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I - APRESENT AÇAO DO RELATORIO 

o presente relatório registra, em resumo, os trabalhos realizados na 3.a sessão legisla
tiva ordinária da 8~ legislatura, retroagindo às reuniões preparatórias do mês de fevereiro des
tinadas à eleição dos membros da Mesa do Senado Federal e do Congresso Nacional, quando reu
nido, com mandato até o término da 4" sessão legislativa da 8.a legislatura. 

Contém, ainda, dados sobre a Legislaçlo Revolucionária editada, pelo Senhor Presiden
te da República, durante o recesso compulsório do Congresso Nacional no mês de abril. 

Na apresentação do documento, não poderia a Presidência deixar de assinalar o pesar 
da Casa pelo falecimento de duas eminentes figuras da vida parlamentar brasileira - o Senador 
Paulo Guerra, da Representação de Pernambuco e o Senador Ruy Carneiro, representante do Esta
do da Paraíba. 

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

A 28 de fevereiro de 1977, realizou o Sena
do Federal duas reuniões preparatórias des
tinadas à eleição, respectivamente, do Presi
dente da Casa e dos demais membros de sua 
Mesa Diretora, com mandato de dois anos. 

A primeira, presidida pelo Senhor Sena
dor Magalhães Pinto, iniciou·se às 14 horas 
e 30 minutos, com a presença de 57 Senhores 
Senadores. 

Procedida a eleição para Presidente, vo
taram 56 Senhores Senadores; 52 sufragaram 
o nome do Senhor Senador Petrônio Portella; 
3 votaram em branco, sendo, ainda, um voto 
anulado pela Mesa. 

Ao proclamar eleito Presidente do Sena
do Federal o Senhor Senador Petrônio Por
tella, proferiu o Senhor Senador Magalhães 
Pinto as seguintes palavras: 

"- Srs. Senadores: 

Dou graças a Deus, caros colegas, por ter 
a consciência do dever cumprido, nesta hora 
em que passo ao eminente amigo Senador Pe
trônio Portella a Presidência da Mesa do Se
nado da República. 

Assumi o honroso cargo com o mesmo es
pírito de missão que anima a minha vida . Elei
to pela desvanecedora confiança cívica de to
dos os Senadores, empenhei-me no trabalho 
pelo crescente prestígio das instituições par
lamentares. 

A responsabilidade política dos eminentes 
brasileiros que têm assento nesta Casa am
parou-me e aos dedicados companheiros da 
Mesa - aos quais agradeço a superior cola
boração - no desempenho de tarefa decisi
va em nossa evolução democrática: a existên
cia de um Poder Legislativo em que a Nação 
se identifique e nele redescubra um dos ins
trumentos de r ealização de seus justos an
seies. 

Se não poupamos esforços na consecução 
desse objetivo, também procuramos o bom en
tendimento com o Executivo e o Judiciário, 

pois a harmonia entre os Poderes da Repú
blica atende aos interesses do Estado, da So
ciedade e do Cidadão. 

o êxito conquistado só se tornou possí
vel porque contamos com o prestigiamento do 
Poder Legislativo por parte do eminente Pre· 
sidente Ernesto Geisel e a constante colabo
ração dos nobres Senadores da República. 
Igual colaboração tivemos dos membros do 
Congresso Nacional, representados pelos Srs. 
Deputados e a operosa dedicação do funciona
lismo da Casa, ao qual dirigimos especial pa
lavra de carinho e de reconhecimento. 

Mercê de Deus, na Presidência desta Ca
sa não faltei à fidelídade aos ideais que sem· 
pre nortearam a minha vida. Eles iluminaram 
as incertezas com que invariavelmente nos 
defrontamos no exercício da ação cívica, afas
taram perplexidades inerentes a todo proces
soevolutivo e, sobretudo, revigoraram a cer
teza de que a moderação e o equilíbrio são 
as virtudes mais essenciais ao convívio huma
no civilizado, cujo nome político é democracia. 

Ao Senador Petrônio Portella, meu su
cessor na Presidêncía desta alta Câmara, for
mulo os melhores votos de completo êxito. 
Não lhe faltam as qualidades reclamadas pe· 
la missão em que, mais uma vez, se vai inves
tir. Aberto ao diálogo, flexível quando o es
pírito de concórdia recomenda a tolerância, 
sereno quando a energia se impõe na preser
vação dos valores que nos cabe sustentar e de
fender, sabendo distinguir entre firmeza e in
transigência, estou certo de que prestará no· 
vos serviços às instituições parlamentares, que 
carecem de estar em inequívoca sintonia com 
as fontes populares que lhe dão origem." 

Assumindo a Cadeira Presidencial o Pre
sidente eleito, Senador Petrônio Portella , pro
feriu a seguinte oração: 

"Assumo a Presidência desta Casa quan
do o seu Plenário, pela dimensão e altitude do 
debate , ganha a consagração da opinião pú
blica nacional, ao reconhecer-lhe a primazia 
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no trato dos problemas brasileiros, função 
primordial dos Parlamentos. 

Por via da discussão séria, enseja-se a 
participação dos contrários e, no confronto es
clarecedor, perspectivas se abrem numa sín
tese que é a essência do processo democrático. 

O Senado é o exemplo de como os deve
res partidários se exercem, com destemor e 
sem transigências, invariavelmente, no plano 
alto, inacessível às retaliações pessoais, às 
preocupações menores, sem o jugo das pai
xões que afastam os homens, que unidos de
vem estar em defesa das causas comuns, dos 
autênticos interesses da Pátria. 

Neste Recinto, o ataque e a defesa ga
nharam, nos entrechoques constantes, a justa 
ressonância, por suas origens e inspirações, 
por seus fundamentos. 

Neste Plenário se sentam e pontificam os 
que nos Estados acumularam, em serventia 
longa e fecunda, experiências e títulos para 
a eminente tarefa de manter, preservar e 
guardar a Federação. 

Formamos como Instituição um todo in
dissolúvel e como representante uma unida
de viva e solidária na perseguição de objeti
vos inafastáveis de, respeitadas a fisionomia 
e as peculiaridades dos Estados, assegurar
mos o desenvolvimento harmônico. Este é o 
caminho do convívio democrático em que os 
nossos concidadãos, onde se encontrem, se 
realizam, no exercício legítimo dos seus direi
tos, sob o império pleno da Justiça. 

Esta é a Casa que, para ser bem a Casa 
das Leis, há de ser a do encontro permanente 
dos líderes na invariável preocupação de fi
delidade aos princípios federativos que susten
tam a autonomia, inspiram a determinação po
lítica de sintonia e recíproca colaboração entre 
os Estados, na correção dos desníveis, na eli
minação dos privilégios, sob firme controle da 
União. Orientamo-nos por interesses partidá
rios e afirmamo-nos como individualidades 
responsáveis, mas nossos compromissos são 
com a Pátria. E esses dão a dimensão de nossa 

presença e consignam a importância de nos
sa luta. Na medida em que mais este Plenário 
se impregnar do que lá fora nasce, existe e 
palpita, maior será a recompensa: a Institui
ção viverá, indestrutível, na crença do povo, 
na confiança da Nação. 

Trazendo um lastro de experiêncía polí
tica, como líderes nos Estados, habilitamo-nos 
para o exercício parlamentar, contidos pela 
prudência que convive bem com o ideal e até 
lhe abre os caminhos possíveis. 

O debate não é estéril ou nocivo, mas útil. 
O certo é discutir para esclarecer: combater 
para conciliar. Assim, nesta Casa, o entendi
mento se vem alcançando, em trabalho comum 
exemp:ar. 

Estou convencido, Srs. Senadores, de que, 
no período que se inicia, a mesma ação, a mes
ma direção, os mesmos objetivos hão de orien
tar o Senado, visando ao aperfeiçoamento e 
ao prestígio da Instituição Parlamentar. 

Recebo a Presidência desta Casa de uma 
das mais ilustres expressões da vida pública 
brasileira. Ninguém, no nosso mundo político, 
o excede em títulos e em serviços prestados à 
República. 

Senhor Senador Magalhães Pinto: 

Pouco se deram tão intensa e obstinada
mente à política, como Vossa Excelência, e ao 
longo da vida vem recebendo de seus conter
râneos a reiteração da confiança, e dos brasi
leiros, o respeito. 

Conclui hoje mais uma missão e, como 
sempre, com honradez, dignidade e clarividên
cia. Tem de nós os agredecimentos que se es
tendem a seus dedicados e brilhantes compa
nheiros da Mesa Diretora. 

Assumo o posto, e como um homem de 
fé, peço a Deus Todo-Poderoso que me con
serve o poder de decisão em todas as horas, 
para que cumpra o meu dever, corresponden
do à confiança do Plenário e honrando o no
me e o patrimônio político e moral do Sena
do da República." 
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Na segunda reumao preparatória, já presidida pelo Senhor Senador Petrônio Portel
la, procedeu-se à eleição, em um único escrutínio, em virtude da aprovação de requerimento de 
autoria do Senhor Senador Ruy Santos, para o preenchimento dos cargos de lI? e 21? Vice-Presi
dentes e 1<1, 2<1, 3<1 e 41? Secretários, constatando-se o seguinte resultado: 

para 19 Vice-Presidente - Senador José Lindoso, 54 votos; 
Em branco: 3 votos; 

para 29 Vice-Presidente - Senador Amaral Peixoto, 55 votos; 
Senador Gilvan Rocha, 1 voto ; 
Em branco: 1 voto 

para 19 Secretário Senador Mendes Canale, 55 votos; 
Em branco: 2 votos; 

para 29 Secretário Senador Mauro Benevides, 56 votos; 
Em branco: 1 voto; 

para 39 Secretário Senador Henrique de La Rocque, 56 votos; 
Em branco: 1 voto; 

para 49 Secretário - Senador Renato Franco, 56 votos; 
Em branco: 1 voto. 

Após a proclamação dos eleitos, realizou-se a eleição dos suplentes de Secretário, pas
sando a reunião a ser presidida pelo Senhor Senador José Lindoso, lI? Vice-Presidente, que, após 
a apuração dos votos, anunciou o seguinte resultado: 

Senador Otair Becker, 53 votos; 

Senador Ruy Carneiro, 53 votos; 

Senador José Esteves, 51 votos; 

Em branco: 2 votos; 

Senador Altevir Leal, 53 votos. 

Proclamados os eleitos. o Senhor Presidente encerrou os trabalhos. 
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111 - INST ALAÇAO DA SESSAO LEGISLATIVA 

Em obediência a preceitos constitucionais 
o Congresso Nacional, sob a Presidência do 
Senhor Senador Petrônio Portella, reuniu-se 
solenemente às 15 horas do dia 19 de março 
de 1977, instalando a 3'1- sessão legislativa da 
8~ legislatura. 

Presentes à Mesa, além de seus membros, 
o Senhor Deputado Marco Maciel, Presidente 
da Câmara dos Deputados e o Senhor Ministro 
Carlos Thompson Flores, Presidente do Supre
mo Tribunal Federal. 

Após a execução do Hino Nacional, deu 
entrada em Plenário, o Senhor Ministro Chefe 
do Gabinete Civil da Presidência da República, 
General Golbery do Couto e Silva, procedendo 
à entrega da Mensagem Presidencial. 

Na oportunidade, o Senhor Presidente, Se
nador Petrônio Portella, proferiu a seguinte 
oração: 

"Sr. Ministro Golbery do Couto e Silva, 
representante de Sua Excelência, o Senhor 
Presidente Ernesto Geisel; Sr. Ministro Carlos 
Thompson Flores, Presidente do Excelso Su
premo Tribunal Federal; Sr. Deputado Marco 
Antônio Maciel, Presidente da Câmara dos 
Deputados; Srs. Ministros de Estado; Sr. Go
vernador do Distrito Federal; Srs. Presidentes 
da Aliança Renovadora Nacional e d0 Movi
mento Democrático Brasileiro; Srs. Membros 
do Corpo Diplomático, demais autoridades ci
vis, militares e eclesiásticas, Srs. Congressis
tas: 

o sentimento que me domina ao voltar ao 
posto maior do Congresso Nacional é de pro
funda humildade. 

Sei bem do quanto pesam os encargos e 
me conheço a desvalia, compensada, apenas, 
pelo obstinado propósito de servir à Institui· 
ção, cuja força está em nós, nos valores que 
soubermos preservar na grandeza da ação, na 
firmeza dos princípios, na luta que se identi
ficar com os anseios da nacionalidade. 

Srs. Congressistas, por sobre nossas fra
quezas, indecisões e temores individuais, al-

teia-se a Nação, no império dos seus manda
mentos soberanos, na inspiração de sua histó
ria, fontes de nossa meditação, a impor-nos 
fidelidade ao escolhermos as alternativas do 
presente, certos de que o que estamos a reali
zar importa em inafastáveis compromissos 
com o amanhã. 

Ao lado das lições dos antepassados, no 
legado positivo ou negativo que nos tenham 
transmitido, haja a ampla visão da exigente 
realidade de hoje e suas inelutáveis implica
ções com o futuro. Devemos compreendê-la, 
comandá-la e modelá-l'a, no limite de nossas 
forças. Não a podemos desconhecer, nem dela 
sermos escravos. Inspiremo-nos, para salvar
nos das alienações dos homens e das leis. Elas 
hão de nascer de nós, das entranhas do mundo 
social, do sentido da História, em suma, do 
comando clarividente dos líderes. 

Busquemos ilustrações e exemplos de po
vos maduros não para copiá-los, em servilismo 
despersonalizante, mas como subsídio ao tra
balho de compreensão dos aflitivos desafios 
da sociedade em que vivemos para podermos 
construir, com segurança e determinação, I) 

universo social que ampare as nossas neces
sidades, os nossos anseios, a fim de que seja
mos dignos dele . 

Eis, Senhores e Senhoras, uma eminente 
missão do Congresso Nacional. 

Mesmo as nações mais democráticas co
meçam a ressentir-se da presença avassaladora 
dos técnicos no plano que não lhes é próprio 
- o da política - em nome da complexidade 
e da expansão da administração pública. A 
atuação dos políticos tem sido confinada a uns 
poucos redutos inatingíveis, entre esses o Po
der Legislativo. Nele, não há assento para 
(', infalíveis, que esses caem ao impacto 
do debate vivo excludente das verdades aca
b".das. Nele, a realidade social é anteci
pada na antevisão dos que, sDfridos, fazem 
da representação política um trabalho de sen
sibilidade, uma incessante luta pelo melhor, 
uma procura constante dos rumos certos, que 
serão sempre os em que o homem, onde se en-
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contre, tenha um lugar, uma oportunidade, 
uma esperança. 

Não é de ver-se, apenas, como um dado 
a mais, cada componente de um fenômeno so
cial. É preciso vivê-lo e senti-lo para medir-lhe 
a expressão. O em que se envolve o político 
proporciona vivências inacessíveis às aferições 
de laboratórios, em que as fórmulas e os nú
meros sem as distinções necessárias padroni
zam e somam-se, em simplificações artificiais. 
Perde-se, assim, o sentido do humano. A lei 
deixa de ser um fato social, que o Estado faz 
norma, para constituir-se em mera imposição 
do Poder. 

Mas, na pluralidade deste Plenário repre· 
sentativo, onde de tudo se cuida, desde o mí
nimo que preocupa uma pequena comunidade 
aos mais importantes problemas nacionais, há, 
permanente, um objetivo fundamental : o re
gime. 

Esta Casa sustenta o regime democrático, 
porque enseja e, até, impõe o debate. Nela, 
cabe o povo que fala , expressando a di
versidade do pensamento de todas as classes. 
setores e regiões. Somos o que o povo é. Traze~ 
mos as marcas de nossa sociedade, suas debi
lidades e sua grandeza. Não somos infalíveis. 
Somos representantes do povo. Ostentam-se, 
aqui, divergências, antagonismos, disparida
des. 

Neste Recinto, colidem, em confrontos, os 
Partidos, constitucionalmente instituídos, para 
as disputas democráticas. Vêem-se, apuradas e 
transmitidas pelos seus condutos legítimos, as 
idéias passarem pelo crivo da discussão bri
lhante e calorosa, prevalecendo, afinal, a de
cisão da maioria. 

Exposto o Congresso Nacional, C(lmo ne
nhuma Instituição, à opinião pública, cresce 
nossa responsabilidade. O mandato que exer
cemos exige mais que o interpretar anseios e 
pensamentos. Requer a capacidade - como já 
disse - de ver e antever, e de oferecer as pro
visões oportunas e salvadoras. Não bastam as 
formulações alheias, suportes importantes, mas 
o trato íntimo e profundo com a realidade na
cional, para que as soluções não sejam estéreis 
abstrações ou simples cópias de fórmulas mági
cas, como se estas operassem o milagre de 
transformar o universo social, corrigindo-lhe as 
carências, as deficiências e os desgastes de que 
resultam as crises. Fácil seria governar e bem 
outro teria sido o curso da História. 

Esse simplorismo fascina a muitos, mas 
não pode iludir quem aS3umiu a responsabili
dade de enfrentar e resolver os tormen~osos 
problemas da coletividade. 

Srs. Congressistas, iniciamos, hoje, mais 
um período legislativo. Do nosso prolongado 
convívio, fiz juizos, guardei ensinamentos, re
colhi esperanças, sem que esmorecesse em 
mim o realismo indispensável ao nosso ofício. 

A política - nós o sabemos - é feita de 
desafios. E teremos diante de nós alternativas 
e opções fundamentais ao aperfeiçoamento das 
instituições democráticas. Sejamos solidários 
ao notável e difícil trabalho que o Governo do 
Presidente Ernesto Geisel realiza no sentido 
de assegurar ao País o desenvolvimento 
econômico, social e político. 

. Releguemos o eventual que abriga nossos 
mteresses e façamos triunfar sempre o interes
se geral da Nação. Fixemos a hierarquia dos 
valores e salvemos o primado dos princípios 
basilares do regime democrático, acima das 
facções . Não se afirmem as individualidades 
em prejuízo das instituições, eis a única renún~ 
cia que honra e engrandece. 

A hora presente que vive nosso País, so
frendo influências de uma humanidade cheia 
de angústias, amarguras e até desesperos, 
exige-nos atitudes claras de desprendimento e 
de coragem. Temos uma nobre e fascinante 
missão a cumprir, sem o conforto dos aplausos 
e com o desestimulo da incompreensão, mas 
sob o impulso incontido do ideal de servir às 
Instituições e engrandecer a Pátria. 

Creio no desempenho do Congresso e, 
como seu Presidente, hei de doar o que de 
melhor tenho, para ajudá-lo a marcar sua pre
sença decisiva na história do nosso País. 

Esta tarefa é minha, mas, sei, também de 
todos, dos que nele atuam e dos que, fora, têm 
o dever de apoiá-lo e compreender-lhe a mis
são. 

Meus Senhores e minhas Senhoras, aqui 
estamos, Deputados e Senadores, em plena 
consciência dos deveres a que nos obriga uma 
vocação absorvente e dominadora, e, na pos
tura de quem serve, lutando, aqui estamos pa
ra garantir que não deslustraremos nossa Insti
tuição mais que centenária. Antes, a faremos, 
mesmo com O nosso sacrifício, digna do passa
do e notável expressão do desenvolvimento 
político da Nação. 

Este é mais que um compromisso, é um 
solene juramento dos representantes do povo 
brasileiro. " 

Após a leitura da Mensagem Presidencial, 
o Senhor Presidente declarou encerrada a ses
são, passando as duas Casas do Congresso Na
cional, a partir do dia 2 de março, a se reuni
rem separadamente ou em conjunto, para a 
realização de seus trabalhos. 
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IV - O SENADO FEDERAL 

Na Terceira Sessão Legislativa Ordinária 

da 8~ Legislatura 



A - COMPOSiÇÃO 

Representando os Estados da Federação, integraram a composição do Senado Federal, 
na 3" Sessão Legislativa da 8" Legislatura, 65 Senadores, sendo 45 da Aliança Renovadora Na
cional e 20 do Movimento Democrático Brasileiro. 

A . I - REPRESENTAÇAO PARTIDARIA POR ESTADO 

ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL 

Senadores Estado 

José Guiomard Acre 
Altevir Leal 

José Esteves (*) Amazonas 
José Lindoso 

Cattete Pinheiro Pará 
Renato Franco 
Jarbas Passarinho 

José Sarney Maranhão 
Alexandre Costa 
Henrique de La Rocque 

Fausto Castelo-Branco Piauí 
Helvídio Nunes 
Petrônio Portella 

Wilson Gonçalves Ceará 
Virgilio Távora 

Dinarte Mariz Rio Grande do Norte 
Jessé Freire 

Milton Cabral Paraíba 
Domício Gondim 

Paulo Guerra (*) Pernambuco 

Arnon de Mello Alagoas 
Luiz Cavalcante 
Teotônio Vilela 

(*) Ver alteração na representação 

Senadores 

Lourival Baptista 
Augusto Franco 

Ruy Santos 
Heitor Dias 
Luiz Viana 

Eurico Rezende 
João Calmon 

Vasconcelos Tôrres 

Magalhães Pinto 
Gustavo Capanema 

Otto Lehmann 

Benedito Ferreira 
Osires Teixeira 

Italívio Coelho 
Saldanha Derzi 
Mendes Canale 

Mattos Leão 
Accioly Filho 

Otair Becker 
Lenoir Vargas 

Daniel Krieger 
Tarso Dutra 
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Estado 

Sergipe 

Bahia 

Espíríto Santo 

Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

São Paulo 

Goiás 

Mato Grosso 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 



Senadores 

Adalberto Sena 

Evandro Carreira 

Mauro Benevides 

Agenor Maria 

Ruy Carneiro (*) 

Marcos Freire 

Gilvan Rocha 

Dirceu Cardoso 

Roberto Saturnino 

Amaral Peixoto 

MOVlMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 

Estado 

Acre 

Amazonas 

Ceará 

Rio Grande do Norte 

Paraíba 

Pernambuco 

Sergipe 

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

Senadores 

Nelson Carneiro 

Benjamim Farah 

Danton Jobim 

Itamar Franco 

Franco Mo:11oro 

Orestes Quércia 

Lázaro Barboza 

Leite Chaves 

Evelásio Vieira 

Paulo Brossard 

( *) Ver alteração na representação 
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Estado 

Rio de Janeiro 

Minas Gerais 

São Paulo 

Goiás 

Paraná 

Santa Catarina 

Rio Grande do Sul 



A . 2 . - ALTERAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 

Logo no princIpIO da 3~ Sessão Legislativa Ordinária da 8~ Legislatura, a represen
tação do Senado Federal foi novamente alterada com o afastamento do Senhor Senador José 
Esteves, a partir de 2 de março, em virtude de sua nomeação para a função de Secretário de 
Indústria e Comércio do Estado do Amazonas. 

No mesmo dia foi convocado e tomou posse o Suplente de Senador, Senhor Braga Jú
nior, que passou a integrar, na Bancada da ARENA, a representação daquele Estado. 

A 9 de julho, o Senado Federal foi surpreendido com o falecimento do Senhor Sena
dor Paulo Guerra, integrante da bancada da Aliança Renovadora Nacional do Estado de Per
nambuco. 

O respectivo suplente, Senador Murilo Paraíso, convocado no dia 27 do mesmo mês, 
tomou posse a 3 de agosto para completar o mandato daquele ilustre parlamentar. 

O Senado Federal foi novamente atingido, a 20 de julho, com o desaparecimento de 
mais um de seus ilustres Membros, o saudoso Senador Ruy Carneiro, repres·entante, pelo Mo
vimento Democrático Brasileiro, do Estado da Paraíba. 

Aberta a vaga na representação daquele Estado e convocado o respectivo suplente, 
tomou posse do mandato no dia 25 de agosto, integrando a bancada do MDB, o Senhor Senador 
Cunha Lima. 

-25-



A .3 - COMUNICAÇÕES DE AFASTAMENTO DOS TRABALHOS DA CASA 

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

Nelson Carneiro 

Saldanha Derzi 

Lázaro Barboza 

Marcos Freire 

Milton Cabral 

Otair Becker 

Arnon de Mello 

Wilson Gonçalves 

Mattos Leão 

Agenor Maria 

J essé Freire 

Evandro Carreira 

João Calmon 

Otto Lehmann 

Paulo Brossard 

Gilvan Rocha 

Luiz Viana Filho 

José Sarney 

Accioly Filho 

- período de fevereiro (recesso) 

- períodos de fevereiro (recesso), de maio 
e de julho (recesso) 

- períodos de fevereiro (recesso) e de 27 de 
março a 3 de abril 

- períodos de fevereiro (recesso) e de outu-
bro 

- períodos de fevereiro (recesso) e de junho 

- período de janeiro (recesso) 

- períodos de maio e de outubro 

- períodos de junho e de outubro 

- períodos de junho e de julho (recesso) 

- períodos de julho (recesso) e de dezem-
bro, a partir do dia 1 \l 

- período de junho 

- período de julho (recesso) 

- período de 27 a 29 de agosto 

- períodos de 2 a 10 de setembro e de 28 de 
outubro a 2 de novembro 

- períodos de setembro e de outubro a no-
vembro 

- período de outubro 

- período de outubro 

- período de dezembro, a partir de 1\l 

- período de dezembro, a partir de 1\l 

Nos termos do art. 43, item "b", do Regimento Interno, o Senhor Senador José Es
leves comunicou o seu afastamento dos trabalhos da Casa, por tempo indeterminado, a partir 
de 2 de março, face à sua nomeação para a função de Secretário de Indústria e Comércio do 
Estado do Amazonas. 

Designado pelo Senhor Presidente, esteve ausente dos trabalhos da Casa, de março a de
zembro, para freqüentar o Curso da Escola Superior de Guerra, o Senhor Senador Fausto Cas
telo-Branco, da representação do Estado do Piauí. 

,.,., 27 .... 



Para Ciclos de Extensão, promovidos pela Escola Superior de Guerra, a Presidência 
teve, ainda, a oportunidade de indicar os seguintes Senhores Senadores: 

João Calmon 

Benjamim Farah 

- Ciclo de Extensão sobre "Valorização do 
Homem Brasileiro" - periodo de 15 a 26 
de agosto. 

- Ciclo de Extensão sobre "Problemática 
das Relações Comerciais do Brasil com o 
Exterior" - período de 26 de setembro a 
6 de outubro. 
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B - DIREÇÃO 

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

Dessa forma, dirigiu a Casa nesta Se ssão Legislativa a Mesa eleita a 28 de fevereiro 
de 1977 que, juntamente com os Suplentes, está assim constituída: 

Presidente: Petrônio Portella 

19-Vice-Presidente: José Lindoso 

29-Vice-Presidente: Amaral Peixoto 

19-5ecretário: Mendes Canale 

29-Secretário: Mauro Benevides 

39-Secretário: Henrique de La Rocque 

49-Secretário: Renato Franco 

Suplentes: Ruy Carneiro (**) 

Otair Becker 

Altevir Leal 

José Esteves (*) 

(0 ) Afastado do mandato por tempo indeterminado, procedeu-se a nova eleição para o cargo, sendo elei
to o Senhor Senador Braga Júnior a 10 de março. 

( .. ) Falecido a 20 de julho, foi substituído pelo Senhor Senador Evandro Carreira, eleito a 11 de agosto. 
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c - LIDERANÇAS 

Nos termos do disposto no art. 64 do Regimento Interno, os dois Partidos Políticos -
Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro - que representam no Sena
do Federal a Maioria e a Minoria, respectivamen te, indicaram à Mesa seus Líderes em documen
tos subscritos pela maioria de seus Membros. 

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

Liderança da Maioria 

LíDER - Senador Eurico Rezende 

VICE-LIDERES - Senadores: 

Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão 
Osires Teixeira 
Paulo Guerra (*) 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

Liderança da Minoria 

LIDER - Senador Franco Montoro 

VICE-LIDERES - Senadores: 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 
Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

(*) Substituído pelo Senador Otto Lehmann, conforme comunicação da Liderança em 4 de agosto. 
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D - o SENADO FEDERAL EM FUNCIONAMENTO 

D. l - SESSÕES REALIZADAS 

o Senado Federal fez realizar 231 sessões plenárias, sendo: 

148 ordinárias 
80 . . . ... ... . . . .. . . .. . ... .. ...... .. .. . . . .. ....... .. .. extraordinárias 

3 ............. ..... . . .. .... .... . . .... ..... . ..... . .. especiais 

Deixaram de ser realizadas 17 ses'sões ordinárias em virtude de : 

Realização de sessão especial do Senado Federal ........ . .. . .... . ... ... ..... 3 

Convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional ...... . ... . .......... . 8 

Requerimento ....... , . . .......... . " ... .... .. . ,....... . .. .... ... . .. ...... 3 

Falta de quorum ..... , .. . . . '. , .. , .. . ....... ... ... ..... . .. . ... ............. 2 

Motivo de força maior . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Cumpre·nos registrar, ainda, que o Senado Federal não funcionou no período de 19 a 
14 de abril em virtude da decretação de recess o do Congresso Nacional pelo Senhor Presidente 
da República, através do Ato Complementar n? 102, de 19 de abril de 1977. 

Como homenagem de pesar, foram le vantadas as seguintes sessões: 

Em 1<'>·8-77 - Falecimento do Senhor Senador Paulo Guerra 

Em 2-8-77 - Falecimento do Senhor Senador Ruy Car neiro 

Em virtude de requerimentos aprovad os pelo Plenário, foram realizadas as seguintes 
sessões especiais: 

Em 24-8-77 - Reverenciar a memória do Senador Paulo Guerra 
Em 30-8-77 - Reverenciar a memória do Senador Ruy Carneiro 
Em 24-11-77 - Homenagem a Edson Arantes do Nascimento 

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

Req. 

137 

227 

252 

Autor 

Magalhães Pinto e outros 

Murilo Paraíso e outros 

Lázaro Barboza e outros 

Data 

8· 6·77 

11· 8·77 

22· 8·77 
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Finalidade 

Reverenciar a memória do ex-De
putado Carlos Lacerda. 

Comemoração do Sesquicentená· 
rio da fundação dos Cursos Jurí· 
dicos. 

Reverenciar a memória do ex· 
Presidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira . 



Req. 

284 

303 

277 

460 

Autor 

Virgílio Távora e outros 

Benjamim Farah e outros 

Alexandre Costa e outros 

Eurico Rezende e outros 

Data 

8· 9-77 

27-10-77 

8-11-77 

29-11-77 
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Finalidade 

Homenagem ao Senador Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasíl, no Cen
tenário de seu falecimento. 

Comemoração do "Dia do Fun
cionário Público". 

Reverenciar a memória do ex
Senador Victorino de Britto Frei
re. 

Reverenciar a memória das vÍ
timas da Intentona Comunista de 
1935. 



0.2 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA 

D. 2.1 - MISSÕES DO SENADO 

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

ltalívio Coelho 

Virgílio Távora 
Accioly Filho 
Saldanha Derzi e 
Franco Montoro 

Wilson Gonçalves 
Lourival Baptista 
Otair Becker 
Domício Gondim e 
Paulo Brossard 

Augusto Franco e 
Franco Montoro 

Dirceu Cardoso 
Eurico Rezende 
Mendes Canale 
Nelson Carneiro 
OUo Lehmann e 
Wilson Gonçalves 

Lourival Baptista 

Accioly Filho 
Amaral Peixoto 
Cattete Pinheiro 
Jarbas Passarinho 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi e 
Virgílio Távora 

a) NO EXTERIOR 

Delegação do Grupo Brasileiro da Associação 
Interparlamentar de Turismo à 11 ~ Bolsa In
ternacional de Turismo, realizada em Berlim, 
Alemanha, de 5 a 11 de março. 

Delegação do Grupo Brasileiro da União In
terparlamentar à 120~ Reunião do Conselho 
Interparlamentar, realizada em Camberra, 
Austrália, de 11 a 16 de abril . 

Delegação do Grupo Brasileiro à VIII Assem
bléia Ordinária do Parlamento Latino-ameri
cano, realizada em Curaçau, durante o mês de 
abril. 

Delegação do Grupo Brasileiro da Associação 
Interparlamentar de Turismo à II Assembléia 
Mundial de Turismo, realizada em Málaga, Es
panha, durante o mês de maio. 

