330 páginas). 

"Revista de Informação Legislativa" n9 
61 (330 páginas). 

"Revista de Informação Legislativa" n9 
62 (326 páginas). 

"índice da Revista de Informação Legis
lativa" (n."s 1 a 60) - (220 páginas). 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil" - 4~ edição (330 páginas). 

" Constituição da República Federativa do 
Brasil - Quadro Comparativo" - 3~ edição 
(348 páginas). 

"Lei Orgânica da Magistratura Nacional" 
- (154 páginas). 

No Prelo 

"Revista de Informação Legislativa" n9 
63 (feita a lê revisão tipográfica) . 

"Revista de Informação Legislativa" 
n964. 

"Inquilinato" (feita a 18 revisão tipográ
fica). 

"Código Penal". 

"Segurança Nacional". 

"Lei Orgânica da Magistratura Nacional" 
(2<' edição). 

"Consolidação das Leis do Trabalho -
Quadro Comparativo" (Anteprojeto e legisla
ção vigente). 

Em elaboração 

"Constituição da República Federativa do 
Brasil" - (5~ edição). 

"Revista de Informação Legislativa" 
n9 65. 

"Reforma Administrativa" (3ê edição). 

"Direito Financeiro" (3a edição). 

"Código do Menor" 

Divulgação 

Distribuição do índice da Revista de In
formação Legislativa (n.os 1 a 60). 

Distribuição de catálogos. 

Distribuição de circulares para assinatu
ra da Revista de Informação Legislativa. 

Publicidade gratuita nos Diários Oficiais 
da União, Diários Oficiais dos Estados e em 
suplementos e colunas especializadas de alguns 
JornaIs. 

Exposição de publicações no 39 Seminá
rio sobre Publicações Oficiais Brasileiras 
(Curitiba - julho). 

Participação na Reunião de Editores de 
Revistas da Area de Ciências Sociais (Forta
leza - novembro). 

Remessa de publicações para exposição 
na V Feira Chl Livro da Universidade Federal 
do Piauí (Teresina - abril). 

Expedição 

Considerando o incentivo à comercializa
ção, o custo de impressão, a elevação da tarifa 
postal e problemas gerais de expedição, foi 
feita uma seleção rigorosa das doações de 
publicações, com uma reformulação total do 
cadastro e a distribuição de circulares aos an
tigos destinatários cancelados. 

Foi incentivada a inscrição de bibliotecas 
públicas para o recebimento da Revista de 
Informação Legislativa e fixada a rede de bi
bliotecas depositárias de todas as publicações 
da Subsecretaria, divulgada na Revista, a par
tIr do n9 62. 

Total de publicações expedidas para o 
Brasil e para o exterior: 30.199. 

Vendas 

A distribuição, no mês de setembro de 
circular para assinatura da Revista de I~for-
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mação Legislativa ocasionou, até 28-11-79, o 
seguinte resultado: 

Assinatura (n.os 62 a 65) - já pagas: 108. 

Assinatura (para recebimento pelo reem
bolso postal): 148. 

Livrarias: foi cancelada a venda por con
signação a livrarias localizadas em outras ci
dades, considerando a impossibilidade de con
trole de estoque e cobrança. 

A venda, através dessas livrarias, proces
sou-se, apenas, pelo sistema de conta-firme. 

A comercialização das publicações efe
tuou-se: 

- no posto de vendas (229 andar do 
Anexo I). 

- pelo sistema de reembolso postal. 

- com recebimento de cheques e vales 
postais. 

- através de livrarias cadastradas, por 
conta-firme. 

- através de livraria cadastrada, em 
Brasília, por consignação. 

Total arrecadado: Cr$ 525.520,00 (qui
nhentos e vinte e cinco mil , quinhentos e vin
te cruzeiros), (até 28-11-79). 

Correspondência (não computada remes
sa de catálogos, publicações, circulares e car
tões de agradecimento ou oferta): 

Ofícios e cartas expedidas .. .... 312 
Comunicações internas . ...... . .. 66 
Memorandos . ......... . .. .... .. 50 
Correspondência recebida interna 110 
Correspond(\ncia recebida de Bi-

hlio~cas .... ... ...... . . .. .. . 139 

. Correspondência recebida externa 687 
(*) N,io computadas encomendas de publicações 
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G.4.1. 5 - SUBSECRETARIA DE ASSISnNCIA MÉDICA E SOCIAL 

a) Serviço Médico 

Atividades desenvolvidas pelo Serviço Médico e seus órgãos - Seção de Enfermagem 

e Seção de Assistência Social - quadros anexos com discriminações: 

Atendimentos Ambulatoriais - quadro 01 22.436 

Seção de Enfermagem - quadro 02 18.456 

Fisioterapia - quadro 03 - 8.017 

Consultórios Odontológicos - quadro 04 - 6.280 
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ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

CLíNICA MÉDICA 
Dr. Juarez Abdulmassih 92 65 149 120 125 91 28 61 731 
Eletrocardiograma 32 15 79 23 12 06 08 10 185 
Dr. Evilásio Veloso 58 205 183 145 123 84 230 227 199 148 1 .602 
Dr. José Farani 18 08 26 18 02 25 28 32 23 180 
Dr. Luiz de Gonzaga N. Guimarâes 94 104 108 89 119 151 129 120 165 97 1.176 
Pequena Cirurgia 06 11 04 35 29 37 10 12 16 10 170 
Dr. Arnaldo Enéas S. Ferraz 78 192 184 153 102 107 190 183 222 150 1.561 
Dl'. Francisco M. Dias da Cruz 82 108 141 167 138 118 114 205 228 98 1.399 
Dl'. Edgelson José T. Coelho 91 141 89 91 129 69 212 822 
Pequena Cirurgia 07 10 14 37 08 04 05 85 
Dr. Renato Camargo Viscardi 40 55 58 75 124 29 84 103 96 88 35 787 
Dr. J osé Francisco Cupertino 31 21 57 128 72 82 159 44 80 103 777 
PEDIATRIA 
Dr. Eduardo L. M. Mariz 56 72 70 86 95 76 16 471 
Ora. Lygia Maria P . Guerra 42 58 65 103 123 73 135 119 75 87 880 
Dr. Licio de Almeida Castro 80 102 243 193 98 155 96 210 138 66 148 1 .529 
Dr. José Silverio Assunçâo 95 186 133 155 136 153 229 218 249 168 1.722 
OFTALMOLOGIA 
Dr. Roberto Bassit L. da Costa 56 88 170 125 100 144 69 175 229 152 101 1.409 
Dr. Francisco Paulo de Meneses 78 163 241 
ENDOCRINOLOGIA 
Dr. Vicente de Paula de S. Lopes 73 101 75 110 80 19 120 87 44 709 
ORTOPEDIA 
Dr. Paulilio A. C . L. Castelo Branco 28 37 21 89 151 78 32 194 189 190 165 1.174 
GINECOLOGIA 
Dr. Lourival Ribeiro de Carvalho 89 179 154 95 142 53 137 170 181 121 1.321 
Dr. Rildo de Assis Araujo 82 127 76 108 150 39 145 136 138 110 1.112 
OTORRTNO 
Dr. Roberto Salerno 64 40 208 202 174 144 76 220 156 90 167 1.541 
PSIQUIATRIA 
Dr. Humberto H.S. Mello 30 40 40 32 91 22 31 31 32 38 387 
NEUROLOGIA 
Dr. Arnoldo Veloso da Costa 18 22 34 60 108 36 122 65 465 
TOTAL 703 1. 041 2.513 2.280 2.396 2.294 1. 541 2.957 2.366 2.369 1.976 22.436 

Total Geral de atendimentos no período de janeiro a novembro de 1979 - 22.436 



CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 

Jan F.v Mar Abr Mai Jun Jul Ago S.t Out Nov Total 

Adaptics 40 43 103 30 141 56 36 136 118 68 40 811 
Amálgamas 30 23 65 101 90 42 03 133 98 25 63 673 
Alveoctomias 10 14 13 08 15 10 02 05 14 06 97 
Aplicações de Fluor 12 06 10 20 01 05 08 62 
Capeamentos 04 13 20 06 11 31 32 10 127 
Cimentações 02 12 05 10 04 05 01 01 40 
Cirurgias 12 05 05 05 03 01 01 32 
Consultas 18 22 37 30 30 28 10 13 10 12 28 238 
Curativos 20 25 55 40 70 29 09 89 58 03 50 448 
Exames Clínicos 10 20 10 24 30 31 14 58 197 
Extrações 21 23 53 57 74 41 25 125 108 67 42 626 
Forramentos 50 63 88 92 168 57 17 217 158 58 85 1.053 
Obturações 04 03 16 02 03 01 04 33 
Preparos de Cavidades 48 58 106 80 120 65 12 200 169 44 92 994 
Polimentos 09 10 10 10 20 05 21 22 107 
Porcelana 10 20 14 12 09 14 79 
Profilaxia 05 05 10 08 08 06 05 09 56 
Pulpectomia 05 05 05 10 07 02 34 
Radiografias 20 14 15 19 29 36 03 103 75 40 36 410 
Restaurações 06 04 10 21 02 04 10 08 08 73 
Tartaractomia 04 02 12 11 12 13 05 15 12 02 02 90 

TOTAL 286 304 642 528 845 434 197 1.154 947 373 570 6 .280 

Total Geral de Atendimentos no período de janeiro a novembro de 1979 - 6 .280 



1) Seção de Assistência Social 

Psicologia Clínica: 

Seções psicoterápicas 

Visitas domiciliares e/ ou escolares .. .... .. . .. . . . . . .. ... . ......... ... ....... . 

Laudos psicológicos . . ........... . .. .. ......... . .. . . . .. . ........... . ... .. . . 

Adaptações de testes com finalidades terapêuticas ............................ . 

Adaptação de programa de psicomotricidade com finalidade terapêutica: 

659 

8 

2 

1 

Subprogramas elaborados ........ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Exercícios elaborados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

Psicologia organizacional: 

Exames de seleção para o Senado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 

Exames de seleção para o PRODASEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

Casos de orientação vocacional . ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Entrevistas realizadas ..... ........ .... ... .. ..................... . ........ . 948 

Testes aplicados, corrigidos e avaliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .787 

Serviço Social: 

Casos atendidos 182 

Entrevistas realizadas ...... . .... . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 

Visitas domiciliares e a instituições .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Encaminhamentos .. . .... . ............. .. .......... . . . . ..... . ...... . ... . .. 139 

Relatório ao Chefe do Serviço Médico .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Proieto Cebolinha: 

Assistência psicopedagógica a uma média diária de 41 crianças. 

Reuniões com pais .. . . . ........ . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Orientação individual aos pais .. ... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

Grupos de estudo .. . .. . ......... . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Encaminhamentos ao pediatra ... . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Entrevistas com Senadores ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Entrevistas com diretores da casa ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Reuniões da Equipe Técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Entrevistas com pais para levantamento da demanda para ingresso no Projeto . . . . . 56 

Outras atividades: 

Reuniões de estudo (equipe interdisciplinar). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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ENFERMAGEM 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Qut Nov Total 

Atendimento Domiciliar 34 30 94 56 203 82 100 82 114 293 86 1.174 

Atendimento Plantão Noturno 207 237 338 400 269 365 174 207 326 207 233 2.963 

Aplicação de Injeções IM 200 328 519 480 609 512 208 431 446 454 226 4.413 

Aplicações de Injeções EV 87 56 152 130 146 129 78 134 112 155 53 1 .232 

Aplicações de Injeções SC 29 26 51 34 42 37 27 66 52 39 19 422 

Curativos 93 80 192 180 174 156 111 195 118 222 95 1.616 

Medicamentos Via Oral 264 262 521 394 452 536 257 450 392 410 246 4.184 

Nebulizações 89 113 229 253 226 188 134 126 101 145 63 1.667 

Pequenas Cirurgias 02 03 21 22 20 27 06 15 12 12 06 146 

Testes de Gravidez 30 30 25 51 26 31 29 30 34 22 10 318 

VACINAS 

Anatox Tetânica 24 30 31 38 24 36 30 33 36 27 12 321 

TOTAL 1.059 1.195 2.173 2.038 2.191 2.099 1.154 1 .769 1.743 1.986 1.049 18.456 

Total Geral de Atendimentos no Período de Janeiro a Novembro de 1979 - 18.456 



FISIOTERAPIA 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Total 

Exercício Ativo 11 18 25 20 35 21 130 

Exercício Passivo 11 18 25 20 21 95 

Forno Bier 13 21 60 31 113 132 52 98 114 77 57 768 

Infravermelho 16 23 79 116 106 139 109 81 72 48 47 836 

Luvas de Parafina 12 28 72 65 55 40 60 19 44 395 

Massagem 19 61 122 120 145 152 127 299 227 132 90 1.494 

Microondas 28 08 25 25 30 43 45 47 37 21 309 

Ondas Curtas 80 104 258 198 296 199 204 296 301 243 297 2.476 

Tração Cervical 19 13 51 45 46 61 69 87 111 31 35 568 

Traçã) Lombar 14 10 53 32 35 42 23 61 41 26 70 407 

Ultra-som 15 13 49 44 59 85 78 35 51 56 54 539 

TOTAL 204 265 697 661 938 968 717 1.083 1.059 669 757 8.017 

Total Geral de Atendimentos no Período de Janeiro a Novembro de 1979 - 8 .017 



b) Serviço de laboratório de diagnóstico 

I - Atividades Médico-Assistenciais 

1 - Atendimentos ambulatoriais: 

a) Consultas .... . .. . .. . .... . . 3.018 

b) Eletrocardiogramas em re-
pouso . ....... . . .. .. . ..... 1.338 

c) Eletrocardiogramas dinâmicos 96 

d) Radiografias .. ..... . .. ... . 9 

e) Fonocardiografia . ... . .... . 

f) Teste de avaliação de saúde 
(documentos médicos comple-
tos, com todas as informações 
anamnésticas, de e x a m e s 
complementares, diagnósticos, 
programas terapêuticos etc. , 
de funcionários e Senadores) 

TI - Atividade Médico-Científica 

1 

26 

1 - Participação no XXXV Congresso 
Brasileiro de Cardiologia, realizado na Capi
tal da República, como componente da Mesa 
sobre "Anti-arritmicos". 

2 - Implantação do SIM (Sistema de In
formações Médicas), usando o computador do 
PRODASEN. 

O equipamento médico do Serviço de La
boratório de Diagnósticos, adquirido em 1972, 
foi tecnicamente recuperado por autorização 
da Egrégia Comissão Diretora em oficinas es
pecializadas. Novos aparelhos capazes de com
pletar a investigação cardiológica, como eco
cardiógrafo e polígrafo para realização de 
análise simultânea de eventos do ciclo car
díaco, deverão ser adquiridos pelo Serviço de 
Laboratório de Diagnósticos, a fim de que a 
Su bsecretaria de Assistência Médica se encon
tre devidamente preparada para o melhor 
atendimento possível aos Excelentíssimos Se
nhores Senadores, funcionários e seus de
pendentes. 

c) Seção de Administração 

A Seção de Administração executou suas 
funções peculiares conforme discrição abaixo: 

Ofícios remetidos aos diversos órgãos 380 

Aposentadorias de funcionários oriun-
das das Chefias do Serviço Médico e 

Serviço de Laboratório de Diagnós-
ticos . .. . . ... . . . . . ........... . . . 

Solicitações de pagamento ao Sr. Di-
retor-Geral .. ........ .... ...... . 

Requisição de material do Almoxari
fado da Subsecretaria de Patrimônio 

Pedidos de aquisição de material enca
minhados à Subsecretaria de Patri-
mônio .... . .................. . . 

Processos Informados e Restituídos . . 

Boletim 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 motivos de doença, recebidas por 

7 

56 

130 

34 
25 

22 

22 

50 

60 

17 

23 

esta Subsecretaria .. . ... ......... 251 

Atestados Médicos Diversos . ..... . . . 378 

Solicitações de compra de medicamen-
tos não existente em nossa farmácia, 
recebidas . . ... . . .. . . . .. .. ...... . 466 

Pacientes encaminhados para exames 
complementares: 

Exames radiológicos .......... . ... . 1. 095 

Exan~e.s em laboratório de patologia e 
analIses . . .... . . . . . ... . . ... .... . 

Exames de eletroencefalograma 

Cabe, ainda, ressaltar: 

2 .329 
139 

- o disciplinamento dos convênios cele
brados com Laboratórios e serviços de Raio X 
e Farmácias que fornecem medicamentos não 
existentes em nosso estoque; 

- a liberação, pela Comissão Diretora, 
dos médicos que manifestaram o desejo de 
participar de Congressos das mais diversas 
especialidades médicas; 

- a autorização, da Comissão Diretora, 
para que dois médicos pudessem fazer está
gio no exterior e freqüentar curso a nível de 
pós-graduação em oftalmologia, respectiva
mente. 

- 287-



G.4. l. 6 - SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS 

a) GABINETE DO DIRETOR 

Ofícios recebidos .. . . . .. ......... . . 
Ofícios expedidos ............ . . .. . . 
Memorandos recebidos ...... ... . . . . 
Memorandos expedidos .. . ........ . . 
Informações diversas recebidas ..... . 
Informações diversas expedidas ..... . 

b) SERVIÇO DE TRANSPORTES 

1 - Seção de Administração 

Expedientes expedidos 

Ofícios . . . . ... ........ .. ...... .. . . 
Encaminhamentos . ... . .. . . .. . . . .. . 

Memorandos ..................... . 
Prestações de contas .... . .. . ... . .. . 
Comunicação - acidentes . . ....... . 
Comunicação - simples . .. ....... . . 
Boletim de freqüência quinzenal (CLT 

e Estatutários) ......... . . .... . . . 
Mapas de cont. viatura ....... .. . .. . 
Diversos ... .... ........ . . . ..... . . 
Expedientes recebidos 
Ofícios ..... .. ....... .. . .. . . ..... . 
Memorandos . . ..... ....... .. . . ... . 
Diversos ..... .. . . .. . ... ... . . . .. .. . 
Setor de Emplacamento de Veículos: 
Emplacamentos de carros oficiais . .. . 
Emplacamentos de carros particulares 
Levantamento pericial ... .. .. . ..... . 
Renovação de Seguro .. .... . ..... _ . 
Registro de acidente de carros ..... . 
Renovação de CNH - Senadores ... . 
Renovação de CNH - Diretores .... . 
Renovação de CNH - Servidores ... . 
Mudanças de placas oficiais ....... . 
Transferências carros particulares dos 

Senhores Senadores . .. ... .... . . . 
Transferência carros particulares dos 

servidores . .. .... .... . . .. ... . .. . 
Carros de Plantão (Dodge Dart) 
Autoridades atendidas . ......... ... . 

Delegação de Parlamentares da Ro
mênia 

Delegação de Parlamentares da Indo
nésia 

365 
1 .353 

118 
61 
52 
78 

52 
284 

3 
251 

27 
13 

21 
313 

32 

22 
4 

19 

127 
206 
27 
98 
27 

1 
16 

168 
134 

27 

107 

53 
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CPI do Amazonas 
359 Congresso de Cardiologia 
Fórum da ABI 
Delegação de Parlamentares da Ale

manha - RDA 
Simpósio - Senador Gilvan Rocha 

Veículos a serem alienados - 52 
Opala, modo 72 . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Dodge, mod o 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dodge, modo 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Dodge, modo 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Veículos adquiridos - 67 
Dodge Dart, modo 79 ...... . ..... . . 67 

2 - Seção de Manutenção 

Serviços executados em carros de mo
tor a gasolina: 

Carros lavados na máquina automática 16.590 
Carros submetidos a troca de óleo . . . 500 
Carros submetidos a lubrificação e la-

vagem geral ... . .... .. ....... . . 323 
Carros trocaram filtro de óleo . . ... . 114 
Carros trocaram filtro de ar . . . . . . . . 21 
Serviços executados em carros de mo-
tor Diesel: 
Ônibus lavados na máquina automá-

tica . . . ............. . ... . .. ... l.471 
Ônibus submetidos à geral com troca 

de óleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Ônibus trocaram filtro de ar . . . . . . . . 9 
Ônibus trocaram filtro de óleo . . . . . . 5 
Supervisão de manutenção e conser-
vação mecãnica: 
Lanternagem ...... . . . . .. . . ... . . . 35 
Pinturas .. . ..... . ... . .. .. .... . .. 35 
Polimento ...... .... . . . . . . . ... . . . 11 
Reforma geral . . ............. .. . . 4 
Regulagens de motor . . . . . . . . . . . . . . 218 
Trocas de velas e platinados ....... 76 
Revisões de carburadores e limpeza . 78 
Regulagens de freio . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Regulagens de freio com troca de 

lonas ......................... 89 
Revisão de direção ... . . . . . . . . . . . . . 33 
Balanceamento de rodas . . . . . . . . . . . 348 



Alinhamentos de direção com suspen-
são e troca de bandejas . .. . . .... . 

Pinos esféricos ............ .. . . _ .. 
Amortecedores de rodas . . . .. ..... . 
Troca de embreagem ... ..... . . . .. . 
Reparos em caixa de mudanças .... . 
Descargas completas .. . .. .. .. .... . 
Revisão parte elétrica ..... .... .. . . 
Reparos no motor de partida . ... .. . 
Reparos de bomba d'água, caixa de 

câmbio, freio e motor (ônibus) .... 
Serviço com tapeçaria, vedação de 

água, vidros e portas .. ... . ..... . 
Recolocação de pneus . .... .. . ... . 
Câmaras de ar .... . ..... . . . ... . . . 
Pneus consertados .. . .. .. ...... . . . 
Baterias novas ........ ...... . ... . . 
Discos de freio dianteiro (Dodge) ' " 
Retificados tambores de freio (Dodge) 
Retifi cados tambores de freio (Vera-

neio) . . ..... .. ........... ... . . . 
Retificados tambores de freio (ônibus) 
Coletores do alternador retificados . . 
Retificados coletores do induzido do 

motor de partida .. ... . ........ . 
Buchas do motor de partida ... ... . 
Buchas de bronze do pedal de embrea-

gem . . . . .. ...... ...... ....... . 
Buchas da coluna de direção ..... . . 
Plantio de árvores: 
Pés de cambuí . . ... .... ......... . 
Pé de pinheiro caribe ... .... ..... . 

3 - Seção de Almoxarifado 

Mapas demonstrativos de entradas e 
saídas de peças e materiais ..... . 

Mapas demonstrativos de consumo de 
com bustíve is dos veículos . . . . . .. .. . 
Requisições internas . . . ..... ... .. . 
Requisições externas .... ..... . ... . 
Veículos abastecidos .. . ......... . . 

c) SERVIÇO DE SEGURANÇA 

Esquemas de Segurança: 

96 
21 
34 
20 

7 
16 
77 
18 

14 

27 

141 
163 
25 
36 
18 

10 
8 

27 

11 
21 

28 
17 

30 
1 

10 

28 
1. 961 

410 
22.330 

Ela borados com a finalidade de dar se
gurança às autoridades e pessoas ilustres, 
quando da realização de Sessões Solenes, vi
sitas oficiais, etc. 

Data Solenidade 
19-03 ·79 - Sessão Solene de Abertura dos 

Trabalhos da Primeira Sessão Le
gislativa da 9(1 Legislatura; 

15-03-79 Solenidades de Posse dos Exce
lentíssimos Senhores Presidente 
e Vice-Presidente eleitos da Re
pública Federativa do Brasil; 

16-10-79 - Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Francisco 
Morales-Bermudez Cerruti, Presi
dente da República do Peru . 

Ocorrências 

Foram registradas, até a presente data , 
526 (quinhentas e vinte e seis) ocorrências de 
rotina. 

Expedientes 

Ofícios 

Expedidos 
Recebidos 

Memorandos 

Expedidos 
Recebidos 

Infrações de Trânsito 

18 
13 

175 
3 

Foram verificadas, registradas e enca
minhadas ao DETRAN-DF, para processamen
to, 224 (duzentas e vinte e quatro) infrações de 
trânsi to ocorridas nos próprios do Senado Fe
deral. 

Processos 

Foram informados por este Serviço 4 (qua
tro) processos. 

Investigações e Sindicâncias 

Sobre o desaparecimento do telefone da 
mesa da recepcionista da Biblioteca, ramal 
551; 

Sobre o desaparecimento de uma máqui
na de furar elétrica, de propriedade da firma 
Standard Elétrica SI A; 

Sobre uma das cadeiras da Barbearia, que 
teve as ferragens do assento totalmente que
bradas. 

Outros Trabalhos 

Convocações especiais: 

Exposição de quadros do pintor pernam
bucano "Jessé", no Salão Negro, promovida 
pela Sra. Neuza Gibson, no período de 18 a 
22 de junho; 

Reunião do Diretório Nacional do MDB, 
no aud itório do Anexo H-B, dia 27 de junho; 

Exposição de quadros promovida pelo 
pintor Félix Alexandre Avilez Barremechca , 
no Salão Negro, no período de 23 a 30 de 
junho; 

Solenidade de formatura dos alunos do 
Curso de Administração da UPIS, no auditó
rio do Anexo H-B, dia 14 de julho; 

Reunião da Bancada do MDB no Sena
do Federal e da Câmara dos Deputados, no 
auditório do Anexo H-B, dia 9 de agosto ; 

Reuniões da Comissão Mista do Con
gresso Nacional incumbida de estudo c pare
cer sobre o Projeto de Lei n9 14/79-CN (Anis
tia), dias 15 e 16 de agosto ; 

Exposição de quadros da pintora Nilde 
l3alzi Campos, no período de 13 a 30 de 
agosto; 
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Sessões destinadas a discussão e votação 
d8 Projeto de Anistia, dias 21 e 22 de agosto; 

Reunião da Comissão de Educação e Cul
tura, com a presença do Professor José Car
los de Almeida Azevedo, Reitor da Universi
dade de Brasília, dia 23 de agosto; 

Vi sita do Presidente da República de 
Zâmbia ; 

Lançamento do livro intitulado "Projeto 
Educação", no Salão Nobre, dia 23 de agosto; 

Rea lização de um concerto da Orquestra 
Sinfônica Brasileira e do Coral da Universi
dade Gama Filho, em frente ao Congresso 
Nacional, dia 7 de setembro ; 

Reunião da Comissão de Orçamento , com 
o obje tivo de apreciar os pareceres referen
tes aos vários itens do PLN 25, de 1979, que 
"estim a a Receita e fixa a Despesa da União 
para o exercício financeiro de 1980", dias 17 
c 18 de outubro; 

Noite de autógrafos do lançamento do li
vro de autoria de Ana Maria Mendonça, dia 
17 de outubro; 

Simpósio sobre Política Nacional de Saú
de, de 9 a 11 de outubro ; 

Simpósio dos Servidores Públicos Civis 
do Distrito Federal, dias 24 a 26 de outubro; 

Convenção Nacional do MDB, dias 3 e 4 
de novembro. 

Foram designados Agentes de Segurança 
para assistência, diuturnamente, no CTI do 
Hospital dos Servidores da União, quando ali 
se encontravam enfermos os Senadores Luiz 
Cavalcante e Helvídio Nunes e os ex-Senado
r es Dirceu Arcoverde e João Bosco. 

Foram designados Agentes de Segurança 
para a Residência Oficial do Presidente do Se
nado Federal e para as Residências Oficiais dos 
Senhores Senadores (SQS 309, Blocos C, D e 
G), por ocasião da greve dos vigilantes encar
regados do policiamento . 

d) SERVIÇO DE PORTARIA 

1) Seção de Administração 

Expediente: 

Ofícios 
Comunicações . .. . . . ... . .. .. _ . 
Memorandos . . . . . . . . . . . ..... . 
Boletins ... . ..... .... ... .. .. . 
Ordens de Serviço .... . .. .... . 

157 
34 
11 

192 
32 

2) Seção de Distribuição e Registro 

Material recebido e distribuído aos Gabi
netes, Secretarias, Subsecretarias e Direto
rias . 