Delegação do Grupo Brasileiro à III Confe
rência Conjunta do Parlamento Latino-ame
ricano e Parlamento Europeu, realizada na 
Cidade do México, durante o mês de julho. 

Representação do Senado nas solenidades de 
inauguração do novo prédio da Agência do 
Banco do Brasil em Buenos Aires, nos dias 8 
e 9 de junho. 

Delegação do Grupo Brasileiro da União In
terparlamentar à 64~ Conferência Interparla
mentar, realizada em Sófia - Bulgária, de 21 
a 30 de setembro. 
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Altevir Leal 

Danton Jobim 
Vasconcelos Torres e 
Nelson Carneiro 

Dinarte Mariz 
e 
Mauro Benevides 

Delegação do Grupo Brasileiro da Associação 
Interparlamentar de Turismo ao 479 Congres
so Mundial da American Society of TraveI 
Agents - ASTA, realizado em Madri - Es
panha, de 29 de outubro a 2 de novembro. 

b) NO PAíS 

Representação do Senado, na Sessão Especial 
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, destinada a comemorar os trezen
tos anos de fundação da Cidade de Campos, 
realizada no dia 29 de maio. 

Representação do Senado Federal na 207\1 
Reunião do Conselho Deliberativo da . . ... . 
SUDENE, realizada em Morada Nova - Cea
rá, no dia 29 de setembro. 

D. 2.2 - MISSÕES DO EXECUTIVO 

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

Tarso Dutra 
Helvídio Nunes 
Mauro Benevides 
Osires Teixeira 
Mattos Leão 
Leite Chaves e 

(*) Itamar Franco 

Observadores Parlamentares à xxxn Assem
bléia Geral das Nações Unidas, realizada em 
Nova Iorque, nos meses de setembro a de
zembro. 

(*) Deixou de viajar, por motivos particulares, sendo substituído pelo Senador Mauro Benevides. 

D.2.3 - VISITAS OFICIAIS A PAíSES ESTRANGEIROS AUTORIZADAS PELA CASA 

Gilvan Rocha 
Panlo Brossard 
Marcos Freire 

Accioly Filho 
Agenor Maria 
José Sarney 

Visita a Portugal, a convite do Governo daque
le País, estendendo-se a visita à Áustria, Ale
manha, Dinamarca e Suécia (outubro). 

Visita a Londres, a convite do Parlamento 
Britânico, no mês de dezembro. 
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D .3 - COM:SSÕES PERMANENTES 

a) COMPOSIÇÃO 

Após a instalação da presente Sessão Legislativa, de acordo com o que dispõe o Regi
mento Interno, os Senhores Líderes enviaram à Mesa as indicações nominais dos titulares e su
plentes das Comissões Permanentes da Casa para serem designadas pelo Senhor Presidente. 

No decorrer do ano, entretanto, a composição inicial sofreu alterações, em virtude de 
substituições efetuadas em algumas delas e em face da Resolução n9 15, de 28 de abril, que ele
vou de 13 para 15 o número de titulares da Comissão de Constituição e Justiça. Assim, os órgãos 
técnicos do Senado Federal ficaram com a seg uinte composição: 

Titulares 

Otair Becker 
Benedito Ferreira 
ltalívio Coelho 
Paulo Guerra (*) 
Vasconcelos Torres 

Agenor Maria 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

ARENA 

MDB 

(*) Substituído, em 3-8-77, pelo Senador Murilo Paraíso. 

Suplentes 

Dinarte Mariz 
Saldanha Derzi 
Mattos Leão 

Adalberto Sena 
Evelásio Vieira 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS 

Titulares 

Luiz Viana (*) 
Jarbas Passarinho 
Dinarte Mariz 
Teotônio Vilela 
Braga Júnior 

Agenor Maria 
Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

(*) Substituído pelo Senador Heitor Dias, em 6-5-77_ 
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Suplentes 

Saldanha Derzi 
José Sarney 
Otair Becker 

Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 



Titulares 

Accioly Filho 
Gustavo Capanema 
Daniel Krieger 
Eurico Rezende 
Heitor Dias 
Helvídio Nunes 
Wilson Gonçalves 
ltalívio Coelho 
Otto Lehmann 

Dirceu Cardoso 
Leite Chaves 
Nelson Carneiro 
Paulo Brossard 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

Osires Teixeira 
Mattos Leão 
Vasconcelos Torres 
Saldanha Derzi (*) 
Lenoir Vargas 
Amon de Meno 

Franco Montoro 
Orestes Quércia 

Obs.: Na composição da C. C. J., estabelecida no princípio da sessão legislativa, devem ser 
assinaladas as seguintes alterações, decorrentes da Resolução n9 15, de 28 de abril , que aumentou 
de 13 para 15 o número de seus membros: 

19) passaram a integrar a Comissão, co mo titulares, os Senhores Senadores Osires Tei
xeira e Oreste Quércia, então suplentes; 

29) para substituí-los na suplência fo ram designados os Senhores Senadores Milton 
Cabral e Lázaro Barboza; e 

39) com a alteração, a proporcionalidade das suplências foi aumentada, ficando o MDB 
com direito a mais um lugar, para o qual foi designado o Senhor Senador Ruy 
Carneiro, substituído, posteriormen te, pelo Senhor Senador Cunha Lima. 

(*) Substituído em 6·5-77 pelo Senador Benedito Ferreira. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Titulares 

Heitor Dias 
Paulo Guerra (** ) 
Cattete Pinheiro 
Osires Teixeira 
Saldanha Derzi 
Wilson Gonçalves 
Virgilio Távora 
Alexandre Costa 

Adalberto Sena (*) 
Lázaro Barboza 
Ruy Carneiro ("":' *) 

ARENA 

MDB 

(* ) Subslituído pelo Senador Itamar Franco, em 28-3-77. 

Suplentes 

Augusto Franco 
José Sarney 
Braga Júnior 
Altevir Leal 
Luiz Cavalcante 

Evandro Carreira 
Nelson Carneiro 

(*. ) Em virtude do seu falecimento, assumiu o Senador Murilo Paraíso em 3·8-77. 

(o. ') Em virtude do seu falecimento. assumiu o Senador Adalberto Sena em 10·8·77. 
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Titulares 

Milton Cabral 
Arnon de Mello 
José Guiomard 
Luiz Cavalcante 
Paulo Guerra(") 
Vasconcelos Torres 
Dinarte Mariz 
Otair Becker 

Franco Montoro 
Marcos Freire 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

Cattete Pinheiro 
Augusto Franco 
José Sarney 
Domício Gondim 
Jarbas Passarinho 

Agenor Maria 
Orestes Quércia 

(') Substituído pelo Senador Murilo Paraíso, em 3-8-77_ 

Titulares 

Tarso Dutra 
Gustavo Capanema 
João Calmon 
Otto Lehmann 
Jarbas Passarinho 
Cattete Pinheiro 

Evelásio Vieira 
Paulo Brossard 
Adalberto Sena 

Titulares 

Teotônio Vilela 
Alexandre Costa 
Wilson Gonçalves 
Domício Gondim 
Helvídio Nunes 
Lenoir Vargas 
Mattos Leão 
Ruy Santos 
Braga Júnior 
Tarso Dutra 
Virgílio Távora 
Magalhães Pinto 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ARENA 

MDB 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

ARENA 
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Suplentes 

Helvídio Nunes 
Ruy Santos 
Arnon de Mello 
Heitor Dias 

Franco Montoro 
Itamar Franco 

Suplentes 

Cattete Pinheiro 
Heitor Dias 
Lourival Baptista 
Daniel Krieger 
José Guiomard 
José Sarney 
Saldanha Derzi 



Paulo Brossard 
Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 
Roberto Saturnino 
R'ly Carneiro C) 

MOB 

(*) Substituído pelo Senador Cunha Lima, em 25-8-77. 

Danton Jobim 
Dirceu Cardoso 
Evandro Carreira 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

ARENA 

Titulares 

J essé Freire 
Ruy Santos 
Lenoir Vargas 
Jarbas Passarinho 
Lourival Baptista 
Accioly Filho 

Franco Montoro 
Orestes Quércia 
Nelson Carneiro 

MOB 

(*) Substituído pelo Senador Cunha Lima, em 25-8-77. 

Titulares 

Milton Cabral 
Domício Gondim 
Arnon de Mello 
Luiz Cavalcante 
Jarbas Passarinho 

Dirceu Cardoso 
Itamar Franco 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

ARENA 

MDB 

(*) Substi tuído pelo Senador Mu rílo Para íso, em 4-8-77. 

Titulares 

Helvídio Nunes 
Otto Lehmann 
Saldanha Derzi 

Danton Jobim 
Adalberto Sena 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

ARENA 

MDB 
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Suplentes 

Braga Júnior 
Virgilio Távora 
Osires Teixeira 
Domício Gondim 

Lázaro Barboza 
Ruy Carneiro (*) 

Suplentes 

José Guiomard 
Paulo Guerra (*) 
Virgílio Távora 

Gilvan Rocha 
Franco Montoro 

Suplentes 

Virgílio Távora 
Arnon de Mello 
Jarbas Passarinho 

Dirceu Cardoso 



Titulares 

Magalhães Pinto 
Luiz Viana (") 
Virgílio Távora 
J essé Freire 
Arnon de Mello 
Saldanha Derzi 
José Sarney 
João Calmon 
Augusto Franco 
Olto Lehmann 

Danton Jobim 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
Leite Chaves 
Nelson Carneiro 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

Accioly Filho 
Fausto Castelo-Branco 
Helvídio Nunes 
Domício Gondim 
Jarbas Passarinho 
Luiz Cavalcante 

Marcos Freire 
Paulo Brossard 
Roberto Saturnino 

(0) Substituído pelo Senador Alexandre Costa, em 22-3-77. 

Titulares 

AI te vir Leal 
Ruy Santos 
Cattete Pinheiro 
Fausto Castelo Branco 
Lourival Baptista 

Adalberto Sena 
Gilvan Rocha 

COMISSÃO DE SAÚDE 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

Saldanha Derzi 
Italívio Coelho 
Osires Teixeira 

Benjamim Farah 
Ruy Carneiro (*) 

(0) Substituído pelo Senador Cunha Líma, em 25-8-77. 

Titulares 

José Guiomard 
Vasconcelos Torres 
Virgílio Távora 
Augusto Franco 
Milton Cabral 

Adalberto Sena 
Benjamim Farah 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

Alexandre Costa 
Braga Júnior 
Dinarte Mariz 

Agenor Maria 
Dirceu Cardoso 



Titulares 
Lenoir Vargas 
Accioly Filho 
Augusto Franco 
Luiz Viana (") 
Heitor Dias 

Benjamim Farah 
Itamar Franco 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBUCO CIVIL 

ARENA 

MDB 

Suplentes 
Alexandre Costa 
Gustavo Capanema 
Mattos Leão 

Danton Jobim 
Lázaro Barboza 

(*) Substituído pelo Senador Saldanha Derzi, em 6-5-77_ 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES E OBRAS PÚBUCAS 

Titulares 
Alexandre Costa 
Luiz Cavalcante 
Braga Júnior 
Lourival Baptista 
Mattos Leão 

Evandro Carreira 
Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 
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Suplentes 
Otto Lehmann 
Teotônio Vilela 
Wilson Gonçalves 

Lázaro Barboza 
Roberto Saturnino 



b) DIREÇÃO 

Após a instalação de seus trabalhos, cada Comissão procedeu à eleição para escolha 
do Presidente e Vice-Presidente dentre os seusmembros. Dessa forma, foram eleitos os seguin
tes Senhores Senadores: 

Comissão 

Agricultura 

Assuntos Regionais 

Constituição e Justiça 

Distrito Federal 

Economia 

Educação e Cultura 

Finanças 

Legislação Social 

Minas e Energia 

Redação 

Relações Exteriores 

Saúde 

Segurança Nacional 

Serviço Público Civil 

Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas 

Presidente 

Agenor Maria 

Dinarte Mariz 

Daniel Krieger 

Wilson Gonçalves 

Marcos Freire 

João Calmon 

Paulo Brossard 

J essé Freire 

Jarbas Passarinho 

Adalberto Sena 

Magalhães Pinto 

Ruy Santos 

Milton Cabral 

Benjamim Farah 

Lourival Baptista 

(*) Substituído, em 11 de agosto, pelo Senador Itamar Franco. 
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Vice·Presidente 

Otair Becker 

Evandro Carreira 

Accioly Filho 
Leite Chaves 

Ruy Carneiro (*) 

Vasconcelos Torres 

Evelásio Vieira 

Domício Gondim 

Orestes Quércia 

Luiz Cavalcante 

Helvídio Nunes 

Saldanha Derzi 
Nelson Carneiro 

Al tevir Leal 

Augusto Franco 

Lenoir Vargas 

Al exandre Costa 



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 assi
nalam 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 Polí
ticos 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 respon3áveis pela direção da Casa e das Comissões Per
manentes, geralmente não apresenta, considerando apenas o aspecto estatístico, certa relevância. 
f: mais um exercício de Comando, de supervisão, que, embora não apareça nas publicações ofi
ciais, constitui, em verdade, o ponto alto da atividade parlamentar. 

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

Senadores Projetos Pareceres Requerimentos Indicações 

Accioly Filho 1 2 3 
Adalberto Sena 2 14 1 
Agenor Maria 4 4 
Alexandre Costa 21 2 
Altevir Leal 1 
Amaral Peixoto 
Arnon de Mello 15 
Augusto Franco 25 
Benedito Ferreira 1 2 
Benjamin Farah 4 5 6 
Braga Júnior 3 11 11 
Cattete Pinheiro 2 23 6 
Cunha Lima 21 4 
Daniel Krieger 26 
Danton Jobim 33 1 
Dinarte Mariz 9 2 
Dirceu Cardoso 3 34 1 
Domício Gondim 18 
Eurico Rezende 1 1 42 
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Senadores Projetos Pareceres Requerimentos Indicações 

Evandro Carreira 
Evelásio Vieira 1 5 1 
Fausto Castelo Branco 1 
Franco Montoro 21 17 49 
Gilvan Rocha 2 1 
Gustavo Capanema 2 1 
Heitor Dias 2 49 18 
Helvídio Nunes 163 92 
Henrique de La Rocque 4 18 19 
Italívio Coelho 10 67 2 
Itamar Franco 4 7 16 
Jarbas Passarinho 4 25 2 
J essé Freire 2 4 1 
J oão Calmon 1 3 
José Esteves (*) 
José Guiomard 
José Lindoso 4 1 3 
José Sarney 2 6 4 
Lázaro Barboza 1 2 10 
Leite Chaves 2 28 8 
Lenoir Vargas 15 2 
Lourival Baptista 20 66 
Luiz Cavalcante 1 33 5 
Luiz Viana 1 1 
Magalhães Pinto 2 10 
Marcos Freire 5 10 
Mattos Leão 1 13 4 
Mauro Benevides 1 2 10 
Mendes Canale 2 6 
Milton Cabral 1 30 2 
Murilo Paraíso 2 20 9 
Nelson Carneiro 93 63 11 
Orestes Quércia 6 11 3 
Osires Teixeira 19 23 10 
Otair Becker 2 12 16 
OUo Lehmann 11 141 27 
Paulo Brossard 27 1 
Paulo Guerra ("'* ) 5 
Petrônio Portella 1 
Renato Franco 2 7 
Roberto Saturnino 3 15 
Ruy Carneiro (* * *) 1 1 
Ruy Santos 1 64 14 
Saldanha Derzi 3 98 19 
Tarso Dutra 4 
Teotônio Vilela 3 1 
V<,sconcelos Torres 81 4 14 
Virgílio Távora 1 32 15 
Wilson Gonçalves 38 1 

O) Afastado do mandato , por tempo indeterminado, em virtude de sua nomeação para a função de Secretá-
rio de Indústria e Comércio do Estado do Amazon as. Substituiu-o o Senhor Senador Braga Júnior, em 2 
·de março. 

' 0) Falecido no dia 9 de julho. Para substituí-lo , assu mi u o Senhor Senador Murilo Paraíso, em 3 de agosto. 

(00') Falecido no dia 20 de julho . Para substituí-lo, as sumiu O Senhor Senador Cunha Lima, em 25 de agosto. 
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D .4. 1 - PRONUNCIAMENTOS 

Nas sessões legislativas passadas, o Relatório da Presidência consignava, apenas o total 
dos pronunciamentos dos Senhores Senadores. Este ano, atendendo a sugestões de ilustres par
lamentares, esta Presidência faz constar no quadro que se segue, separadamente, os dados numé
rices referentes aos debates travados no Plenário do Senado Federal: 

Encaminha- Explicação 
Senador Discursos Apartes Discussão mento de 

votação pessoal 

Accioly Filho 1 

Adalberto Sena 3 21 1 1 1 

Agenor Maria 27 80 1 

Alexandre Costa 19 
Altevir Leal 4 

Amaral Peixoto 3 6 

Arnon de Mello 10 5 
Augusto Franco 18 11 

Benedito Ferreira 15 28 2 2 

Benjamim Farah 44 61 1 2 

Braga Júnior 25 33 
Cattete Pinheiro 6 6 
Cunha Lima 4 3 
Daniel Krieger 3 15 

Danton Jobim 26 14 
Dinarte Mariz 19 18 2 
Dirceu Cardoso 61 38 40 22 
Domício Gondim 1 3 

Eurico Rezende 45 101 1 4 
Evandro Carreira 29 47 1 1 
Evelásio Vieira 32 77 1 1 
Fausto Castelo-Branco 

Franco Montoro 52 60 23 22 1 
Gilvan Rocha 14 94 3 1 1 
Gustavo Capanema 5 1 

Heitor Dias 21 98 13 8 
Helvídio Nunes 11 26 23 21 
Henrique de La Rocque 29 23 4 
Italívio Coelho 9 39 2 2 
Itamar Franco 42 94 17 10 
Jarbas Passarinho 11 31 3 3 
J essé Freire 11 1 

João Calmon 4 2 

José Esteves 1 

José Guiomard 
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Encaminha- Expl icação 
Senador Discursos Apartes Discussão mento de 

votação pessoal 

José Lindoso 14 20 2 
José Sarney 26 54 4 1 
Lázaro Barboza 21 56 8 1 
Leite Chaves 15 34 2 1 
Lenoir Vargas 4 1 1 
Lourival Baptista 115 9 1 
Luiz Cavalcante 28 58 
Luiz Viana 4 7 
Magalhães Pinto 2 25 
Marcos Freire 25 28 4 1 1 
Mattos Leão 1 4 
Mauro Benevides 51 G1 3 2 

Mendes Canale 1 
Milton Cabral 10 20 
Murilo Paraíso 15 10 1 
Nelson Carneiro 102 30 19 4 
Orestes Quércia 6 11 3 1 
Osires Teixeira 26 49 4 2 
Otair Becker 40 7 
Otto Lehmann 25 27 5 
Paulo Brossard 16 25 3 2 
Petrônio Portella 3 
Renato Franco 

Roberto Saturnino 10 38 5 2 
Ruy Carneiro 3 17 
Ruy Santos 14 51 3 4 
Saldanha Derzi 2 26 1 1 

Tarso Dutra 

Teotônio Villela 6 2 

Vasconcelos Torres 39 7 

Virgílio Távora 49 109 14 5 1 

Wilson Gonçalves 1 8 
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0 .5 - MAnRIA LEGISLATIVA 

D . 5.1 - PROJETOS DE DO SENADO 

a) DE SESSOES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

N9 Autor 

37/ 52 Ferreira de Souza 

54/ 62 Mrânio Lages 

29/ 63 Vasconcelos Torres 

29/ 65 Bezerra Neto 

64/ 65 Bezerra Neto 

20/ 68 Ney Braga 

78/ 68 Josaphat Marinho 

143/ 68 Filinto Müller 

12/69 Vasconcelos Torres 

28/ 70 Ruy Carneiro 

36/ 71 Vasconcelos Torres 

57/ 71 Benedito Ferreira 

Ementa 

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

Dá nova redação aos arts. 358 e 1.605 do 
Código Civil. 

Institui jornada de trabalho de 6 horas nas 
empresas de trabalho contínuo, por meio 
de turnos sucessivos ou de revezamento. 

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

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

Altera a redação do § 4<:> do art. 9<? da Lei 
nQ 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 nQ 4.714, de 29 de junho de 
1965, que dispõe sobre o uso da marca de 
fogo no gado bovino. 

Modifica o art. 142 do Decreto-lei nQ 5.452, 
de 1 Q de maio de 1943 (CLT). 

Cria o Serviço Nacional Obrigatório. 

Reduz o limite de idade de aposentadoria 
por tempo de serviço das mulheres para 25 
anos, altera a redação do art. 32 e seu § 1 Q 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Regula a propaganda comercial dos produ· 
tos industrializados do fumo. 

Resultado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Rejeitado (art. 278, 
do R.I.) . 

Sobrestado 

Em tramitação com 
os PLS 50, 76, 77, 

79/ 73; 68, 94, 
137/ 74; 43, 76/ 75; 
11/ 77 e PLC 9/ 69; 

16/70 e 10/75. 

Em tramitação 

Em tramitação com 
PLC 88/76 e PLS 

12/ 69 

Em tramitação com 
PLC 37/ 71 

Em tramitação (ver 
PLS 78/ 68) 

Sobrestado 

Em tramitação com 
PLS 47/ 74; 211 e 
252/75; 68/76 e 

146/ 75 

Em tramitação com 
PLS 59 e 78/ 71; 

24/75 e 4/76. 



NC? Autor 

59/ 71 José Lindoso 

78/ 71 Osires Teixeira 

5/ 72 Franco Montoro 

38/72 Franco Montoro 
(Complementar) 

40/ 72 José Lindoso 

53/72 Nelson Carneiro 

57/ 72 Franco Montoro 

07/73 Vasconcelos Torres 

19/73 Franco Montoro 

46/ 73 Nelson Carneiro 

47/73 Franco Montoro 

50/73 Vasconcelos Torres 

61/73 Vasconcelos Torres 

66/ 73 Nelson Carneiro 

73/ 73 Benjamin Farah 

76/73 Vasconcelos Torres 

77 /73 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Disciplina a venda de cigarros a menores, 
limita a publicidade sobre o fumo , torna 
obrigatória nos invólucros dos produtos do 
fumo o dístico: Cuidado! Prejudicial à 
saúde. 
Dispõe sobre a propaganda de fumo e de 
be bidas alcoólicas. 

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

Excl ui das inelegibilidades casos de sim
ples denúncias, modificando a alínea "N" 
do inciso I do art. 1 Q da Lei Complementar 
n9 5, de 1970. 

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

Legitima os filhos dos casamentos nulos e 
anuláveis. 
Fixa em 6 horas o período de trabalho diá
rio dos operadores em eletricidade. 

Autoriza o Poder Executivo a conceder 
apoio logístico à Expedição 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 nQ 3 .807, de 26-8-60. 

Dispõe sobre o salário mínimo profissional 
do Contador e do Técnico em Contabilidade. 

Dispõe sobre o instituto da enfiteuse, re
voga o Capítulo lI, arts. 678 a 694, e o item I 
do art. 674 do Código Civil brasileiro. 

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

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

Dispõe sobre a aquisição de veículo auto
motor por motorista profissional autônomo, 
nas condições que especifica. 

Revoga os Capítulos I, 11 e li do Título 11, 
Livro I, do Código Civil brasileiro. 

Altera os Capítulos 11, li e IV do Título V, 
Livro I, do Código Civil brasileiro. 
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Resultado 

Em tramitação (ver 
PLS 57/ 71 ) 

Em tramitação (ver 
PLS 57/ 71) 

Em tramitação com 
PLS 174/ 75 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitaç~lo 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS n9s 

101/75 e 162/75 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS nQ 

64/ 65) 

Sobrestado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

64/ 65) 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

64/65) 



N9 Autor 

79/73 Franco Montoro 

89/73 Cattete Pinheiro 

104/73 Nelson Carneiro 

3/74 Nelson Carneiro 

4/74 Nelson Carneiro 

5/74 Nelson Carneiro 

14/74 Franco Montoro 

15/74 Nelson Carneiro 

19/74 Nelson Carneiro 

27/74 Nelson Carneiro 

34/74 Carvalho Pinto 

40/ 74 Nelson Carneiro 

42/74 Nelson Carneiro 

45/74 Nelson Carneiro 

46/ 74 José Lindoso 

Ementa 

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

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto
lei nl? 3 .689, de 3 de outubro de 1941 -
Código de Processo Penal. 

Altera a Lei nl? 5 .726, que dispõe sobre 
medidas preventivas e repressivas ao trá
fico e uso de substâncias entorpecentes ou 
que determinem dependência física ou psí
quica . 

Altera a proporção estabelecida no art. 132 
da Consolidação das Leis do Trabalho, reco
nhecendo ao trabalhador o direito a férias 
de 30 dias. 

Altera a legislação da Previdência Social. 

Altera a redação do art. 84 do Código Penal. 

Estende, sem limite de idade, os benefícios 
e serviços da Previdência Social a todos os 
que exerciam a atividade de empregado 
doméstico na data da publicação da Lei 
nl? 5 .859, de 11-12-72 . 

Altera a legislação da Previdência Social. 

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

Modifica texto do Código de Processo Civil. 

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

Introduz parágrafo único no artigo 71 do 
Código de Processo Civil. 

Altera a letra "a" do art. 61? do Decreto 
nl? 69 .450, de lI? de novembro de 1971, 
que regulamenta o art. 22 da Lei n9 4 . 024, 
de 20 de dezembro de 1961, e a alínea "c" 
do art. 40 da Lei n9 5 .540, de 28 de novem
bro de 1968 . 

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

Dá nova redação à letra "b" do item 11 do 
art. 59 da Lei n9 5 .890, de 8 de junho de 
1973. 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

64/ 65) 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLC n9 

44/75; e PLS n9 
19/74; 48/74 

e 83/75 

Prejudicado 

Prejudicado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

104/ 73) 

Em tramitação 
com PLS n9s 

40, 45, 83/74; 
78, 177, 249, 

272/75; 29, 37, 
48, 74, 76/ 76 

e PLC 28/77 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

27/74) 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS n9 

27/74) 

Em tramitação 



- -----

N9 Autor 

47174 Nelson Carneiro 

48/74 Nelson Carneiro 

53/ 74 Franco Montoro 

56174 Franco Montoro 

64/ 74 Franco Montoro 

68/74 Nelson Carneiro 

78/74 Nelson Carneiro 

83174 Nelson Carneiro 

84174 Nelson Carneiro 

87174 Franco Montoro 

94174 Vasconcelos Torres 

100174 José Esteves 

106174 Franco Montoro 

118174 Comissão do Dis
trito Federal 

125174 Adalberto Sena 
(Complementar) 

128174 Adalberto Sena 

Ementa 

Altera a legislação da Previdência Social. 

Revoga o art. 264 do Código Penal. 

Torna obrigatória a numeração de discos e 
demais gravações de obras artísticas, lite
rárias ou científicas. 

Assegura às entidades sindicais a partici
pação na fiscalização da legislação previ
denciária. 
Estabelece que, se o INPS não prestar assis
tência médica à gestante, deverá reembolsar 
o segurado pelas despesas comprovadamen
te realizadas. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 221 do Có
digo Civil. 

Altera a redação do art. 449 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Revoga o parágrafo único do art. 4c.> do 
Código de Processo Civil. 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei n c.> 5.452, de 19-5-43. 

Dispõe sobre a remuneração dos diploma
dos em Farmácia. 

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

Adita parágrafo ao art. 16 da Lei nc.> 5 .107, 
de 13-9-66, que criou o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço a fim de assegurar 
direitos aos empregados estáveis, optantes 
ou não. 

Elimina desigualdade de tratamento no cál
culo da complementação da aposentadoria 
de ferroviários. 

Define os crimes de responsabilidade do 
Governador e dos Secretários do Governo 
do Distrito Federal. 

Modifica a redação do art. 49 da Lei Com
plementar nc.> 11, de 25 de maio de 1971. 

Acrescenta parágrafo ao art. 8c.> da Lei nc.> 
5 . 107, de 13-9-66. 

Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS nc.> 

36/ 71) 
Em tramitação 

(ver PLS n9 
104/73) 

Em tramitação 
com PLC 

nc.> 3174 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS nc.> 

64/ 65) 
Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS nc.> 

27174) 
Em tramitação 

com PLS nc.> 
221175 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 
(ver PLS nc.> 

64/ 65) 
Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS nc.> 

21175 

Em tramitação 
com PLS n9s 

89, 164, 189, 197, 
198, 226175; 

15, 47, 79, 200, 
251 , 290, 291, 
305176; 2177 



N9 Autor 

131/74 Vasconcelos Torres 

132/74 Vasconcelos Torres 

133/74 Italívio Coelho 

137/74 Nelson Carneiro 

152174 Vasconcelos Torres 

160/74 Vasconcelos Torres 

162/74 Nelson Carneiro 

164/74 Adalberto Sena 

172/74 Heitor Dias 

173/74 Magalhães Pinto 

3/ 75 José Sarney 

9/75 Nelson Carneiro 

11/75 Nelson Carneiro 

12175 Franco Montoro 

. 15/75 . Paulo Guerra 

Ementa 

Disciplina grafia e uso de siglas e abre
viaturas. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar 
sangue. 

Altera a Lei n\> 5.630, de 2 de dezembro de 
1970, que estabelece normas para a criação 
de órgãos de primeira instância na Justiça 
do Trabalho. 

Altera a redação do art. 370 do Código Civil. 

Restabelece a grafia tradicional no nome 
das cidades tombadas pelo Patrimônio His
tórico. 

Dispõe sobre o estágio profissional de estu
dantes de direito. 

Introduz modificações na Lei n\> 5 .107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispõe sobre a participação dos eleitores do 
Distrito Federal nas eleições de Senadores 
e Deputados Federais. 

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

Dá nova redação ao § I\> do art. 66 da Lei 
n\> 4.728, de 14 de julho de 1965, que dis
ciplina o mercado de capitais e estabelece 
medidas para o seu desenvolvimento. 

Dispõe sobre o acesso de mercadorias bra
sileiras a mercados estrangeiros. 

Regulamenta a profissão de empregados de 
edifícios, e dá outras providências. 

Dá nova redação ao caput do artigo 2\> da 
Lei n\> 5 . 107, de 13 de setembro de 1966. 

Modifica a estrutura e o funcionamento do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, criado pela Lei nQ 4.319, de 16 
de março de 1964, e modificado pela Lei 
n\> 5.763, de 15 de dezembro de 1971 . 

Disciplina o exercício de cargos executivos 
ou de assessoramento em empresas trans
nacionais por parte de ex-ocupantes de car
gos públicos civis e militares aposentados, 
da reserva ou reformlldos, e dá outras pro-
vidências. . 

18/75 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a conversão dos débitos dos 
Est.abelecimentos Particulares de Ensino, e 

. dá outras providências. 

Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS n\> 

64/ 65) 

À Câmara 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Câmara 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



NC? Autor 

19/75 José Esteves 

21 / 75 José Sarney 
(Complementar) 

23/75 Nelson Carneiro 

24/75 Vasconcelos Torres 

26/75 José Lindoso 

30/75 Itamar Franco 

34/75 Vasconcelos Torres 

35/75 Franco Montoro 

36/75 José Esteves 

43/75 Vasconcelos Torres 

44/75 José Esteves 

46/75 Ada1berto Sena 

56/ 75 José Sarney 

58/75 Vasconcelos Torres 

61 / 75 Franco Montoro 

62/75 Helvídio Nunes 

Ementa 

Altera a redação do art. 19 da Lei n9 3 .738, 
de 4 de abril de 1960 . 

Dispõe sobre a aposentadoria por velhice 
dos beneficiários do Programa de Assistên
cia ao Trabalhador Rural, alterando o art. 
49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de 
maio de 1971. 

Altera a redação do art. 550 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Determina que os maços de cigarros tra
gam impressos na parte externa, sua fór
mula de composição. 

Altera e acrescenta dispositivos na Lei n9 
5 .682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgâni
ca dos Partidos Políticos). 

Altera a Lei n9 6 .179, de 11 de dezembro 
de 1974, que "institui amparo previdenciá
rio para maiores de setenta anos de idade 
e para inválidos, e dá outras providências". 