Diários Oficiais: 

DO (parte I) . .. . . _ . . . ........ . 
DO (parte lI) . . ...... .. ... . .. . 
DJ .. ....... ... ... ..... . ... . 
DCN (seção I) . .. ... ... . . .. .. . 
DCN (seção lI) . .. . ... . ... . ... . 
DCN (sessão conjunta) .. ..... . 
Sup. DO (parte I) . ... .... .. .. . 
Sup . DCN (seção lI) .... ... . . . 
Sup. DCN (sessão conjunta) 

Correspondência Expedida: 

Protocolo externo 

Cartas .... . . . .. . . ... .. .. . . . . 
Ofícios ....... . ..... ..... ... . 
Diversos ....... . .. . . . . . ... . . . 

Protocolo interno 

Cartas . . ...... . .. . . ...... . . . 
Ofícios . .. . . . ... .. . ...... . . . . 
Diversos . ...... . .... . . ...... . 

Transporte aéreo 

Malotes .... . .. . . . .. ... . . .. . . 
Cartas .. . ..... . . . ... .. . .. . . . 
Volumes . . .. ....... . .. .. . . . . 

Encaminhados à Imprensa Nacio
nal 

Impressos . ..... ........... . . 

Correspondência à Empresa de 
Correios e Telégrafos 

Telegramas . . . .. .......... . . . 
Cartas .. ..... . .. .. .. .. . ... . . 
Volumes . .. . ... . . ... . . .. . . . . 

J ornais 

Jornal do Brasil . . . . . . . . . .... . 
O Globo . .. . . ... . . .......... . 
O Estado de S. Paulo ..... . . . . . 
Folha de S. Paulo ........... . 
O Estado de Minas .. . .... . . .. . 
Ultima Hora ....... . . .. . . . . . . 
Jornal da Tarde ... . ... .... .. . 
Correio Braziliense ....... .. . . 
Tribuna da Imprensa ... .. .... . 
O Dia . .. .. . ..... ..... .... . . . 
O Popular . ..... ...... ..... . . 
Folha de Goiaz ...... . . .. ... . . 
Correio do Povo .. . . . . . .. .. .. . 
Cinco de Março .. . .......... . 
Gazeta Mercantil ..... .. ... .. . . 
José .... . . . .... . . . ... . . .... . 
Tribuna da Bahia .... . ... . .. . . 

40.841 
40.841 
40 .841 
41. 950 
76 .100 
35.100 

300 
3 .600 

300 

698 
296 
890 

1.052 
1.029 
5 .494 

524 
3 .604 
1 .130 

78 

1 .433 
3.557 

42 .205 

24.030 
27 .147 
22 .745 
19 .548 

1.058 
3.029 
1 .808 
9 .523 
3 .098 

346 
410 
531 
827 
126 

1 .962 

Tarde da Bahia .. .... . . . . .. . . . 

59 
721 
980 
804 
370 
310 
261 
219 
326 

Zero Hora ........ . . . ... . . . . . 
Tribuna do Ceará .. . . . . . .... . 
Gazeta de AJagoas ....... . ... . 
O Povo (CE) ... ......... .... . 
Jornal do Commercio (RJ) ... .. . 
Jornal do Commercio (PE) .... . . 
J ornai de Brasília . . . . . ...... . 2.358 
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Correio da Bahia 
Diário de Natal 

Revistas: 

Manchete .. .. . . .. . ...... .. . . 
Veja ....... .. .. . ........... . 
Isto É ... ......... .. .. . ..... . 
Visão . .. . ...... .. . . . . . . .... . 
Amiga ...... . .... . ... . ... . . . 
Pasquim . ... ....... ... ... ... . 
Movimento .... .. . . . .. .... . . . 
Sétimo Céu ..... . ..... . . .. .. . 
Capricho ... .. ... . .... . . . ... . 
Fatos & Fotos ... . .. . .. . .... . . 
Status .......... . .. . . . . . . . . . . 
Homem .. . .... . . . . . .... .. . . . 
Ele & Ela ....... .... . . . .. . .. . 
Lui .... ........ ... .... ... .. . 
Casa e Jardim .. . ...... . .... . . 
Cláudia . ............. . . . ... . 
Cláudia Casa .. ... . ... . . . ... . 
Mais .......... . . ... .. . ..... . 
Desfile .. . .. . . . .. . .. . ... . . . . . 
Vogue .... . ... ... ... . . .. . . . . 
Nova ..... . . . .. . . . ......... . 
Burda ............ .. ..... . . . . 
Time ..... . . . . . . .. .. ..... . . . 

3) Seção de Audiências 

Audiências marcadas: 

SENADOR 

Adalberto Sena 
Jorge Kalume 
José Guiomard 

Eunice Michiles 
Evandro Carreira 
Raimundo Parente 

Aloysio Chaves 
Gabriel Hermes 
Jarbas Passarinho 

Alexandre Costa 
Henrique de La Rocque 
José Sarney 

Alberto Silva 
Bernardino Viana 
Helvídio Nunes 

Almir Pinto 
José Lins 
Mauro Benevides 

Agenor Maria 
Dinarte Mariz 
J essé Freire 

Cunha Lima 
Humberto Lucena 
Milton Cabral 

Aderbal Jurema 
Marcos Freire 
Nilo Coelho 

ESTADO 

AC 
AC 
AC 

AM 
AM 
AM 

PA 
PA 
PA 

MA 
MA 
MA 

PI 
PI 
PI 

CE 
CE 
CE 

RN 
RN 
RN 

PB 
PB 
PB 

PE 
PE 
PE 

838 
227 

1.273 
372 
182 
104 
82 
54 
67 
26 
29 

213 
12 
12 
19 
12 
11 
13 
13 
15 
14 
12 
15 
15 
39 

NQ 
110 

55 
57 

21 
63 
43 
50 
60 

108 
194 
81 

162 

50 
47 
60 
44 
46 
99 

162 
155 

60 

57 
50 
86 

59 
174 
75 

SENAIJOH 

Arnon de Mello 
Luiz Cavalcante 
Teotônio Vilela 

Gilvan Rocha 
Lourival Baptista 
Passos Porto 

Jutahy Magalhães 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 

Dirceu Cardoso 
João Calmon 
Moacyr Dalla 

Amaral Peixoto 
Hugo Ramos 
Nelson Carneiro 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Murilo Badaró 
Tancredo Neves 

Amaral Furlan 
Franco Montoro 
Orestes Quércia 

Benedito Ferreira 
Henrique Santillo 
Lázaro Barboza 

Benedito Canelas 
Gastão Müller 
Vicente Vuolo 

Mendes Canale 
Pedro Pedrossian 
Saldanha Derzi 

Affonso Camargo 
José Richa 
Leite Chaves 

Evelásio Vieira 
Jai son Barreto 
Lenoir Vargas 

Paulo Brossard 
Pedro Simon 
Tarso Dutra 

ESTADO 

AL 
AL 
AL 

SE 
SE 
SE 

BA 
BA 
BA 

ES 
ES 
ES 

RJ 
RJ 
RJ 
RJ 

MG 
MG 
MG 

SP 
SP 
SP 

GO 
GO 
GO 

MT 
MT 
MT 

MS 
MS 
MS 

PR 
PR 
PR 

SC 
SC 
SC 

RS 
RS 
RS 

4) Setor de Limpeza 

]'\ '.' 

68 
81 
85 
51 
52 
53 

53 
52 

139 
112 
87 
48 

48 
64 

160 
158 

113 
76 
65 
50 

145 
55 
74 
45 
58 
56 
82 
54 
47 
39 
65 
32 
51 
57 
51 
45 
47 

119 
90 
59 

O Setor de Limpeza supervisionou os tra
balhos executados pela firma Exótika -
Pai-sagismo Ltda., que presta serviços de ma
nutenção e conservação dos jardins do Edifí
cio Principal e Anexos I e lI, pela firma Con
federal SI A Comércio e Indústria, que presta 
serviços de limpeza e conservação no Prédio 
Principal e Anexos I e lI, coordenando, ainda, 
Do trabalhos realizados nas salas de café dos 
Senhores Senadores e dos servidores do Se
r.ado. 

Matém, ainda, o setor controle na confec· 
ção de chaves, aberturas de portas e mesas de 
r.1Odo geral em todas as dependências da Casa . 
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Foram expedidos e recebidos pelo setor: 

Ofícios expedidos . .............. 214 
Ofícios recebidos .......... .. .. . 378 
Memorandos recebidos ... . ...... 33 

5) Administração da SQS 309 

Elevadores SÜR 
Firma responsável pela manutenção e re

posição de peças; 

Confederal 
Firma que auxilia no serviço de limpeza 

(ios três edifícios e é responsável pela vigilân
cia dos mesmos; 

SERBRÁS 
Firma responsável pela manutenção e re

posição de peças dos aparelhos eletrodomésti-

cos (máquina de lavar, fogão , forno, geladei
r::, aparelho de ar condicionado). 

O corpo de funcionários desta Adminis· 
tração é responsável pelos serviços de: 

- pedreiro, 
- bombeiro, 
- eletricista e 
- limpeza, 

sendo que o serviço de pintura é realizado pela 
Empresa de Pinturas Ypiranga. 

Foram dados prosseguimento à colocação 
de tapetes, troca de cortinas e colocação de 
aparelhos de ar condicionado e foram lavados 
tapetes e cortinas. 

Foram expedidos 563 ofícios e recebidos 
5 memorandos. 
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G .4. 1. 7 - SUBSECRETARIA TÉCNICA DE OPERAÇÕES 

E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA 

a) Seção de Operações 

Gravações ............... . 
Operações de Som ..... ... . 
Sonorização da Casa .... . .. . 
Cobertura de Com. Técnicas 
Diversos (entrevistas, inaugu-

rações, transferências, ceri-
mônias, etc.) . .......... . 

TOTAL GERAL . .. .... . 

b) Seção de Manutenção 

Revisão de Equipamentos 
Concertos-Reparos .. . ... . . . 
Instalações diversas .... . . o • 

TOTAL GERAL .. . .. .. . 

c) Seção de Administração 

Ofícios expedidos ......... . 
Previ sões Orçamentárias ... . 

Contatos com firmas especiali-
zadas ....... . .. .. .. . .. . 

Boletins de freqüência ... o • o 

Comunicacões internas . . . o • 

Pedidos níédicos .. .. ..... . . 
Relatórios .. . ...... .. .. .. . 
Sessões extraordinárias .... . 
Diversas requisições .. . . o • o 

TOTAL GERAL .... o . 

d) Seção de "'Aaterial 

Lançame nlo do Kardex-En-
trada . ..... . .... . ..... . . 

Lançamentos do Kardex-Saída 
Novos Plaqueamentos (ME) .. 
Novas fichas permanentes . . 
Verificações efetuadas nos 

Setores . . .. . ........... . 
Ofícios expedidos ........ . 
Ofícios recebidos . .... . ... . 
Levantamento Geral de Valo-

res ... . . . . . ... . . ..... . . . 

TOTAL GERAL ... o • • • • 

Quanto Horas 

1.234 
393 

1.298 
215 

63 

1.405 
770 

1.777 
340 

108 

3.203 4.400 

2.923 
785 
115 

3.823 

195 
1 

30 
38 

2 
6 
7 

240 
115 

634 

67 
1.302 

32 
68 

115 
19 
10 

12 

1.625 

e) Setor de Desenho 

Instalação de Som ...... .. . 
Detalhes Diversos . . . ... ... . 
Estudos e Projetos ........ . 
Fornecimento de Plantas .. o 

Trabalhos Diversos ..... . . . . 

TOTAL GERAL ....... . 

Principais Serviços Executados: 

31 
28 
10 

200 
53 

322 

- Realização da última fase do projeto 
de instalações eletrônicas do Bloco B, incluin
do distribuição de linhas, acoplamento de sis
temas, ligações e testes de equipamentos e 
demais procedimentos específicos exigidos 
pela técnica eletrônica. 

- Substituição do Sistema de iluminação 
dos Estúdios da Voz do Brasil e adaptação 
tios mesmos ao projeto de acústica. 

- Elaboração de estudos referentes às 
especificações técnicas dos equipamentos des
t.inados a complementar o complexo de áudio 
das Salas de Comissões Técnicas do Bloco B. 

- Realização da fase final do projeto 
para instalação do Sistema de Tradução Si
multânea no Auditório do Bloco B (5 línguas), 
incluindo testes , correções, etc. 

- Instalação e testes finais do Sistema de 
Projeção Cinematográfico (Auditório), com 
opções para 16,35 e 70 mm. 

- Estudos, cálculos e dimensionamento 
referente à elaboração do novo projeto de tu
bulação e pontos de som para as novas ins
talações da Subsecretaria da Biblioteca. 

- Redimensionamento na parte eletrô
nica referente às cargas de amplificadores, etc. 
em função do novo projeto (Biblioteca). 

- Redistribuição de circuitos e reajuste 
de níveis em função do novo projeto (Biblio
teca) . 

- Retirada da fiação antiga e colocação 
de nova rede na área criada para a Subsecre
taria de Biblioteca. 
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- Estudos, cálculos e dimensionamentos 
referente à elaboração do projeto de tubulação 
e pontos de som para as novas instalações da 
Subsecretaria do Arquivo. 

- Retirada da fiação antiga e colocação 
de nova rede, redistribuição de circuito, rea
juste de níveis e cálculos de novas cargas em 
fun ção das novas in stalações da Subsecretaria 
do Arquivo . 

- Elaboração de novo projeto de tubu · 
lação e sistema de sonorização, incluindo plan
tas , cálculos de carga, reajustes de níveis, re
distribuição de circuitos, instalação , passagem 
de fiação, etc. para os gabinetes das Comissões 
Técnicas, Secretaria Legislativa, Ata, etc., num 
total de 9 salas e 27 pontos de som. 

- Elaboração de projeto de tubul ação e 
sistema de som, incluindo cálculos de carga, 
ajuste de níveis e demais procedimentos exi
gidos pela técnica eletrônica, para atender às 
novas in stalações do Posto Médico . 

- Retirada da fiação antiga e colocação 
de nova rede, na área destinada ao novo Posto 
Médico. 

- Elaboração de projeto de sistema de 
intercomunicação entre a Recepção e Gabi
netes Médicos, incluindo desenhos, cálculos, 
ajustes de níveis, etc. 