Institui registro para peças de valor histó
rico, quando comercializadas. 

Dispõe sobre a proteção aos documentos de 
valor histórico existentes em autos de pro
cessos judiciais, introduzindo modüicações 
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 di
reito privado. 

Torna obrigatória a utilização do alcoteste 
pelos Departamentos Nacional e Estaduais 
de Trânsito, e determina outras providên
cias. 
Proíbe o uso dos passeios públicos do Dis
trito Federal, e dá outras providências. 

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

Regulamenta a profissão de sociólogo, e dá 
outras providências. 
Corrige desigualdade na aposentadoria do 
ex-combatente. 

Dá nova redação ao art. 39 e acrescenta-lhe 
parágrafo, renumerando o atual § 29 ao 
art. 79 e ao parágrafo único do art. 18, to-

Resultado 

Rejeitado 

Em tramitação 
com o PLS 125/74 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 57/ 71) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RJ.) 

Em tramitação 
com o PLC 30/75 

Em tramitação 
com os PLC 64/74 

e 25/75 

Em tramitação 
(ver PLS 64/65) 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Sobrestado 

Em tramitação 
com os PLS n9s 

88, 179, 253, 259, 
264 e 268/75; 72, 
81 , 126, 207, 232 
e 313/76; 7, 23, 

26, 32 e 38/77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLS n9s 

156 e 165/75 



Autor 

64/75 Orestes Quércia 

70/75 José Esteves 

73/75 Franco Montoro 

76/75 Paulo Guerra 

78/75 Nelson Carneiro 

80/ 75 José Sarney 

82/75 Henrique de La 
Rocque 

83/75 Nelson Carneiro 

84/75 Agenor Maria 

88/75 Ruy Carneiro 

89/75 Nelson Carneiro 

93/ 75 Nelson Carneiro 

97/75 Orestes Quércia 

98/75 Paulo Guerra 

99/ 75 Franco Montoro 

Ementa 

dos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

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

Autoriza aos Municípios localizados na Ama
zônia Legal a empregar suas cotas do Fun
do Rodoviário Nacional no setor que espe
cifica. 

Estabelece que os funcionários federais, es
taduais 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 provi
dências. 

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 ou
tras providências. 

Determina que metade do montante das 
su bvenções ordinárias recebidas pelos es
tabelecimentos de ensino deverá ser obri
gatoriamente restituída sob a forma de bol
sas de estudo. 

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

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

Concede isenção de Imposto de Renda às 
pessoas que especifica. 

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

Obriga as empresas do Distrito Federal, que 
comerciam no ramo de carros novos e usa
dos, a terem locais privativos de estaciona
mento, e dá outras providências. 

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

Acrescenta parágrafo ao art. 116 da Lei n9 
1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União). 

Torna obrigatório o ensino de higiene e se
gurança do trabalho nos cursos técnicos e 
profissionais em todo o País, e dá outra 3 
providências. 

Resultado 

Em tramitaçav 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 64/ 65) 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 104/73) 

Em tramitação 
com os PLS 90 e 

310/ 76 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

À Câmara 

Em tramitação 
com PLS 169 e 

217, de 1975 

Rejeitado 

Em tramitação 



Autor 

101/75 Otair Becker 

106/75 Roberto Saturnino 

107/75 José Esteves 

108/75 Italívio Coelho 

109/75 Vasconcelos Torres 

111/75 Nelson Carneiro 

114/75 Nelson Carneiro 

117/75 Mauro Benevides 

119/75 Nelson Carneiro 

121/75 Nelson Carneiro 

122/75 Leite Chaves 

123/ 75 Marcos Freire 

124/75 Leite Chaves 

126/75 Orestes Quércia 

127/ 75 Franco Montoro 

Ementa 

Altera a redação do art. 144, da Lei n<'> 
3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgâ
nica da Previdência Social). 

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

Torna obrigatória a utilização de sacaria de 
fibras naturais na embalagem de produtos 
agrícolas, e dá outras providências. 

Altera dispositivos do art. 27 da Lei n<'> 
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 . 

Fixa normas para a expedição de passa
portes . 

Introduz modificações na Legislação da Pre
vidência Social. 

Acrescenta alínea ao art. 134 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, dispondo sobre 
a ausência do empregado ao trabalho. 

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

Altera a redação do parágrafo único do 
art. 4<'> da Lei n<'> 5.890, de 8 de junho de 
1973 . 
Institui a licença especial para os emprega
dos regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

Assegura ao lavrador o direito de pagar o 
débito agrícola por meio de consignação 
judicial do produto apenhado, ou financia
do, tomando-se por base os preços mínimos 
fixados pelo Governo Federal. 

Descataloga a "vadiagem" como contraven
ção penal. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 60 do 
Decreto-lei n<'> 167, de 14 de fevereiro de 
1967, para retirar do endosso dado à Nota 
Promissória Rural o caráter cambiário, re
duzindo-o a simples cessão civil sem efeito 
regressivo contra o endossante . 

Altera a redação do art. 1<'> da Lei n<'> 5.958, 
de 10 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre a retroatividade da opção pelo regi
me do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Determina que na aposentadoria por tempo 
de serviço, o segurado indenizará o INPS 
pelo período durante o qual não haja con
tribuído . 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 46/73) 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Em tramitação 

Rejeitado 

A Câmara 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

A Câmara 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Rejeitado 

A Câmara 



N9 Autor 

128/75 Lázaro Barboza 

131175 Vasconcelos Torres 

133/ 75 Franco Montoro 

134/75 Vasconcelos Torres 

137175 Mauro Benevides 

139/75 Vasconcelos Torres 

144175 Vasconcelos Torres 

146/ 75 Franco Montoro 

147/75 Vasconcelos Torres 

148175 Milton Cabral 

153/ 75 Orestes Quércia 

154175 Luiz Cavalcante 
(Complementar) 

156/75 Nelson Carneiro 

158/75 Vasconcelos Torres 

160/75 Ruy Carneiro 

Ementa 

Fixa o prazo para expedição de normas 
disciplinadoras e tarifas de que trata a Lei 
n9 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que 
dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por veículos automoto
res de via terrestre . 

Inclui a dona de casa entre os segurados 
facultativos da Previdência Social. 

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

Institui o Dia Brasileiro de Estudos Antár
ticos . 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 99 
da Lei n9 5.682, de 21 de julho de 1971 -
Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Dá nova redação ao § 39 do art. 67 da Lei 
n9 5.682, de 21 de julho de 1971. 

Dispõe sobre privilégio de crédito do pro
dutor rural na falência e concordata, e dá 
outras providéncias. 

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

Concede passe livre nos trens da Rede Fer
roviária Federal a seus empregados, e dá 
outras providências . 

Dispõe sobre a locação, pelas instituições 
de previdência, de imóveis do tipo popular 
para segurados com renda inferior a dois 
salários mínimos regionais. 

Acrescenta parágrafo ao art. 19 da Lei n9 
6.179, de 11 de dezembro de 1974, que 
" institui amparo previdenciário para maio
res de setenta anos de idade e para inváli
dos, e dá outras providências. 

Altera as Leis Complementares números 7, 
de 7 de setembro de 1970; e 8, de 3 de de
zembro de 1970; com as alterações estabe
lecidas pelas Leis Complementares núme
ros 17, de 12 de dezembro de 1973; e 19, 
de 25 de junho de 1974; cria o Banco Na
cional do Trabalhador (BNT), e dá outras 
providências. 

Acrescenta um parágrafo ao artigo 39 da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
e dá outras providências. 

Dá nova redação ao item 1II do art. 21 da 
Lei n9 6.182, de 11 de dezembro de 1974. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
Técnico Agrícola e dá outras providências. 
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Resultado 

Prejudicado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 154 

e 170/76 

Em tramitação 

Prej udicado 

Em tramitação 
com PLC 78175 

e PLS 204/75 

Rejeitado 
(art. 278 do R.l.) 

Em tramitação 
(ver PLS 36/ 71) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 62175) 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 21/77 



NC? Autor 

162/75 Franco Montoro 

164/ 75 Heitor Dias 

165/75 Marcos Freire 

168/75 Nelson Carneiro 

169/75 Franco Montoro 

172/75 Osires Teixeira 

173/75 Franco Montoro 

174/75 Osires Teixeira 

175/75 Nelson Carneiro 

176/75 Osires Teixeira 

177/75 Paulo Brossard 

179/75 Paulo Guerra 

182/75 Nelson Carneiro 

184/75 Nelson Carneiro 

186/75 Nelson Carneiro 

Ementa 

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

Dá nova redação às letras "b" e "e" do in
ciso 11, e ao inciso lU do art. 89, acrescenta 
parágrafos aos arts. 10 e 11, todos da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
cria o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. 

Determina que se proceda aos cálculos dos 
juros e correção monetária trimestral dos 
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo ao art. 84 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Determina que os benefícios concedidos pe
lo INPS serão reajustados na base do rea
justamento do salário mínimo. Dá nova re
dação ao § 29 do art. 67 da Lei Orgânica 
da Previdência Social. 

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

Restabelece, em favor do aposentado que 
tenha retornado à atividade, o direito de 
receber os benefícios decorrentes da legis
lação sobre acidentes do trabalho. 

Dispõe sobre o aproveitamento de mão-de
obra de pessoas com idade superior a 35 
anos, e dá outras providências. 

Modifica a redação dos artigos 29 e 39 da 
Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, e 
dá outras providências. 

Disciplina a destinação de prêmi os da Lo
teria Federal não procurados no prazo legal. 

Dá nova redação aos artigos 687, 692 e 700 
da Lei n9 5.925, de 19 de outubro de 1973 
(Código 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 
CLT (dispõe sobre a transferência do em
pregado), e dá outras providências. 

Institui o Dia do Médico. 

Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento 
da Educação Nacional, e dá outras provi
dências. 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 46/73 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74 

Em tramitação 
(ver PLS 62/75) 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 97/75) 

Em tramitação 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 5/ 72) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 
com PLS 16/76 

Retirado 

Em tramitação 



N9 Autor 

188/75 Nelson Carneiro 

189/75 Orestes Quércia 

190/75 Gilvan Rocha 

193/75 Orestes Quércia 

194/ 75 Orestes Quércia 

195/75 Italívio Coelho 

197/ 75 Orestes Quércia 

198/ 75 Orestes Quércia 

199/75 Osires Teixeira 

202/75 Nelson Carneiro 

203/75 Alexandre Costa 
(Complementar) 

204/75 Orestes Quércia 

205/ 75 José Sarney 

208/75 Nelson Carneiro 

Ementa 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os "car
tões de crédito" conterem a fotografia e o 
CPF do portador, e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo ao art. 8'? da Lei n'? 
5.107, de 13 de setembro de 1966 (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço) . 

Acrescenta dispositivos à Lei n'? 5.991, de 
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre 
o controle sanitário do comércio de dro
gas, medicamentos, insumos farmacêuticos 
e correlatos, e dá outras providências . 

Altera a redação do art. 73, caput da Con
sJlidação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao caput do art. 5'? da 
Lei n'? 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 
assegurando melhor amparo ao desempre
gado. 

Dispõe sobre a permanência do estrangei
ro no Brasil, e dá outras providências _ 

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 setem
bro de 1966, que cria o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, e dá outras provi
dências. 

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

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n'? 
1.376, de 12 de dezembro de 1974, que "dis
põe sobre a criação de Fundos de Investi
mento, altera a Legislação do Imposto so
bre a Renda relativa a incentivos fiscais , e 
dá outras providências. 

Isenta do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias todas as operações interesta
duais que destinem quaisquer produtos aos 
5 (cinco) Estados de menor renda per ca
pita do Nordeste, e dá outras providências. 

Introduz alterações na Lei n'? 5.782, de 6 
de junho de 1972, que fixou prazos de filia
ção partidária. 

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

Dá nova redação ao § 2'? do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-lei n'? 5.452, de I'? de maio 
de 1943. 
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Resultado 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
com PLS 91/76 

Em tramitação 
com PLS 283/76, 

121/77 e PLC 
2/ 76 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 139/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

209/75 Orestes Quércia 

211/75 Nelson Carneiro 

212/75 Orestes Quércia 

213/ 75 Orestes Quércia 
(Complementar) 

214/75 Orestes Quércia 

217/ 75 Orestes Quércia 

218/75 Franco Montoro 

220/75 Paulo Guerra 

221/75 Orestes Quércia 

222/ 75 Franco Montoro 

223/75 Franco Montoro 

224/75 Agenor Maria 

226/75 Agenor Maria 

227/ 75 Orestes Quércia 

Ementa 

Altera a Lei n \> 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, que "estabelece normas para a 
concessão de Assistência Judiciária aos ne
cessitados" . 

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

Regulamenta a profissão de desenhista grá
fico, e dá outras providências . 

Acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n9 26, de 11 de setembro de 1975, que "al
tera disposições da legislação que regula o 
Programa de Integração Social - PIS - e 
o Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público - PASEP". 

Estabelece restrições à comercialização de 
drogas e medicamentos, na forma que es
pecifica. 

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

Permite ao segurado do INPS a designação 
de mais de uma pessoa que viva compro
vadamente sob sua dependência econômi
ca, dando nova redação ao item II do art. 11 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Dá nova redação ao art. 19 da Lei n\> 5.969, 
de 11 de dezembro de 1973, que instituiu 
o Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária. 

Estabelece a remuneração mínima obriga
tória para os motoristas profissionais, fixa
lhes a jornada de trabalho, e dá outras 
provid ências. 

Considera dependentes do segurado, para 
o btenção de assistência médica, os filhos es
tudantes, sem economia própria, até 24 anos 
de idade, acrescentando parágrafo ao art. 11 
da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Assegura o respeito ao direito dos segura
dos da Previdência Social que já tiverem 
preenchido as condições exigidas para sua 
aposentadoria. Dá nova redação ao art. 29 
da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Dispõe sobre fixação dos limites de prazos 
e juros nas vendas a crédito, e dá outras 
providências. 

Introduz modificações na Lei n\> 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Acrescenta dispositivo à Lei n\> 5 . 107, de 
13 de setembro de 1966 - Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço. 
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Resultado 

Em tramitação 
com PLC 50/77 

Em tramitação 
(ver PLS 36/ 71 ) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 97/75) 

Em tramitação 
com os PLS 

222/75 e 298/76 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 84/ 74) 

Em tramitação 
(ver PLS 218/75) 

Rejeitado 
(art. 278 do Rl.) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI.) 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Rejeitado 
(art. 278 do RI. ) 



N9 Autor 

229175 Leite Chaves 

230/75 Nelson Carneiro 

233175 Nelson Carneiro 

234175 Nelson Carneiro 

236/75 Otair Becker 

237175 Franco Montoro 

238/75 Osires Teixeira 

242175 Franco Montoro 

244175 Orestes Quércia 

245/75 Franco Montoro 

249175 Mattos Leão 

252/ 75 Orestes Quércia 

Ementa 

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

Estabelece novos padrões de remuneração 
profissional mínima aos engenheiros, ar
quitetos e engenheiros-agrônomos, e dá 
outras providências. 

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

Dispõe sobre a transferência de funcioná
rio público estudante universitário, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao art. 13 do Decreto-lei 
n'-' 1.038, de 21 de outubro de 1969, que 
estabelece normas relativas ao Imposto 
Único sobre Minerais, e dá outras provi· 
dências. 

Dispõe sobre punição pelo retardamento 
injustificado na concessão de benefícios ou 
prestação de serviços pelo INPS. 

Torna obrigatório o uso de equipamentos 
de emergência em transportes coletivos, 
não urbanos, sejam terrestres, marítimos, 
fluviais ou aéreos, e dá outras providên
cias. 

Dispõe sobre a reserva de vagas para aten
dimento dos empregados reeducados ou 
readaptados profissionalmente, dando nova 
redação ao art. 55 da Lei n<1 3.807, de 26 
de agosto de 1960. 

Revigora, por 30 (trinta) dias, o prazo do 
parágrafo único do art. 1<1 do Decreto-lei 
n<1 194, de 24 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a aplicação da Legislação so
bre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço às entidades de fins filantrópicos. 

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

Introduz alteração no art. 5<1 do Código de 
Processo Civil. 

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei 
n<1 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Or
gânica da Previdência Social), para o fim 
de permitir aposentadoria proporcional aos 
25 anos para os segurados de sexo masculi
no e 20 para os do sexo feminino. 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 173/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Câmara 

Rejeitado 

A Câmara 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 
com o PLS 

117/77 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 36/ 71) 



~--

N'I Autor 

253/75 Vasconcelos Torres 

257/75 Nelson Carneiro 

258/75 Paulo Guerra 

259/ 75 Osires Teixeira 

262/ 75 Nelson Carneiro 

264/75 Os ires Teixeira 

268/75 Osires Teixeira 

269/ 75 Mauro Benevides 

271/75 Itamar Franco 

272/75 Leite Chaves 

273/ 75 Osires Teixeira 

275/75 José Sarney 

002/76 Nelson Carneiro 

003/76 Nelson Carneiro 

004./76 Orestes Quércia 

005/76 Nelson Carneiro 

007 / 76 Itamar Franco 
(Complementar) 

012/ 76 Franco Montoro 

Ementa 

Dispõe sobre abatimento da renda bruta 
da pessoa física. 

Modifica dispositivo do Decreto-lei n\> 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 Ren
da , e dá outras providências. 

Altera a redação do § 1 Q do art. 832 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Decre
to-lei n\> 5.452, de 1 \> de maio de 1943). 

Autoriza dedução no Imposto sobre a Ren· 
da, e dá outras providências. 

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

Altera a Lei Orgânica do Tribunal de Con
tas da União na parte que indica. 

Dispõe sobre a inscrição dos funcionários 
municipais junto ao INPS. 

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

Institui o Dia Nacional da Bíblia, e dá ou
tras providências. 

Dispõe sobre a participação de empresas 
brasileiras nos contratos de serviços com 
cláusula de risco, firmados por companhias 
estatais. 

Equipara os Sindicatos às entidades filan
trópicas, para os fins da Lei n\> 3.577, de 
4 de julho de 1959. 

Dispõe sobre os depósitos devidos ao Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço, em 
decorrência de serviços prestados por tra
balhadores avulsos. 

Torna obrigatória a inscrição do dístico que 
especifica nas embalagens de cigarros e 
demais derivados do fumo , e dá outras pro
vidências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei Or
gânica da Previdência Social. 

Veda qualquer modificação na legislação 
eleitoral até um ano antes de eleições fe
derais , estaduais ou municipais. 

Eleva o valor de benefícios mínimos a cargo 
do INPS, dando nova redação ao § 5\> do 
art. 3\> da Lei n\> 5.890, de 8 de junho 
de 1973. 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 
com o PLC 86/75 

e PLS 35 e 39/76 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Rejeitado 
(art. 27e do RI.) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 57/ 71) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N'? Autor 

014/76 Nelson Carneiro 

015 /76 Orestes Quércia 

016/ 76 Mendes Canale 

017/ 76 Franco Montoro 

018/ 76 Lázaro Barboza 

021/76 Nelson Carneiro 

022/76 Leite Chaves 

023/76 Orestes Quércia 

024/76 Franco Montoro 

026/ 76 Orestes Quércia 

028/76 Leite Chaves 

029/76 Nelson Carneiro 

033/ 76 Franco Montoro 

034/76 Leite Chaves 

035/76 Leite Chaves 

Ementa 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Introduz modificações no Sistema do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Acrescenta parágrafo ao art. 469 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n'? 5 .452, de I '? de maio 
de 1943. 

Aprova a Consolidação das Leis da Previ
dência Social. 

Estabelece limite à remuneração dos admi
nistradores das empresas públicas e socie
dades de economia mista. 

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

Assegura gratificação adicional de férias ao 
empregado que perceber remuneração in
ferior a dois salários mínimos regionais. 

Dá nova redação ao art. 391 do Decreto-lei 
n'? 5 .452, de I'? de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho), acrescenta 
parágrafo ao citado artigo, passando a ser 
2'? o parágrafo único. 

Dispõe sobre o seguro de acidentes do tra
balho em favor dos trabalhadores autô
nomos. 

Dá nova redação ao § 2'? do art. 9'? da Lei 
n'? 5 .890, de 8 de junho de 1973. 

Veda aos empregados ou dirigentes de en
tidades da administração federal indireta 
a percepção de retribuição mensal superior 
ao valor da remuneração mensal fixada 
para o Presidente da República. 

Altera a redação do art. 7'? do Código de 
Processo Civil. 

Dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 4'? da Lei n'? 5 .890, de 8 de junho 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 parti
cipação de capital estrangeiro à fiscaliza
ção do Banco Central do Brasil, e dá outras 
providências. 

Altera o parágrafo único do art. 521 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n'? 5.452, de 1'? de 
maio de 1943. 
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Resultado 

A Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 182/75) 

Retirado 

Em tramitação 
com PLS 28/76 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 18/76) 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



NO? Autor 

036/76 Orestes Quércia 
(Complementar) 

037/76 Nelson Carneiro 

038/76 Leite Chaves 
(Complementar) 

039/ 76 Orestes Quércia 

040/ 76 Mauro Benevides 

041/76 Leite Chaves 

042/76 Nelson Carneiro 

044/ 76 José Sarney 

045/76 Leite Chaves 

046/76 Nelson Carneiro 

047/76 Franco Montoro 

048/76 Nelson Carneiro 

049/76 Nelson Carneiro 

050/76 Nelson Carneiro 

051 /76 Franco Montoro 

052/ 76 Nelson Carneiro 

Ementa 

Dispõe sobre a aposentadoria do Trabalha
dor Rural . 

Altera a redação do art. 59 do Código de 
Processo Civil. 

Torna inelegível por dois anos os que tive
rem exercido cargos de direção em empre
sas de capital estrangeiro. 

Dispõe sobre a extensão do seguro de aci
dentes do trabalho rural aos pequenos pro
prietários, parceiros, arrendatários, possei
ros e afins. 

Dispõe sobre o processo de fiscalização pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Fe
deral, dos atos do Poder Executivo e os da 
administração indireta 

Altera o art. 39, caput, do Decreto-lei n9 
389 de 26 de dezembro de 1968, que dis
põe sobre a verificação judicial de insalu
bridade e periculosidade. 

Dispõe sobre a identificação de familiares 
do marítimo, pela autoridade competente, 
para fins de ingresso na área de portos na
cionais. 

Estabelece o direito de preferência à aqui
sição de terras públicas e dá outras provi
dências. 

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

Reformula critérios de reajustamento cole
tivo de salários das categorias profissionais 
e dá outras providências. 

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

Dá nova redação ao art. 39 do Código de 
Processo Civil. 

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

Dispõe sobre requisitos a serem incluídos 
na Carteira Profissional dos Marítimos. 

Manda incluir no pagamento das férias as 
horas extraordinárias habitualmente pres
tadas pelo empregado. 

Torna obrigatória a prova de quitação das 
contribuições do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, para que as empresas 
pratiquem os atos que especifica, e dá ou
tras providências. 
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Resultado 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 61, 

130, 210/76 
e 81 / 77 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 74/77 

Em tramitação 



Autor 

053/76 Leite Chaves 

055/76 Nel son Carneiro 

060 /76 Orestes Quércia 

061 / 76 Nelson Carneiro 

062/76 Franco Montoro 

068/76 Orestes Quércia 

071/76 Nelson Carneiro 

072/76 Vasconcelos Torres 

073/76 Nelson Carneiro 

074/ 76 Nelson Carneiro 

076/76 Leite Chaves 

078/76 Franco Montoro 
(Complementar) 

079/76 Orestes Quércia 

081/76 Helvídio Nunes 

Ementa 

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

Regula o reconhecimento de teses, teorias, 
pesquisas ou descobertas científicas no 
campo da cancerologia e das doenças trans
missíveis, hereditárias, contagiosas ou ti
das como incuráveis. 

Dá nova redação ao art. 450 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho) . 

Dá nova redação ao art. 39 do Decreto-lei 
n\l 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insa
lubridade e periculosidade. 

Estabelece novo critério para a distribui
ção da contribuição si ndical , e dá outras 
providências. 

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

Dispõe sobre a dispensa de apresentação 
de atestado de vida, para efeito de rece
bimento de proventos, por parte dos apo
sentados, de qualquer sistema. 

Dispõe sobre o abatimento no imposto de 
renda devido, da empresa que tiver 50% 
de empregados em faixa etária superior a 
40 anos. 

Estabelece prioridade na concessão de pres
tações aos cegos. 

Inclui no elenco de ações de rito sumaríssi
mo a do fiador para exonerar-se da fiança 
prestada sem limitação de tempo. 

Acrescenta parágrafo 29 ao CPC para con
dicionar 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 inter
venção do Ministério Público. 

Altera a Lei Complementar n9 25, de 2 de 
julho de 1975, para permitir o pagamento 
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 Serviço. 

Faculta às pessoas físicas deduzirem, para 
efeito de abatimento do Imposto de Renda, 
as contribuições que fizerem aos Diretó
rios dos Partidos Políticos, e dá outras pro
vidências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 41/76) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 36/ 71) 

A Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

A Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 27/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 



N9 Autor 

082/76 Leite Chaves 
(Complementar) 

086/76 Nelson Carneiro 
(Complementar) 

087/ 76 Nelson Carneiro 

089/76 Nelson Carneiro 

090/76 Franco Montoro 

091/76 Orestes Quércia 

092/76 Nelson Carneiro 

094/76 Ruy Carneiro 

096/ 76 Ruy Carneiro 

098/76 Nelson Carneiro 

099/76 Orestes Quércia 
(Complementar) 

100/ 76 Fausto Castelo 
Branco 

101/76 Orestes Quércia 

103/76 Nelson Carneiro 

107/76 Nelson Carneiro 

108/76 Orestes Quércia 

Ementa 

Concede isenção de impostos incidentes nos 
produtos industrializados de soja, destina
dos à alimentação humana . 

Acrescenta dispositivo à Lei Complementar 
n<? 25, de 2 de julho de 1975, que dispõe 
sobre remuneração de vereadores. 

Dispõe sobre estabelecimentos que lidam 
com sangue humano e seus derivados, e dá 
outras providências. 

Acrescenta dispositivos à Lei n<? 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 empre
gados que percebam até cinco salários mí
nimos. 

Restringe a publicidade de medicamentos 
aos casos que especifica, e dá outras provi
dências. 

Introduz modificações no art. 472 da Con
solidação das Leis do Trabalho . 

Introduz modificações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, na parte referente aos 
vogais das Juntas. 

AI tera a redação da alínea b, do art. 580 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Institui o adicional de periculosidade para 
os eletricitários. 

Inclui os viajantes Comerciais Autônomos 
entre os beneficiários do Programa de In
tegração Social (PIS) e dá outras providên
cias. 

Inclui disposições na Lei n<? 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito) exigindo estojo de emergência 
médica nos veículos e habilitação dos mo
toristas à prestação de primeiros socorros . 

Dá nova redação ao art. 473 e seus incisos 
I e II do Decreto-lei n<? 5.452, de 1 <? de 
maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Dá nova redação ao art. 2<? da Lei n<? 4 .266, 
de 3 de outubro de 1963. 

Dispõe sobre a profissão de carpinteiro na
val da Marinha Mercante, e dá outras pro
vidências. 

Torna obrigatória a indicação no rótulo de 
bebidas dos aditivos empregados na sua 
fa bricação. 
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Resultado 

Em tramitação 

Prejudicado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 84/75) 

Em tramitação 
(ver PLS 190/75) 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 
com PLS 233/76 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Rejeitado 

Rejeit.ado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 



NO? Autor 

109/ 76 Nelson Carneiro 

110176 Orestes Quércia 

111176 Leite Chaves 

112/76 Nelson Carneiro 

113176 Italívio Coelho 

114176 Leite Chaves 

115176 Paulo Guerra 

116176 Fausto Castelo 
Branco 

117176 Nelson Carneiro 

118176 Orestes Quércia 

119/76 Nelson Carneiro 

120176 Benjamim Farah 

122/76 Nelson Carneiro 

123/ 76 Nelson Carneiro 

Ementa 

Acrescenta dispositivos à Lei n<! 2.800, de 
18 de junho de 1956, que "cria os Conse
lhos Federal e Regionais de Química, dispõe 
sobre o exercício da profissão de químico, 
e dá outras providências". 

Revoga o art. 357 do Decreto-lei n<! 5.452, 
de 1 <! de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trabalho). 

Allera 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 fe i
tos em sua conta vinculada, em razão de 
despedida sem justa causa. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 2 .800, de 
18 de junho de 1956, que "cria os Conse
lhos Federal e Regionais de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de quí
mico, e dá outras providências". 

Revoga o § 1 <! do art. 89 da Lei n. o 4 . 728, 
de 14 de julho de 1965, que "disciplina o 
mercado de capitais e estabelece medidas 
para o seu desenvolvimento" . 

Altera a Lei n9 6.268, de 24 de novembro 
de 1975, fixando multa pecuni,ária para 
os responsáveis pelo protesto de títulos já 
pagos. 

Dispõe sobre os saques, efetuados por assa
lariados das zonas atingidas por calamida
des públicas, nos depósitos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Inclui entre as atribuições do MOBRAL a 
difusão de rudimentos de educação sani
tária. 

Dá nova redação ao art. 129, caput, da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao art. 768 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolida
ção das Leis do Trabalho). 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 2.800, de 
18 de junho de 1956, que "cria os Conse
lhos Federal e Regionais de Química, dis
põe sobre o exercício da profissão de quí
mico, e dá outras providências". 

Dá nova redação ao § 19 do art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta § 79 ao art. 586 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Concede a gratificação de Natal aos vende
dores autônomos, e dá outras providências. 
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Resultado 

Em tramitação 
com PLS 112 e 

119/76 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 109/76) 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Câmara 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 109176) 

Rejeitado 

À Câmara 

Em tramitação 



N9 Autor 

124/ 76 Osires Teixeira 

126/ 76 Osires Teixeira 

127/76 Nelson Carneiro 

128/76 Henrique de La 
Rocque 

130/ 76 Nelson Carneiro 

131/76 Benjamim Farah 

133/76 Nelson Carneiro 

134/ 76 Otair Becker 

136/76 Lourival Baptista 

138/76 Nelson Carneiro 

139176 Orestes Quércia 

140/76 Nelson Carneiro 

141/76 Orestes Quércia 

142176 Nelson Carneiro 

143/76 Orestes Quércia 

Ementa 

Perdoa débitos de Entidades Filantrópicas 
junto ao INPS e fixa prazo para regulari
zação de sua situação. 

Autoriza o abatimento dos aluguéis da de
claração de rendas de pessoa física , e dá 
ou tras providências. 

Esta belece prazo para a convocação o briga
tóri a de alunos excedentes, e dá outras pro
vidências. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
Corretor de Imóveis. 

Introduz alterações no Decreto-lei n9 389, 
de 26 de dezembro de 1968, que dispõe so
bre o adicional de insalubridade e periculo
sidade. 

Disciplina o exercício da profissão de Cor
retor de Imóveis em todo o território na
cional. 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Faculta ao empregado do sexo feminino sa
car os depósitos de sua conta vinculada do 
FGTS, na hipótese que indica. 

Altera a Lei n9 4.886, de 9 de dezembro de 
1965, que regula as atividades dos repre
sentantes comerciais autônomos, e dá ou
tras providências. 

Modifica dispositivos do Decreto-lei n9 
7.661 , de 21 de junho de 1945, e do Decre
to-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. 

Dá nova redação ao art. 11 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consoli
dação das Leis do Trabalho). 

Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n9 
221 , de 28 de fevereiro de 1967, que dispõe 
sobre a proteção e estímulos à pesca. 

Proíbe a comercialização de inflamáveis em 
embalagens plásticas. 

Regula a indenização à dependente, e dá 
outras providências. 