- Sistema de presença de Médicos (qua
dro visual). 

- Estudos, cálculos e análises técnicas 
referentes à elaboração de projeto de Tubula
ção e Sistema de Som, para o Anexo em cons
trução. (Bloco A/4.) 

- Especificações técnicas completas para 
aquisição dos equipamentos eletrônicos desti
nados à instalação na obra em andamento. 
(Bloco A/4.) 

Além destas iniciativas, a SSTEL, em fun
ção das obras em realização, elaborou , ainda, 
os seguintes projetos: 

- Projeto de so norização do edifício em 
construção, prevendo pontos de som em todas 
as Comissões Técnicas e Gabinetes, possibili
tando o recebimento do som dos Plenários da 
Câmara dos Deputados, Senado Federal e Co
municações de Avisos Internos. 

- Projeto para instalação de Circuito Fe
chado de TV (Sistema de Alarme e Segurança), 
incl uindo cálculos necessários e especificações 
técni cas do equipamento. 

- Projeto completo para instalação de 14 
Comissões Técnicas, incluindo sistema de sono
rização local, microfones para cada 2 parla
mentares, sistema de gravação imediata, li· 
nhas para fornecimento de som a estações de 
rádio e gravações locais para dar suporte às 
Subsecretarias de Taquigrafia e Divulgação. 

- Projeto de tubulação e especificações 
técnicas para instalação de um sistema de 
horário eletrônico que atenda às necessidades 
de precisão exigidas pelos serviços da Casa . 

A SSTEL apresentou, ainda, minucioso 
relatório sobre as necessidades de remode
lação do Sistema de Som do Plenário da Casa, 
incluindo especificações técnicas do equipa
mento a ser adquirido . 
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Ofícios recebidos 

Ofícios expedidos 

Circulares recebidas 

G.4.2 - VICE-DIRETORIA LEGISLATIVA 

64 

78 

8 

Publicações diversas ....... .... . .. . . 

Jornais recebidos . ... . ............. . 

Pareceres diversos ..... . . . .. .. . . . . . . 

36 

156 

28 

Comunicações diversas ..... . . . . . .... 218 Páginas datilografadas . . . . . . . . . . . . . . . 670 
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VI - O CONGRESSO NACIONAL REUNIDO 



-------- -- - -----

A - POSSE DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De acordo com o disposto no art. 76 da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, tomaram posse, no dia 15 de março de 
1979, perante o Congresso Nacional, os Senho
res General-de-Exército JOÃO BAPTISTA DE 
OLIVEIRA FIGUEIREDO e o Doutor ANTO
NIO AURELIANO CHAVES DE MENDONÇA, 
nos cargos de Presidente e Vice-Presidente da 
República, respectivamente. 

A sessão teve início às 10 horas, sob a 
Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, 
Presidente do Senado Federal, integrando a 
Mesa os Senhores Deputados Homero Santos, 
na qualidade de Presidente da Câmara dos 
Deputados; Ministro Antônio Neder, Presiden
te do Supremo Tribunal Federal; Senadores 
Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Lourival 
Baptista e Gastão Müller, Secretários da Mesa 
do Senado Federal. 

Após a prestação do compromisso consti
tucional pelos empossandos foi lido e assinado 
o seguinte termo: 

"Às dez horas do dia quinze de março 
do ano de mil novecentos e setenta e nove, 
perante o Congresso Nacional, reunido em 
sessão conjunta de suas duas Casa, no 
Plenário da Câmara dos Deputados, na 
cidade de Brasília, Capital da República 
Federativa do Brasil, sob a direção da 
Mesa do Senado Federal, constituída dos 
Srs. Senadores Luiz Viana, Presidente; 
Alexandre Costa. Primeiro-Secretário; Ga
briel Hermes, Segundo-Secretário; Louri
val Baptista, Terceiro-Secretário e Gastão 
Müller, Quarto-Secretário, compareceram 
os Srs. General-de-Exército João Baptista 
de Oliveira Figueiredo e Dr. Antônio 

Aureliano Chaves de Mendonça e, nos ter
mos do caput do artigo setenta e seis e 
parágrafo primeiro do artigo setenta e se
te da Constituição Federal , foram solene
mente empossados nos cargos, respectiva
mente, de Presidente e Vice-Presidente da 
República, para os quais foram eleitos, 
pelo Colégio Eleitoral, no dia quinze de 
outubro do ano anterior, de acordo com o 
disposto na Lei Complementar número 
quinze, de treze de agosto de mil novecen
tos e setenta e três, alterada pelo Decreto
lei número mil quinhentos e trinta e nove, 
de quatorze de abril de mil novecentos e 
setenta e sete, para o período compreen
dido entre quinze de março de mil nove
centos e setenta e nove e igual data do 
ano de mil novecentos e oitenta e cinco. 
O primeiro proferiu, na forma do caput 
do artigo setenta e seis, in fine, da Cons
tituição, o seguinte compromisso: "Pro
meto manter, defender e cumprir a Cons
tituição, observar as leis, promover o bem 
geral e sustentar a união, a integridade e 
a independência do Brasil"; em seguida, o 
segundo, de acordo com o disposto no 
parágrafo primeiro do artigo setenta e 
sete da Constituição, prestou o mesmo 
compromisso. E, de conformidade com o 
artigo sessenta e cinco do Regimento Co
mum do Congresso Nacional, lavrou-se 
o presente termo, que é assinado pelos 
empossados e pelos membros da Mesa." 
À sessão estiveram presentes, além de 

outras altas autoridades civis, militares, ecle
siásticas e diplomáticas, os Senhores Alfredo 
Stroessner e David Padilha Araucívia, Presi
dentes do Paraguai e da Bolívia e inúmeras 
Missões Especias dos Países amigos. 

- 301-



B - SESSÕES REALIZADAS 

Realizaram-se 309 sessões conjuntas, sendo 302 para tratar de matéria legislativa e 7 
solenes. 

As sessões solenes foram as seguintes: 

Data 

1'?-03-79 

15-03-79 

30-08-79 

10-10-79 

16-10-79 

14-11-79 

20-11-79 

Finalidade 

Instalação da 1? Sessão Legislativa da 9? Legislatura. 

Destinada a dar posse aos Senhores Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica. 

Destinada a recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
de Zâmbia, Kenneth David Kaunda. 

Destinada a Promulgação da Emenda Constitucional n<? 13, que altera o 
art. 36 da Constituição Federal. 

Destinada a recepcionar o Excelentíssimo Senhor Francisco Morales Ber· 
mudez Cerruti, Presidente da República do Peru. 

Destinada a comemorar o transcurso do nonagésimo aniversário da Procla
mação da República. 

Destinada a homenagear o Cientista Carlos Chagas, pelo transcurso do 
primeiro centenário do seu nascimento. 
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c - COMISSÕES MISTAS 

Nesta sessão legislativa foram constituídas 167 Comissões Mistas, sendo: 

Para exame de Propostas de Emenda à Constituição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Para exame de Projetos de Lei . . ... . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

Para relatar Vetos Presidenciais .... ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Para exame de Decretos-leis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

Para exame de Propostas de Delegação Legislativa ..... . .. ........................ 6 

Para exame do III PND ..... . ..... . .. . .. ..... . . . . ....... . . .............. . ...... 1 
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D - MATÉRIA LEGISLATIVA 

D. l PROPOSTAS DE EMEN DA A CONSTITUiÇÃO 

Autor 

03/77 Dep. Genival 
Tourinho 

04/77 Dep. Octávio 
Torrecilla 

07/ 77 Dep. Ubaldo 
Corrêa 

15/78 Dep. Murilo 
Badaró 

16/78 Dep. Fernando 
Gama 

17/78 Dep. Hélio 
Campos 

18/ 78 Dep. Henrique 
Brito 

19/78 Seno Nelson 
Carneiro 

20/78 Seno Benjamim 
Farah 

21/78 Dep. Antônio 
Annibelli 

22/78 Seno Nelson 
Carneiro 

23/78 Seno Nelson 
Carneiro 

24/78 Dep. Navarro 
Vieira 

25/78 Seno Nelson 
Carneiro 

a) DA SESSÃO LEGISLATIVA ANTERIOR 

Ementa 

Dá nova redação à alínea c do art. 197 
da CJIlstituição Fed,eral. 

Altera a redação do § 2<1 do art. 147 da 
Constituição Federal, para o fim de per
mitir o alistamento eleitoral aos policiais 
militares. 

Suprime o parágrafo único do art. 152, o 
inciso V do art. 35 e dá nova redação ao 
S d o do art. 35 da Constituição Federal. 

Acrescenta artigo às Disposições Transitó
rias da Constituição Federal. 

Altera a redação do art. 74 da Constituição 
da República Federativa do Brasil. 
Modifi ~a a redação do caput do art. 36 da 
Constituição Federal. 

Altera o art. 184 da Constituição. 

Modifica a redação do inciso IV do art. 21 
da Constituição. 
f. ltera o § 8(l do art. 153 da Constituição. 

Acrescenta § 2<1 ao art. 98 da Constituição. 

Revoga o art. 110 da Constituição Federal, 
para o fim de r estabelecer a competência 
da Justiça do Trabalho relativamente aos 
julgamentos de litígios entre trabalhadores 
e a União e suas autarquias ou empresas 
públicas federais . 

Resultado 

Arquivada por falta 
de complementação 
de assinaturas 

Arquivada por falta 
de complementação 
de assinaturas 

Arquivada por falta 
de complementação 
de assinaturas 

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 
Prejudicada por 
decurso de prazo 
Prejudica-da por 
decurso de prazo 

Altera a redação dos arts. 101, 102 e do Prejudica-da por 
inciso XIX do art. 165 da Constituição Fe- decurso de prazo 
dera!. 

Aitera a redação do ar t. 15, § 1<1, alínea a, Prejudicada por 
da Constituição Federal. decurso de prazo 

Cancela disposições e acrescenta expressão Prejudicada por 
aos arts. 43, 57 e 44, respectivamente, da decurso de prazo 
Constituição Federal. 

- 307 -



26/78 

27/78 

28/78 

Autor 

Seno Nelson 
Carneiro 
Dep. Antônio 
Morimoto 
Dep. Antônio 
Morimoto 

29/78 Dep. Antônio 
Morimoto 

30/78 Dep. Antônio 
Morimoto 

31/78 Dep. Antônio 
Morimoto 

32/78 Dep. Antônio 
Morimoto 

33/ 78 Dep. Antônio 
Morimoto 

34/78 Seno Franco 
Montoro 

N" Autor 

01/79 Seno Mauro 
Benevides 

02/79 Seno Itamar 
Franco 

03/ 79 Dep. Benjamim 
Farah 

04/79 Dep. Alvaro 
Dias 

05/79 Dep. Airton 
Sandoval 

Ementa 

Altera a redação do inciso IV do art. 99 da 
Constituição Federal. 
Altera a redação do § 39 do art. 19 da Cons
tituição da República Federativa do Brasil. 
Acrescenta parágrafos ao art. 39 e altera 
a redação do caput do art. 99 e dos pará
grafos do art. 17 da Constituição da Repú
blica Federativa do Brasil. 
Acrescenta os itens VIII e IX e, passando 
o atual parágrafo único a ser o § 19, o § 29 
ao art. 124, altera a redação dos arts. 124, 
e seu parágrafo único, e 132; e acrescenta 
o parágrafo único ao art. 140 da Constitui
ção da República Federativa do Brasil. 
Altera o caput e o § 19 do art. 177 da Cons
tituição da República Federativa do Brasil. 
Altera a redação do § 49 e acrescenta o 
§ 69 ao art. 18 e o § 39 ao art. 25; e altera 
a redação do art. 26 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
Altera a redação do art. 205 da Constitui
ção. 
Altera a redação dos §§ 29, 39 e 49 e acres
centa o § 59 ao art. 39; altera a redação do 
caput e do § 19 e acrescenta os § § 49 e 59 
ao art. 41 da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 
Altera a redação do § 29 do art. 13 e o 
art. 41 da Constituição Federal, e inclui o 
art. 211 e seus parágrafos no Ato das Dis
posições Gerais e Transitórias. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Restabelece a eleição direta para Prefeito 
e Vice-Prefeito das Capitais dos Estados. 
Altera o § 19 do art. 17; o item III do arti
go 42, suprimindo-se o item V do mesmo 
artigo e renumerando-se os seus itens se
guintes, da Constituição Federal. 
Altera a redação do item III e do parágrafo 
único do art. 101 ; da alínea do item I, e do 
item lI, do art. 102, da Constituição Fe
deral. 

Resultado 

Rejeitada 

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 
Prejudicada por 
decurso de prazo 

Rejeitada 

Resultado 

Prejudicada por 
decurso de prazo 
Prejudicada por 
decurso de prazo 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Dispõe sobre a aposentadoria dos Professo- Prejudicada por 
res sob os regimes estatutário e da Consoli- decurso de prazo 
dação das Leis do Trabalho aos vinte e cin-
co anos de serviço , acrescentando parágra-
fo ao art. 101 e alínea ao art. 165 do texto 
constitucional. 
Restabelece eleições diretas, reduz manda- Retirada pelo autor 
tos dos atuais Presidente e Vice-Presidente 
da República e dos Senadores indiretos 
eleitos em 1978; restabelece o mandato de 
4 anos para Presidente e Vice-Presidente 
da República, bem como para os Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores a serem eleitos 
em 1980. 
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NI? Autor 

06/79 Dep. Albérico 
Cordeiro 

07/ 79 Dep. Lidovino 
Fanton 

08/79 Dep. Castejon 
Branco 

09/ 79 Seno Lázaro 
Barboza 

10/79 Dep. Lygia 
Lessa Bastos 

11/79 Dep. Antônio 
Zacharias 

12/79 Dep. Edson 
Vidigal 

13/79 Dep. Eloy 
Lenzi 

14/79 Dep. Juarez 
Batista 

15/79 Dep. Pacheco 
Chaves 

16/79 Seno Gastão 
Müller 

17/79 Seno Nelson 
Carneiro 

18/79 Seno Henrique 
Santillo 

19/79 Dep. Juarez 
Batista 

20/79 Dep. Alencar 
Furtado 

21/79 Dep. Joel 
Ferreira 

22/79 Seno Orestes 
Quércia 

23/79 Seno Benedito 
Ferreira 

24/79 Seno Orestes 
Quércia 

25/79 Seno Orestes 
Quércia 

Ementa Resultado 

Dá nova redação ao § 19 do art. 17 e supri- Prejudicada por 
me o item V do art. 42 da Constituição Fe- d'ecurso de prazo 
dera!. 