Institui adicional por tempo de serviço aos 
trabalhadores regidos pelo Decreto-lei nQ 
5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I. ) 

Em tramitação 
com o PLS 

131/76 e 
PLC 26/77 

Em tramitação 
(ver PLS 41/76) 

Em tramitação 
(ver PLS 128/ 76) 

Em tramitação 

À Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 284/76 

Em tramitação 
com PLS 176176 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Câmara 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 



N9 Autor 

144/ 76 Nelson Carneiro 

146/76 Vasconcelos Torres 

147/ 76 Franco Montoro 

148/76 Nelson Carneiro 

149/76 Vasconcelos Torres 

150/ 76 Nelson Carneiro 

151/76 ltalívio Coelho 

152/76 Orestes Quércia 

153/76 Orestes Quércia 

154/76 ltalívio Coelho 

155/76 Marcos Freire 

156/ 76 Lázaro Barboza 

157/76 Paulo Guerra 

158/76 Vasconcelos Torres 

159/76 Nelson Carneiro 
(Complementar) 

160/76 Heitor Dias 

Ementa 

Altera a redação da alínea "b" do art. 580 
da Consolidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

Dispõe sobre a privatização dos serviços de 
transportes das Regiões Metropolitanas, e 
dá outras providências. 

Determina que os empregados de estações 
do interior farão jus a remuneração corres
pondente ao regime de "prontidão" , pelas 
horas que excederem às da jornada normal 
de trabalho. 

Estabelece normas de assistência ao excep
cional e autoriza a criação da Fundação de 
Assistência ao Excepcional - FUNASE -
e dá outras providncias. 

Dispõe sobre a concessão de gratificação de 
risco de vida aos trabalhadores na constru
ção civil. 

Considera circunstância atenuante da pena 
o fato de ter sido o agente menor abando
nado. 

Altera a redação do § 19 do art. 39 da Lei 
n9 4.494, de 29 de dezembro de 1965, que 
"regula a profissão de corretor de seguros" . 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 439 
do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

Dá nova redação ao artigo 13 da Lei n9 
4.717, de 29 de junho de 1965. 

Assegura ao empregado Vereador as vanta
gens dos artigos 471 e 472 da CLT. 

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

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

Autoriza a dispensa de taxa de KW de ener
gia elétrica fornecida pelas subsidiárias da 
ELETROBRAS para irrigação de lavouras 
no setor rural, e dá outras providências. 

Dispõe sobre terminais de transportes ter
restres, e dá outras providências. 

Introduz modificações na Lei Complemen
tar n9 26, de 11 de setembro de 1975. 

Dá nova redação ao parágrafo único do ar
tigo 133 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943, e dá outras provi
dências. 
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Resultado 

Prejudicado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLC 60/ 77 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 

Em tramitação 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 

À Câmara 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 133/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

161/76 Vasconcelos Torres 

163/76 Amaral Peixoto 

164/ 76 Nelson Carneiro 

165/76 Vasconcelos Torres 

166/ 76 Vasconcelos Torres 

167/76 Nelson Carneiro 

168/ 76 Orestes Quércia 

169/76 Franco Montoro 

170/76 ltalívio Coelho 

171/76 Orestes Quércia 

172/76 Otto Lehmann 

173/76 José Lindoso 

174/76 Marcos Freire 

176/76 Nelson Carneiro 

177 /76 Nelson Carneiro 

178/76 ltalívio Coelho 
(Complementar) 

Ementa 

Concede ao trabalhador um dia útil de fol
ga por mês, para tratar de interesses parti
culares. 

Dá nova denominação ao Instituto de Medi
cina Legal do Distrito Federal. 

Al tera a redação de dispositivos do Decre
to-lei n(> 5.844, de 23 de setembro de 1943, 
e dá outras providências. 

Dispõe sobre o cálculo da remuneração, a 
que se refere a Lei n(> 4.090, de 13 de julho 
de 1962, que institui a gratificação de Natal 
para os trabalhadores. 

Garante pagamento de juros e correção mo
netária sobre quantias depositadas compul
soriamente . 

Altera o art. 540 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Dá nova redação às alíneas a e b do art. 79 
da Lei n(> 605, de 5 de janeiro de 1949. 

Dispõe sobre os cursos de Fonoaudiologia, 
regulamenta a profissão de Fonoaudiólogo, 
e dá outras providências. 
Acrescenta dispositivo ao art. 473 da Con
solidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-lei n(> 5.452, de 1(> de maio 
de 1943. 
Dá nova redação ao artigo 472 e seu pará
grafo primeiro do Decreto-lei n9 5.452, de 
1 (> de maio de 1943 (Consolidação das Leis 
do Trabalho). 

Altera os arts. 11 e 37 do Decreto-lei n9 
227 , de 28 de fevereiro de 1967, que deu 
nova redação ao Decreto-lei n9 1.985 (Có
digo de Minas), de 29 de janeiro de 1940. 
Al tera a redação dos artigos 27 e 61 da Lei 
n9 5.682, acrescentando novos itens e pa
rágrafos, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de depósito 
temporário dos rendimentos de capitais es
trangeiros, auferidos em território brasi
leiro. 

Introduz modificações na Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

Revoga o parágrafo único do art. 25 . da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 34 da 
Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 
1971 , estabelecendo prescrição qüinqüenal 
para as importâncias devidas ao FUN
RURAL. 
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Resultado 

Rejeitado 

A Câmara 
Lei n9 6.506 , de 

16-12-72 
(promulgada 

pelo Preso do 
Senado) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

A Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 133/75) 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 

A Câmara 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 139/76) 

Rejeitado (art. 
278 do R.I.) 

Em tramitação 



N9 Autor 

179/ 76 Nelson Carneiro 

180/ 76 Itamar Franco 

181/ 76 Marcos Freire 

182/76 Nelson Carneiro 

183/76 Vasconcelos Torres 

184/ 76 Poder Executivo 
DF (Complementar) 

185/76 Franco Montoro 

186/76 Nelson Carneiro 

187/ 76 Nelson Carneiro 

188/ 76 Franco Montoro 

189/76 Evelásio Vieira 

191/76 Nelson Carneiro 

192/76 Vasconcelos 'forres 

193/ 76 Vasconcelos Torres 

194/76 Vasconcelos Torres 

195/76 Vasconcelos Torres 

196/76 Nelson Carneiro 

Ementa 

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

Dispõe sobre despesas de mordomia e dá 
outras providências. 

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

Dispõe sobre a concessão de Aposentadoria 
Especial aos vigias ou vigilantes. 

Dispõe sobre a inclusão de representante 
do Poder Legislativo na diretoria das Em
presas Públicas e das Sociedades de Eco
nomia Mista. 

Permite aposentadoria voluntária, nas con
dições que especifica, aos funcionários pú
blicos do Distrito Federal incluídos em 
quadro suplementar ou postos em disponi
bilidade. 

Dispõe sobre o enquadramento das empre
sas locadoras de serviços nos aeroportos e 
dá outras providências. 

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

Dispõe sobre cômputo de horas de trabalho 
extraordinário para fins de previdência 
social. 

Dispensa a concordância do empregador no 
caso da opção do empregado pelo Sistema 
do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço . 

Acrescenta § 59, ao art. 65, da Lei n(l 4.504, 
de 30 de novembro de 1964, que dispõe so
bre o Estatuto da Terra. 

Acrescenta dois parágrafos ao artigG 39 da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Acrescenta parágrafo ao art. 117, da Lei 
n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Introduz alteração na Lei n9 6.205, de 29 
de abril de 1975, que "estabelece a desca
racterização do salário mínimo como fator 
de correção monetária". 

Dispõe sobre a concessão de bolsas de es
tudo pelo Ministério da Educação e Cultura 
aos exercentes de cargos de administração 
sindical ou representação profissional. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
engraxate autônomo. 

Assegura a transferência da matrícula de 
universitários funcionários públicos esta
duais, nas condições que especifica. 
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Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

À Sanção 
Lei Comple

mentar n9 30, 
de 27-6-77 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 75/ 77 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

A Câmara 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 



N'? Autor 

200/76 Nelson Carneiro 

201/76 Vasconcelos Torres 

202/76 Vasconcelos Torres 

203/76 Vasconcelos Torres 

205/ 76 Franco Montoro 

206/76 Orestes Quércia 

207/ 76 Roberto Saturnino 

209/76 Jarbas Passarinho 

210/76 Nelson Carneiro 

213/76 Nelson Carneiro 

214/76 Nelson Carneiro 

'215 / 76 Evelásio Vieira 

216/76 Nelson Carneiro 

217/76 Franco Montoro 

218/76 Franco Montoro 

Ementa 

Altera a redação da alínea "e", do item lI , 
e do item UI, do art. 8\! da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

Dispõe sobre a doação de imóveis da União 
às entidades sindicais de empregados, para 
construção de colônia de férias. 

Mod ifica a redação dos artigos 157, 158 e 
159 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n\! 5.452, de 19 de 
maio de 1943. 

Dispõe sobre a concessão de salário-família 
aos trabalhadores autônomos, pelo Sistema 
Geral da Previdência Social. 

Dispõe sobre o regime de trabalho, remu
neração e demais vantagens dos emprega
dos nas empresas signatárias dos contratos 
de pesquisa de petróleo com "cláusula de 
r isco" . 

Dá nova redação ao parágrafo segundo do 
artigo 132 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). 

Altera a legislação do imposto sobre a ren
da e proventos de qualquer natureza. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 9\! da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera 
a Legislação de Previdência Social, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao art. 3\! do Decreto-lei 
n9 389, de 26 de dezembro de 1968. 

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

Acrescenta parágrafos ao art. 2\! da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a inclusão dos serviços espe
cializados de medicina, higiene e segurança 
do trabalho, como serviço constante do 
elenco de benefícios e serviços do sistema 
geral da previdência social. 

Altera a redação do art. 729 da Consolida
ção das Leis do Trabalho (Decreto-lei n\! 
5.452, de 19 de maio de 1943). 

Dispõe sobre a transferência do aeroviário 
e dá outras providências. 

Determina a aplicação de 20% do Fundo 
de Participação dos Municípios em progra
mas de educação pré-escolar e de primeiro 
grau. 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Prejudicado 

Em tramitação 
(ver PLS 56/ 75) 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 41176) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 1177 



N9 Autor 

220/76 Evelásio Vieira 

221176 Franco Montoro 

222176 Evelásio Vieira 

223176 Benjamim Farah 

224/76 Vasconcelos Torres 

225/76 Nelson Carneiro 

226/76 Nelson Carneiro 

227/ 76 Nelson Carneiro 

228/76 Orestes Quércia 

229/76 Vasconcelos Torres 

230/76 Nelson Carneiro 

231/76 Mal cos Freire 

232176 Fausto Castelo 
Branco 

233/76 Nelson Carneiro 

234/76 Franco Montoro 

Ementa 

Estende aos titulares de firmas individuais, 
sociedades por cotas, sócios-gerentes, dire
tores de sociedades anônimas e equivalen
tes, o regime do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço. 

Autoriza a aposentadoria do aeronauta in
dependentemente de sua idade, equiparan
do-o aos segurados que têm direito à apo
sentadoria especial. 

Dispõe sobre dispensa de documentação 
nosológica em processos de pensão militar 
de ex-combatentes da FEB falecidos , e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre declarações de doação do pró
prio corpo ou parte dele para fins de utili
zações post mortem e dá outras providên
cias. 

Estabelece a obrigatoriedade de apresenta
ção de música "ao vivo" nas emissoras de 
televisão e nas casas de diversões, e dá 
outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da 
Previdência Social). 

Altera a redação do § 59 do artigo 10 da 
Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973 . 

Dá nova redação ao § 19 do art. 59 e ao 
~ 29 do art. 61 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Dá nova redação ao artigo 818 do Decreto
lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Con
solidação das Leis do Trabalho) . 

Resta belece a vigência do artigo 176 da 
Lei n9 5.787, de 1972 . 

Dispõe sobre o seguro desemprego, a car
go do INPS, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 37 do 
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 
1967, dispondo sobre o cargo de Ministro 
Extraordinário para o Desenvolvimento do 
Nordeste. 

Descaracteriza pensões civis e militares de 
qualquer natureza, como rendimentos tri
butáveis para fins de Imposto sobre a Ren
da. 

Institui salário adicional para os trabalha
dores que prestem serviços em atividades 
em contato permanente com energia elétri
ca, em condições de periculosidade. 

Assegura direitos à promoção e aproveita
mento do empregado em atividade privati
va de habilitação qualificada. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 
(ver PLS 98/76) 

Em tramitação 



1-

N9 Autor 

236/76 Leite Chaves 

237/76 Itamar Franco 

238/76 Vasconcelos Torres 

239/ 76 Vasconcelos Torres 

240/76 Vasconcelos Torres 

241/76 Mauro Benevides 

245/76 Franco Montoro 

246/76 Lázaro Barboza 

247/76 Nelson Carneiro 

248/76 Nelson Carneiro 

249/76 Nelson Carneiro 

250/76 Nelson Carneiro 

251/76 Nelson Carneiro 

253/76 Nelson Carneiro 

254/76 Mauro Benevides 

255/76 Vasconcelos Torres 

256/ 76 Nelson Carneiro 

257/76 Orestes Quércia 

Ementa 

Concede ao piloto privado o direito de con
tribuir, como autônomo, para a Previdên
cia Social. 

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

Inclui os contribuintes individuais da Pre
vidência no Plano de Integração Social, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a proibição do uso de coran
tes nos alimentos industrializados e dá ou
tras providências. 

Altera a redação do § 19 do art. 29 da Con
solidação das Leis do Trabalho . 

Revoga a Lei n9 5.453, de 14 de junho de 
1968, e dá outras providências. 

Assegura ao proprietário do solo preferên
cia para pesquisa e lavra de minérios . 

Dispõe sobre a construção, em Brasília, de 
monumento em memória do Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, e dá ou
tras providências. 

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

Proíbe a pesca da baleia no mar territorial 
brasileiro. 

Introduz modificação ao parágrafo 19 do art. 
461 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre restrições à aquisição de mu
nição para armas de fogo, e dá outras pro
vidências . 

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

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

Dispõe sobre a emissão de selo comemora
tivo do centenário da morte do escritor José 
de Alencar, e dá outras providências . 

Dispõe sobre a proibição de a<errar terre
nos de marinha e dá outras providências . 

Estabelece isenção de correção monetária 
para a aquisição de imóveis populares, pelo 
Sistema Financeiro de Habitação, por parte 
de pessoas que percebam salários de valor 
equivalente a até três salários mínimos. 

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

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 

A Câmara 

Em tramitação 
com PLC 30/72 

Rejeitado 

Em tramitação 



N9 Autor 

258/76 Vasconcelos Torres 

259/76 Nelson Carneiro 

260/76 Vasconcelos Torres 

261/76 Vasconcelos Torres 

262/76 Vasconcelos Torres 

264/76 Agenor Maria 

265/76 Agenor Maria 

266/76 Itamar Franco 

267/76 Itamar Franco 

268/76 Nelson Carneiro 

269/76 Vasconcelos Torres 

270/76 Vasconcelos Torres 

271/76 Vasconcelos Torres 

272/76 Vasconcelos Torres 

273/76 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Tomba a Igreja Nossa Senhora da Paz em 
lpanema na cidade do Rio de Janeiro e dá 
outras providências . 

Modifica o § 19, do art. 224 da Consolida
ção das Leis do Trabalho . 

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

Inclui o Curso de Artes Gráficas dentre os 
ministrados pelas Escolas Técnicas Fe
derais . 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia 
aprovação oficial à fabricação em série de 
novos modelos de veículos automotores e 
dá outras providências. 

Estabelece limite para reajustamentos de 
aluguéis em locações residenciais . 

Elimina a exigência do período de carên
cia para concessão, pelo INPS, de benefícios 
em virtude de incapacidade para o traba
lho ou morte do segurado. 

Cria o Conselho de lntegração de Investi
mentos, destinado a avaliar operações de 
qualquer natureza, referentes a fusão e in
corporações, aquisição de controle acioná
rio e cessão de ativo; dimensionar o impac
to do investimento externo direto de capital 
estrangeiro, e dá outras providências. 

Estabelece critérios para a aprovação de 
Projetos Florestais e dá outras providên
cias. 

Dispõe sobre a contagem recíproca de tem
po de serviço urbano e rural para efeito de 
aposentadoria. 

Inclui a disciplina de "Noções Gerais de 
Trânsito" no currículo pleno dos estabele
cimento de ensino de 19 Grau. 

Dispõe sobre a proibição de abate de ma
trizes bovinas, pelo tempo que especifica, e 
determina outras providências . 

Autoriza o Poder Executivo conceder pen
são especial à Senhora Sara Lemos Kubits
chek de Oliveira, viúva do ex-Presidente da 
República Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Dispõe sobre a instalação de equipamentos 
antipoluidores nos veículos automotores de 
via terrestre, e dá outras providências . 

Estabelece equipamentos obrigatórios dos 
veículos automotores de via terrestre, e dá 
outras providências. 
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Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Retirado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Prejudicado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com PLS 273/76 

Em tramitação 
(ver PLS 272/76) 



NC? Autor 

274/76 Vasconcelos Torres 

275/76 Nelson Carneiro 

276/76 Nelson Carneiro 

277 /76 Vasconcelos Torres 

278/76 Vasconcelos Torres 

279/76 Vasconcelos Torres 

280/76 Nelson Carneiro 

281/76 Vasconcelos Torres 

282/76 Nelson Carneiro 

283/76 Nelson Carneiro 

284/76 Nelson Carneiro 

285/76 Itamar Franco 

286/ 76 Jarbas Passarinho 

287/76 Nelson Carneiro 

288/76 Otair Becker 

289/76 Nelson Carneiro 

------ ------------------------------

Ementa 

Altera a redação do parágrafo único do ar
tigo 1 f! do Decreto-lei nf! 194, de 24 de feve
reiro de 1967. 

Altera a redação do artigo 1 f! da Lei nf! 
5.811, de 11 de outubro de 1972, que dispõe 
sobre o regime de trabalho dos empregados 
nas atividades de exploração, perfuração, 
produção e refinação de petróleo, bem co
mo no transporte de petróleo e seus deri
vados . 

Introduz modificação na Lei nf! 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre 
o condomínio em edificações e as incorpo
rações imobiliárias. 

Altera e revoga dispositivos do Decreto
lei nf! 1.445, de 13 de fevereiro de 1976. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, que regula os di
reitos autorais. 

Proíbe a importação ou a comercialização 
de filmes cinematográficos em lotes. 

Disciplina o exercício da profissão de de
tetive particular. 

Estabelece a obrigatoriedade de garantia, a 
ser dada pelo fabricante, para os pneus co
mercializados. 

Introduz alterações na Lei dos Registros 
Públicos no que se refere à averbação, no 
Registro de Imóveis, das sentenças de des
quite, nulidade ou anulação de casamento. 

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

Modifica o § 2f! do art. 1 f! do Decreto-lei 
n9 75, de 21 de novembro de 1966, que 
dispõe sobre a correção monetãria dos dé
bitos de natureza trabalhista. 

Estabelece critérios de distribuição para o 
Fundo de Participação dos Municípios . 

Autoriza o Poder Executivo a doar o prédio 
que menciona. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis 
do Trabalho . 

Reabre o prazo de que trata o art. 11 da 
Lei nf! 6.332, de 18 de maio de 1976, e dá 
outras providências. 

Autoriza o Banco Nacional da Habitação a 
criar Departamentos de Construção e de 
Venda de Lmóveis Residenciais . 
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Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Sobrestado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 193/75) 

Em tramitação 
(ver PLS 138/76) 

Retirado 

A Câmara 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

290/76 Nelson Carneiro 

291/76 Vasconcelos Torres 

292/76 Vasconcelos Torres 

293/76 Vasconcelos Torres 
(Complementar) 

294/76 Vasconcelos Torres 

295/76 Agenor Maria 

297/76 Nelson Carneiro 

298/76 Nelson Carneiro 

299/ 76 Nelson Carneiro 

300/76 Nelson Carneiro 

301176 Nelson Carneiro 

302/76 Otto Lehmann 

303/76 Vasconcelos Torres 

304176 Vasconcelos Torres 

305/76 Vasconcelos Torres 

306/ 76 Vasconcelos Torres 

307/76 Saldanha Derzi 

Ementa 

Introduz alterações na Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Introduz modificação na Lei n9 5.107, de 13 
de setembro de 1966, que instituiu o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispõe sobre a adição obrigatória de vita
mina A ao açúcar. 

Introduz modificação na Lei Complementar 
n9 26, de 11 de setembro de 1975, para o 
fim de permitir a utilização do PIS-PASEP 
na aquisição ou construção de casa própria. 

Institui o monopólio estatal do transporte 
aéreo, cria a Viação Aérea Brasileira S. A. 
- V ABRAS, e dá outras providências. 

Dispõe sobre autorização para porte de ar
ma por motoristas de caminhões e táxis . 

Altera a redação do artigo 29 da Lei n9 
4.281, de 8 de novembro de 1963. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 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 ser
viço aos trabalhadores sob o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera a redação de dispositivos do art. 22 
da Lei Orgânica da Previdência Social e dá 
outras providências. 

Inclui representante da Associação Brasi
leira dos Distribuidores de Veículos Auto
motores - ABRA VE, no Conselho Nacional 
de Trânsito . 

Veda a reeleição para o período imediato, 
de dirigentes das Federações e Confedera
ções Sindicais. 

Modifica atribuições dos Conselhos Federal 
e Estaduais de Educação, e dá outras pro
vidências . 

Introduz alterações no regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, para extin
guir a opção e manter a estabilidade no 
emprego, nos termos da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Considera feriado nacional o dia consagra
do a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira 
do Brasil. 

Altera a Lei n9 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral). 
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Resultado 

Em tramitação 
(ver PLS 128174) 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 218/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Em tramitação 
com PLC 2177 

A Câma-ra 



N~ Autor 

308/76 Otair Becker 

309/76 Nelson Carneiro 

310/76 Nelson Carneiro 

312/76 Nelson Carneiro 

313/76 Otair Becker 

314/ 76 OUo Lehmann 

316/76 Nelson Carneiro 

317/76 Eurico Rezende 

318/76 Marcos Freire 

N~ Autor 

1/77 Otto Lehmann 

2/77 Nelson Carneiro 

3/77 J essé Freire 

Ementa 

Dá nova redação ao parágrafo único do ar
tigo 25 da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

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

Dispõe sobre o montante em forma de per
centual do salário-família concedido aos 
empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

Dispõe sobre a inclusão obrigatória de um 
aposentado, como representante das cate
gorias profissionais, junto aos órgãos de 
deliberação coletiva e controle administra
tivo jurisdicional da Previdência Social. 

Considera como parcela não tributável do 
rmposto de Renda os proventos da inativi
dade e as pensões pagas pelos cofres públi
cos ou por instituição de previdência social. 

Legitima a Procuradoria-Geral da Repúbli
ca para requerer, perante o Supremo Tri
bunal Federal, a sustação de efeitos das de
cisões que menciona. 

Introduz modificação na Consolidação das 
Leis do Trabalho . 

Dispõe sobre o salário mínimo-aula de pro
fessores sujeitos ao regime da Consolida
ção das Leis do Trabalho e dá outras pro
vidências. 

Estabelece a obrigatoriedade de as emis
soras de rádio e televisão reservarem horá
rios idên ticos aos concedidos gratuitamente 
aos órgãos governamentais, aos partidos po
líticos de oposição. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

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 minis
trado a crianças de idade inferior a sete 
anos. 

Modifica o art. 99 da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966 que criou o Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências. 

Altera e revoga dispositivos da ConsoU
dação das Leis da Previdência Social, e dá 
outras providências. 

4/ 77 Vasconcelos Torres Modifica a redação de dispositivo da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdência Social). 

- 78-

Resultado 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 84/75) 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Resultado 

Em tramitação 
com PLS 218/76 

Em tramitação 
(ver PLS 128/74) 

Retirado 

Rejeitado 



N9 Autor 

5177 Osires Teixeira 

6/77 Nelson Carneiro 

7/ 77 Osires Teixeira 

8177 Nelson Carneiro 

9/77 Adalberto Sena 

10177 Nelson Carneiro 

11177 Nelson Carneiro 

12/77 Franco Montoro 

13/77 Vasconcelos Torres 

14/77 Nelson Carneiro 

15/77 Nelson Carneiro 

16/77 Adalberto Sena 

17/77 Franco Montoro 

18/77 Otto Lehmann 

19/ 77 Franco Montore 

20/77 Vasconcelos Torres 

21/ 77 Nelson Carneiro 

22177 Luiz Viana 

23/77 Osires Teixeira 

Ementa 

Estende às entidades de fins educacionais 
e culturais a isenção prevista na Lei 
n9 3.577, de 4 de julho de 1959. 

Isenta de demissão o servidor condenado 
por crime comum, e dá outras providên
cias. 

Autoriza abater da renda bruta das pessoas 
físicas as despesas com locação residencial. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
Médico-residente, e dá outras providências. 

Institui o salário profissional devido aos 
exercentes de atividades laborais qualifica
das, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o fornecimento de equipa
mento individual de proteção aos Vigias 
Portuários, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 82 do Código 
Civil, que trata da validade dos atos jurí
dicos. 

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

Tomba a casa em que morou o Duque de 
Caxias na rua Conde do Bonfim, no Rio 
de Janeiro, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o rateio da pensão da esposa 
e companheira de segurado do Sistema Ge
rai da Previdência Social. 

Estabelece norma para a expedição e va
lidade de certificado de fins filantrópicos. 

Introduz alterações na Lei n9 1 .046, de 2 
de janeiro de 1950, que dispõe sobre a 
consignação em folha de pagamento. 

Estabelece que o menor de 21 anos eleito 
Prefeito, Vice-Prefeito ou Vereador adqui
re plena capacidade jurídica. 

Dispõe sobre o parcelamento do solo ur
bano, e dá outras providências. 

Estipula prazo para a conclusão de Inqué
rito relativo a apuração de falta grave do 
empregado estável. 

Institui o Seguro em Garantia de Educação, 
e dá outras providências. 

Disciplina o exercício da profissão de Téc
nico Agrícola. 

Suprime o art. 93 e o parágrafo único da 
Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Dispõe sobre a inclusão da Companheira 
como dependente, para efeito de Imposto 
de Renda. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitaçãe, 

Em tramitação 
(ver PLS 56175) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Retirado 

Em tramitação 
(ver PLS 64/ 65) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.l. ) 

Prejudicado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 160/ 75) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 



N9 Autor 

24/77 Comissão Diretora 

25/ 77 Nelson Carneiro 

26/ 77 Osires Teixeira 

27/77 Roberto Saturnino 

28/ 77 Nelson Carneiro 

29/ 77 Itamar Franco 

30/ 77 Nelson Carneiro 

31 / 77 Vasconcelos Torres 

32/ 77 Osires Teixeira 

33/ 77 Nelson Carneiro 

34/ 77 Vasconcelos Torres 

35/ 77 Vasconcelos Torres 

36/ 77 Vasconcelos Torres 

37/ 77 Nelson Carneiro 

38/ 77 Osires Teixeira 

Ementa 

Reajusta os vencimentos dos servidores do 
Senado Federal, e dá outras providências. 

Dispõe sobre as relações de trabalho dos 
empregados em edifícios e outras edifica
ções similares. 

Acrescenta inciso ao art. 18 da Lei n<'> 4.506, 
de 30 de novembro de 1964, que dispõe 
sobre imposto que recai sobre as rendas e 
proventos de qualquer natureza. 

Acrescenta parágrafo ao art. 4<'> do Decre
to-lei n<'> 791 , de 27 de agosto de 1969, que 
dispõe sobre o pedágio em Rodovias Fe
derais, e dá outras providências. 

Introduz alterações no texto da Lei n<'> 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, que regula o 
direito de representação e o processo de 
responsabilidade administrativa, civil e pe
nal, nos casos de abuso de autoridade. 

Revoga o Decreto-lei n<'> 1 .520, de 17 de 
janeiro de 1977, que estabelece condição 
para aquisição dos derivados de petróleo 
que menciona, e dá outras providências. 

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

Dispõe sobre a comercialização de peles de 
animais, e dá outras providências. 

Concede isenção de Imposto de Renda aos 
proventos e 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 JCJ. 

Destina, mediante doação à Fundação 
MOBRAL, os bens constantes das heranças 
Jacentes cuja destinação é prevista no 
art. 1 .594 da Lei n<'> 3.071, de janeiro de 
1916 (Código Civil). 

Dispõe sobre o funcionamento dos museus, 
aos sábados, domingos e feriados, e dá ou
tras providências. 

Regulamenta a venda ao público de seguro 
facultativo de acidente pessoal para cobrir 
os riscos nas viagens realizadas em ônibus 
de transporte coletivo. 
Dispõe sobre a obtenção de autorização es
pecial de trânsito, nos casos de veículos 
novos em processo de registro e licencia
mento. 
Dispõe sobre o abatimento, na renda bruta 
das pessoas físicas, de quantias aplicadas 
na aquisição de casa própria. 
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Resultado 

A Câmara 
Lei n<'> 6 .409, 

de 30-3-77 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 

Em tramitação 

Retirado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 56/75) 



N9 Autor 

39/ 77 Otto Lehmann 

40/ 77 Nelson Carneiro 

41/ 77 Nelson Carneiro 

42/ 77 Nelson Carneiro 

43/77 Nelson Carneiro 

44/ 77 Nelson Carneiro 

45/ 77 Nelson Carneiro 

46/77 Vasconcelos Torres 

47/77 Vasconcelos Torres 

48/ 77 Vasconcelos Torres 

49/77 Vasconcelos Torres 

50/77 Vasconcelos Torres 

51/77 Vasconcelos Torres 

52/77 Vasconcelos Torres 

53/77 Poder Executivo 
DF 

54/ 77 Vasconcelos Torres 

55/ 77 Vasconcelos Torres 

56/77 Otto Lehmann 

Ementa 

Altera o art. 39 da Lei n9 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972. 

Dispõe sobre o recolhimento de imposto 
incidente sobre as gravações sonoras, e dá 
outras providências. 

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

Dá nova redação ao § 59 do art. 12 da Lei 
n9 5 .890, de 8 de junho de 1973. 

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

Dispõe sobre o fornecimento de equipa
mento individual de proteção aos vigias 
portuários, e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo à Lei de Diretrizes 
e. Bases para o ensino de 19 e 29 graus, 
de modo a tornar obrigatório o ensino de 
noções de trânsito. 

Modifica a Lei n9 4.717, de 29 de junho 
de 1965, que regula a ação popular. 

Outorga a regalia da prisão especial aos 
professores do ensino primário e do ensino 
médio. 

Determina medidas sobre as embalagens de 
detergentes, sabões e outros produtos da 
espécie., e dá outras providências. 

Concede passe permanente aos aeronautas 
e aeroviários, com mais de 20 (vinte) anos 
de serviço nas empresas aéreas brasileiras. 

Dispõe sobre o cancelamento de penalida
des aplicadas a servidores civis e o abono 
de faltas não justificadas. 

Disciplina a venda, no comércio varejista, 
dos cereais acondicionados em pacotes pa
dronizados. 

Dispõe sobre a exigência de prova de au
tenticidade para a comercialização de obra 
de arte. 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a 
contrair empréstimos destinados à elabo
ração e execução de programas de desen
volvimento urbano, e dá outras providên
cias. 
Disciplina0 funcionamento das biblioteca·s 
que recebem recursos do erário. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de 
máscaras pelos que trabalham em oficinas 
de automóveis. . 

Acrescenta ,dispositivo à Lei n9 6.226, de 
14 de julho de 1975. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

À Câmara 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

À Câmara 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Retirado 

À sanção 
(Lei n9 6.466, 

de 14-11-77) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 62/77) 



NC;> Autor 

57/ 77 Cattete Pinheiro 

58/ 77 Nelson Carneiro 

59/77 Italívio Coelho 

60/ 77 Nelson Carneiro 

61/77 Nelson Carneiro 

62/77 Mauro Benevides 

63/77 Jarbas Passarinho 

64/ 77 Nelson Carneiro 

65/77 Vasconcelos Torres 

66/ 77 Vasconcelos Torres 

67/77 Vasconcelos Torres 

68/77 Vasconcelos Torres 

69/77 Vasconcelos Torres 

70/ 77 Vasconcelos Torres 

71/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dispõe sobre a participação obrigatória de 
brasileiros natos no capital das empresas 
do setor de abastecimento, na proporção 
que especifica, e dá outras providências. 