Altera a redação do art. 14 e de seu pa
rágrafo único da Constituição Federal. 

Acrescenta parágrafos ao art. 209 da Cons
tituição Federal. 
Revoga o § 19 do art. 15 da Constituição. 

Altera o § 29 do art. 102 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre os proventos da 
inatividade. 

Revoga o § 19 do art. 15 e acrescenta artigo 
ao Título V da Constituição Federa!. 

Altera a competência exclusiva do Presi
dente da República. 

Altera o item I do art. 15 e revoga o art. 209 
da Constituição Federal. 
Determina que os mandatos dos Prefeitos, 
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos em 1980 
sejam de quatro anos. 

Elimina a coincidência de mandatos munici
pais, federais e estaduais. 

Dá nova redação ao § 19, letra a, do art. 15 
da Constituição Federal. 

Altera a redação do § 19 do art. 102 da 
Constituição Federal. 

Altera dispositivos da Constituição referen
tes aos Territórios e ao Distrito Federal. 

Dá nova redação ao inciso I do § 29 e su
prime o § 39 do art. 152 da Constituição 
Federal. 

Dá nova redação ao art. 51, § 39, e ao arti
go 55, § 19, da Constituição Federal, dis
pondo sobre a rejeição, por decurso de pra
zo, de projetos de iniciativa do Presidente 
da República e sobre a competência do 
Congresso Nacional para emendar decretos
leis. 

Altera a redação dos arts. 101 e 102 da 
Constituição Federal. 
Revoga o inciso II do art. 55, que permite 
ao Presidente da República expedir decre
tos-leis sobre finanças públicas, inclusive 
normas tributárias. 
Altera o art. 36 da Constituição Federal. 

Revoga as alíneas e e f do art. 30, da 
vigente Constituição Federal. 

Atribui ao Congresso Nacional competên
cia para a concessão de funcionamento de 
emissoras de rádio e televisão, aditando in
ciso ao art. 44. 
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Prejudicada por 
decurso de prazo 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Devolvida ao autor 

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 

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 
Prejudicada por 
decurso de prazo 

Emenda Constitucional 
n9 13/79 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Prejudicada por 
decurso de prazo 



N9 Autor 

26/79 Dep. Edson 
Vidigal 

27/ 79 Dep. Jorge 
Arbage 

28/79 Dep. Iram 
Saraiva 

29/79 Dep. Airton 
Sandoval 

30/79 Dep. Epitácio 
Cafeteira 

31/79 Dep. Carlos 
Bezerra 

32/ 79 Dep. Antônio 
Carlos 

33/79 Dep. Evandro 
Ayres de Moura 

34 / 79 Dep. Cantídio 
Sampaio 

35/ 79 Dep. Octávio 
Torrecilla 

36/79 Dep. Ruy Côdo 

37/79 Dep. Edson 
Lobão 

38/79 Dep. Carlos 
Santos 

39/ 79 Dep. Carlos 
Bezerra 

40/ 79 Dep. Manoel 
Gonçalves 

41/79 Dep. Jayro 
Maltoni 

42/79 Dep. Airton 
Sandoval 

43/79 Seno Orestes 
Quércia 

44/ 79 Seno Franco 
Montoro 

45/79 Dep. Adhemar 
de Barros Filho 

( 0) Aguardando leitura 

Ementa 

Dispõe sobre a censura a diversões e espe
táculos públicos. 
Institui a Justiça Agrária. 

Dá nova redação ao § 29 do art. 15 da Cons
tituição Federal. 
Al tera as redações dos arts. 23 , 25 e 26 da 
Constituição. 
Modifica os ai'ls. 30, 32, 35, 47, 48, 51 , 55, 
~'l e 81 da Constit tiição Federal. 
Generaliza a inviolabilidade dos Deputados 
e Senadores, introduzindo alterações no 
2rt. 32. 
Acrescenta dispositivo transitório que esta
belece eleição direta para Governador do 
Mato Grosso do Sul. 
Fixa os números de Vereadores para as ca
pitais dos Estados, admitindo o máximo de 
trinta e seis. 
AI tera a redação do § 29 do art. 147 da 
Constituição. 
Altera a redação do § 29 do art. 147 da 
Constituição Federal, para o fim de permi
tir o alistamento eleitoral aos policiais mi
litares. 
Dá pova redação ao art. 15, § 39, alínea f 
e § ,r!, e altera a redação do § 19 do art. 177 
da Constituição Federal. 
Dá nova redação ao § 2 do art. 13 da Cons
tituição Federal. 
A.crescenta dispositivo aos arts. 43 e 57 da 
COf'~tituição . 

Acrescenta § 59 ao art. 168 da Constituição 
Federal. 
Acrescenta parágrafo único ao art. 172 da 
Constituição Federal. 

Resultado 

Prejudicada por 
decurso de prazo 
Prejudicada por 
decurso de prazo 
Prejudicada por 
decurso de prazo 
Prejudica,da por 
decurso de prazo 
Rejeitada 

Declarada prej udicada 
em virtude da 
rejeição da PEC/ 30/79 
Prejudicada por 
decurso de prazo 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Assegura aos trabalhadores que o valor dos (*) 
proventos das aposentadorias e das pensões 
nunca será inferior ao salário mínimo re
gional. 
Restabelece eleições diretas para todos os Em tramitação (*"') 
nív !:;is e dispõe sobre a coincidência de 
mandatos. 
Restabelece as eleições diretas para Sena- Em tramitação (**) 
dores, Governadores e Vice-Governadores 
de Estado, e Presidente e Vice-Presidentes 
da República. 
Devolve ao povo direito de eleger direta- Em tramitação (**) 
mente o Presidente da República, os Gover-
nadores dos Estados, os Senadores e os Pre-
feitos. 
Altera os arts. 13 e 41 da Constituição Fe- Em tramitação (**) 
deral. 

(00) Em tl amitação conjun ta com a PEC/37/79 
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D.2 -- PROJETOS DE LEI 

Mensagem 
Ementa N9 N9 

01179 

02/79 

03/79 

04/79 

05/79 

06/79 

07/79 

08/79 

09/79 

10/79 

11/79 

12/79 

017/79 Concede pensã:> especial a Gab,iel Francisco da Silva, 
e dá outras providências. 

040/79 Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o Decreto
lei n<! 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras 
providências. 

041/ 79 A1tera a composição do Tribunal Regional do Tra
balho da 2~ Região, cria cargos, e dá outras provi
dências. 

044/79 Dispõe sobre a criação, na Presidência da República, 
da Secretaria de Comunicação Social, altera disposi
tivos do Decreto-lei n<! 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
C' dá outras providências. 

046/79 Cria a Auditoria da 12~ Circunscrição Judiciária Mili
tar, e dá outras providências. 

047/79 Cria o Fundo Especial de Formação de Pessoal -
FUNFORPE. 

051/ 79 Dispõe sobre as relações entre o corpo discente e a ins
tituição de ensino superior, e dá outras providências. 

052/79 Altera o artigo 21, e seus parágrafos, do Decreto-lei 
n<! 411, de 8 de janeiro de 1969, e dá outras provi
dências. 

053/79 Cria cargos em comissão no Ministério Público Federal, 
e dá outras providências. 

054/79 Dispõe sobre a contratação de pessoal, pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
para realizar coleta de dados. 

055/79 Dispõe sobre a inscrição de médicos, cirurgiões-den
tistas e farmacêuticos militares em Conselhos Regio
nais de Medicina, Odontologia e Farmácia, e dá outras 
providências. 

056/ 79 Autoriza a permuta do terreno que menciona, por imó
vel localizado na cidade de Quito, República do 
Equador. 
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Resultado 

À Sanção 
Lei n<! 6.632, 
de 28-4-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.634, 
de 2-5-79 

À Sanção 
Lei n<! 6 .635, 
de 2-5-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.650, 
de 23-5-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.653, 
de 305-79 

À Sanção 
Lei n<! 6 .661, 
de 21-6-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.680, 
de 16-8-79 

À Sanção 
Lei n<! 6 . 669, 
de 4-7-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.672, 
de 5-7-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.666, 
de 3-7-79 

À Sanção 
Lei n<! 6 . 681, 
de 16-8-79 

À Sanção 
Lei n<! 6.663, 
de 25-6-79 



Mensagem 
Ementa Resultado N9 N9 

13/79 058/79 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação A Sanção 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em obe- Lei n'? 6 .674, 
diência ao disposto no art. 39, da Lei Complementar de 5-7-79 
n '? 31, de 11 de outubro de 1977. 

14/79 059/79 Concede anistia e dá outras providências. A Sanção 
Lei n'? 6 .683, 
de 28-8-79 

15/79 062/79 Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Joa- A Sanção 
quim Nabuco e dá outras providências. Lei n'? 6 .687, 

de 17-9-79 

16/79 065/79 Estende aos inativos as alterações de estrutura sala- A Sanção 
rial efetuadas pelo artigo 4'? do Decreto-lei n'? 1.660, Lei n'? 6.691, 
de 24 de janeiro de 1979. de 1<?-10-79 

17/ 79 069/ 79 Autoriza a doação, pela Superintendência do Desen- A Sanção 
volvimento da Amazônia - SUDAM, de área de ter- Lei n'? 6 .694, 
reno que menciona, situada no Município de Marabá, de 3-10-79 
no Estado do Pará, e dá outras providências. 

18/79 070/79 Autoriza a doação, pela Superintendência do Desenvol- A Sanção 
vimento da Amazônia - SUDAM, de área de terreno Lei n'? 6.692, 
que menciona, situada no Município de Marabá, no de 1 '?-10-79 
Estado do Pará, e dá outras providências. 

19/79 071/79 Dispõe sobre a constituição, no Territôrio Federal de A Sanção 
Roraima, da Companhia de Desenvolvimento de Ro- Lei n'? 6.693, 
raima - CODESAIMA, e dá outras providências. de 3-10-79 

20/79 073/ 79 Dispõe sobre o reajuste do aluguel nas locações resi- A Sanção 
denciais, e dá outras providências. Lei n'? 6.698, 

de 15-10-79 

21/79 075/79 Equipara, no tocante à previdência social urbana, os A Sanção 
ministros de confissão religiosa e os membros de con- Lei n'? 6.696, 
gregação ou ordem religiosa aos trabalhadores autô- de 8-10-79 
nomos e dá outras providências . 

22/79 076/79 Dispõe sobre receitas do Fundo do Exército. A Sanção 
Lei n'? 6.695, 
de 810-79 

23/ 79 079/79 Dispõe sobre o direito às vantagens do art. 184 da Lei A Sanção 
n9 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Fun- Lei n9 6.701, 
cionários Públicos Civis da União). de 24-10-79 

24/79 080/79 Permite aposentadoria voluntária, com proventos pro- A San,ção 
porcionais ao tempo de serviço, nas condições que in- Lei Complementar 
dica, e dá outras providências. (Complementar) n'? 36, de 31-10-79 

25/79 082/79 Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o A Sanção 
Exercício Financeiro de 1980. Lei n'? 6.730, 

de 3-12-79 

26/ 79 085/79 Dispõe sobre a correção automática dos salários, mo- A Sanção 
ldifica a política salarial e dá outras providências. Lei n9 6.708, 

de 30-10-79 

27/79 086/ 79 Estende aos funcionários aposentados da Administra- A Sanção 
ção Direta e das Autarquias Federais as vantagens fi- Lei n9 6.703, 
nanceiras decorrentes da aplicação do Plano de Classi- de 26-10-79 
ficação de Cargos, instituído pela Lei n'? 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, e dá outras providências. 
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Mensagem 
Ementa N9 N9 

28 / 79 

29/ 79 

30/79 

31/79 

32/79 

33/79 

34/ 79 

35/79 

36/79 

37/79 

38/79 

39/79 

40/79 

41/79 

42/79 

088/79 Dispõe sobre o Seguro de Crédito à Exportação e dá 
outras providências. 

090/79 Autoriza modalidade de concurso de prognósticos da 
Loteria Federal regida pelo Decreto-lei n'! 204, de 27 
de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

091/79 Altera disposições da Lei n'! 5.887, de 31 de maio 
de 1973, referentes à 3greg:lção dJ Dip!omata. 

092/79 Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores 
e distribuidores de veículos automotores de via ter-
restre. 

094/79 Autoriza a alienação, pela Superintendência do De-
senvolvimento da Amazônia (SUDAM), de bens imó-
veis de sua propriedade, localizados na área de expan-
são urbana da cidade de Marabá, no Estado do Pará, 
e dá outras providências. 

097/79 Dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Fe· 
deral e dos Territórios. 

098/79 Dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fundações 
instituídas ou mantidas pela União. 

100/ 79 Altera a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(Complementar). 

101/79 Altera a redação do art. 180 da Lei n'! 1.711, de 
28 de outubro de 1952, e dá outras providências. 

103/79 Regula o art. 152 da Constituição, com a redação que 
lhe deu a Emenda Constitucional n'! 11, de 1978, altera 
dispositivos da Lei n'! 5.682, de 21 de julho de 1971 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos), e do Decreto-lei 
n'! 1 . 541 , de 14 de abril de 1977 (Lei das Sublegendas), 
e dá outras providências. 

105/ 79 Altera o disposto nos arts. 49 e 50 da Lei n'! 4.504, de 
30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e dá 
outras providências. 

106/79 Dispõe sobre a matrícula e o registro de imóveis rurais, 
e dá outras providências. 

107/79 Cria a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aero
náutica e dá outras providências. 

108/79 Modifica disposições da Lei n'! 5 .108, de 21 de setem
bro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

109/79 Reduz a exigência de documentação aos pretendentes 
à aquisição de unidades habitacionais pelo Sistema Fi
nanceiro de Habitação, nos financiamentos de valor 
igualou inferior a 1 . 000 Unidades Padrão de Capital 
(UPC). 
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Resultado 

À Sanção 
Lei n'! 6.704, 
de 26·10-79 

À Sanção 
Lei n'! 6.7l7, 
de 12-11-79 

À Sanção 
Lei n '! 6. 7l6, 
de 12-11-79 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 729, 
de 28-11-79 

À Sanção 
Lei n'! 6.722, 
de 19-11-79 

À Sanção 
Lei n'! 6 .750, 
de 10-12-79 
com veto parcial 

À Sarç·ão 
Lei n'! 6.733, 
de 4-12-79 

Lei Complementar 
n'! 37 , de 13-11-79 

A Sanção 
Lei n'! 6.732, 
de 4-12-79 

À San.ção 
Lei n'! 6. 7iJ 'l , 
de 20-12-',,) 
com vetú parcial 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 746, 
de 10-12-79 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 739. 
de 5-12-79 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 7l5, 
de 12-11-79 

À Sanção 
Lei n9 6 .731, 
de 4-12-79 

À Sanção 
Lei n<'> 6.748, 
de 10-12-79 



Mensagem 
Ementa Nc.> Nc.> 

43/79 

44/ 79 

45/79 

110/79 Dispõe sobre a criação da COALBRA - Coque e Ál
cool da Madeira S. A., e dá outras providências. 

111/ 79 Dispõe sobre declaração de utilidade pública e dá ou
tras providências correlatas. 

112/79 Autoriza os Governos dos Territórios Federais do Ama
pá, de Rondônia e de Roraima, a constituir um Fundo 
de Financiamento para Água e Esgotos de cada Terri
tório, a contrair empréstimos com Agente Financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), e dá outras 
providências. 
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Resultado 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 768, 
d€ 20-12-;\1 
com veto parcial 

Em tramitaçilc 

À Sanção 
Lei n'! 6 . 758, 
de 17-12·79 



Mensagem 
N9 N9 

01/ 79 002179 

02/79 003/79 

03179 004/ 79 

04/ 79 006/ 79 

05/ 79 009179 

06/79 010/79 

07/ 79 011/ 79 

08/79 005/79 

09/ 79 013179 

10/79 014/ 79 

0.3 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.642, de 7 de de
zembro de 1978, que "altera a legislação do Imposto 
de Renda das pessoas físicas". 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.643, de 7 de de
zembro de 1978, que "prorroga prazos previstos na 
legislação do Imposto de Renda". 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.644, de 11 de de
zembro de 1978, que "prorroga o prazo de vigência de 
que trata o art. 5'? do Decreto-lei n'? 1.106, de 16 de 
junho de 1970". 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1 . 646, de 18 de de
zembro de 1978, que "estende até 31 de dezembro de 
1979, o prazo estabelecido no § 2'? do art. I'? do De
creto-lei n'? 1. 592, de 21 de dezembro de 1977". 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.649, de 19 de de
zembro de 1978, que "dispõe sobre a criação de car
gos no Tribunal de Contas da União e dá outras pro
vià.ências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.650, de 19 de de
zemb:o de 1978, que "restringe a aplicação do art. 2'? 
da Lei n'? 4.729, de 14 de julho de 1965, e do art. 18, 
§ 2':>, do Decreto-lei nl? 157, de 10 de fevereiro de 
1967". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.651, de 21 de de
zembro de 1978, que "aumenta os limites do Decreto
lei nl? 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, alterados 
pelos Decretos-leis números 1.460, de 22 de abril de 
1976 e 1.562, de 19 de julho de 1977 e dá outras pro
vidências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1. 645, de 11 de de
zembro de 1978, que "dispõe sobre a cobrança da Dí
vida Ativa da União, e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1 .653, de 27 de de
zembro de 1978, que "prorroga o prazo de aplicação 
d)s incentivos fiscais criados pelo art. 41? do Decreto
lei nl? 880, de 18 de setembro de 1969, dilatado por 
força do Decreto-lei nl? 1.345, de 19 de setembro de 
1974, e dá outras providências'. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.654, de 29 de de
zembro de 1978, que "altera o Decreto-lei nl? 1 .598, 
de 26 de dezembro de 1977". 

- 315 -

Resultado 

Decreto Legislativo 
nl? 3/79 

Decreto Legislativo 
nl? 4/ 79 

Decreto Legislativo 
nl? 5179 

Decreto Legislativo 
nl? 6/79 

Decreto Legislativo 
nl? 9/79 

Decreto Legislativo 
nl? 11179 

Decreto Legislativo 
nl? 12/79 

Decreto Legislativo 
nl? 7/ 79 

Decreto Legislativo 
n'?17179 

Decreto Legislativo 
n'? 13/ 79 



Mensagem 
NC? NC? 

11/79 008/ 79 

12/ 79 012/79 

13/ 79 015/79 

14/79 100/ 79 

15/79 001/ 79 

16/79 020/ 79 

17/ 79 019/79 

18/ 79 016/79 

19/79 022/79 

20/ 79 018/79 

21/79 021/79 

22/79 025/ 79 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1 .648, de 18 de de
zembro de 1978, que "altera a legislação do Imposto 
sobre a Renda das pessoas jurídicas, e dá outras pro
vidências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1.652, de 22 de de
zembro de 1978, que "altera, para o exercício de 1979, 
a distribuição do produto da arrecadação dos impostos 
que menciona". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1.655, de 9 de ja
neiro de 1979, que "dispõe sobre a guarda e a liqui
dação dos comprovantes do recolhimento restituível 
decorrente do consumo de óleo combustível, instituído 
pelo Decreto-lei nl! 1. 520, de 17 de janeiro de 1977" . 

. \prova o texto do Decreto-lei nl! 1.640, de 20 de no
vembro de 1978, que "acrescenta parágrafo ao art. 61! 
da Lei nl! 4.947, de 6 de abril de 1966, e dá outras 
proviàê'1cias" . 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1 .641 , de 7 de de
zembro de 1978, que "altera a legislação do Imposto 
de Renda das pessoas físicas". 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.659, de 24 de ja
neiro de 1979, que "fixa o valor do soldo base do cál
culo da remuneração dos militares". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1.658, de 24 de 
janeiro de 1979, que "extingue o estímulo fiscal de 
que trata o art. 1<) do Decreto-lei nl! 491 , de 5 de mar
ço de 1969". 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .656, de 10 de ja
neiro de 1979, que "prorroga o prazo estabelecido no 
art. l I! do Decreto-lei nl! 1. 577, de 10 de outubro de 
1977, que dispõe sobre a concessão de isenção do 
Imposto de Imp :;rtação e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados, nos casos que especifica". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1.661, de 25 de ja
neiro de 1979, que "estabelece alterações no regime 
de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Ex
portação, e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1.657, de 23 de 
janeiro de 1979, que "altera os limites de que tratam 
os Decretos-leis nQs 1. 358, de 12 de novembro de 1974; 
1. 431, de 5 de dezembro de 1975; 1. 491, de lI! de 
dezembro de 1976 e 1. 596, de 22 de dezembro de 
1977". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1 .660 , de 24 de ja
neiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e salários 
dos servidores civis do Poder Executivo, dos Membros 
da Magistratura e do Tribunal de Contas da União, e 
dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl! 1 .664, de 13 de fe
veiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários 
e proventos dos Servidores das Secretarias do Tribunal 
Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, 
e dá outras providências". 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n1!8/ 79 

Decreto Legislativo 
n1!15/79 

Decreto Legislativo 
n9 14/79 

Decreto Legislativo 
n1!1 / 79 

Decreto Legislativo 
n9 2/79 

Decreto Legislativo 
nl! 19/ 79 

Decreto Legislativo 
uI! 20/79 

Decreto Legislativo 
nl! 16/ 79 

Decreto Legislativo 
nl! 24/ 79 

Decreto Legislativo 
119 18/79 

Decreto Legislativo 
nl! 21/79 

Decreto Legislativo 
nl! 30/ 79 



Mensagem 
Nr,> Nr,> 

'23/79 024/79 

24/ 79 026/79 

25/79 028/ 79 

26/79 032/ 79 

27/ 79 027/ 79 

28/ 79 029/79 

29/79 007/79 

30/ 79 030/79 

~1/79 031/79 

~2/79 034/79 

33/ 79 033/79 

34/79 035/ 79 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.663, de 13 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
r ios e proventos dos servidores da Secretaria do Su
premo Tribunal Federal, e dá outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1. 665, de 13 de 
fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e sa
lários dos servidores civis do Distrito Federal , e dá 
outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1. 667, de 13 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e pro
ventos dos Membros do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal e do respectivo Ministério Público". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1. 671, de 14 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
rios e proventos dos servidores dos Órgãos Auxiliares 
da Justiça da Primeira Instância do Distrito Federal 
e dos Territórios". 

Aprova o texto do Decreto lei n\> 1.666, de 13 de feve
reiro de 1979, que "fixa o valor do soldo dos postos de 
Coronel PM da Polícia Militar e Coronel BM do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras provi
dências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.668, de 13 de 
fevereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, sa
lários e proventos dos servidores dos Serviços Auxi
liares do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e dá 
outras providências" . 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.647, de 18 de 
dezem bro de 1978, que "altera dispositivo da Lei 
n\> 6.468, de 14 de novembro de 1977, que "dispõe so
bre o regime de tributação simplificada para as pes
soas jurídicas de pequeno porte e estabtlece isenção 
do Imposto de Renda em favor daquelas que auferem 
reduzida renda bruta". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.669, de 14 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos e sa
lários dos servidores da Secretaria Geral do Tribunal 
de Contas da União e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.670, de 14 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
rios e proventos dos servidores da Secretaria do Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal' . 
Aprova o texto do Decreto-lei n'l 1.673, de 19 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
rios e proventos dos servidores das Secretarias dos 
Tribunais do Trabalho, e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.672, de 16 de fe
vereiro de 1979, que "altera a legislação do Imposto de 
Renda, em relação a rendimentos sujeitos à retenção 
na fonte". 

Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.674, de 19 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários 
e proventos dos servidores das Secretarias do Superior 
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e 
dá outras providências". 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n\> 28/79 

Decreto Legislativo 
n\> 31/79 

Decreto Legislativo 
n\> 33/79 

Decreto Legislativo 
n\> 36/ 79 

Decreto Legislativo 
n\> 32/ 79 

Decreto Legislativo 
n\> 37/79 

Decreto Legislativo 
n\> 10/79 

Decreto Legislativo 
n\> 35/79 

Decreto Legislativo 
n\> 38/79 

Decreto Legislativo 
n'l 39/ 79 

Decreto Legislativo 
n\> 40/79 

Decreto Legislativo 
n\> 41 / 79 



Mensagem 
N9 N9 

35/79 036/ 79 

36/79 037/79 

37/79 039/ 79 

38/79 042/ 79 

39/79 038/79 

40/ 79 023/79 

41/79 045/79 

42/79 048/ 79 

43/79 049/ 79 

44/ 79 057/79 

45/ 79 060/79 

46/79 064/79 

47/79 063/ 79 

48 / 79 068/79 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.675 de 19 de feve
reiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salários e 
proventos dos servidores da Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral , e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 .676, de 19 de fe
vereiro de 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
rios e proventos dos servidores das Secretarias dos 
Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providên
cias" . 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1. 677, de 21 de fe
v Jreiro di:! 1979, que "reajusta os vencimentos, salá
rios e proventos dos servidores das Secretarias das 
Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Il'.stância, e dá outras providências. 
Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 . 679, de 13 de mar
ço de 1979, que "concede incentivos à capitalização da 
empresa privada nacional e ao financiamento da pe
quena e média empresa de regiões menos desenvol
vidas, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.678, de 22 de fe
vereiro de 1979, que "constitui reserva de contenção 
com parcelas das receitas vinculadas da União, e dá 
outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 .662, de 2 de feve
reiro de 1979, que "altera a legislação do Imposto de 
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
nos casos que especifica". 
Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.680, de 28 de mar
ço de 1979, que "regula a declaração do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.681, de 7 de maio 
de 1979, que "altera a alínea i do item II do art. 13 da 
Lei n'? 4.452, de 5 de novembro de 1964". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 .682, de 7 de maio 
de 1979, que "reduz alíquotas do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados, assegura manutenção e utiliza
ção de crédito, e dá outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.683, de 29 de maio 
de 1979, que "dispõe sobre o recebimento de contri
buições previdenciárias em atraso, com dispensa total 
ou parcial de multa". 
Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.684, de 18 de junho 
de 1979, que altera o art. 21? do Decreto-lei n9 1 .640, 
de 20 de novembro de 1978. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 . 685, de 25 de junho 
de 1979, que prorroga prazos de vigência de Decretos
leis que dispõem sobre acréscimos às alíquotas do 
Imposto de Importação, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 .686, de 26 de junho 
de 1979, que altera alíquotas do IPI incidente sobre 
os produtos que especifica, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 687, de 18 de julho 
de 1979, que dispõe sobre cobrança da Dívida Ativa 
da União, e dá outras providências. 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
nl? 42/ 79 

Decreto Legislativo 
nl? 43/ 79 

Decreto Legislativo 
n9 44/79 

Decreto Legislativo 
n9 45/79 

Decreto Legislativo 
nl? 47/ 79 

Decreto Legislativo 
nl? 29/79 

Decreto Legislativo 
n9 46/79 

Decreto Legislativo 
nl? 50/79 

Decreto Legislativo 
nl? 51/79 

Decreto Legislativo 
nl? 55/79 

Decreto Legislativo 
nl? 57/ 79 

Decreto Legislativo 
nl? 58/79 

Decreto Legislativo 
n9 56/79 

Decreto Legislativo 
N\' 60/79 



Mensagem Ementa Resultado N9 N9 

49/ 79 072/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .688, de 26 de julho Decreto Legislativo 
de 1979, que limita o benefício previsto no art. 99 do n9 59/79 
Decreto-lei n9 1 .351, de 24 de outubro de 1974. 

50/79 077/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .690, de 19 de agos- Decreto Legislativo 
to de 1979, que altera dispositivos do Decreto-lei n9 n9 63/ 79 
1. 631, de 2 de agosto de 1978, que dispõe sobre a in-
cidência do Imposto único sobre Lubrificantes e Com-
bustíveis Líquidos e Gasosos nos álcoois etílico e me-
tílico, para fins carburantes, e dá outras providências. 