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

Considera integrantes do salário, para efei
to de pagamento de repouso semanal remu
nerado, as horas extras habituais. 

Dá nova redação ao art. 543 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre o prazo prescricional para a 
punibilidade de profissional liberal, por fal
ta sujeita a processo disciplinar a ser apli
cada por órgão competente. 

Dispõe sobre a contagem em favor dos se
gurados do INPS do tempo de serviço públi
co estadual e municipal. 

Aplica ao dirigente sindical candidato a 
cargo eletivo o disposto no art. 14 da Lei 
n9 6.055, de 17 de junho de 1974. 

Altera dispositivo da Lei Orgânica da Pre
vidência Social (n9 3.807, de 1960), para o 
fim de instituir regime especial de assistên
cia médico-social para crianças. 

Assegura aos empregados optantes pelo sis
tema do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço o direito aos juros e correção mo
netária, sobre o valor depositado, em qual
quer hipótese de extinção do contrato de 
trabalho, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a declaração de renda dos 
maiores de 70 anos, inativos, civis ou mili
tares. 

Dispõe sobre aposentadoria especial para 
metalúrgicos. 

Institui o voto a bordo e nas embaixadas, 
consulados, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a aplicação do regime de Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço aos 
empregados rurais. 

Assegura aos empregados o direito de pre
ferência para subscrever 20% dos aumen
tos de capital realizados por sociedades anô
nimas. 

Dispõe sobre os empregados optantes ou 
não da Lei nQ 5.107, de 13 de setembro de 
1966, com mais de 25 (vinte e cinco) anos 
de serviços. 
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Resultado 

À Câmara 

Em tramitação 

Rejeitado 

À Câmara 

À Câmara 

Em tramitação 
(ver PLS 56/77) 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 



NC? Autor 

72/ 77 Vasconcelos Torres 

73/ 77 Vasconcelos Torres 

74/77 Vasconcelos Torres 

75/ 77 Nelson Carneiro 

76/ 77 Nelson Carneiro 

77 / 77 Franco Montoro 

78/ 77 Nelson Carneiro 

79/77 Franco Montoro 

80/77 Orestes Quércia 

81/ 77 Nelson Carneiro 

82/ 77 ltalívio Coelho 

83/77 Otto Lehmann 

84/ 77 Otto Lehmann 

85/ 77 Poder Executivo 
DF 

86/77 Nelson Carneiro 

87/77 Vasconcelos Torres 

88/77 Vasconcelos Torres 

89/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dispõe sobre a permanência do trabalhador 
aposentado no imóvel de propriedade da 
antiga empresa empregadora. 

Dispõe sobre troco obrigatório e dá outras 
providências. 

Inclui prefeitos, vice-prefeitos e vereadores 
entre os contribuintes facultativos do !PC. 

Introduz modificação na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre redução da pena dos senten
ciados que doarem órgãos de seu próprio 
corpo para instituições especializadas. 

Determina a fixação obrigatória de critérios 
objetivos para a realização de despesas com 
publicidade e divulgação, efetuadas pela 
Administração Pública ou órgão da Admi
nistração indireta. 

Dá nova redação aos itens do § 39 do art. 
10 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Determina a aplicação mínima de 20% da 
renda líquida da Loteria Esportiva nos mu
nicípios de procedência da receita. 

Acrescenta parágrafo ao art. 774 do Decre
to-lei n9 5.452, de 1 Q de maio de 1943, pas
sando a ser 19 o parágrafo único. 

Dispõe sobre critérios para a concessão de 
adicional de insalubridade aos trabalhado
res. 

Altera o item I do art. 738 da Lei nQ 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 - Código d.e Pro
cesso Civil. 

Estabelece reajuste e correção monetária 
para prestações alimentícias não pagas. 

Altera dispositivos do Código de Processo 
Civil relativos à execução de prestação ali
mentícia. 

Dispõe sobre a organização básica da Polí
cia Militar do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

Dá nova redação ao § 19 do art. 381 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprova
da pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 

Dispõe sobre os dependentes dos segurados 
da Previdência Social. 

Dispõe sobre a temporalidade do sigilo es
tabelecido para os documentos do Estado. 

Dispõe sobre a inclusão de Adido Agrícola 
em representações diplomáticas do País. 
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Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do R.L) 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 186/76) 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLS 41/76) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.450, de 

14-10-77 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 



NC? Autor 

90/ 77 Vasconcelos Torres 

91/77 Vasconcelos Torres 

92/77 Vasconcelos Torres 

93/77 Franco Montoro 

94/ 77 Ruy Carneiro 

95/ 77 FI anco Montoro 

96/ 77 Nelson Carneiro 

97/ 77 Benjamim Farah 

98/ 77 ltalívio Coelho 

99/ 77 Vasconcelos Torres 

100/ 77 Vasconcelos Torres 

101/ 77 Nelson Carneiro 

102/77 Franco Montoro 

103/ 77 Nelson Carneiro 

104/ 77 Vasconcelos Torres 

105/ 77 Vasconcelos Torres 

106/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Altera disposição sobre a jornada de traba
lho dos bancários. 

Estabelece placa especial para viaturas de 
médicos. 

Cria o Fundo Nacional da Pesca, e dá ou
tras providências. 

Define os crimes contra o mercado de ca
pitais e estabelece as sanções penais e ad
ministrativas correspondentes. 

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

Estabelece que a atualização de tributos 
não poderá exceder o índice oficial da cor
reção monetária. 

Dispõe sobre proteção das informações 
computarizadas, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a propaganda comercial nos 
uniformes esportivos do atleta profissional 
de futebol , e dá outras providências. 

Declaram portos de exportação do café pro
duzido e comercializado no Estado de Mato 
Grosso os de Porto Esperança, Município 
de Corumbá, e de Porto Murtinho. 

Assegura à empregada gestante, despedida 
sem justa causa ou por culpa recíproca, o 
direito aos salários relativos ao período a 
que se refere o art. 392 da CLT. 

Subordina a Superintendência do Desenvol
vimento da Pesca (SUDEPE) ao Ministério 
da Marinha. 
Dá nova redação ao item I do art. 76 da 
Lei nQ 3.807, de 26 de agosto de 1960 -
Lei Orgânica da Previdência Social . 

Determina que as emissoras de televisão e 
rádio promoverão semanalmente programas 
de debates sobre problemas nacionais, es
taduais ou municipais, destinados ao escla
recimento e formação cívica da população. 

Altera dispositivo da Lei nQ 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, que dispõe sobre o Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União . 

Dispõe sobre a doação de terras aos ex
combatentes da FEB. 

Dispõe sobre a concessão do salário-família 
aos trabalhadores autônomos pelo Sistema 
Geral da Previdência Social. 

Dispõe sobre o encaminhamento, pelos mé
dicos que realizarem cirurgia plástica ou 
correção ortopédica, de fotografias e outros 
elementos de informação ao Instituto Na
cional de Identificação. 
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Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Prejudicado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

107/ 77 Nelson Carneiro 

108177 Vasconcelos Torres 

109/77 Vasconcelos Torres 

110/77 Vasconcelos Torres 

111177 Vasconcelos Torres 

112/ 77 Mattos Leão 

113177 Otto Lehmann 

114/77 Nelson Carneiro 
(Complementar) 

115177 Accioly Filho 

116177 Nelson Carneiro 

117/77 Nelson Carneiro 

118/77 Jessé Freire 

119/77 Nelson Carneiro 

120/77 Otto Lehmann 

121177 Nelson Carneiro 

122/77 Jarbas Passarinho 

123/ 77 José Lindoso 

Ementa 

Acrescenta § 4<'> ao art. 29 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre
to-lei n<'> 5.452, de 1<:> de maio de 1943. 

Dispõe sobre a participação do empregado 
nos lucros da empresa. 

Reformula direitos do aposentado pela Pre
vidência Social que retorna ao trabalho, e 
dá outras providências. 

Inclui a utilização de agentes químicos (des
folhantes) na destruição das florestas, entre 
os crimes definidos na Lei de Segurança 
Nacional. 

Dispõe sobre a exigência de prova de au
tenticação para a comercialização de obras 
de arte. 

Integra na estrutura do Ministério da Jus
tiça a Polícia Rodoviária Federal e dá ou
tras providências. 

Altera dispositivos do Código de Processo 
Civil, atinentes à intimação do devedor pa
ra a arrematação de bens penhorados. 

Introduz alteração na Lei Complementar 
n<'> 7, de 7 de setembro de 1970, que institui 
o Plano de Integração Social - PIS. 

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

Dispõe sobre a fixação de critérios para o 
cálculo de benefícios de prestação conti
nuada, do Sistema Geral da Previdência So
cial. 

Dispõe sobre o revigoramento do exercício 
do direito previsto no Decreto-lei n<'> 194, de 
24 de fevereiro de 1967. 

Uniformiza a legislação referente ao che
que. 

Estende aos delegados sindicais os efeitos 
da estabilidade provisória referida no art. 
543, CLT. 

Estabelece normas reguladoras do traba
lho avulso no meio rural e dá outras pro
vidências. 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis ' 
do Trabalho. 

Dispõe sobre os exames de validação pelos 
advogados provisionados e dá outras pro
vidências. 

Altera a redação do art. 778 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, aprovad'a pelo 
Decreto-lei n<:> 5 .452, de 19 de maio de 1943, 
e dá outras providências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do RJ.) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
(ver PLS 244/75) 

Em tramitação 

Retirado 

Em tramitação 

Em , tramitação 
(ver PLS 193/75) 

Em tramitação 

À Câmara 



NC? Autor 

124/77 Nelson Carneiro 

125/ 77 Nelson Carneiro 

126/77 Vasconcelos Torres 

127/ 77 Vasconcelos Torres 

128/ 77 Vasconcelos Torres 

129/ 77 Vasconcelos Torres 

130/ 77 Vasconcelos Torres 

131/ 77 Nelson Carneiro 

132/77 Poder Executivo 
DF 

133/ 77 Vasconcelos Torres 

134/ 77 Nelson Carneiro 

135/77 Poder Executivo 
DF 

136/77 Nelson Carneiro 

137/ 77 Otair Becker 

138/77 Orestes Quércia 
(Complementar) 

139/77 Nelson Carneiro 

140/ 77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Altera a redação do art. 110 do Código Na
cional de Trânsito. 

Amplia os efeitos da Lei n'? 3 .577, de 4 de 
julho de 1959, para que a isenção nela pre
vista alcance os sindicatos, nas condições 
que especifica. 

Dispõe sobre correção monetária nas ca
dernetas de poupança. 

Dispõe sobre critério para cálculo de inde
nizações, nas rescisões de contrato de tra
balho. 

Altera disposições legais relativas à pro
teção do trabalho do menor. 

Dispõe sobre a expedição de carteiras de 
identidade por órgãos da Segurança PÚ
blica. 

Altera a Lei Complementar n'? 11, de 25 de 
maio de 1971. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a 
contrair empréstimo destinado ao atendi
mento da Rede de Ensino de Primeiro Grau 
da cidade satélite de Ceilândia do Distrito 
Federal. 

Autoriza a União, as Autarquias e as Socie
dades de Economia Mista a alienar imóveis 
a funcionários aposentados. 

Acrescenta § 3'? ao art. 10, da Lei n'? 5 .107, 
de 13 de setembro de 1966 - Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

Autoriza a criação de empresa pública, sob 
a denominação de Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Distrito Fe
deral - EMATER/ DF, e dá outras pro
vidências. 

Disciplina o exercício da profissão de ofi
cial-barbeiro e de oficial-cabeleireiro, e dá 
outras providências. 

Autoriza a filiação facultativa à Previdên
cia Social dos Deputados Estaduais, Pre
feitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. 

Introduz alteração na Lei Complementar n'? 
25, de 2 de julho de 1975, que "estabelece 
critério e limites para a fixação da remu
neração dos Vereadores." 

Acrescenta dispositivo à Lei n'? 4.090, de 
13 de julho de 1962, que instituiu a grati· 
ficação de Natal para os trabalhadores. 

Veda a dispensa do empregado sem justa 
causa e dá outras providências. 
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Resultado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n'? 6.425, 

de 27-6-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n'? 6 .500, 

de 7·12-77 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



Autor 

141/77 Henrique de La 
Rocque 

142/ 77 Nelson Carneiro 

143/77 Vasconcelos Torres 

144/77 Benjamim Farah 

145/ 77 José Lindoso 

146/77 Italívio Coelho 

147/77 Jarbas Passarinho 

148/77 Osires Teixeira 

149/77 Orestes Quércia 

150/ 77 Franco ~ontoro 

151/ 77 Nelson Carneiro 

152/77 Nelson Carneiro 

153/77 ~ton Cabral 

154/ 77 Cattete Pinheiro 
(Complementar) 

155/ 77 Luiz Cavalcante 

Ementa 

Altera as contribuições e pensões que serão 
concedidas aos Deputados Federais e Sena· 
dores pelo Instituto de Previdência dos 
Congressistas. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 5Q da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre preço de venda ao consumi
dor dos derivados de petróleo que conte
nham parcelas de álcool anidro. 

Autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao fun
cionalismo civil e militar da União, e dá ou
tras providências. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 488 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, dispon
do sobre o horário no período do aviso pré
vio, e dá outras providências. 

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

Dispõe sobre a realização de seguros de 
Órgãos do Poder Público e dá outras pro
vidências . 

Dá nova redação ao § 3Q do art. 1 Q da Lei 
nQ 5 .365, de lQ de dezembro de 1967, que 
cria a Superintendência do Desenvolvimen
to da Região Centro-Oeste - SUDECO, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a localização das sedes do 
Conselho Nacional de Desportos e da Con
federação Brasileira de Desportos, e dá ou
tras providências. 

Estabelece que a contagem do tempo de 
serviço prestado em atividades insalubres 
será feita segundo critérios especiais. 

Acrescenta § 4Q ao art. 1 Q, do Decreto-Iei 
nQ 1. 470, de 4 de junho de 1976. 

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

Proíbe a captação antecipada de poupança 
popular, mediante promessa de contrapres
tação em bens, direitos ou serviços de qual
quer natureza. 

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

Altera a redação do § 1 Q do art. 36 e do 
art. 64 da Lei nQ 4 .870, de 1 Q de dezembro 
de 1965. 
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Resultado 

À Câmara 
Lei nQ 6.497, 

de 7-12-77 
(promulgada 

pelo Pres. 
do Senado) 

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 



N9 Autor 

156/ 77 Nelson Carneiro e 
Accioly Filho 

157/ 77 Jarbas Passarinho 

158/77 Roberto Saturnino 
(Complementar) 

159/ 77 Vasconcelos Torres 

160/ 77 Vasconcelos Torres 

161/ 77 Vasconcelos Torres 

162/77 Vasconcelos Torres 

163/77 Vasconcelos Torres 

164/77 Vasconcelos Torres 

165/ 77 Franco Montoro 

166/77 Otto Lehmann 

167/77 Osires Teixeira 

168/ 77 Poder Executivo 
DF 

169/77 Poder Executivo 
DF 

170/77 Poder Executivo 
DF 

171/77 Podér Executivo 
DF . , 

Ementa 

Regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugal e do casame'1to, seus efeitos e res
pectivos processos, e dá outras providên
cias. 

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

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

Dispõe sobre cessão dos auditórios existen
tes em edifícios públicos para espetáculos 
de interesse cultural. 

Isenta os táxis do pagamento da taxa de 
pedágio. 

Fixa normas complementares à aposenta
doria do servidor público. 

Simplifica exigências para habilitação ao 
exame de motorista. 

Isenta os veículos automotores, não movi
dos por derivados de petróleo, da taxa ro
doviária única. 

Dá garantia de auxílio funeral para os am
parados pela Lei n9 6 .179/74. 

Estabelece que a gratificação paga aos di
retores de empresas públicas e de econo
mia mista será também devida, proporcio
nalmente, aos respectivos empregados. 

Dispõe sobre o tombamento da sede da Fa
zenda Santa Mônica, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, antiga propriedade do Ba
rão de Ururaí, onde Duque de Caxias mo
rou na velhice, e viria a falecer, e dá ou
tras providências. 

Dispõe sobre processo e ação dissolutória do 
vínculo matrimonial. 

Aprova o Orçamento Plurianual de Inve,
timentos do Distrito Federal. 

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Dis
. trito Federal para o exercicio financeiro 
de 1978. 

Dispõe sobre o Conselho de Justificação da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

. do Distrito Federal e dá outras providên
cias, 

Dispõe sopre o Conselho de Disciplina na 
Policia Militar e no Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, e dá outras providências. 
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Resultado 

À Câmara 
Lei n9 6.515, 

de 26-12-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Sanção 
Lei n9 6.487, 

de 6-12-77 

À Sanção 
Lei n9 6.488, 

de 6-12-77 

Retirado 

À Sanção 
Lei n9 6.467, 

de 19-12-77 



NI' Autor 

172/77 Franco Montoro 

173/77 Orestes Quércia 

174/77 José Lindoso 

175/ 77 Nelson Carneiro 

176/ 77 Nelson Carneiro 

177 /77 Saldanha Derzi 

178/77 Nelson Carneiro 

179/ 77 Nelson Carneiro 

180/77 Nelson Carneiro 

181/77 Italívio Coelho 

182/ 77 Benjamim Farah 

183/ 77 Nelson Carneiro 
(Complementar) 

184/ 77 Otair Becker 

185/77 Nelson Carneiro 

186/ 77 José Sarney 

187/77 Nelson Carneiro 

188/77 Nelson Carneiro 

189/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Estende ao empregado doméstico a prote
ção da legislação de acidentes do trabalho . 

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

Dispõe sobre a terminologia oficial relati
va à hanseníase, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei 
n'? 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códi
go Nacional de Trânsito). 

Modifica a redação do art. 5'? da Lei 
n'? 3.999, de 15 de dezembro de 196!. 

Altera a redação do § I'? do art. 91 da Lei 
n'? 5.172, de 25 de outubro de 1966. 

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. 

Fixa em 20% a taxa de correção monetária 
incidente sobre os financiamentos destina
dos à aquisição ou construção de moradia 
própria. 

Altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Institui o "Dia do Eletricista" . 

Acrescenta § 2'? ao art. 29 da Lei Comple
mentar n'? 26, de 11 de setembro de 1975. 

Altera o § 39 do art. 121 e o § 6'? do art. 129 
do Código Penal (Decreto-lei n'? 2.848, de 
7 de dezembro de 1940). 

Acrescenta parágrafo ao art. 2'? da Lei 
n9 5 .194, de 24 de dezembro de 1966. 

Altera artigos do Código Civil e do Código 
de Processo Civil, e dá outras providên
cias. 

Introduz alterações no art. 164 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, para estabe
lecer garantias aos representantes classis
tas nas Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho (CIPAs). 

Introduz alterações na Lei n'? 6.147, de 
20 de novembro de 1974, para determinar 
a divulgação dos elementos que dão origem 
ao fator de reajustamento salarial. 

Dispõe sobre padrões a serem observados 
nos veículos de transporte coletivo. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



NI? Autor 

190/77 Nelson Carneiro 

191/77 Poder Executivo 
DF 

192/ 77 Ruy Santos 

193/ 77 Franco Montoro 

194/77 Nelson Carneiro 

195/77 Henrique de La 
Rocque 

196/ 77 Franco Montoro 

197/77 Leite Chaves 

198/77 Nelson Carneiro 

199/ 77 Orestes Quércia 

200/77 Nelson Carneiro 

201 / 77 Heitor Dias 

202/77 Heitor Dias 

203/77 Nelson Carneiro 

204/77 Henrique de La 
Rocque 

Ementa 

Dispõe sobre a aqUlslçao de imóveis fun
cionais por seus ocupantes, e dá outras pro
vidências. 

Fixa idade máxima para inscrição em con
curso público destinado ao ingresso ,em 
empregos e cargos do Serviço Civil do Dis
trito Federal. 

Visa amparar a cultura artística popular 
através das bandas de música, e dá outras 
providências. 

Estabelece que quando o empregador dei
xar de depositar o FGTS, o empregado po
derá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização. 

Introduz alterações no art. 791 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, para conceder 
aos sindicatos poderes de representação, 
independentemente de mandato. 

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

Estabelece multa de 10% ao dia, sobre a 
importância devida, quando o banco depo
sitário não liberar, em 10 dias, o FGTS. 

Prorroga para 20 de junho de 1978 o iní
cio da vigência e prazo de regulamentação 
da Lei n9 6.435, de 15 de. julho de 1977, 
que dispõe sobre a previdência privada, 
alterando, ainda, a redação de seu art. 42, 
§ 59 

Introduz alteração no § 19 do art. 59 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, para 
o fim de determinar a filiação previdenciá
ria obrigatória dos ministros de confissão 
religiosa. 

Acrescenta parágrafo ao art. 143 do Decre
to-lei n'! 5.452, de I'! de maio de 1943, 
passando a ser I'! o parágrafo único. 

Acrescenta dispositivos à Lei n'! 6.195, de 
19 de dezembro de 1974. 

Limita o comércio de livros a estabeleci
mentos especializados no ramo, e dá outras 
providências. 

Estabelece exigência para o registro de 
imóvel integrante de condomínio . 

Acrescenta dispositivo à Lei n9 5 . 107, de 
13 de setembro de 1966, que "cria o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço". 

Prorroga o prazo de validade da carteira 
de identidade para estrangeiro. 
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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 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À Câmara 
Lei n'! 6.6447, 

de 6-10-77 



N'1 Autor 

205/77 Leite Chaves 

206/ 77 Franco Montoro 

207/77 Italívio Coelho 

208/77 Nelson Carneiro 

209/77 Nelson Carneiro 

210/77 Franco Montoro 

211177 Vasconcelos Torres 

212177 Vasconcelos Torres 

213/77 Vasconcelos Torres 

214/77 Nelson Carneiro 

215/77 Poder Executivo 
DF 

216/77 Vasconcelos Torres 

217/ 77 Nelson Carneiro 

218/77 Orestes Quércia 

219/77 Nelson Carneiro 

220177 Nelson Carneiro 

221/77 Roberto Saturnino 
(Complementar) 

Ementa 

Estabelece pena para o agente que inau
gurar obra pública no período de 90 (no
venta) dias anteriores à realização de elei
ções . 

Permite a entrega de correspondência co
mercial por menores encaminhados às em
presas por entidades de serviço social ou 
pelos Juízos de Menores. 

Assegura transferência de matrícula a uni
versitário que por motivo de casamento 
mudar de domicílio, e dá outras provi
dências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 453 da Conso
lidação das Leis do Trabalho. 

Introduz alterações na Lei nl? 5 .107, de 
13 de setembro de 1966, que instituiu o 
regime do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 

Regula o provisionamento dos práticos e 
oficiais de farmácia . 

Altera a exigência de exame psicotécnico 
para motorista amador. 

Dispõe sobre a comercialização do cimento 
em sacos de 25 quilos. 

Fixa prazo-limite para o registro de diplo
mas de curso superior. 

Acrescenta dispositivo à Lei nl? 1 .046, de 
2 de janeiro de 1950, que dispõe sobre a 
consignação em folha de pagamento. 

Autoriza o Governo do Distrito Federal a 
abrir créditos suplementares até o mon
tante de Cr$ 1.140.000.000,00 (um bilhão , 
cento e quarenta milhões de cruzeiros), 
para o fim que especifica. 

Institui o seguro de vida obrigatório nas 
vendas de eletrodomésticos e veículos auto
motores. 

Introduz modificação na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre a proibição de financiar ou 
garantir a construção de edifícios de mais 
de seis andares pelas entidades integran
tes do Sistema Financeiro de Habitação, e 
dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 59 da Lei 
nl? 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdência Social). 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

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

À sanção 
Lei nl? 6.470, 

de 24-11-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



Autor 

222/77 Italívio Coelho 

223/77 Nelson Carneiro 

224/ 77 Vasconcelos Torres 

225/ 77 Vasconcelos Torres 

226/77 Vasconcelos Torres 

227/77 Franco Montoro 

228/77 Braga Júnior 

229/ 77 Murilo Parais o 

230/77 Nelson Carneiro 

231/ 77 Evelásio Vieira 

232/77 Benjamim Farah 

233/ 77 Nelson Carneiro 

234/77 Vasconcelos Torres 

235/ 77 Vasconcelos Torres 

236/ 77 Vasconcelos Torres 

237/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dá nova redação ao art. 487 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação à letra a, do item 111, do 
parágrafo único do art. 285 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre liquidação de saldo devedor 
em operações de financiamento . 

Proíbe pagamento de royalties por uso de 
marcas de indústria 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. 

Fixa em Brasília - DF, a sede da Supe
rintendência da Borracha - SUDHEVEA. 

Estabelece representação do Congresso Na
cional no Conselho Deliberativo da Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE, e dá outras providên
cias. 

Reserva aos jornalistas profissionais (De
creto-lei nC? 972, de 1969) o exercício das 
funções técnicas que especifica. 

Complementa normas gerais sobre despor
tos, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a aposentadoria especial para 
o Bombeiro Hidráulico e para o Eletricista 
do Grupo de Instalações Elétricas, Gás, Hi
dráulicas e Sanitárias. 

Altera a Lei nQ 4.655, de 2 de junho de 
1965, que dispõe sobre a legitimação ado
tiva. 

Dá nova redação ao art. 832 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Determina a concessão de férias de 30 dias 
aos empregados cujo período aquisitivo se 
iniciou antes de 1 C? de maio de 1977. 

Dá nova redação ao artigo 793 da Conso
lidação das Leis do Trabalho e dispõe sobre 
a representação legal dos menores nas re
clamações perante a Justiça do Trabalho . 

Assegura às entidades sindicais o direito 
de ajuizar reclamação perante a Justiça do 
Trabalho para reivindicar o adicional de 
periculosidade ou insalubridade em favor 
de seus associados. 
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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 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramttação 



N9 Autor 

238/ 77 Braga Júnior 

239/ 77 Nelson Carneiro 

240/77 Henrique de La 
Rocque 

241 / 77 José Lindoso 

242/ 77 Nelson Carneiro 
(Complementar) 

243/77 ltalívio Coelho 

244/ 77 Franco Montoro 

245/77 Osires Teixeira 

246/77 Osires Teixeira 

247/ 77 Itamar Franco 

248/77 Nelson Carneiro 

249/77 Vasconcelos Torres 

250/ 77 Vasconcelos Torres 

251/77 Vasconcelos Torres 

252/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Dispõe sobre a transferência da sede da 
Centrais Elétricas do Norte S. A. - ELE
TRONORTE, para Manaus, Estado do Ama
zonas . 

Introduz alterações na Lei n<! 6.194, de 19 
de dezembro de 1974, que "dispõe sobre 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau
sados por veículos automotores de via ter
restre, ou por sua carga, a pessoas trans
portadas ou não". 

Altera dispositivos do Código Penal Militar 
(Decreto-lei n<! 1.001, de 21 de outubro de 
1969) e do Código de Processo Penal Mili
tar (Decreto-lei n<! 1.002, de 21 de outubro 
de 1969), e dá outras providências. 

Altera os dispositivos do Código CiviJ (Lei 
n<! 3.071 , de 1 <! de janeiro de 1916) e dá 
outras providências. 

Acrescenta § 4<!, ao art. 4<!, da Lei Comple
mentar n<! 26, de 11 de setembro de 1975 . 

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

Estabelece que as listas para a escolha dos 
reitores das Universidades estaduais e mu
nicipais obedecerão às normas estabeleci
das em seus respectivos Estatutos . 

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

Acrescenta inciso ao art. 473 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, que dispõe sobre 
ausência de empregado ao serviço sem pre
juízo do salário . 

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

Dispõe sobre regulamentação do exercício 
da profissão de psicanalista clínico . 

Assegura ao empregado que rescindir o con
trato de trabalho o direito à percepção de 
férias proporcionais, em qualquer hipótese. 

Dá nova redação ao parágrafo único do ar
tigo 146 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Assegura aos contribuintes do sistema pre
videnciário 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 uni
lateral do mesmo por parte do empregado. 
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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 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



NO? Autor 

253/77 Vasconcelos Torres 

254/77 Vasconcelos Torres 

255/77 Franco Montoro 

256/77 Nelson Carneiro 

257/77 Nelson Cameiro 

258/77 Vasconcelos Torres 

259/77 Vasconcelos Torres 

260/77 Nelson Carneiro 

261 / 77 Osires Teixeira 

262/77 Nelson Carneiro 

263/77 Osires Teixeira 

264/77 Nelson Carneiro 

265/ 77 Dirceu Cardoso 

266/77 Otto Lehmann 

267/77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Acrescenta parágrafo 49 ao artigo 487 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Dá nova redação ao artigo 73 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a 
possibilidade legal de reclamarem, em Juí
zo, adicionais de insalubridade e periculo
sidade, em benefício de seus associados, 
independentemente de outorga especial de 
poderes . 

Altera a redação do art. 69 da Lei n9 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. 

Fixa em 27 de setembro a comemoração do 
"Dia da Criança" . 

Dispõe sobre aposentadoria especial para 
telefonistas. 

Acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho, para o fim de instituir 
o salário profissional. 

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

Proíbe considerar como receita das empre
sas públicas e sociedades de economia mis
ta os auxílios e subvenções, para fim de 
participação dos respectivos dirigentes. 

Autoriza os estabelecimentos de ensino su
perior que mantêm ensino de línguas a 
instituir mais dois semestres optativos aos 
alunos, com o objetivo de formar traduto
res e intérpretes nas respectivas línguas, e 
dá outras providências. 

Dá nova redação ao art. 687 do Código de 
Processo Civil. 

Concede ao funcionário público, que exer
ça profissão liberal pelo regime da CLT, 
aposentadoria nos termos da Lei n9 1.711. 

Altera dispositivos da Lei n9 3.071, de 19 
de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n9 
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. 

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

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em trami,tação 

Em tram1tação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em trami,tação 



NC? Autor 

268/ 77 Osires Teixeira 

269/ 77 Osires Teixeira 
(Complementar) 

270/77 Osires Teixeira 

271/77 Murilo Parais o 

272/ 77 Nelson Carneiro 

273/77 Nelson Carneiro 

274/77 Osires Teixeira 

275/ 77 Osires Teixeira 

276/ 77 Osires Teixeira 
277/77 Nelson Carneiro 

278/ 77 Dirceu Cardoso 

279/77 Franco Montoro 
(Complementar) 

280/ 77 José Sarney 

281/77 Braga Júnior 

282/ 77 Os ires Teixeira 

283/ 77 Nelson Carneiro 

284/ 77 Vasconcelos Torres 

285/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Fixa a obrigatoriedade de exibição de fil
mes nacionais na televisão e dá outras pro
vidências. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 5\l do De
creto-lei n\l 406, de 31 de dezembro de 
1968 . 

Dispõe sobre o financiamento de bolsas de 
estudo a estudantes de cursos de 20 grau. 

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

Acrescenta dispositivos à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Trata da gratuidade de registro civil de 
pessoas carentes de recursos. 

Fixa valores às bolsas distribuídas pelo Pro
grama Especial de Bolsas de Estudo 
(PEBE), e dá outras providências. 

AI tera o § 1 \l do art. 39 do Decreto-lei 
n\l 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
"dispõe sobre a verificação judicial de in
salubridade e periculosidade", e dá outras 
providências. 

Institui o Dia Nacional da Pecuária . 
Altera a redação do § 60 do art. 10 da Lei 
n\l 5.890, de 8 de junho de 1973, e dá outras 
providências. 

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

Estabelece que a remuneração dos vereado
res não poderá ser inferior ao salário mí
nimo. 

Institui o Voto Distrital e dá outras provi
dências. 

Dispõe sobre a antecipação de férias escola
res em coincidência com o período de rea
lização do XI Campeonato Mundial de Fu
tebol. 

Acrescenta parágrafo ao art. 70 da Lei n\l 
5.108, de 21 de setembro de 1966. 

Acrescenta dispositivo ao art. 589 da Con
sol idação das Leis do Trabalho. 

Dispõe sobre a instalação de serviço de re
prografia nas bibliotecas e arquivos da Ad
ministração Federal. 

Torna privativo de empresas nacionais CI. 

prestação de serviços de auditoria no Ter
ritório Nacional. 
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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 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

286/77 Vasconcelos Torres 

287/77 Vasconcelos Torres 

288/77 Otto Lehmann 

289/77 Nelson Carneiro 

290/ 77 ltalívio Coelho 

291 / 77 Nelson Carneiro 

292/77 Nelson Carneiro 

293/ 77 Franco Montoro 
(Complementar) 

294/77 Nelson Carneiro 

295/ 77 Vasconcelos Torres 

296/ 77 Vasconcelos Torres 

297/77 Nelson Carneiro 

298/ 77 Italívio Coelho 

299/ 77 Lázaro Barboza 

300/77 Nelson Carneiro 

Ementa 

Dispõe sobre pagamento de direitos autorais 
pelos clubes, através de taxa única. 

Estende aos empregados domésticos o direi
to a férias anuais remuneradas de 30 (trin
ta) dias. 

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

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

Altera o caput do art. 28 do Decreto·lei 
n9 898, de 29 de setembro de 1969, que 
"define os crimes contra a segurança na
cional, a ordem política e social, estabelece 
seu processo e julgamento, e dá outras pro
vidências". 

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

Dá nova redação ao art. 546 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Amplia a conceito de trabalhador rural , pa
ra efeitos previdenciários. 

Dá nova redação ao art. 379 da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 

Estende o direito ao repouso semanal re
munerado aos empregados domésticos e co
missionistas e determina a inclusão das ho
ras extras, habitualmente prestadas, no cál
culo da remuneração devida durante o re
pouso semanal. 

Dá nova redação ao art. 12, letra c, da Lei 
n9 6.019, de 3 de janeiro de 1974. 

Acrescenta parágrafo ao art. 9\> da Lei 
n9 5.107. de 13 de setembro de 1966, re
numerado o atual parágrafo único para 
~ 19 

Altera 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 provi
dências". 

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

Altera a Lei n9 6.091, de 15 de agosto de 
1974, a fim de permitir ao eleitor inscrito 
no Distrito Federal, mas natural de outra 
unidade federada, votar nas eleições para 
o Congresso Nacional. 
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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 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor 

301/77 Vasconcelos Torres 

302/ 77 Nelson Carneiro 

303/ 77 Saldanha Derzi 

30'1/77 Saldanha Derzi 

305/77 Itamar Franco 
(Complementar) 

306/ 77 Nelson Carneiro 

Ementa 

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 utilizadas de barra 
a fora. 

Inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Por
to Murtinho-Caracol-Bela Vista-Ponta
Porã-Amam baí-Iguatemi-Guaíra (PR), 
nos Estados de Mato Grosso do Sul e Para
ná. 

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

Dá nova redação aos §§ 29, 3, 49 e 59, e 
acrescenta parágrafos (antigos e novos) à 
Lei n9 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. 

Introduz alteração na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

c) EMENDADOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

1) DE SESSõES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

N9 Autor 

26/ 68 Aarão Steinbruch 

97/ 71 José LJndoso 

199/76 José Lindoso 

156/ 77 Nelson Carneiro 
e Accioly Filho 

Ementa 

Fixa o entendimento da expressão "indeni
zações trabalhistas' nos textos legais que 
menciona. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do voto nas 
eleições sindicais, e dá outras providên
cias. 

Autoriza a doação de porções de terras de
volutas a Municípios incluídos na região da 
Amazônia Legal, para os fins que especifi
ca, e dá outras providências. 

2) DESTA SESSÂO LEGISLATIVA 

Regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugal e do casamento, seus efeitos e 
respectivos processos, e dá outras provi
dências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Resultado 

À sanção 
Lei nQ 6 .449, 

de 14-10-77 

À sanção 
Lei n9 6.512, 

de 19-12-77 

À sanção 
Lei n9 6.431, 

de 11-6-77 

À sanção 
Lei n9 6.515, 

de 26-12-77 



d) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos 
de Lei do Senado: 

Total dos Projetos em tramitação 

Sendo: 

Oriundos de sessões legislativas anteriores 

760 

454 

Recebidos nesta sessão legislativa . .. . .. .. .... . . . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 306 

Aprovados e enviados à sanção 

Sendo: 

desta sessão legislativa 

009 

008 
de sessões legislativas anteriores ......... ... . . . . .... .. ............ ... . .. 001 

Aprovados e enviados à Câmara 

Sendo: 

039 

desta sessão legislativa ...... .. ... .. .. . ... . . ... ..... .. . .... .... ........ 010 
de sessões legislativas anteriores . . .. . ... . . . ........ . .. .. .. . . .. . . .... . . . . 029 

Rejeitados . ............. .. .. . .. . . ... . . ... . . . . .. .... ...... . . .... . . . ......... . .. 131 

Sendo: 

desta sessão legislativa . .. .. .. .. ...... . . .. . ......... . . . .... . . .. . . . .... . 034 
de sessões legislativas anteriores . .. .... . . . .... . . . . ... . ...... .... . . ...... 097 

Retirados ... .. . .... . . .. . . . .. ...... . . . . ... . . . . . ... . .. . . . . . . . .... . . . .. . .. . . .. .. 010 

Sendo: 

desta sessão legislativa 
de sessões legislativas anteriores . .. ........ .. ....... . . ... . .. . . .. .. . . ... . 

Prejudicados .. ... . . .. ........ .. . .. . . . . . .. ..... .. ... . . . ...... . .. .. ... . . . ..... . 

Sendo: 

desta sessão legislativa 
de sessões legislativas anteriores . ...... . ... .. ... ... .... ..... . . ........ . . 

Em andamento (inclusive sobrestados) ... . ... . .. . . .. . ... .. . .... ....... ..... ... . . . 

Sendo: 

006 
004 

010 

002 
008 

561 

desta sessão legislativa .. .. .. .. . . . . ...... ... .. .... ..... . ... . . . . ....... . 246 
de sessões legislativas anteriores ..... . . . ..... .. ..... .. . ..... . ... .. . . ... . 315 

Emendados pela Câmara ....... ... . . . .. . . . . .... ... .. .. . ... . . ........ ... . . ...... 004 

Sendo: 

desta sessão legislativa .. . . .. .. . .. . ... . .. .. .. . ................... . ... .. 001 
de sessões legislativas anteriores .... . .. .. . .. .. .. . . ... . .. . .. . ........ .. .. 003 
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NC;> 
SF CO 

39/ 55 1. 481 / 51 

333/ 56 3.311 / 53 

106/ 65 182/63 

106/ 66 314/ 63 

192/ 66 3.746/ 66 

70/ 68 576/ 67 

9/ 69 2.503/ 65 

16/ 70 333/ 67 

37/ 71 165/ 67 

30/ 72 549/72 

D. 5.2 - PROJETOS DE LEI DA CAMARA 

a) DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Ementa 

Altera disposições do Decreto-lei n9 1.608, 
de 18-9-1939 Código de Processo Civil. 

Regula o casamento de cabos e soldados 
do Exército, estendendo-lhes os benefícios 
do art. 102, alínea b, n9 3, do Estatuto dos 
Militares (Decreto-lei n9 9.698, de 2 de se
tembro de 1946). 

Altera o art. 134 do Código de Processo 
Civil. 

Dispõe sobre o consumo do carvão nacio
nal nas empresas siderúrgicas a coque. 

Dispõe sobre a remessa de documentos grá
ficos e audiovisuais à Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro e à Biblioteca da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, e dá outras pro
vidências. 

Altera a redação do art. 17 do Decreto n'! 
2.681 , de 7 de dezembro de 1912, que re
gula a responsabilidade civil das estradas 
de ferro. 

Altera o inciso 11 do art. 134 e o art. 141 
do Código Civil. 

Dá nova redação ao art. 1.061, do Código 
Civil Brasileiro - Lei n'! 3.071, de 19 de 
janeiro de 1916. 

Dá nova redação ao art. 19 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 fe
derais, e dá outras providências. 
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Resultado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Sobrestado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLC 

16/70 e 10/75 
e PLS 64/ 65; 
50, 76, 77 e 
79/ 73; 68, 94 
e 137/ 74 ;A3 

e 76/75 e 
11/ 77 

Em tramitação 
(ver PLC 9/69) 

Em tramitação 
com o PLS 

143/ 68 

Em tramitação 
com o PLS 

255/76 



N9 
SF CO 

108/73 1.430/73 

3/ 74 845/72 

4/74 1.745/74 

40/74 430/ 71 

64/74 1 .480/74 

69/74 585/ 72 

82/ 74 1. 463/ 73 

109/74 249/ 71 

116/74 978/72 

170/74 1. 254/73 

10/75 1.201/73 

11/75 1. 006/72 

13/75 1 .829/74 

22/75 1.469/73 

25/75 597/72 

26/ 75 2.090/74 

30/ 75 1.317/ 73 

Ementa 

Dá denominação de "Rodovia Presidente 
Médici" à BR-21O (Perimetl'al Norte). 

Regula os contratos para a gravação e co
mercialização de discos musicais. 

Concede pensão especial vitalícia a Djanira 
de Oliveira Lângaro. 

Dispõe so bre o cancelamento de protesto 
nos títulos de crédito, e dá outras provi
dências. 

Al tera dispositivos do Código de Processo 
Pe::.al (Decreto-lei n'! 3 .689, de 3 de outu
bro de 1941) e dá outras providências. 

Excl ui a parcela de honorários na co bran
ça da Dívida Ativa da União. 

Institui a "anotação de responsabilidade 
técnica" na prestação de serviços de enge
nharia, de arquitetura e agronomia, e dá 
outras providências. 

Institui o estágio profissional, e dá outras 
providências. 

Altera o Código Brasileiro do Ar. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista de táxi, e dá outras providên
cias. 

Acrescenta parágrafo ao art . 368 da Lei 
n'! 3 .071 , de 1'! de janeiro de 1916 (Código 
Civil). 

Declara o Pau-brasil árvore nacional, de
termina o seu plantio e sua divulgação du
rante a Festa Anual das Arvores. 

Dispõe sobre Curso de Agropecuária, mi
nistrado pelo Centro de Treinamento de 
Trabalhadores Rurais , situado junto à Es
tação Experimental de Sertãozinho, no Mu
nicípio de Patos de Minas, Estado de Mi
nas Gerais, e dá outras providências. 

Torna obrigatória a venda avulsa de pe
ças e acessórios destinados à reparação de 
veículos automotores. 

Altera a redação dos arts. 6'! e 23 do Có
digo do Processo Penal. 

Declara Pedro Américo Patrono Histórico 
da Pintura Clássica no Brasil e Cândido 
Portinari Patrono da Pintura Moderna Bra
sileira. 

Dá nova redação ao art. 1.215 do Código 
de Processo Civil (Lei n'! 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973). 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PLS 53/74 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLS 25 e 

36/75 

Rejeitado 

A Câmara 
com emenda 

Lei n'! 6 .496, de 
9-12-77 

A Câmara 
com emenda 

Lei n'! 6 .494, 
de 9-12-77 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLC 9 69) 

A Câmara 
com emenda 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
(Ver PLC 64/ 74) 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PLS 35/75 



N'i' 
SF CD 

43/75 973/ 72 

44/75 1.718/73 

45/75 366/ 71 

54/75 108/ 71 

63/75 871/72 

68/75 987/72 

72/75 967/72 

76/75 1.339/ 68 

78/75 891/75 

86/75 207/75 

87/75 51/75 

111/75 425/75 

115/ 75 1.411/ 73 

2/76 983/ 63 

3/76 101/ 71 

4/76 211/75 

Ementa 

Prevê dístico emulativo para eliminação 
das embalagens 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 previstos nos arts. 121, § 39, e 
129, § 69, do Código Penal. 

Altera dispositivos da Lei n9 1.411, de 13 de 
agosto de 1951, que dispõe sobre a profis
são de Economista. 

l _crescenta parágrafo ao art. 89 da Lei n9 
1. 737 , de 15 de julho de 1965, que instituiu 
o Código Eleitoral . 

Dispõe sobre a remuneração dos profissio
nais diplomados em Direito. 

Autoriza o aproveitamento dos cegos no 
Serviço Público e na empresa privada, e 
determina outras providências. 

Dispõe sobre concessão de empréstimos 
pessoais a empregados, pela Caixa Econô
mica Federal, mediante amortização men
sal descontada em folha de pagamento, e 
dá outras providências. 

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 De
creto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, 
que dispõe sobre desapropriações por uti
lidade pública. 

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

Normaliza o crescimento de cidades com 
população superior a 200 mil habitantes, 
e determina outras providências. 

Veda a ocupante de o:ugos de ministros e 
conse~h eiros a aposentadoria antes de qua
tro anos de exercício no cargo. 

Altera o art. 73 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

'Regu,la a responsa,bili-dade civil das em
presas de ônibus no transporte de passa
geiros. 

Institui o Dia da Amazônia. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLS 

104/73; 19 e 
48/ 74 e 

83/75 

A Câmara 
com emenda 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLS 

139 e 204/75 

Em tramitação 
com os PLC 
35 e 98/ 76 e 
PLS 257/ 75 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com os PLS n9 
193/75; 283/76 

e 121/77 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 



N'? 
SF CO 

5/76 448/75 

6/ 76 695/75 

7/76 1.061/75 

15/76 76/75 

16/76 619/72 

17/76 75/75 

21/76 669/ 63 

28/76 279/75 

32/76 740/75 

33/76 268/75 

34/76 479/ 71 

35/76 453/75 

36/76 622/75 

37/76 574/75 

38/76 661/75 

Ementa 

Institui o Plano Nacional de Moradia -
PLAMO, para as popuJações com renda f.a
miliar até 5 (cinco) salários mínimos regio
nais, e determina outras providências. 

Altera o Quadro de Atividades e Profissões, 
referido no art. 577 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para incluir a Indústria 
de Produção e Distribuição de Energia 
Atômica e correlatas. 

Disciplina o contrato de prestação de ser
viços com empresas que gozam de incen
tivos fiscais ou creditícios e dá outras pro
vidências. 

Introduz alterações na Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei 119 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Determina levantamentos prévios de custo 
para fixação de preços de produtos agrí
calas. 

Acrescenta parágrafos ao art. 822 da Lei 
n9 5 .869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil). 

Torna obrigatória a declaração de preço 
total nas vendas a prestação, e dá outras 
providências. 

Dispõe sobre o trabalho em laboratórios 
químicos e farmacêuticos que manipulam 
hormônios. 
Acrescenta parágrafo ao artigo 141 do De
creto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, 
dispondo sobre as comissões de licitações. 

Altera a redação do art. 10 da Lei n9 5.682, 
de 21 de julho de 1971, Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos. 

Acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da 
da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto da Terra). 
Altera a redação do § 29 do art. 26 do 
Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 
1941 (Lei de desapropriação por utilidade 
pública) . 
Dá nova redação ao caput do art. 19 do 
Decreto-lei n9 1 .301, de 31 de dezembro de 
1973, assegurando ao cônjuge que opta pela 
tributação de seus rendimentos, separada
mente do cabeça-de-casal, metade do valor 
de encargos de família. 

Declara Machado de Assis Patrono das Le
tras do Brasil . 

Dispõe sobre o cancelamento de registro de 
protestos de títulos . 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.463, 

de 9-11-77 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

À sanção 
Lei n9 6.444, 

de 3-10-77 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLC n9 

86/ 75) 

À sanção 
Veto total 

mantido 

À sanção 
Lei n9 6.464 

de 14-11-77 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I. ) 



N9 
SF CO 

39/76 705/75 

41 / 76 371/75 

43/76 1.090/75 

50/76 1.199/73 

51/76 1.214/75 

53/76 1.294/75 

55/76 322/ 75 

56/76 52/75 

59/76 787/75 

60/76 751/75 

65/76 1 .066/75 

66/76 1.088/75 

69/76 1.242/75 

70/76 539/75 

Ementa 

Altera a redação de dispositivos do De
creto-lei nC? 4.238, de 8 de abril de 1942, 
que dispõe sobre a fabricação, o comércio 
e o uso de artigos pirotécnicos, e dá outras 
providências. 

Amplia a competência do SERPRO para 
prestar serviços à iniciativa privada. 

Acrescenta dispositivo ao art. 1 C? do Decre
to-lei nC? 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a responsabilidade dos 
prefeitos e vereadores, e dá outras provi
dências. 

Assegura ao pequeno proprietário rural o 
direito de opção em matéria de enquadra
mento sindical, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a fabricação de detergentes 
não-biodegradáveis, nas condições que es
pecifica. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de insta
lação de plants de engarrafamento de gás 
liquefeito de petróleo, nos casos que espe
cifica, e dá outras providências. 

Modifica dispositivo da Lei nC? 4 .137, de 10 
de setembro de 1962, que regula a repres
são ao abuso do poder econômico. 

Altera o parágrafo único do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, apro
\ada pelo Decreto-lei nC? 5.452, de 1 C? de 
maio de 1943. 

Dispõe sobre normas de procedimento em 
Reclamações e Recursos interpostos pelo 
trabalhador rural, nos casos de aposentado
ria e de pensão. 
Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei 
nC? 5 .890, de 8 de junho de 1973, que alte
rou a legislação de previdência social. 

Dispõe sobre causa de especial aumento de 
pena, quanto aos crimes contra a Adminis
tração Pública, praticados por ocupantes de 
cargos em comissão da administração direta 
e indireta, regula a forma de seu procedi
mento, e dá outras providências. 
Dá nova redação ao art. 110 do Código 
Nacional de Trânsito, determinando o pa
gamento pelo infrator de multa de trânsito 
de sua responsabilidade. 

Dá nova redação ao art. 14 da Lei nC? 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece 
normas para a concessão da assistência ju
diciária aos necessitados. 

Altera a redação do item I do § 1 C? do art. 70 
da Lei nC? 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
que institui o Código Nacional de Trânsito. 
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Resultado 

A Câmara 
Lei nC? 6.429, 

de 5-7-77 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

A sanção 
Lei nC? 6 .465, 

de 14-11-77 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.~.) 



NC? 
SF CO 

71/76 1.315/75 

73/ 76 1.739/76 

75/76 1.135/ 75 

78/ 76 502/75 

79/76 64/75 

80/76 484/75 

81/76 443/75 

82/76 728/75 

83/76 780/75 

84/76 2.110/76 

85/ 76 1 . 194/75 

87/76 407/75 

88/ 76 1.106/ 75 

95/76 1 .053/75 

96/ 76 1.201/ 75 

Ementa 

Introduz acréscimos e modificações na Lei 
dos Registros Públicos. 

Acrescenta dispositivos à Lei nQ 4.215, de 
27 de abril de 1963, que dispõe sobre o 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Acrescenta parágrafo ao art. 22 do Decreto
lei n9 55, de 18 de novembro de 1966, que 
define a política nacional de turismo e a 
Empresa Brasileira de Turismo, e dá outras 
providências. 

Inclui programa de mp.lhoria de condições 
de habitabilidade dos trabalhadores nos 
projetos de financiamentos agropecuários. 

Acrescenta parágrafo único ao art. 20 do 
Código de Processo Penal - Decreto-lei 
nQ 3.689, de 3 de outubro de 1941. 

Dispõe sobre a opção de compra pelo Poder 
Executivo de mercadorias exportáveis. 

Estende o salário-família criado pelo art. 29 
da Lei n9 5.559, de 11 de dezembro de 
1968, aos herdeiros de segurado falecido no 
gozo da aposentadoria por invalidez. 

Altera dispositivo da Lei nQ 5.787, de 27 
de junho de 1972 . 

Dá nova redação aos arts. 1 Q e 29 da Lei 
n9 2.573, de 15 de agosto de 1955, que ins
titui o salário adicional de periculosidade, 
e dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 
de português nos cursos superiores de gra
duação. 

Dispõe sobre pensões a dependentes de ser
vidor público falecido no gozo de dupla 
aposentadoria. 
Dispõe sobre a aplicação obrigatória, em 
atividades agrícolas, de parte dos recursos 
destinados a projetos na área da Amazônia 
Legal, e dá outras providências. 
Dá nova redação aos §§ 39 e 49 do art. 29 
da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970, 
que dispõe sobre normas de Direito Pro
cessual do Trabalho, altera dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, disci
plina a concessão e prestação de assistên
cia judiciária na Justiça do Trabalho, e dá 
outras providências. 

Acrescenta e altera dispositivos na Con
solidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei 
n 5.452, de 1 Q de maio de 1943). 

Fixa critérios para instituição de datas co
memorativas de profissões regulamentadas. 
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Resultado 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

À Câmara 
com emenda 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Em tramitação 

Rejeitado 

Em tramitação 
com os PLS n9s 

78/ 68 e 12/69 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do 

RI.) 



N9 
SF CD 

97/76 2.174/76 

98/76 369/71 

99/ 76 2 .554/76 

105/76 3.091/76 

107/76 2.685/76 

110/76 1.523/75 

111/ 76 1. 500/76 

112/76 668/76 

113/ 76 1.683/75 

N9 
SF CD 

1/77 2 .320/74 

2/77 3.071/76 

3/ 77 521 / 71 

4/77 1.553/ 75 

5/ 77 2.928/ 76 

Ementa 

Altera dispositivos da Lei n<'> 5.692, de 11 
de agosto de 1971, que fixa Diretrizes e 
Bases para o Ensino de 1<'> e 2<'> graus. 

Acrescenta dispositivos ao Decreto-iei n<'> 
3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe 
sobre desapropriações por utilidade pública. 

Dispõe sobre consignações em folha de pa
gamento de servidores civis, ativos e ina
tivos, da Administração Federal direta e 
das autarquias federais, e dá outras provi
dências. 

Altera diretrizes das rodovias BR-453 e 
BR-468, integrantes do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei n<'> 5.917, de 10 
de setembro de 1973. 

Dispõe sobre a doação do Hospital Hermínio 
Amorim e dá outras providências. 

Altera a redação do caput do art. 212 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Acrescenta e altera dispositivos no Decreto
lei n<'> 762, de 14 de agosto de 1969, que 
autoriza o funcionamento da Universidade 
de Uberlândia, e dá outras providências. 

Altera a redação do art. 19 e do § 4<'> do 
art. 2<'> do Decreto-lei n<'> 1.192, de 8 de 
novembro de 1971, para incluir o noroeste 
do Estado do Paraná no PRO DOESTE . 

Acrescenta parágrafo ao art. 42 da Lei 
n<'> 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Có
digo Nacional de Trânsito). 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Regula a locação predial urbana e dá outras 
providências. 

Declara feriado nacional o dia 12 de outu-
bro. 

Cria exigências para o registro civil das en-
tidades de assistência ao menor. 

Dá nova redação ao caput do artigo 1<'> da 
Lei n9 6.195 , de 19 de dezembro de 1974. 

Altera o Decreto-lei n<'> 1.422, de 23 de ou-
tubro de 1975, que dispõe sobre o salário-
educação. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 
(ver PLC n<'> 

86/75) 

À Câmara 

À sanção 
Lei n9 6.406, 

de 21-3-77 

À sanção 
Lei n<'> 6.407, 

de 21-3-77 

Rejeitado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 

Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PLS 306/76 

Em tramitação 

Rejeitado 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 



N9 
SF CD 

6/77 2.381/76 

7/77 2.556/76 

8177 3.030/76 

9/77 3.036/76 

10177 3 . 146/76 

11/77 3.298/77 

12177 1 .203/73 

13/77 105/75 

14/77 361175 

15/77 741/72 

16/ 77 3.332/77 

17/ 77 3.333/77 

18/77 379175 

19/77 3.295/ 77 

20/77 3.155/76 

Ementa 

Autoriza a venda pelo Instituto Brasileiro do 
Café de imóvel de sua propriedade, em Go
vernador Valadares, à União. 

Dá nova redação aos artigos 21? e 31? do De
creto-lei nl? 1 .016, de 21 de outubro de 1969, 
que dispõe sobre o pagamento de serviços 
industriais ou comerciais prestados por ór
gãos vinculados ao Ministério dos Transpor
tes. 

Autoriza reversão ao Município de Formosa, 
Estado de Goiás, de imóvel que menciona. 

Autoriza o Instituto Brasileiro de Desenvol
vimento F.Jorestal - IBDF - a permutar o 
imóvel que menciona. 

Autoriza reversão ao Município de Pelotas 
(RS) do terreno que menciona. 

Reajusta os vencimentos e salários dos ser
vidores da Câmara dos Deputados e dá ou
tras providências. 

Acrescenta incisos ao artigo 87 da Lei nQ 
4.215, de 27 de abril de 1963, que "dispõe 
sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil" . 

Acrescen ta parágrafo único ao artigo 81? da 
Lei nl? 5.107, de 13 de setembro de 1966 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). 

Altera a redação do art. 706 do Código de 
Processo Civil. 

Acresce a alínea i ao art. 31? da Lei nl? 4.898, 
de 9 de dezembro de 1965, que "regula o di
reito de representação e o processo de res
ponsabilidade administrativa civil e penal, 
nos casos de abusos de autoridade". 

Altera dispositivos da Lei nl? 5.682, de 21 
de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Parti
dos Políticos). 

Amplia o número de membros dos diretó
rios municipais dos partidos políticos. 

Incorpora ao patrimônio da Casa dos Artis
tas os direitos autorais havidos com o faleci
mento do cantor Evaldo Braga, e determina 
outras providências. 
Fixa as diretrizes para a proteção à utiliza
ção dos faróis, faroletes e demais sinais vi
suais de auxílio à navegação na costa brasi
leira . 
Altera a redação do § 31? do art. 24 da Lei 
nl? 3.807, de 26 de agosto de 1960, que "dis
põe sobre a Lei Orgânica da Previdência So
cial". 
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Resultado 

A sanção 
Lei nl? 6.41"1, 

de 26-4-77 

A sanção 
Lei nl? 6 .418, 

de 30-5-77 

A sanção 
Lei nl? 6.410, 

de 15-4-77 

A sanção 
Lei nl? 6.417, 

de 30-5-77 

A sanção 
Lei nl? 6.412, 

de 2-5-77 

A sanção 
Lei nl? 6 .408, 

de 29-3-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A Câmara 
com emenda 

A sanção 
Lei nl? 6.414, 

de 16-5-77 

Rejeitado 

A sanção 
Lei nl? 6.421, 

de 6-6-77 

A sanção 
Lei nl? 6.438, 

de 31-8-77 



N9 
SF CO 

21/77 880/ 75 

22/77 382/75 

23/77 996/75 

24/77 1 .031/75 

25/ 77 1.495/75 

26/77 3.090/76 

27/77 2.639/76 

28/77 1 . 100/75 

29/77 1.049/75 

30/77 1 .018/75 

31/77 240/75 

32/ 77 1 . 302/75 

33/77 1 .362/75 

34/77 2 .983/76 

Ementa 

Dispõe sobre o comércio de armas de fogo 
e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafos ao art. 766 do Decre
to-lei nq 5.452, de 1 q de maio de 1943 (Con
solidação das Leis do Trabalho). 

Altera a redação do artigo 147 do Decreto
lei nq 5.452, de 1 q de maio de 1943 (Conso
lidação das Leis do Trabalho). 

Determina que o Ministério dos Transpor
tes faça consignar, nas publicações e placas 
indicativas respectivas, a denominação legal 
das rodovias e obras de arte sob sua respon
sabilidade. 
Acrescenta ligação rodoviária à BR-470, da 
relação descritiva das rodovias do Sistema 
R0doviário Federal do Plano Nacional de 
Viação, instituído pela Lei nq 5.917, de 10 
de setembro de 1973. 

Dá nova regulamentação à profissão de Cor
retor de Imóveis, disciplina o funcionamen
to de seus órgãos de fiscalização , e dá ou
tras providências. 
Altera dispositivos da Lei nq 1 .512, de 19 
de dezembro de 1951, que "cria a Comissão 
Nacional de Belas Artes, o Salão Nacional de 
Arte Moderna, e dá outras providências". 

Altera a redação do caput do art. 687 da Lei 
nq 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil). 

Dá denominação à estação de passageiros do 
Aeroporto de Santo Angelo, no Estado do 
Rio Grande do Sul. 

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 tra
balho nos serviços de co queria e bateria de 
fornos e determina outras providências. 

Acrescen ta parágrafo ao artigo 3<i do De
creto-lei nq 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. 

Altera dispositivos da Lei nq 1.493, de 13 
de dezembro de 1951, que dispõe sobre o 
pagamento de auxilios e subvenções. 

Altera a Lei nq 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, e dá outras 
providências. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

Rejeitado 

Em tramitação 
com os PLS 128 

e 131/76 

À sanção 
Lei nq 6.426, 

de 30-6-77 

Em tramitação 
com os PLS 27, 40, 

45 e 83/74; 78, 
177, 249 e 272/ 75; 

29, 37, 48, 74 
e 76/76 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I .l 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

À sanção 
Lei nq 6.420, 

de 3-6-77 



N9 
. SF CD 

35/ 77 3.428/77 

36/77 82175 

37/ 77 72/75 

38/ 77 2.042176 

39/ 77 350/75 

40177 2 . 155/ 76 

41/77 1 .342/75 

42/ 77 1. 095175 

43/ 77 1 .634/75 

44177 3 .381/77 

45/ 77 3.576/ 77 

46177 2.557/76 

4.7/77 618/75 

48/77 3.318/ 77 

49/77 395/75 

Ementa 

Amplia os atuais mandatos partidários. 

Dispõe sobre padronização de embalagens e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de indicado
r es no chamado "Telefone Medido" . 

Acrescenta dispositivo à Lei n\> 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o 
condomínio em edificações e as incorpora
ções imobiliárias" . 

Dá nova redação ao § 2\> do art. 543 da Con
solidação das Leis do Trabalho, que trata 
do empregado eleito para o cargo de admi
nistração sindical ou representação profis
sional. 
Dispõe sobre o registro de entidades no 
Conselho Nacional de Serviço Social, con
cessão, pagamento e prestação de contas de 
subvenções sociais, e dá outras providências . 

Veda às diretorias de bancos e entidades 
oficiais a participação nos lucros oriundos 
de aplicações em depósitos a prazo fixo, ca
dernetas de poupança ou títulos de renda. 

Dispõe sobre a transferência do controle do 
capital de firmas nacionais para pessoas ju
rídicas estrangeiras. 

Dá nova redação ao caput do Artigo 127 do 
Decreto-lei n\> 9.760, de 5 de setembro de 
1946, que "dispõe sobre os bens imóveis da 
União e dá outras providências". 

Concede pensão especial a Esther Madeira 
da Silva, e dá outras providências. 

Retifica, sem ônus, a Lei n\> 6 .395, de 9 de 
dezembro de 1976, que "estima a Receita e 
fixa a Despesa da União para o exercício 
finan ceiro d e 1977". 

Extingue o SASSE, dispõe sobre a transfe
r ência dos economiários para o regime da 
Lei n\> 3 .807, de 26 de agosto de 1960, e dá 
outras providências. 

Dá nova redação ao caput do Artigo 10 da 
Lei n\> 5 .889, de 8 de junho de 1973, que 
"estatui normas reguladoras do trabalho ru
ral e dá outras providências" . 

Extingue a Junta Especial, criada pela Lei 
n\> 609, de 13 de janeiro de 1949. 

Altera a redação da letra a do Artigo 3\> 
da Lei n\> 4 .769, de 9 de setembro de 1965, 
que dispõe sobre o exercício da profissão 
de Técnico de Administração . 
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Resultado 

A sanção 
Lei n\> 6.415, 

de 24-5-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n\> 6.434, 

de 15-7-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n\> 6.432, 

de 12-7-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n\> 6 .427, 

de 1\>-7-77 

A Câmara 
Lei n\> 6 .460, 

de 7~11-77 

A Câmara 
Lei n\> 6.430, 

de 7-7-77 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n\> 6 .436, 

de 15-8-77 

Em tramitação 



N9 
SF CO 

50/77 2.621/76 

51/77 3 . 107/76 

52/ 77 3.398/ 77 

53/77 227/75 

54/77 1 .867/76 

55/77 3 .685/77 

56/ 77 3.476/77 

57/ 77 3.293/ 77 

58/ 77 525/75 

59/ 77 3.397/77 

60/ 77 397/75 

61 /77 947/75 

62/77 1.409/75 

63/77 1 .212/75 

Ementa 

Acrescenta parágrafo ao artigo 4'? da Lei 
n'? 1 .060, de 5 de fevereiro de 1950, que es
tabelece normas para a concessão de assis
tência judiciária aos necessitados. 