51/ 79 074/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.689, de 30 de julho Decreto Legislativo 
de 1979, que concede isenção de impostos relativa- n9 64/79 
mente a selos, peças filatélicas e material de uso fila-
télico vendidos no recinto das exposições vinculadas à 
"Brasiliana 79", e dá outras providências. 

52/ 79 078/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .691, de 2 de agosto Aprovado 
de 1979, que altera a Legislação do Imposto Único decurso prazo 
~obre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gaso-
sos, da Taxa Rodoviária única, e dá outras providên-
cias. 

53/ 79 083/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.692, de 29 de agos- Decreto Legislativo 
to de 1979, que concede incentivo fiscal às vendas de n9 68 / 79 
produtos industrializados à Itaipu Binacional. 

54/79 084/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.693, de 30 de agos- Decreto Legislativo 
to de 1979, que dá nova redação a dispositivos da Lei n9 69/ 79 
n9 5.787, de 27 de junho de 1972, alterada pelo De-
creto-lei n9 1 .603, de 22 de fevereiro de 1978. 

55/ 79 089/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .694, de 6 de setem- Decreto Legislativo 
bro de 1979, que "cancela débitos para com as autar- n9 70/79 
quias federais" , e dá outras providências. 

56/79 093/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.695, de 18 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1979, que "suprime a incidência do Imposto n9 71/79 
de Renda na fonte sobre o 139 salário e atribui com-
petência ao Ministro da Fazenda para fixar prazos de 
recolhimento de Imposto de Renda retido por fontes 
pagadoras de rendimentos". 

57/79 099/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 697, de 26 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1979, que "concede isenção dos impostos de n9 73/79 
importação e sobre produtos industrializados aos bens 
destinados ao IX Recenseamento Geral do Brasil". 

58/ 79 096 / 79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.696, de 24 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1979, que "dispõe sobre a aplicação dos n9 74/79 
recursos atribuídos à Companhia de Pesquisa de Re-
cursos Minerais - CPRM, na alínea i do item II do 
art. 13 da Lei n9 4.452, de 5 de novembro de 1964". 

59/ 79 104/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .698, de 3 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que altera o limite percentual fixado no 
Anexo do Decreto-lei n9 1 .574, de 19 de setembro de 
1977, e dá outras providências. 

60/ 79 114/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.700, de 18 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que extingue o registro das letras de 
câmbio e notas promissórias, e dá outras providências. 

61/79 113/79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.699, de 16 de ou- Em Tramitação 
tubro de 1979, que "dispõe sobre cancelamento e par-
celamento de débitos, no âmbito da Previdência Social, 
e dá outras providências". 
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Mensagem 
Ementa Resultado N'" N'" 

62/79 

63/79 

64/79 

65179 

66/79 

67/ 79 

68/79 

69/ 79 

115/79 :\prova o texto do Decreto-lei n\l 1. 701 , de 18 de ou- Em Tramitação 
tubro de 1979, que "prorroga o prazo para destinação 
de recursos ao PIN e ao PROTERRA. 

116/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.702, de 18 de ou- Em Tramitação 
tubro de 1979, que "dispõe sobre a contribuição para 
análise e fiscalização de projetos técnico-econômicos 
nas áreas da SUDAM e da SUDENE, e dá outras pro-
vidências" . 

117/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.703, de 18 de ou- Em Tramitação 
tubro de 1979, que "estabelece condições especiais pa-
ra importação de bens destinados à produção de pe-
tróleo bruto e gás natural na Bacia de Campos, na 
Platafor ma Continental Brasileira, e dá outras pro-
vid ~nci as " . 

120/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.705, de 23 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que "dispõe quanto à obrigatoriedade de 
recolhimento antecipado, pelas pessoas físicas, do Im-
posto de Renda sobre os rendimentos que especifica" . 

121/79 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.706, de 23 de outu
bro de 1979, que "altera dispositivos da Lei n\l 6.468, 
de 14 de novembro de 1977, modificada pelo Decreto
lei n\l 1.647, de 18 de dezembro de 1978, regulando a 
tributação simplificada para pequenas e médias em- Em Tramitação 
presas, e dá outras providências". 

124179 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.708, de 30 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que "altera o art. 1 \l do Decreto-lei n\l 
1.237, de 12 de setembro de 1972" . 

119/79 Aprova o texto do Decreto-lei n\l 1.704, de 23 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que "altera a legislação do imposto sobre. 
a renda que incide sobre o lucro das pessoas jurídicas, 
modifica o sistema de correção monetária de débitos 
fiscais , e dá outras providências". 

123/ 79 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.707, de 30 de outu- Em Tramitação 
bro de 1979, que "modifica os Decretos-leis n\ls 1.312, 
de 1974, 1. 460, de 1976, 1. 562, de 1977, e 1. 651 , de 
1978" . 

-.. 
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Mensa
gem-CN 

131/79 

132 79 

133/ 79 

134/79 

135/79 

136 /79 

137/79 

N'1 na 
Origem 

492/79 

493/79 

538/ 79 

549/ 79 

550/79 

551/79 

552/79 

D.4 - MENSAGENS AGUARDANDO LEITURA 

Assunto 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nO 
1.715, de 22 de novembro de 1979, que regula a expedição de certidão de 
quitação de tributos federais e extingue a declaração de devedor remisso. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.716, de 22 de novembro de 1979, que dá nova redação a dispositivos da 
Lei n9 5.619, de 3 de novembro de 1970 e Lei n\l 5 .906, de 23 de julho de 
1973, alteradas pelo Decreto-lei n\l 1.618, de 3 de março de 1978. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.714, de 21 de novembro de 1979, que inclui gratificação no Anexo 11 do 
Decreto-lei n9 1. 341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras providências. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1. 717, de 26 de novembro de 1979, que acrescenta os itens V, VI e VII ao 
§ 19 do art. 19 do Decreto-lei n\l 1. 678, de 22 de fevereiro de 1979, e dá 
outras providências. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
1.718, de 27 de novembro de 1979, que revoga exigência de prestação de 
informações permanentes referidas na legislação do imposto sobre a renda, 
e dá outras providências. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'.' 
1 . 719, de 28 de novembro de 1979, que autoriza a garantia do Tesouro Na
cional a empréstimo interno para o Estado de Mato Grosso, no limite e con
dições que especifica. 

Submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n\l 
1.720, de 29 de novembro de 1979, que prorroga até 31 de dezembro de 
1981 o prazo da isenção concedida às empresas siderúrgicas pelo Decreto-lei 
n\l 569, de 1969. 

- 321 -



1/ 76 

2/76 

3/76 

0 . 5 - PROPOSTAS DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA 

a) DE SESSOES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

19 Signatário 

Dep. Hélio de Almeida 

Dep. Nina Ribeiro 

Dep. Pedro Lauro 

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 complementar. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República 
para elaboração de lei , criando o Ministério dos Esportes, 
e determinando outras providências . 

1/ 77 Seno Vasconcelos Torres Propõe delegação de poderes ao Presidente da República 
para elaboração de lei , criando o Ministério do Meio Am
'biente, e determinando outras providências. 

2/ 77 Dep. Pedro Lauro 

3/77 Dep. Hélio Campos 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República 
para elaboração de lei, criando uma cidade de jogos e di
versões, em ponto a ser determinado no território brasilei
ro, e determina outras providências. 

Delega poderes ao Presidente da República para elaborar 
lei dispondo sobre a administração dos Territórios F'ederais, 
e dando outras providências . 

Obs.: Arquivadas nos termos do art. 367 do Regimen to Interno do Senado Federal, combinado com o art. 116 
do Regimento Inte rno da Câmara dos Deputados, em 3·4·79. 

01/79 

02/79 

Autor 

Seno Humberto 
Lucena 

Dep. Freitas 
Nobre 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa Resultado 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da Rejeitada 
República para elaboração de lei, extinguindo o 
Serviço Nacional de Informações - SNI, e 
determinando providências complementares a 
essa medida. 

Propõe delegação de poderes ao Sr. Presidente Em Tramitação 
da República, para elaboração de lei instituindo 
normas fundamentais para o zoneamento indus-
trial nas áreas críticas de pol uição, e determina 
olltras providências, 
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N9 Autor 

03/79 Seno Milton 
Cabral 

04/79 Dep. Rubem 
Figueiró 

05/79 Dep. Horácio 
Ortiz 

06/ 79 Dep. Lúcia 
Viveiros 

07/79 Seno Lázaro 
Barboza 

08/79 Dep. Júnia 
Marise 

Ementa Resultado 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
República para a elaboração de lei, dispondo so-
bre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 
fms e mecanismos de formulação e aplicação. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
República para elaboração de lei, criando o Mi-
nistério da Produção Animal, e determina ou-
I ras providências. 
Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
República para a elaboração de lei, dispondo so-
1.:re o desdobramento do Ministério das Minas 
e Energia em Ministério das Minas e Ministério 
de Energia. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
Pepública para elaboração de lei, dispondo so-
bre a criação do Ministério da Mulher e da Crian-
c;a. 
Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
República para elaboração de lei, criando o Mi-
nistério da Família e do Menor. 
Propõe delegação de poderes ao Presidente da Em Tramitação 
República para a elaboração de lei, dispondo so-
bre a criação do Ministério da Família e do 
Menor. 
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NC? Autor 

01/79 Seno Mauro 
Benevides 

02/79 Seno Humberto 
Lucena 

03/ 79 Comissão 
Mista 

04/79 Comissão 
Mista 

D .6 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

Ementa Resultado 

Altera o § 29 do art. 43 do Regimento Comum Em Tramitação 
(lo Congresso Nacional. 

Altera a Resolução n9 1/70 (CN) (Regimento Co- Em Tramitação 
mum), modificada pela Resolução n9 2, de 1972 
- CN. 

Aprova o III Plano Nacional de Desenvolvimento. Aprovado 

Delega poderes ao Presidente da República para Em Tramitação 
(·laborar lei, dispondo sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente. 
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Mensa
gem 

CN 

N9 Leitura 
Origem 

D.7 - VETOS PRESIDENCIAIS 

a) DA SESSÃO LEGISLATIVA ANTERIOR 

Projeto Ementa Resultado 

097/78 389/78 28-11-78 PLC n(! 106/77 Estabelece normas de garan- Mantido o veto 
tia para os consumidores de total por decurso 
veículos automotores e respec- de prazo 

Mensa
gem 

CN 

043/ 79 

050/79 

N9 
Origem 

Leitura 

tivos componentes, regula-
menta a distribuição desses 
produtos, e dá outras provi-
dências. 

b) DESTA SESSÃO LEGISLATIVA 

Projeto Ementa 

063/79 29-03-79 PLC n(! 120/ 78 Dispõe sobre a Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional. 

135/79 29-05-79 PLC n(! 001/77 Regula a locação predial urba
na, e dá outras providencias. 

Resultado 

Veto parcial , 
mantido por 
decurso de prazo 

Veto parcial, 
mantido por 
decurso de prazo 

061/79 185/ 79 06-08-79 PLC n(! 076/75 Disciplina a profissão de Geó- Mantido o veto 

066/79 209/79 

067/79 212/79 

grafo, e dá outras providên
cias. 

14-08-79 PLN n\' 013/79 Autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Fundação Univer
sidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, em obediência ao dis
posto no art. 39 da Lei Com
plementar n(! 31 , de 11 de ou
tubro de 1977. 

14-08-79 PLC n\' 039/ 77 Dá nova redação ao § 2\' do 
art. 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, que trata do 
empregado eleito para o car
go de administração sindical 
ou representação profissional. 
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Veto parcial, 
mantido por 
decurso de prazo 

Veto total 
mantido por 
decurso de prazo 



Mensa
gem 
CN 

081 / 79 

095/ 79 

N9 
Origem 

267/79 

335/79 

Leitura Projeto Ementa 

03-09-79 PLN n9 014/ 79 Concede anistia , e dá outras 
providências. 

15-10-79 PLC n9 003/77 Cria exigências para o regis
tro civil das entidades de as
sistência ao menor. 

Resultado 

Veto parcial , 
mantido por 
decurso de prazo 

Veto total , 
mantido por 
decurso de prazo 

102/79 378/79 19-10-79 PLC n9 051 / 79 Inclui representante do Minis- Em tramitação 
tério da Indústria e do Comér-
cio no Conselho Nacional de 
Trânsito. 

118/79 424/79 16-11-79 PLN n9 026/79 Dispõe sobre a correção auto- Em Tramitação 
mática dos salários, modifica 
a política salarial , e dá outras 
providências. 

122/ 79 426/ 79 26-11-79 PLN n9 024/79 Permite aposentadoria volun- Em Tramitação 
tária , com proventos propor-
cionais ao tempo de serviço , 
nas condições que indica, e dá 
outras providências. 

127/79 471/79 03-12-79 PLN n9 035/79 Altera a Lei Complementar n9 Em Tramitação 
35, de 14 de março de 1979 
(Lei Orgânica da Magistratu-
ra Nacional). 
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0 .8 - REQUERIMENTOS 

N9 Data 
Leitura Autor Ementa Resultado 

1 06-03-79 Murilo Badaró AlIiamento da votação da Proposta de Aprovado 
Emenda à Constituição n9 15/78, a fim de 

2 05-04-79 Marcelo 
Linhares 

3 17-04-79 Mauro 
Benevides 

4 17-04-79 Cunha Lima 

5 17-04-79 Cunha Lima 

6 17-04-79 Mauro 
Benevides 

7 02-05-79 Saldanha 
Derzi 

8 18-05-79 Paulo 
Brossard 

9 28-06-79 Jarbas 
Passarinho 

ser feita na sessão do dia 8 do mês de março. 

Anexação das Propostas de Emenda Cons- Prejudicado 
titucional n9s 8, 9 e 11/79 às PECs n9s 1 
e 5/79 e 34 e 24/78 por versarem sobre a 
,mesma matéria 

Helirada de assinaturas, a fim de que se Deferido 
possa reexaminar detidamente a PEC n9 
08/79. 