Dá nova redação ao artigo 4'? da Lei n'? 
5.757, de 3 de dezembro de 1971, que esta
belece regime de gratificação ao pessoal à 
disposição do FUNRURAL, e dá outras pro
vidências. 
Fixa os valores de retribuição do Grupo-Saú
de Pública e dá outras providências. 

Dispõe sobre condições a observar na reno
vação de contratos de atletas profissionais, 
e dá outras providências. 

Fixa os níveis máximos permissíveis de sons 
e ruídos produzidos por veículos automoto
res, regula a fabricação e o uso de acessó
rios que especifica, e dá outras providências. 

Configura infrações à legislação sanitária fe
deral, estabelece as sanções respectivas, e 
dá outras providências. 

Dispõe sobre áreas de proteção para o fun
cionamento das estações radiogoniométricas 
de alta freqüência do Ministério da Mari
nha e de radiomonitoragem do Ministério 
das Comunicações. 
Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obri
gatórias do sêmen destinado à inseminação 
artificial em animais domésticos, e dá outras 
providências. 
Estabelece normas gerais para a instalação 
de novas indústrias nos centros mais popu
losos do País. 

Concede pensão especial a Dulce Evers de 
Abreu, viúva de Manoel Dias de Abreu. 

Autoriza o Poder Executivo a instituir a 
Fundação Nacional para o Menor Excepcio
nal - FUNAEX, e dá outras providências. 
cias. 
Dispõe sobre inscrição obrigatória que deve 
constar do rótulo ou embalagem de produ
to estrangeiro com similares no Brasil, e dá 
outras providências. 

Dispõe sobre a instalação de concurso pú
blico para escolha do hino oficial ao 13 de 
Maio. 
Acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n'? 911, 
de I'? de outubro de 1969, que "altera a re
dação do artigo 66 da Lei n'? 4 .728, de 14 
de julho de 1965, estabelece normas de pro
cesso sobre alienação fiduciária, e dá outras 
providências" . 
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Resultado 

Em tramitação 
com o PLS 209/75 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n'? 6 .433, 

de 15-7-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n'? 6 .437, 

de 20-8-77 

A sanção 
Lei n'? 6.442, 

de 26-9-77 

A sanção 
Lei n'? 6.446, 

de 5-10-77 

Rejeitado 
(art. 278 do 

R.I.) 

A sanção 
Lei n'? 6.440, 

de 1'?-9-77 

Em tramitação 
com o PLS 148/76 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 
Ementa Resultado SF CD 

64/77 1 . 161/75 Altera o Plano Nacional de Viação, aprova- Em tramitação 
do pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, incluindo a ligação ferroviária Gua-
rapuava-Prudentópolis-Ipiranga. 

65/77 1 .487/75 Acrescenta o item XL ao artigo 89 da Lei 
n9 5 . 108, de 21 de setembro de 1966 (Códi-

Em tramitação 

go Nacional de Trânsito). 

66/ 77 1 .578/75 Acrescenta parágrafo único ao artigo 130 do A sanção 
Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de Lei n9 6.457, 
1967, que dispõe sobre a Organização da de 19-11-77 
Administração Federal, definindo o prazo 
para cumprimento do objeto da licitação. 

67/ 77 1 .885/76 Exige a inscrição do CPF e do RG dos de-
vedores, nos títulos de crédito que especifi-

Em tramitação 

ca, e dá outras providências. 

68/77 1. 823/ 76 Introduz modificações no Código Nacional Em tramitação 
de Trânsito, no que diz respeito à fixação 
de multas para o excesso de velocidade. 

69/77 1 .915/76 Estabelece prazo para andamento e solução Em tramitação 
dos documentos de qualquer natureza pro-
tocolados nas repartições públicas federais. 

70/ 77 2.430/76 Altera dispositivos da Lei n9 5 .108, de 21 Rejeitado 
de setembro de 1966 (Código Nacional de (art. 278 do 
Trânsito). R.I .) 

71/77 1.400/73 Modifica dispositivos da Consolidação das Em tramitação 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5 .452, de 19 de maio de 1943, em sua 
parte processual. 

72/77 3 .797/77 Transfere o Museu do Açúcar do Instituto A sanção 
do Açúcar e do Alcool para o Instituto Joa- Lei n9 6.456, 
quim Nabuco de Pesquisas Sociais, e dá ou- de 26-10-77 
tras providências. 

73/77 1.040/75 Veda a exibição de cartaz cinematográfico Em tramitação 
que não seja criado, produzido e impresso 
por brasileiro ou empresa brasileira. 

74/ 77 1.037/75 Altera dispositivos da Consolidação da s Leis Em tramitação 
do Trabalho e da Lei n9 4.090, de 13 de com o PLS 51 / 76 
julho de 1962, para o fim de tornar expres-
sa a obrigatoriedade de computar horas ex-
tras nos pagamentos de férias e 139 salá-
rio devidos ao trabalhador. 

75/ 77 1 . 155/73 Acrescenta dispositivos à Lei n9 3 .577, de Prejudicado 
4 de julho de 1959. 

76 /77 1.808/76 Adapta ao Código de Processo Civil a Lei A sanção 
n\l 5 .474, de 18 de julho de 1968, e dá ou- Lei n9 6 .458, 
tras providências. de 19-11-77 

77/ 77 335/75 Isenta de custas os atos praticados no Juiza- Em tramitação 
do de Menores, independentemente de com-
provação de pobreza das partes. 

78/77 3.294/ 77 Concede pensão especial a Nair Viana Café, A sanção 
vítima do torpedeamento do navio Afonso Lei n9 6.452, 
Pena, durante a Segunda Guerra Mundial. de 17-10-77 
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N9 
SF CO 

79/77 3.444/77 

80/ 77 238/75 

81/77 1 .286/75 

82/77 2 .497/76 

83/ 77 3 .110/76 

84/77 4 .071/ 77 

85/77 2 .092/76 

86/ 77 877/75 

87/ 77 2 .750/76 

88/77 2 .978/76 

89/77 3 .888/77 

90/77 2 .236/76 

91/77 3.962/77 

92/77 3 .582/77 

93/77 3.596/ 77 

Ementa 

Concede pensão especial a Amarina de Lo
yola Pessoa. 

Acrescenta parágrafo ao art. 323 da Conso
lidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Atribui à TELEBRAS ou a suas subsidiárias 
a incumbência de elaborar as listas telefô
nicas. 

Disciplina o cancelamento de protesto de tí
tulos cambiais, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafos aos artigos 39 e 99, 
e altera a redação do art. 10 da Lei n9 6 .194, 
de 19 de dezembro de 1974, dispondo so
bre limitação das indenizações por danos 
pessoais e materiais, cobertos pelos seguros 
de responsabilidade civil dos proprietários 
de veículos automotores de via terrestre. 

Concede promoção, pelo princípio de bra
vura, ao 29 Sargento do Exército Sílvio Del
mar Hollenbach. 

Dá o nome de Câmara Filho à rodovia fe
deral BR-414. 

Altera dispositivos da Lei n9 4.591, de 16 
de dezembro de 1964. 

Introduz alteração no Código de Processo 
Civil, a fim de regular o restabelecimento 
da sociedade conjugal, após a reconcilia
ção dos cônjuges. 

Institui seguro obrigatório nas garagens e 
estacionamentos pagos. 

Concede pensão especial a José Edson Pe
dro da Silva, e dá outras providências. 

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Lei n9 
5.540, de 28 de novembro de 1968, que 
"fixa normas de organização e funciona
mento do ensino superior e sua articulação 
com a escola média", instituindo matéria 
obrigatória. 

Dispõe sobre o regime de tributação simpli
ficada para as pessoas jurídicas de pequeno 
porte, estabelece isenção do imposto de ren
da em favor daquelas que auferem reduzi
da receita bruta, e dá outras providências. 

Aplica aos diplomas expedidos pela Comis
são de Desportos da Aeronáutica o disposto 
no art . 1 Q do Decreto-lei n9 1 .043, de 21 
de outubro de 1969. 

Fixa prazo de permanência dos prefeitos 
nomeados, em seus respectivos cargos. 
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Resultado 

À sanção 
Lei nQ 6.451, 

de 17-10-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.455, 

de 24-10-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6 .461, 

de 7-11-77 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.468, 

de 14-11-77 

A sanção 
Lei n9 6.478, 

de 19-12-77 

Rejeitado 
(art. 278 do R.I.) 



N9 
SF CO 

94/77 144/ 77 
(Complementar) 

95/77 3.396/77 

96/ 77 958/ 75 

97/ 77 2.232/76 

98/77 3.614/77 

99/77 3.539/77 

100/ 77 1.945/76 

101/77 1 .660/75 

102/77 4 . 278/77 

103/77 4 . 242/77 

104/ 77 2.793/76 

105/77 2 .890/76 

106/ 77 746/75 

107/77 4.303/77 

Ementa 

Altera a redação do art. 5Q, caput, da Lei 
Complementar ne:> 1, de 9 de novembro de 
1967, que "dispõe sobre a criação de novos 
municípios", e dá outras providências. 

Cria o Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Acre, e dá outras providências. 

Altera dispositivos da Lei ne:> 4 .829, de 5 
de novembro de 1965, e do Decreto-lei 
ne:> 914, de 7 de outubro de 1969. 

Dispõe sobre a prestação de assistência 
médica a vítimas de acidente de trânsito, e 
determina outras providências. 

_Altera o art. 11 do Decreto-lei ne:> 67, de 21 
de novembro de 1966, que dispõe sobre 
ações da Companhia de Navegação Lloyd 
Brasileiro, e dá outras providências. 

Concede pensão especial a João Supren 
Filho, e dá outras providências. 

Acrescenta parágrafo ao art. 29 do Decre
to-lei ne:> 221, de 28 de fevereiro de 1967, 
que dispõe sobre a proteção e estímulo à 
pesca. 

Regulamenta a profissão de Biomédico, 
cria o Conselho Federal e os Conselhos Re
gionais de Biomedicina, e dá outras provi
dências. 

Fixa os efetivos dos Oficiais dos Corpos e 
Quadros da Marinha, declara em extinção 
Quadro de Oficiais, e dá outras providên
cias. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Tri
bunal Federal de Recursos o crédito espe
cial de Cr$ 198.000,00, para o fim que es
pecifica. 

Acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei 
n9 5 .107, de 13 de setembro de 1966, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço. 

Acrescenta dispositivo ao art. 29 da Lei 
nQ 4 .771 , de 15 de setembro de 1965, que 
institui o novo Código Florestal. 

Estabelece· normas de garantia para os con
sumidores de veículos automotores e res
pectivos componentes, regulamenta a dis
tribuição desses produtos, e dá outras pro
vidências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Fun
do Nacional de Desenvolvimento - Recur
sos sob Supervisão da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República -
crédito especial até o limite de Cr$ 
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Resultado 

A sanção 
Lei complementar 

n9 32, de 26-12-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei ne:> 6.473, 

de 29'11-77 

A sanção 
Lei n9 6.467, 

de 14-11-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.469, 

de 18-11-77 

A sanção 
Lei ne:> 6.472, 

de 29-11-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei ne:> 6.484, 

de 5-12-77 



NC? 
SF CD 

108/ 77 4.302/ 77 

109/ 77 3 .892/77 

110/77 3.598/77 

111 '77 286/75 

112/77 4 .304/77 

113/ 77 3.340/77 

114/77 4.328/77 

115/ 77 3.205/76 

116/77 1. 654/75 

117/ 77 4.305/ 77 

118/ 77 4 . 151/77 

119/77 3.564/ 77 

Ementa 

460.000.000,00 (quatrocentos e sessenta 
milhões de cruzeiros), para o fim que es
pecifica. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi
nistério da Aeronáutica crédito especial até 
o limite de Cr$ 345 . 000.000,00 (trezentos 
e quarenta e cinco milhões de cruzeiros), 
para o fim que especifica. 

Autoriza a reversão, à Mitra Diocesana de 
Ipameri, do terreno que menciona, situado 
no Estado de Goiás. 

Dispõe sobre a transferência de estabeleci
mento federal de ensino agrícola para o 
Governo do Estado da Paraíba, e dá ou
tras providências. 

Dispõe sobre a substituição de certificado 
de escolaridade pelo Título de Eleitor, nos 
casos de admissão em emprego. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir 0.0 Fun
do Nacional de Desenvolvimento - Recur
sos sob Supervisão da Secretaria de Plane
jamento da Presidência da República -
crédito especial até o limite de Cr$ ..... 
4.800 . 000.000,00 (quatro bilhões e oitocen
tos milhões de cruzeiros), para o fim que 
especifica. 

Concede pensão especial a Gilberto Costa, 
e dá outras providências. 

Dispõe sobre a criação e extinção de car
gos na Secretaria do Supremo Tribunal Fe
deral, e dá outras providências. 

Revoga a Lei n9 6.192, de 19 de dezembro 
de 1974, que "dispõe sobre restrições a 
brasileiros naturalizados, e dá outras pro
vidências" . 

Inclui ligação ferroviária do Rio Grande do 
Sul na relação descritiva das ferrovias do 
Plano Nacional de Viação, aprovado pela 
Lei n9 5.917, de 19 de setembro de 1973, e 
dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Mi
nistério dos Transportes - Entidades Su
pervisionadas - crédito especial até o li
mite de Cr$ 292.060.000,00, para o fim 
que especifica. 

Altera dispositivos da Lei n9 1 . 711, de 28 
de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União). 

Altera a Lei n9 5.647, de 10 de dezembro 
de 1970, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir a Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso. 
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Resultado 

A sanção 
Lei n9 6.482, 

de 5-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.475, 

de 19-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.476, 

de 19-12-77 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n(l 6.489, 

de 7-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.495, 

de 7-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.474, 

de 30-11-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

A sanção 
Lei n9 6.483 

de 5-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.481, 

de 5-12-77 

A sanção 
Lei n9 6.491, 

de 7-12-77 



NC? 
SF CD 

120177 3.891/77 

121/ 77 3.062/ 76 

122/ 77 1.912174 

123/77 739/72 

124/ 77 4.403/77 

125/ 77 536/ 75 

126/77 4.402/77 

127/77 3.890/ 77 

128177 4.364/77 

129/77 4.167/ 77 

130/77 4.166/ 77 

Ementa 

Dispõe sobre as atividades e serviços turís
ticos; estabelece condições para seu funcio
namento e fiscalização; altera a redação do 
artigo 18 do Decreto-lei n'l 1.439, de 30 de 
rl.ezembro de 1975, e dá outras providên
cias. 

Altera disposições da Lei n'l 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que "aprova o 
Plano Nacional de Viação, e dá outras pro
vidências" . 

Altera a redação da alínea d do inciso I do 
art. 40 da Lei n'l 5.250, de 9 de fevereiro 
de 1967, que "regula a liberdade de mani
festação do pensamento e da informação". 

Transforma os débitos dos estabelecimen
tos de ensino, junto ao INPS, em bolsas de 
estudo, e dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir a En
cargos Gerais da União - Recursos sob 
Supervisão da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República - o crédito 
especial até o limite de Cr$ .. ... ...... . 
2 .500.000.000,00, para os fins que espe
cifica. 

Altera dispositivos da Lei n'l 5.107, de 13 
de setembro de 1966, permitindo que o 
empregado optante pelo Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço - FGTS, utilize 
sua conta vinculada para pagamento de 
prestações da casa própria. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir a En
cargos Gerais da União - Recursos sob 
Supervisão da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República - crédito es
pecial até o limite de Cr$ 74.935.000,00, 
para o fim que especifica. 

Dispõe sobre a criação de Áreas Especiais 
e de locais de interesse turístico; sobre o 
inventário com finalidades turísticas dos 
bens de valor cultural e natural; acrescen
ta inciso ao art. 2'1 da Lei n<! 4.132, de 10 
de setembro de 1962; altera a redação e 
acrescenta dispositivo à Lei n'! 4.717, de 
29 de julho de 1965, e dá outras providên
cias . 
Dispõe sobre o Magistério da Marinha, e 
dá outras providências . 

Dispõe sobre a educação dos filhos do Sar
gento Silvio Delmar Hollenbach. 

Dispõe sobre os Prêmios Literários Nacio
nais. 
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Resultado 

À Câmara com 
emendas 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n'l 6.471, 

de 29-11-77 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n'l 6.501, 

de 7-12-77 

À sanção 
Lei n'l 6.513, 

de 20-12-77 

À Câmara 
Lei n'! 6.498, 

de 7-12·77 

À sanção 
Lei n'l 6.499, 

de 7-12-77 

À sanção 
Lei n'l 6.511, 

de 19-12-77 



N9 
SF CO 

131 / 77 4.281/ 77 

132/77 3 .889/77 

133/ 77 4.456/77 

134/ 77 4.234/77 

135/77 4 .458/77 

136/ 77 4.165/ 77 

137/77 1. 239/75 

138/ 77 1.147/ 75 

139/77 1.048/75 

140/ 77 2 .664/ 76 

141/ 77 1.068/75 

142/77 4.238/77 

143/77 3 .938/77 

144/ 77 3.563/ 77 

145/77 4.457/77 

Ementa 

Dá nova redação ao artigo 10 da Lei núme
ro 5.645, de 10 de dezembro de 1970. 

Autoriza a reversão ao Município de Goiás, 
no Eõtado de Goiás, do terreno que men
ciona. 

Autoriza o Poder Executivo a abrir a En
cargos Gerais da União - Recursos sob 
Supervisão do Ministério da Fazenda -
crédito especial no valor de Cr$ . .... .. . 
1 . 000 . 000,00 para o fim que especifica. 

Al ter a a Relação Descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação, aprovado pe
la Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973. 

Dispõe sobre a complementação de obras e 
serviços de engenharia já licitados. 

Dispõe sobre recursos da União, estranhos 
ao Fundo Federal de Eletrificação, e dá ou
tras providências. 

Dá nova redação ao § 19 do art. 49 da Lei 
n9 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que 
"estabelece normas para a concessão de 
assistência judiciária aos necessitados". 

Acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei 
n9 883, de 21 de outubro de 1949. 

Considera atividade penosa e perigosa a de 
motorista profissional, e dá outras provi
dências. 

Introduz alterações na Lei n9 6 .015, de 
31-12-73, que "dispõe sobre os Registros 
Públicos, e dá outras providências". 

Dispõe sobre o trabalho do excepcional nas 
Oficinas Protegidas e em trabalho compe
titivo. 

Dispõe sobre a Educação Física, em todos os 
graus e ramos do ensino. 

Estende às prefeituras municipais os bene
fícios do crédito rural, institucionalizado 
pela Lei n9 4.829, de 5 de novembro de 
1965, e dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel 
à Associação Brasileira dos Criadores de 
Zebu. 

Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da 
produção e do comércio de sementes e mu
das, e dá outras providências. 

- 115-

Resultado 

À sanção 
Lei n9 6.510, 

de 19-12-77 

À sanção 
Lei nO 6.502, 

de 13-12-77 

À sanção 
Lei n9 6.490, 

de 7-12-77 

À sanção 
Lei n9 6.504, 

de 13-12-77 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.508, 

de 19-12-77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.503, 

de 13-12-77 

Em tramitação 

À sanção 
Lei n9 6.509, 

de 19-12-77 

À sanção 
Lei n9 6.507, 

de 19-12-77 



c) SÚMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos relativos aos Projetos de Lei da Câmara: 

Total dos Projetos 

Sendo: 

.....•.•.• .. . ' 0_· .· . . . ..... .... . . ..• ..... .......... ... .... ... . 241 

Oriundos de sessões legislativas anteriores .... o •••• • • • •• • • ••• •• ••••• • • o 096 

Recebidos nesta sessão legislativa 145 

Aprovados e enviados à sanção ........ .... . . ... o •••••• o •••••••• •• o • o • ••• o ••••• • o 065 

Sendo: 

desta sessão legislativa . ....... ... . .. . ... . .. .. . . .. ...... . . ... . .......... 058 

de sessões legislativas anteriores .... o • •• •• ••• •••• • • o • o • o • • ••• ••• •• o • • • • • • 007 

Emendados e devolvidos à Casa de origem 

Sendo: 

. . .... . . . ..... ... . .. ... . . . .. . ... . . . " . . . 

desta sessão legislativa . .... . ...... .. . . .. . ... . ..... ..... .. ... ... . . .. . . .. 

012 

005 

de sessões legislativas anteriores .... o •• •• o • o • •••• • o • o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 007 

Rejeitados .... .. . . . . .. .. ... .. ....... o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 032 

Sendo: 

desta sessão legislativa .. . . .. ... . . . ... .. ... .. .. .. . . . ... ... . ..... .. . .. .. . 010 

de sessões legislativas anteriores ........ . . . .. . . ..... ..... . ... . .. o • • • • • • • • 022 

Prejudicado ..... . .... . . . o ••• ••• o • • •• • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o 0 ' 0 o o o o o • 001 

Sendo: 

desta sessão legislativa ... . ... . .... ... . . .. ... . . . . . ..... . . . .... . .. .... . .. 001 

Permanecem em estudo (inclusive sobrestados) .. o o o • o o o o o • o o • ••• o o • o • • • • • • • • • • • • • • 131 

desta sessão legislativa ...... .......... .. . .... o ••••••• • o • • • • • • • • • • • • • • • • 071 

de sessões legislativas anteriores .. . .... .. .. . . . .... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 060 
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N9 
SF CO 

60/ 65 178-B/ 64 

5/ 67 287-A/66 

38/72 86-A/72 

15/ 75 84-A/72 

2/76 37-A/76 

17/76 

18/76 53-B/76 

26/76 63-A/76 

27/76 62-A/76 

30/76 64-A/76 

D.5 .3 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

a) DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

Ementa 

Cria a Biblioteca do Congresso Nacional, 
e dá outras providências. 

Mantém ato do Tribunal de Contas dene
gatório de registro do contrato de locação 
celebrado entre a Delegacia Regional do 
Imposto de Renda de Maceió, no Estado 
de Alagoas, e o Senhor Joaquim Antônio 
de Castro. 

Dispõe sobre a designação do número de 
ordem das Legislaturas. 

Aprova as Contas da Rede Ferroviária Fe
deral SI A e de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1971. 

Aprova as Contas do Presidente da Repú
blica, relativas ao exercício de 1974. 

Altera o Decreto Legislativo n<? 96, de 1975, 
que dispõe sobre o pecúlio parlamentar. 

Aprova o texto da Convenção sobre Trânsi
to Viário, firmado entre a República Fe
derativa do Brasil e outros países, em Vie
na, a 8 de novembro de 1968 . 

. Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
SI A - PETROBRÁS - e suas subsidiárias 
Petrobrás Química SI A - PETROQUlSA 
- Petrobrás Internacional SI A - . .. . . . 
BRASPETRO - e Companhia de Petróleo 
da Amazônia - COPAM, relativas ao exer
cício de 1972. 

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
SI A - PETROBRÁS - e suas subsidiárias 
Petrobrás Química SI A - PETROQUlSA 
- e Petrobrás Distribuidora SI A, relativas 
ao exercício de 1971. 

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
SI A - PETROBRÁS - e de suas subsi
diárias, relativas ao exercício de 1973. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Decreto 
Legislativo 

n<? 5/77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Decreto 
Legislativo 

nl? 98/ 77 

Arquivado 

Arquivado 



N9 
SF CD 

31/76 65-A/76 

32/76 69-A/76 

33/76 70-A/76 

34/76 68-A/76 

35/76 71-A/76 

38/ 76 72-A/76 

43/ 76 78-B/76 

N9 
SF CD 

1/77 83/77 

2/ 77 82/77 

3/77 87/77 

Ementa 

Aprova as contas da Rede Ferroviária Fe
deral S/ A e de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1970. 

Aprova a prestação de contas da Rede Fer
roviária Federal S/ A e de suas subsidiárias, 
relativas ao exercício de 1973. 

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
S/ A - PETROBRÁS - relativas ao exer
cício de 1968. 

Aprova as contas da Rede Ferroviária Fe
deral SI A e de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1972. 

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
S/ A - PETROBRÁS, relativas ao exercí
cio de 1968. 

Aprova as contas da Rede Ferroviária Fe
deral S/ A e de suas subsidiárias, relativas 
ao exercício de 1974. 

Aprova o texto da Resolução n9 358, da IX 
Assembléia Geral da Organização Marítima 
Consultiva Intergovernamental (OMCI), que 
aprovou Emendas à Convenção da Organi
zação, em Londres, a 14 de novembro de 
1975. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Aprova o texto do Acordo Sanitário para 
o Meio Tropical, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Peru, 
a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucayali, fundeado no Rio Amazonas (Soli
mões), na linha de fronteira brasileiro-pe
ruana, em 5 de novembro de 1976. 

Aprova o texto do Convênio sobre Trans
portes Fluviais, firmado entre a República 
Federativa do Brasil e a República do Pe
ru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucayali, fundeado no Rio Amazonas (Soli
mões), na linha de fronteira brasileiro-pe
ruana, em 5 de novembro de 1976. 

Aprova o texto do Acordo Cultural , firmado 
entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República do Su
riname, em Brasília, a 22 de junho de 1976. 
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Resultado 

Arquivado 

Arquivado 

Arquivado 

Arquivado 

Arquivado 

Arquivado 

Decreto 
Legislativo 

n9 53/ 77 

Resultado 

Decreto 
Legislativo 

n9 52/77 

Decreto 
Legislativo 

n9 56/77 

Decreto 
Legislativo 

n9 38/77 



N'" 
SF CO 

4/77 85/77 

5/ 77 81 / 77 

6/77 84/77 

7/77 93/77 

8/ 77 91 / 77 

9/77 89/77 

10/77 86/77 

11/ 77 90/ 77 

12/77 94/77 

Ementa 

Aprova o texto do Convênio Comercial , fir
mado entre a República Federativa do Bra
sil e a República do Peru, a bordo do navio 
da Armada Peruana, Ucayali , fundeado no 
Rio Amazonas (Solimões), na linha de fron
teira brasileiro-peruana, em 5 de novem
bro de 1976. 

Aprova as contas da Petróleo Brasileiro 
S/ A - PETROBRAS, e de suas subsidiá
rias, relativas ao exercício de 1974. 

Aprova o texto do Acordo para Utilização 
de Estações Costeiras e de Navios na Re
gião Amazônica, assinado entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e República do Pe
ru, a bordo do navio da Armada Peruana, 
Ucayali , fundeado no Rio Amazonas (So
limões), na linha de fronteira brasileiro-pe
ruana, em 5 de novembro de 1976. 

Aprova o texto do Convênio de Coopera
ção Cultural e Científica, celebrado em 
Brasília, a 23 de dezembro de 1976, entre 
o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo da República do Chile. 

Aprova o texto do Convênio Cultural entre 
o Governo da República Federativa do Bra
sil e o Governo do Reino Unido da Grã-Bre
tanha e Irlanda do Norte, celebrado em 
Londres, a 14 de outubro de 1976. 

Aprova o texto do Convênio de Assistência 
Recíproca para a Repressão do Tráfico ilí
cito de Drogas que Produzem Dependência, 
firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República do Peru, a bordo do 
navio da Armada Peruana, Ucayali , fundea
do no Rio Amazonas (Solimões), na linha de 
fronteira brasileiro-peruana, em 5 de no
vembro de 1976. 

Aprova o texto do Convênio de Abasteci
mento a Médio Prazo de Produtos, firmado 
entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Peru, a bordo do navio da 
Armada Peruana, Ucayali , fundeado no Rio 
Amazonas (Solimões), na linha de fronteira 
brasileiro-peruana, em 5 de novembro de 
1976. 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Marítimo, firmado entre a República Fe
derativa do Brasil e a República Popular da 
Polônia, em Varsóvia, a 26 de novembro de 
1976. 

Aprova o texto do Convênio Regional de 
Reconhecimento de Estudos e Diplomas de 
Ensino Superior, na América Latina e no 
Caribe, aprovado pela Conferência Inter
governamental sobre Reconhecimento de 
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Resultado 

Decreto 
Legislativo 

n'? 71/77 

Decreto 
Legislativo 
n'? 101/77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 57/77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 59/ 77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 54/77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 63/77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 62/77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 70/ 77 

Decreto 
Legislativo 

n'? 66/77 



NC? 
SF CO 

13/ 77 79/ 77 

14/ 77 96/ 77 

15/ 77 98/77 

16/77 101/77 

17/77 97/77 

18/77 100/77 

19/77 92/ 77 

20/ 77 95/77 

21/77 102/77 

22/ 77 103/77 

23/77 105/77 

Ementa 

Estudos e Diplomas de Ensino Superior, na 
América Latina e no Caribe, realizada na 
Cidade do México, sob os auspícios da 
UNESCO, de 15 a 19 de julho de 1974. 

Aprova as Contas do Presidente da Repúbli
ca, relativas ao exercício de 1975. 

Aprova o texto do Acordo sobre o Comércio 
de Produtos Têxteis, celebrado entre a Re
pública Federativa do Brasil e a Comunida
de Econômica Européia, em Bruxelas, a 13 
de janeiro de 1977. 

Aprova o texto do Acordo sobre Transporte 
Aéreo, celebrado em Brasília, a 21 de ja
neiro de 1977, entre a República Federa
tiva do Brasil e a República do Iraque. 

Aprova o texto da Convenção para a Fa
cilitação do Tráfego Marítimo Internacio
nal, concluída em Londres, a 9 de abril de 
1965, sob os auspícios da Organização Ma
rítima Consultiva Intergovernamental 
(IMCO). 
Aprova o texto da Resolução A-319 (IX), 
aprovada pela IX Assembléia da Organiza
ção Marítima Consultiva Intergovernamen
tal (IMCO), em 12 de novembro de 1975, 
que contém Emenda à Convenção Interna
cional de 1966 sobre Linhas de Carga. 

Aprova o texto do Protocolo de Reforma 
do Tratado Interamericano de Assistêneia 
Recíproca, celebrado em São José da Costa 
Rica, a 26 de julho de 1975. 

Aprova o texto da Convenção relativa à 
proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural, aprovado pela Conferência Geral 
da UNESCO, em sua XVII Sessão, realiza
da em Paris, de 17 de outubro a 21 de no
vembro de 1972, com ressalva ao parágrafo 
1'! do Artigo 16. 

Aprova o texto da Convenção que Estabe
lece a Comissão Sericícola Internacional, 
celebrado em Ales, França, a 19 de maio 
de 1955. 

Autoriza o Senhor Vice-Presidente da Re
pública a ausentar-se do País, na primeira 
quinzena de setembro do corrente ano. 

Aprova o texto do Tratado de Cooperação 
em Matéria de Patentes, celebrado em 
Washington, a 19 de junho de 1970. 

Aprova o texto do Acordo de Comércio e 
pagamentos entre a República Federativa 
do Brasil e a República Socialista Federati
va da Iugoslávia, assinado em Brasília, em 
8 de julho de 1977. 
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Resultado 

Decreto 
Legislativo 
n'! 118/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 68/ 77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 76/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 73/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 69/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 58/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 74/ 77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 83/77 

Decreto 
Legislativo 

ne;> 81 / 77 

Decreto 
Legislativo 
ne;> 110/77 

Decreto 
Legislativo 
ne;> 108/77 



N9 
Ementa Resultado SF CO 

24/77 104177 Aprova o texto do Acordo Básico de Coope- Decreto 
ração Técnica e Científica, celebrado entre Legislativo 
a República Federativa do Brasil e a Re- n'? 102177 
pública de Cabo Verde, em Brasília, a 28 de 
abril de 1977_ 

25/ 77 106/77 Aprova o texto do Convênio de Assistência Decreto 
Recíproca para a Repressão do Tráfico llÍ- Legislativo 
cito de Drogas que Produzem Dependência, n'? 107/77 
firmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República da Bolívia, em Brasília, 
a 17 de agosto de 1977. 