Retirada de assinaturas, a fim de que se Deferido 
possa reexaminar detidamente a PEC n9 
09/79. 

Retirada de assinaturas, a fim de que se Deferido 
pMsa reexaminar detidamente a PEC n9 
11/79. 

Retirada de assinaturas, a fim de que se Deferido 
po, sa reexaminar detidamente a PEC n9 
05/79. 

Destaque para rejeição da expressão "sem
pre que possível a preço de mercado", cons
tante da parte final do inciso III do art. 69 
do Substitutivo da Comissão Mista ao Pro
je:o de Lei n9 4/ 79-CN. 

Adiamento da votação da PEC n9 30/ 78, 
pelo prazo de 48 horas. 

Retirado pelo 
Senador 
Murilo Badaró 
no exercício 
da Liderança 

Rejeitado 

Destaque para rejeição das expressões Aprovado 
··Nos impedimentos eventuais" e "enquan-
to perdurar", constantes do art. 49 do Pro-
jeto de Lei n9 09/79-CN. 

10 09-08-79 Freitas Nobre Preferência para votação da Emenda Subs- Rejeitado 
titutiva n9 4, ao PLN/7 /79. 

11 09-08-79 Djalma Bessa Destaque para votação, em separado, do pa- Aprovado 
rágrafo único do art. 29 do PLN/7 / 79. 

12 22-08-79 Freitas Nobre 

13 22-08-79 Freitas Nobre 

De preferência para votação da Emenda n9 
7 w PLN/ 14/79. 
De destaque para rejeição da expressão 
"crimes eleitorais", constante do texto do 
art. 19 do Substitutivo ao PLN/ 14/ 79. 
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Rejeitado 

Retirado pelo 
Autor 

1 



N9 Data 
Autor Ementa Resultado Leitura 

14 22-08-79 Nelson De destaque para re]elçaO das expressões Aprovado 
Marchezan "funcionário ou", constantes do art. 31? do 

Substitutivo ao PLN/ 14/79. 

15 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para rejeição do art. 11 do Retirado pelo 
Substitutivo ao PLN/ 14/79. Autor 

16 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
53 ao PLN/ 14/79. Autor 

17 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
70 ao PLN/ 14/79. Autor 

18 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
72 ao PLN/ 14/79. Autor 

19 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
113 ao PLN/ 14/79. Autor 

20 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
129 ao PLN/ 14/79. Autor 

21 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
181 ao PLN/ 14/79. Autor 

22 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
188 ao PLN/ 14/79. Autor 

23 22-08-79 Nelson De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
Marchezan 35 ao PLN/ 14/79. Autor 

24 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação dos § § 21? e 31? Retirado pelo 
do art. 41? da Emenda n'-' 8 ao PLN/14/79. Autor 

25 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação do art. 51? e Retirado pelo 
parágrafo único da Emenda n\l 8 ao . ... Autor 
PLN/ 14/79. 

26 22-08-79 F'reitas Nobre DE' destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
IH ao PLN/ 14/79. Autor 

27 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
224 ao PLN/ 14/79. Autor 

28 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
227 ao PLN/ 14/79. Autor 

29 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
254 ao PLN/ 14/79. Autor 

30 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n9 Retirado pelo 
259 ao PLN/ 14/79, excluindo-se do texto Autor 
ua referida Emenda o § 1 \lo 

31 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
264 ao PLN/ 14/79. Autor 

32 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
276 ao PLN/ 14/79. Autor 

33 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
277 ao PLN/ 14/79. Autor 

34 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
2R5 ao PLN/ 14/ 79. Autor 

35 22-08-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Retirado pelo 
293 ao PLN/ 14/79. Autor 

36 22-08-79 F'reitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda nl? Retirado pelo 
297 ao PLN/ 14/79. Autor 
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N9 Data 
Autor Ementa Resultado Leitura 

37 22-08-79 Nelson De destaque para aprovação da Emenda n9 Retirado pelo 
Marchezan 215 ao PLN/ 14/79. Autor 

38 22-08-79 Freitas Nobre De retirada dos requerimentos de desta- Deferido 
que referentes às Emendas n.OS 70, 72, 113, 
129, 181, 188; §§ 29 e 39 do art. 49 da 
Emenda n9 8; art. 59 parágrafo único da 
Emenda n9 8; Emendas n.OS 91, 224, 227, 
254, 259, 264, 276, 277, 285, 293 e 297. 

39 22-08-79 Freitas Nobre Requer que a votação do Requerimento n9 Aprovado 
16/79, referente a Emenda n9 53, seja pro-
cedida nominalmente. 

40 27-09-79 Jarbas Destaque para aprovação do parágrafo úni- Aprovado 
Passarinho co do art. 161 da Lei n9 3.807, de 26-08-60, 

constante da Emenda n9 12 à MSG/ 75/79. 

41 27-09-79 Ricardo Fiuza De destaque para rejeição da expressão "e Aprovado 
correção monetária", constante do art. 79 
do Substitutivo à MSG/75/79. 

42 04-10-79 Mauro De destaque para rejeição dos parágrafos Aprovado 
Benevides segundo e terceiro da PEC/ 23/79. 
José Lins 
Odacir Klein 
Djalma Bessa 

43 10-10-79 Edison Lobão De destaque para aprovação da Emenda n9 Aprovado 
2 ao PLN/ 23/79. 

44 10-10-79 Jarbas De destaque para rejeição da Emenda n9 Aprovado 
Passarinho 13-R ao PLN/ 24/79. 

45 10-10-79 Walter Silva De destaque para aprovação da Emenda n9 Aprovado 
2 ao PLN/ 24/79. 

46 24-10-79 Marcondes De destaque para votação em separado da Rejeitado 
Gadelha Emenda n9 4 ao PLN/ 27/79. 

47 25-10-79 Freitas Nobre De preferência para votação da Emenda n9 Rejeitado 
1 ao PLN/ 26/79. 

48 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
63 ao PLN/ 26/ 79. 

49 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
23 ao PLN/ 26/79. 

50 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
21 ao PLN/ 26/ 79. 

51 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
17 ao PLN/ 26/79. 

52 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda nQ Rejeitado 
65 ao PLN/ 26/ 79. 

53 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
152 ao PLN/ 26/79. 

54 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
31 ao PLN/ 26/79. 

55 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
157 ao PLN/ 26/79. 

56 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
60 ao PLN/ 26/79. 

57 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n9 Rejeitado 
51 ao PLN/ 26/79. 

- 331 -



NC? 
Data 

Autor Ementa Resultado Leitura 

58 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
182 ao PLN/ 26/ 79. 

59 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
103 ao PLN/26/79. 

60 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
20 ao PLN/ 26/79. 

61 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
G4 ao PLN/ 26/79. 

62 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
76 ao PLN/ 26/79. 

63 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
98 ao PLN/ 26/79. 

64 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
137 ao PLN/ 26/79. 

65 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
!J :~ ao PLN/ 26/79. 

66 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
94 ao PLN/ 26/79. 

67 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
96 ao PLN/ 26/79. 

68 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
143 ao PLN/26/ 79. 

69 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
142 ao PLN/ 26/79. 

70 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
74 ao PLN/26/79. 

71 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
144 ao PLN/ 26/79. 

72 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
88 ao PLN/ 26/79. 

73 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
98 ao PLN/26/79. 

74 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
150 ao PLN/ 26/79. 

75 25-10-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
124 ao PLN/ 26/79. 

76 25-1079 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
183 ao PLN/ 26/ 79. 

77 25-10-79 Odacir Klein De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
243 ao PLN/ 26/79. 

78 25-10-79 Freitas Nobre De destaque para aprovação da Emenda n\l Rejeitado 
97 ao PLN/26/79. 

79 31-10-79 Marcondes Solicitando encerramento da discussão da Rejeitado 
Gadelha MSG/78/79. 
Freitas Nobre 
Paulo Brossard 

80 31-10-79 Marcondes Solicitando prorrogação da sessão por três Prejudicado 
Gadelha (3) horas na discussão da MSG/ 78/79. por falta 

de quorum para 
aprovação 
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81 14-11-79 Murilo Badaró De destaque para rejeição da Emenda n9 Aprovado 
23 ao PLN/ 33/79. 

82 14-11-79 Murilo Badaró De destaque para rejeição da Emenda n9 Aprovado 
~9 ao PLN/ 33/79. 

83 14-11-79 Murilo Badaró 

84 14-11-79 Murilo Badaró 

85 14-11-79 Murilo Badaró 

86 21-11-79 Freitas Nobre 

87 21-11-79 Jarbas 
Passarinho 
Nelson 
Marchezan 

88 21-11-79 Freitas Nobre 

89 21-11-79 Jarbas 
Passarinho 
Nelson 
Marchezan 

90 22-11-79 Odacir Klein 

91 28-11-79 Cantídio 
Sampaio 

92 29-11-79 Odacir Klein 

De destaque para rejeição da Emenda n9 
115-R ao PLN/ 33/79. 

De destaque para rejeição da Emenda n9 
116-R ao PLN/ 33/79. 
De destaque para rejeição da Emenda n9 
1l7-R ao PLN/ 33/79. 

De destaque para rejeição do art. segundo 
do Substitutivo ao PLN/ 37/79. 
De destaque para votação em separado do 
art. 59 do Substitutivo ao PLN/ 37/79. 

De destaque para o art. 29 do Substitutivo 
ao PLN/ 37/79. 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Não recebido 
pela Presidência 

Aprovado 

Rejeitado 

Solicitam votação do art. 59 do Substituti- Aprovado 
vo ao PLN/ 37/79, pelo processo nominal. 

De inversão da Ordem do Dia para que o Aprovado 
item 2 seja apreciado em primeiro lugar 
na sessão de 22-11-79. 

De preferência para votação do Projeto Aprovado 
(PLN/ 37/79). 

De preferênda para votação do Substitu- Rejeitado 
tivo ao PLN/ 37/79. 
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E - PARTICIPAÇÃO DOS SENADORES NOS TRABALHOS 

Senadores 
Pronun· Participação em Comissões Mistas Proposições apresentadas 

ciamentos PON PEC PLN PROL Veto Total PEC Parecer PROL PRN Req. Emendas 

Adalberto Sena 1 4 7 10 1 22 1 

Aderbal Jurema 2 28 15 20 1 64 9 1 

Affonso Camargo 36 14 15 3 1 69 1 6 

Agenor Maria 1 4 3 8 1 16 

Alberto Silva 23 12 25 2 62 3 

Alexandre Costa 3 

Almir Pinto 3 21 16 16 4 1 58 

Aloysio Chaves 4 11 14 20 1 4 50 5 3 

Amaral Furlan 4 1 5 

Amaral Peixoto 1 2 3 1 7 

Arnon de Mello 16 8 1 2 27 

Benedito Canelas 14 3 3 1 21 

Benedito Ferreira 1 14 10 2 1 27 1 1 

Bernardino Viana 1 26 17 22 1 66 3 1 30 

Cunha Lima 6 7 10 23 1 2 2 

Dinarte Mariz 14 4 5 24 1 

Dirceu Cardoso 1 5 7 7 2 21 2 6 

Eunice Michiles 1 6 2 8 2 18 

Evandro Carreira 3 5 9 2 19 

Evelásio Vieira 5 9 9 4 27 

Franco Montoro 5 4 10 9 1 1 25 1 9 

Gabriel Hermes 1 6 5 7 18 2 

Gastão Müller 20 8 8 1 37 1 1 1 

Gilvan Rocha 3 4 1 1 9 



Senadores 
Pronun- Participação em Comissões Mistas Proposições apresentadas 

ciamentos PON PEC PLN PROL Veto Total PEC Parecer PROL PRN Req. Emendas 

Helvídio Nunes 7 1 1 9 

Henrique de La Rocque 5 40 18 16 3 77 10 6 

Henrique Santillo 6 9 5 2 22 1 2 

Hugo Ramos 1 4 5 10 

Humberto Lucena 2 4 8 14 26 1 1 55 

Itamar Franco 1 4 5 10 2 1 22 1 1 17 

Jaison Barreto 2 4 3 1 10 1 

Jarbas Passarinho 4 5 7 

Jessé Freire 13 3 2 18 

João Bosco 4 1 5 

João Calmon 13 8 5 2 28 

Jorge Kalume 38 15 26 1 80 7 4 

José Guiomard 7 4 11 

José Lins 4 24 9 12 4 1 50 5 

José Richa 6 6 8 1 21 

José Sarney 1 6 1 2 9 

Jutahy Magalhães 1 29 15 20 4 1 69 8 6 

Lázaro Barboza 1 5 9 11 1 26 1 1 1 

Leite Chaves 4 9 6 2 21 12 

Lenoir Vargas 1 28 9 10 1 48 5 

Lomanto Júnior 3 27 11 8 46 3 

Lourival Baptista 17 6 7 30 1 

Luiz Cavalcante 33 1 3 37 2 

Marcos Freire 7 4 7 7 1 19 7 

Mauro Benevides 3 4 10 23 37 1 1 1 3 5 



Senadores 
Pronun- Participação em Comissões Mistas Proposições apresentadas 

ciamentos PON PEC PLN PROL Veto Total PEC Parecer PROL PRN Req. Emendas 

Mendes Canale 27 11 11 2 2 53 8 

Milton Cabral 14 1 1 1 17 1 

Moacyr Dalla 26 12 12 1 2 53 6 

Murilo Badaró 4 20 9 12 1 2 44 3 7 3 

Nelson Carneiro 7 2 9 14 1 2 28 1 17 

Nilo Coelho 1 1 

Orestes Quércia 4 7 6 1 19 4 8 

Passos Porto 1 26 15 11 2 54 2 13 

Paulo Brossard 6 1 1 2 1 1 

Pedro Pedrossian 7 1 3 1 12 

Pedro Simon 4 4 11 4 1 2 22 5 

Raimundo Parente 36 11 29 2 78 9 

Roberto Saturnino 3 6 7 6 1 20 2 

Saldanha Derzi 20 5 7 1 33 2 1 4 

Tancredo Neves 5 8 7 20 10 

Tarso Dutra 10 3 2 15 20 

Teotônio Vilela 1 1 1 

Vicente Vuolo 15 4 4 1 24 1 
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