26/ 77 107/77 Aprova o texto do Convênio de Sanidade Decreto 
Animal em Áreas de Fronteira, firmado Legislativo 
entre a República Federativa do Brasil e a n'? 115/77 
República da Bolívia, em Brasília, a 17 de 
agosto de 1977. 

27/77 108/77 Aprova o texto do Tratado de Amizade, Decreto 
Cooperação e Comércio entre a República LegiSlativo 
Federativa do Brasil e a República da Bo- n'? 113177 
lívia, assinado em Brasília, a 17 de agosto 
de 1977. 

28177 110/ 77 Aprova o texto do Acordo Comercial, cele- Decreto 
brado em Brasília, a 22 de junho de 1977, Legislativo 
entre o Governo da República Federativa n'? 116/77 
do Brasil e o Governo do Império do Irã. 

29177 111177 Aprova os textos do Tratado de Cooperação Decreto 
para o Aproveitamento dos Recursos Natu- Legislativo 
rais e o Desenvolvimento da Bacia da La- n'? 109177 
goa Mirim (Tratado da Bacia da Lagoa Mi-
rim) e do Protocolo para o Aproveitamento 
dos Recursos Hídricos do trecho limítrofe 
do Rio Jaguarão, anexo ao Tratado da Ba-
cia da Lagoa Mirim (Protocolo do Rio Ja-
guarão), concluídos entre a República Fe-
derativa do Brasil e a República Oriental do 
Uruguai, em Brasília, a 7 de julho de 1977. 

30/ 77 109177 Aprova o texto do Acordo de Cooperação Decreto 
Econômica e Técnica, celebrado em Bagdá, Legislativo 
a 11 de maio de 1977, entre o Governo da n'? 117/77 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República do Iraque. 

31/ 77 113/ 77 Autoriza o Senhor Presidente da República Decreto 
a ausentar-se do País, no decurso da segun- Legislativo 
da quinzena de janeiro de 1978, em visita n() 103177 
oficial à República Oriental do Uruguai. 

32177 112177 Autoriza o Senhor Presidente da República Decreto 
a ausentar-se do País, no decurso da segun- Legislativo 
da quinzena de janeiro de 1978, em visita n'? 104177 
oficial aos Estados Unidos Mexicanos. 
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c) SOMULA 

Foram os seguintes os dados numéricos referentes aos Projetos de Decreto Legislativo: 

Total de Projetos 

Sendo: 

... . ...... . .. . .. . ..... . .. . ......... . .. ..... .. ... ...... 

oriundos de sessões legislativas anteriores . . . . . ... ...... ......... . 

desta sessão legislativa ... .. ......... ..... .. . . ........... . . ..... . 

Aprovados ..... ... ... ...... . ........ . ..... ................... .. . ..... . 

Sendo: 

desta sessão legislativa 

de sessões legislativas anteriores ......... . . .... . . .. ... . .. . .. . . .. . 

Arquivados ..... . .. ...... .. ...... . ..... . ..... ....... ... ....... . . ..... . 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores 

Permanecem em estudo 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores ... . . ... ..... . ...... .. . . ... .. . . . 

Os Projetos de Decreto Legislativo aprovados versaram sobre: 

atos internacionais .. .. .. . . ....... . .. ....... . .. . . .. . . .. . .. . ... . . 

autorização para o Presidente da República ausentar-se do País .. . . . 

autorização para o Vice-Presidente da República ausentar-se do País .. 

aprovação de contas do Presidente da República .............. . .. . 

aprovação de contas da PETROBRÁS . . .... . .... . . ..... . ... . .... . 

-122-

049 

017 

032 

055 

032 

003 

008 

006 

008 

006 

028 

002 

001 

002 

002 



D. 5.4 - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

aI DE SESSÕES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

NC? Autor 

49/ 74 Milton Cabral 

1/75 Itamar Franco 

12/ 75 Itamar Franco 

16/75 Comissão Diretora 

17/75 Cattete Pinheiro 

18/ 75 Milton Cabral 

19175 Comissão Diretora 

42175 Osires Teixeira 

88175 Ruy Santos 

2176 Com. Finanças 

51/76 Itamar Franco 

53/76 Itamar Franco 

61/76 Lázaro Barboza 

64176 Mauro Benevides 

Ementa 

Altera o Regimento Interno do Senado Fe
deral nas partes que menciona. 

Imprime nova redação ao art. 76 do Regi
mento Interno, e adita-lhe parágrafo visan
do permitir que o Presidente constitua, du
rante os períodos de recesso do Congresso 
Nacional, Comissões Especiais Internas e 
Externas. 

Dispõe sobre a denominação do Senado Fe
deral na Guanabara e dá outras providên
cias. 

Extingue a Representação do Senado Fe
deral na Guanabara e dá outras providên
cias. 

Altera os arts. 73, n9 3, 78, "caput", n9 2 e 
99 do Regimento Interno do Senado Fe
deral. 

AJtera o art. 482 da Resolução n9 58, de 
1972 e dá outras providências. 

Dá nova redação aos incisos I, IH e IV do 
art. 97 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

Dá nova redação ao art. 337 da ResJlução 
n\' 58, de 1972 (Regulamento Administrati
vo do Senado Federal). 

Acrescenta alínea ao art. 403 do Regimento 
Interno. 

Altera o art. 403 do Regimento Interno. 

Institui o Museu Histórico do Senado Fe
deral, e determina outras providências. 

Acrescenta alínea ao art. 407 do Regimen
to Interno do Senado Federal. 

Dá nova redação ao inciso I do art. 179 do 
Regimento Interno. 

Altera o art. 441 da Resolução n9 93, de 
28 de novembro de 1970, do Senado Fe
deral. 
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Resultado 

Em tramitação 
com o PR n9 19/ 75 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 
com o PR 49174 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



N9 Autor Ementa Resultado 

102/76 Com. Const. Justiça Suspende a execução em parte do art. 16, Resolução n9 9177 
do Decreto-lei n\> 60, de 21 de novembro de 
1966, com a redação do Decreto-lei n9 668, 
de 3 de julho de 1969. 

104/76 Com. Const. Justiça Suspende, por inconstitucionalidade, as ex- Resolução n\> 1177 
pressões " ... e do Ministério Público ... " e 
" ... ou na carreira do Ministério Público ... ", 
constantes do art. 115 da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. 

105/ 76 Com. Const. Justiça Suspende, por inconstitucionalidade, ex- Resolução n9 8/77 
pressões que menciona, constantes do pa-
rágrafo único do art. 34 e do § 29 do art. 
36, ambos do Decreto-lei n9 167, de 14 de 
fevereiro de 1967, do Estado de São Paulo. 

116/76 Com. Economia Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira Rejeitado 
(SP), a elevar em Cr$ 1 .539 .851,00 (hum 
milhão, quinhentos e trinta e nove mil, 
oitocentos e cinqüenta e um cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

b) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

N9 Autor 

1/ 77 Franco Montoro e 
Eurico Rezende 

2/ 77 Com. Economia 

3/77 Com. Economia 

4 / 77 Com. Economia 

5/ 77 Com. Economia 

6177 Com. Economia 

Ementa 

Dá nova redação ao item 3 do art. 78 do 
Regimento Interno. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
da Bela Vista (SP) a elevar em ......... . 
Cr$ 1.030.400,00 (hum milhão, trinta mil e 
quatrocentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bra
gança Paulista (SP) a realizar operação de 
crédito no valor de Cr$ 22.931.036,20 (vin
te e dois milhões, novecentos e trinta e um 
mil, trinta e seis cruzeiros e vinte centavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Foz do 
Iguaçu (PR) a realizar operação de crédito 
no valor de Cr$ 119.999.932,05 (cento e de
zenove milhões, novecentos e noventa e no
ve mil, novecentos e trinta e dois cruzeiros 
e cinco centavos), junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petró
polis (RJ) a realizar operação de crédito 
no valor de Cr$ 7.335 .000,00 (sete milhões, 
trezentos e trinta e cinco mil cruzeiros) jun
to à Caixa Econômica Federal. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Terra 
Boa (PR) a elevar em Cr$ 1.707.900,00 
(lWl milhão, setecentos e sete mil e nove
centos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 
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Resultado 

Resolução 
n9 15/ 77 

Resolução 
n\> 11/ 77 

Resolução 
n9 2177 

Resolução 
n'? 4/ 77 

Resolução 
n\> 12177 

Resolução 
n9 14177 



N9 Autor 

7/ 77 Com. Economia 

8/77 Com. Economia 

9/77 Com. Economia 

10/ 77 Com. Economia 

11/77 Com. Economia 

12/ 77 Com. Economia 

13/ 77 Com. Economia 

14/77 Com. Economia 

15/ 77 Com. Economia 

16/77 Com. Economia 

17/ 77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a 
realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros) junto à Caixa Econômica Federal. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a 
realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 49 .997.836,00 (quarenta e nove mi
lhões, novecentos e noventa e sete mil, oi
tocentos e trinta e seis cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a realizar operação de crédito, no 
valor de Cr$ 12.807.857,00 (doze milhões, 
oitocentos e sete mil, oitocentos e cinqüen
ta e sete cruzeiros), junto à Caixa Econômi
ca Federal. 

Autoriza a Prefeitura de São José dos Cam
pos (SP) a elevar em Cr$ 25 .000 .000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a 
realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 7 .557. 179,00 (sete milhões, quinhen
tos e cinqüenta e sete mil, cento e setenta 
e nove cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a 
elevar em Cr$ 130.000 .000,00 (cento e 
trinta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo (SP) a elevar em ..... . 
Cr$ 3.368 .500,00 (três milhões, trezentos 
e sessenta e oito mil e quinhentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibaté 
(SP), a elevar em Cr$ 1.313.400,00 (hum 
milhão, trezentos e treze mil e quatrocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, 
Estado de São Paulo, a elevar o montante 
de sua dívida consolidada em .......... . 
Cr$ 35 .687 .800,00 (trinta e cinco milhões, 
seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos 
cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Feliz (SP) a elevar em Cr$ 1.463.800,00 
(hum milhão, quatrocentos e sessenta e três 
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joa
quim da Barra (SP) a elevar em Cr$ ... . . 
4.000 .000,00 (quatro milhões de cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. 
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Resultado 

Resolução 
n<'> 5/77 

Resolução 
nQ 6/77 

Resolução 
n<'> 3/77 

Resolução 
n<'> 10/ 77 

Resolução 
nQ 7/77 

Resolução 
nl! 13/ 77 

Resolução 
n<! 16/ 77 

Resolução 
nQ 17/77 

Resolução 
n<! 18/77 

Resolução 
n<'> 19/77 

Resolução 
nQ 29/77 



Autor Ementa 

18/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução do art. 89 das Disposi
ções Transitórias da Lei Complementar nO 
112, de 15 de outubro de 1974, do Estado 
de São Paulo . 

19/ 77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução do Decreto n9 13.330, 
de 13 de janeiro de 1971, do Estado de Mi
nas Gerais. 

20/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução do art. 19 da Lei nO 
91 , de 27 de dezembro de 1972, do Estado 
de São Paulo. 

21/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução do art. 31, inciso IV, 
letra "c" da Lei n9 421 , de 24 de dezembro 
de 1970, alterada pela Lei n9 457, de 18 de 
dezembro de 1972, ambas do Município de 
Lucianópolis, no Estado de São Paulo. 

22/77 Com. Economia 

23/ 77 Com. Economia 

24/ 77 Com. Economia 

25/77 Com. Const. e Justiça 

26/ 77 Com. Const. e Justiça 

27/ 77 Com. Const. e Justiça 

28/ 77 Com. Const. e Justiça 

29/77 Com. Const. e Justiça 

30/ 77 Com. Economia 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a elevar em Cr$ 136.374.000,00 (cento e 
trinta e seis milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a elevar em Cr$ 50.000 .000,00 (cin
qüenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas 
a elevar em Cr$ 21.776 . 197,00 (vinte e 
um milhões, setecentos e setenta e seis mil, 
cento e noventa e sete cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Suspende a execução do § 29, do art. 115, da 
Lei n9 6.785, de 16 de outubro de 1974, do 
Estado de Pernambuco. 

Suspende a execução do art. 10 da Lei n9 
3.111, de 24-11-71, do Estado de Mato 
Grosso. 

Suspende a execução dos arts. 19, 29 e 39 
da Lei n9 7.847, de 13 de agosto de 1974, 
do Estado de Goiás. 

Suspende a execução em parte do § lOdo 
art. 21 do Decreto-lei n9 203, de 1970, do 
Estado de São Paulo. 

Suspende a execução dos arts. 251 e 252 da 
Lei n9 699, de 1967, modificada pela Lei 
n9 816, de 1970, do Município de Mesquita. 

Autoriza o Hospital das Clínicas da Facul
dade de Medicina de Ribeirão Preto, da 
Universidade de São Paulo, a contratar 
uma operação de crédito de . .......... . 
Cr$ 180 . 000.000,00 (cento e oitenta mi
lhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômi
ca Federal. 
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Resultado 

Resolução 
nO 43/77 

Resolução 
n9 44/ 77 

Resolução 
n9 49/77 

Resolução 
nO 48/ 77 

Resolução 
n9 20/ 77 

Resolução 
n9 21/77 

Resolução 
n9 29/77 

Resolução 
n947/77 

Resolução 
n9 52/ 77 

Resolução 
n9 55/77 

Resolução 
n9 64/77 

Resolução 
n9 65/77 

Resolução 
nO 24/ 77 



NC? Autor 

31/ 77 Com. Economia 

32/77 Com. Const. e Justiça 

33/ 77 Nelson Carneiro 

34/77 Com. Economia 

35/77 Com. Economia 

36/77 Com. Economia 

37/ 77 Com. Economia 

38/ 77 Com. Economia 

39/77 Com. Economia 

40/ 77 Com. Economia 

41/ 77 Com. Economia 

42/ 77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a realizar operação de empréstimo 
externo no valor de US$ 50,000,000.00 (cin
qüenta milhões de dólares norte-america
nos) para aplicação em obras rodoviárias 
naquele Estado. 

Que retifica, para os fins de direito, a Re
solução n C? 008, de 1977. 

Reconhece como serviço de cooperação in
terparlamentar o Grupo Parlamentar de 
Língua Francesa. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito (SP) a elevar em Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ocau
çu (SP), a elevar em Cr$ 329.400,00 (trezen
tos e vinte e nove mil e quatrocentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em Cr$ 600.000.000 ,00 
(seiscentos milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a elevar em Cr$ 100.000 .000,00 
(cem milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a 
realizar operações de crédito no valor de 
Cr$ 18.030.691,00 (dezoito milhões, trinta 
mil , seiscentos e noventa e um cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a realizar operação de crédito no valor 
de Cr$ 52.950.000,00 (cinqüenta e dois mi
lhões e novecentos e cinqüenta mil cruzei
ros) . 

Autoriza a Universidade Estadual de Mato 
Grosso a contratar operação de crédito de 
Cr$ 2 .995.735,20 (dois milhões, novecen
tos e noventa e cinco mil, setecentos e trin
ta e cinco cruzeiros e vinte centavos) junto 
à Caixa Econômica Federal. 

Autoriza a Universidade de São Paulo a 
contratar operação de crédito de . . . .... . 
Cr$ 310 .000 .000,00 (trezentos e dez mi
lhões de cruzeiros) junto à Caixa Econômica 
Federal. 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro - RJ, a elevar em ..... _ ...... . 
Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milllões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

-127 -

Resultado 

Resolução 
nC? 23/77 

Resolução 
nC? 66/77 

Em tramitação 

Resolução 
nO 25/77 

Resolução 
nC? 26/77 

Resolução 
nC? 30/77 

Resolução 
nO 28/77 

Resolução 
nC? 27/77 

Resolução 
nC? 31/77 

Resolução 
nO 32/77 

Resolução 
nC? 34/77 

Resolução 
nC? 35/77 



N9 Autor 

43/77 Com. Economia 

44/ 77 Com. Economia 

45/ 77 Com. Economia 

46/77 Com. Economia 

47/ 77 Com. Economia 

48/77 Com. Economia 

49/77 Com. Economia 

50/77 Com. Economia 

51/77 Com. Economia 

52/77 Com. Finanças 

53/ 77 Franco Montoro 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro (RJ) a elevar em Cr$ 88.800.000,00 
(oitenta e oito milhões e oitocentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã (MT) a elevar em Cr$ 15.011.076,00 
(quinze milhões, onze mil e setenta e seis 
cruzeiros) o montante da sua dívida con
solidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a elevar em Cr$ 28.550.000,00 (vinte e 
oito milhões, quinhentos e cinqüenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cama
çari (BA) a elevar em Cr$ 140.527 .000,00 
(cento e quarenta milhões, quinhentos e 
vinte e sete mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville 
- SC - a elevar em Cr$ 15.024.869,00 
(quinze milhões, vinte e quatro mil , oito
centos e sessenta e nove cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Recife 
(PE) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Norte a elevar em Cr$ 37 .404 .100,00 
(trinta e sete milhões, quatrocentos e quatro 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá 
(PR) a elevar em Cr$ 10.100.199,05 (dez 
milhões, cem mil, cento e noventa e nove 
cruzeiros e cinco centavos) o montante de 
S l\a dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a elevar em Cr$ 52 .560.842,00 
(cinqüenta e dois milhões, quinhentos e ses
senta mil, oitocentos e quarenta e dois cru
zeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a realizar operação de empréstimo 
externo de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta 
milhões de dólares norte americanos) des
tinado a complementar programa de inves
timentos . 

Assegura às entidades de classe o direito 
de se pronunciarem sobre proposições em 
andamento no Senado e disciplina esse di
rei to. 
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Resultado 

Resolução 
nQ 38/77 

Resolução 
n\> 33/77 

Resolução 
n\> 36/77 

Resolução 
nQ 37 / 77 

Resolução 
n\> 39/ 77 

Resolução 
n\> 40/ 77 

Resolução 
n\> 45/77 

Resolução 
n\> 42/ 77 

Resolução 
n\> 46/77 

Resolução 
n\> 41/77 

Em tramitação 



---------------------------------- ---

N'? Autor 

54/ 77 Com. Economia 

55/77 Com. Economia 

56/ 77 Com. Economia 

57/77 Com. Economia 

58/ 77 Com. Economia 

59/77 Com. Economia 

60/77 Com. Economia 

61/77 Com. Economia 

62/ 77 Com. Economia 

63/77 Com. Economia 

64/77 Com. Economia 

65/77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaru
lhos (SP) a elevar em Cr$ 47.300.000,00 
(quarenta e sete milhões e trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba 
a elevar em Cr$ 50.000 .000,00 (cinqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
Paulista (SP) a elevar em Cr$ 4 .822 .000,00 
(quatro milhões, oitocentos e vinte e dois 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a elevar em Cr$ 111 .000 .000,00 
(cento e onze milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina 
(PE) a elevar em Cr$ 3.220 .000,00 (três mi
lhões, duzentos e vinte mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá 
(PR) a elevar em Cr$ 90 . 174 .074,64 (no
venta milhões, cento e setenta e quatro mil, 
setenta e quatro cruzeiros, e sessenta e 
quatro centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tere
sina (PI) a elevar em Cr$ 2 . 645 . 000,00 (dois 
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil 
cruzeiros) a sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná 
a realizar operação de empréstimo externo 
no valor global de US$ 55,000,000 .00 (cin
qüenta e cinco milhões de dólares norte
americanos) . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas (MT) a elevar em Cr$ 7.000.000,00 
(sete milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 19ua
temi (MT) a elevar em Cr$ 18.520.060,00 
(dezoito mHhões, quinhentos e vinte mil e 
e sessenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a elevar em Cr$ 9.500.000,00 (nove 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 
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Resultado 

Resolução 
n\> 51/77 

Resolução 
n\> 54/ 77 

Resolução 
n\> 63/77 

Resolução 
n\> 56/77 

Resolução 
n\> 53/ 77 

Resolução 
n\> 62/77 

Resolução 
n\> 57/77 

Resolução 
n\> 50/77 

Resolução 
n\> 58/77 

Resolução 
nQ 59/77 

Resolução 
nQ 61/77 

Resolução 
n\> 60/77 



NC? Autor 

66/77 Com. Economia 

67/77 Com. Economia 

68/77 Com. Economia 

69/ 77 Com. Economia 

70/ 71 Com. Economia 

71/77 Com. Economia 

72/77 Com. Economia 

73/ 77 Com. Economia 

74/ 77 Com. Economia 

75/77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal 
(RN) a elevar em Cr$ 2.553 .035 ,60 (dois 
milhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, 
trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé 
(PR) a elevar em Cr$ 10 .100 .199,05 (dez 
milhões, cem mil, cento e noventa e nove 
cruzeiros e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São João 
do Ivaí (PR) a elevar em Cr$ 2 .664 .193,28 
(dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro 
mil, cento e noventa e três cruzeiros e 
vinte e oito centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Superintendência do Desenvol
vimento do Litoral Paulista (SUDELPA) a 
elevar em Cr$ 69 .854 .000,00 (sessenta e 
nove milhões e oitocentos e cinqüenta e 
quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos 
(SP) a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinta 
e quatro milhões, quinhentos e sessenta e 
quatro mil, seiscentos e dezoito cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dí
vida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a elevar em Cr$ 1 .000 .000 .000,00 (hum 
bilhão de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinal 
(PR) a elevar em Cr$ 4.657 .107,79 (quatro 
milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil, 
cento e sete cruzeiros e setenta e nove cen
tavos) o montante de sua divida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
elevar em Cr$ 6 .363.000,00 (seis milhões, 
trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a elevar em Cr$ 120 .000.000,00 (cen
to e vinte milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbosa 
Ferraz (PR) a elevar em Cr$ 4.884.388,10 
(quatro milhões, oitocentos e oitenta e qua
tro mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros 
e dez centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 
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Resultado 

Resolução 
n.9 67/77 

Resolução 
n9 68/77 

Resolução 
n9 69/77 

Resolução 
n9 71/77 

Resolução 
n9 73/77 

Resolução 
n9 70/77 

Resolução 
n9 72/77 

Resolução 
n9 77/77 

Resolução 
n9 78/77 

Resolução 
n9 75/77 



N9 Autor 

76/77 Com. Economia 

77/77 Com. Economia 

78/77 Com. Economia 

79/77 Com. Economia 

80/77 Com. Economia 

81/77 Com. Economia 

82/77 Com. Economia 

83/77 Com. Economia 

84/77 Com. Economia 

85/77 Com. Const. e Justiça 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus 
(A M) a elevar em Cr$ 14.480.000,00 (qua
torze milhões, quatrocentos e oitenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Lou
renço da Mata (PE) a elevar em Cr$ 
522.100,00 (quinhentos e vinte e dois mil 
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza a Fundação Faculdade de Agrono
mia Luiz Meneghel, do Município de Ban
deirantes (PR), a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 13 .000.000,00 (treze 
milhões de cruzeiros). 

Autor iza a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (MT) a elevar em Cr$ ..... . .. . 
292 .245. 000,00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, duzentos e quarenta e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora (MG) a elevar em Cr$ 349.479 . 200,00 
(trezentos e quarenta e nove milhões, qua
trocentos e setenta e nove mil e duzentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de For
taleza (CE) a elevar em Cr$ 1 .340.998,51 
(hum milhão, trezentos e quarenta mil, 
novecentos e noventa e oito cruzeiros e 
cinqüenta e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco do Sul (PR) a elevar em Cr$ 
6 .538 . 123,65 (seis milhões, quinhentos e 
trinta e oito mil , cento e vinte e três cru
zeiros e sessenta e cinco centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos 
(SP) a elevar em Cr$ 1 .752 .204,65 (hum 
milhão, setecentos e cinqüenta e dois mil, 
duzentos e quatro cruzeiros e sessenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Ceará a 
elevar em Cr$ 18 .846.074,00 (dezoito mi
lhões, oitocentos e quarenta e seis mil e 
setenta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Suspende a execução do artigo 1<'> da Lei 
n <'> 2 .532, de 20 de outubro de 1971, do 
Município de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo . 
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Resultado 

Resolução 
n<'> 74/77 

Resolução 
n<'> 79/77 

Resolução 
n<'> 87/77 

Resolução 
n<'> 80/77 

Resolução 
n<'> 76/77 

Resolução 
n<'> 83/77 

Resolução 
n<'> 84/77 

Resolução 
n<'> 89/77 

Resolução 
n<'> 88/77 

Reso'lução 
nQ 94/77 



N9 Autor 

86/77 Com. Economia 

87/77 Com. Economia 

88/77 Com. Economia 

89/77 Com. Economia 

90/77 Com. Economia 

91/77 Com. Const. e Justiça 

92/77 Com. Finanças 

93/77 Itamar Franco 

94/77 Com. Const. e Justiça 

95/ 77 Com. Const. e Justiça 

96/77 Com. Economia 

97/77 Virgílio Tâvora 
e outros 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mare
'chal Cândido Rondon (PR) a elevar em 
cr$ 18.326.433,50 (dezoito milhões, tre
zentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 
trinta e três cruzeiros e cinqüenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus 
(AM) a elevar em Cr$ 7 .098. 139,00 (sete 
milhões, noventa e oito mil, cento e trinta 
e nove cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Autoriza o PROCAPE - Programa Especial 
de Apoio à Capitalização de Empresas -
Autarquia vincU'lada à Secretaria da Fa
zenda do Estado de Santa Catarina - a 
realizar operação de crédito de Cr$ .. . .. . 
4 . 004 . 100,00 (quatro milhões, quatro mil 
e cem cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a elevar em Cr$ 18 .590 . 050,00 (de
zoito milhões, quinhentos e noventa mil e 
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Parâ a 
elevar em Cr$ 187 .582 .324,00 (cento e 
oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta 
e dois mil, trezentos e vinte e quatro cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Suspende a execução do Decreto n\> 10 .304, 
de 29 de dezembro de 1972, do Município 
de São Paulo. 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 20,000,000 .00 (vinte mi
lhões de dólares) para aplicação na Com
panhia do Metropolitano de São Paulo 
- METRO . 

Modifica a redação do art. 180, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

Suspende a execução do art. 4\> da Reso
lução n\> 1 .888, de 1965, do Município de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro . 

Suspende a execução da Resolução n\> 1 .569, 
de 20 de novembro de 1963, do Município 
de Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

Autoriza o Serviço de Assistência Médica 
de Boa Viagem (CE) a elevar em Cr$ . .. . 
453.700,00 (quatrocentos e cinqüenta e três 
mil e setecentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Acrescenta os itens m, IV, V e § 2\> ao art. 
405, caput do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal, aprovado pela Resolu
ção n\> 58, de 1972 . 
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Resultado 

Resolução 
n\> 90/77 

Resolução 
n\> 81/ 77 

Resolução 
n\> 85/77 

Resolução 
nQ 91/77 

Resolução 
nQ 86/77 

Resolução 
nQ 95/ 77 

Resolução 
nQ 82/77 

Em tramitação 

Resolução 
nQ 93/77 

Em ·tramitação 

Resolução 
n\> 92/77 

Em tramitação 



N9 Autor 

98/ 77 Com. Economia 

99/77 Com. Economia 

100/77 Com. Economia 

101/77 Com. Economia 

102/77 Com. Economia 

103/77 Com. Economia 

104/77 Com. Economia 

105/77 Com. Economia 

106/77 Com. Economia 

107/ 77 Com. Economia 

108/77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza o Departamento de Agua e Esgoto 
de Presidente Prudente (SP) a realizar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ ... . 
1 . 306 .529,00 (um milhão, trezentos e seis 
mil, quinhentos e vinte e nove cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a 
elevar em Cr$ 14 .650.575,00 (quatorze 
milhões, seiscentos e cinqüenta mil, qui
nhentos e setenta e cinco cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Pará a 
realizar uma operação de crédito no valor 
de Cr$ 20 .000 .000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco (Secretaria de Justiça) a realizar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ .. . . 
30 .000 .000,00 (trinta milhões de cruzei
ros). 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a realizar operações de crédito no va
lor de Cr$ 375 .550.216,57 (trezentos e se
tenta e cinco milhões, quinhentos e cin
qüenta mil, duzentos e dezesseis cruzeiros 
e cinqüenta e sete centavos) . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Angé
lica (MT) a elevar em Cr$ 1.000.000,00 (um 
milhão de cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araca
ju (SE) a elevar em Cr$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Forta
leza (C E) a elevar em Cr$ 1.592 .106,00 (um 
milhão, quinhentos e noventa e dois mil, 
cento e seis cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itaporã 
(MT) a realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 12.000 .000,00 (doze milhões 
de cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Man
caju (MT) a realizar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 17 .629 .224,00 (dezes
sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil 
e duzentos e vinte e quatro cruzeiros). 

Autoriza o Hospital das Clínicas da Facul
dade de Medicina da Universidade de São 
Paulo a elevar em Cr$ 104.754.782,00 (cen
to e quatro milhões, setecentos e cinqüen
ta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. 
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Resultado 

Resolução 
n\> 99/77 

Resolução 
n\> 98/77 

Resolução 
n\> 97/77 

Resolução 
n\> 96/77 

Resolução 
n\> 109/77 

Resolução 
n\> 107/77 

Resolução 
n\> 105/77 

Resolução 
n\> 104/ 77 

Resolução 
n\> 100/77 

Resolução 
n\> 101/77 

Resolução 
n\> 102/77 



NC? Autor Ementa 

109/77 Com. Economia Autoriza o Hospital Municipal Henrique La
ge - Município de Lauro Müller - SC a 
realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 1 .080.000,00 (um milhão e oitenta mil 
cruzeiros) junto à CEF. 

110/77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado da Paraíba 
a realizar uma operação de crédito no va
lor de Cr$ 4 .916.835,00 (quatro milhões, 
novecentos e dezesseis mil, oitocentos e 
trinta e cinco cruzeiros). 

111/ 77 Com. Dist. Federal Aprova as contas do Governo do Distrito 
Federal, relativas ao exercício de 1975. 

112/ 77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado do Piauí a 
elevar em Cr$ 80 .000.000,00 (oitenta mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua dí
vida consolidada interna. 

113/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução do § 19 do artigo 49 
da Lei n9 682, de 31 de dezembro de 1969, 
do Mur.icípio de Ipuã, Estado de São Paulo. 

114/ 77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução dos incisos 1lI e IV 
do Provimento n9 141, de 17 de junho de 
1971, do Corregedor da Justiça do Distrito 
Federal. 

115/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução das Instruções GR n9 
5/ 68, de 25 de abril de 1968, do Departa
mento da Receita da Secretaria da Fazen
da do Estado de São Paulo. 

116/77 Com. Finanças Autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
realizar operação de empréstimo externo no 
valor de US$ 20,000,000 .00 (vinte milhões 
de dólares) para financiar a construção de 
segmentos da rodovia BR-415 (Vitória da 
Conquista-ilhéus). 

117/ 77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado do Paraná a 
elevar em Cr$ 13 .694 .000,00 (treze mi
lhões, seiscentos e noventa e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

118/77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 10 .656.457,00 (dez milhões, 
seiscentos e cinqüenta e seis mil, quatro
centos e cinqüenta e sete cruzeiros). 

119/77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
realizar uma operação de crédito no valor 
de Cr$ 63 .396 .000,00 (sessenta e três mi
lhões, trezentos e noventa e seis mil cru
zeiros). 

120/ 77 Com. Economia Autoriza o Governo do Estado de Alagoas 
a elevar em Cr$ 7 .574 .997,00 (sete milhões, 
quinhentos e setenta e quatro mil, nove
centos e noventa e. sete cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 
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Resultado 

Resolução 
n9 103/ 77 

Resolução 
nQ 108177 

Em tramitação 

Resolução 
n9 106/ 77 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Resolução 
n9 110177 

Resolução 
nQ 111/77 

Resolução 
n9 112/77 

Resolução 
n9 113/77 

Resolução 
nQ 114177 



N~ Autor 

121/77 Com. Economia 

122/ 77 Com. Economia 

123/77 Com. Economia 

124/77 Com. Economia 

125/77 Com. Economia 

126/ 77 Com. Economia 

127/ 77 Com. Economia 

128/77 Com. Economia 

129/77 Com. Economia 

130/77 Com. Economia 

131/ 77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a realizar uma operação de crédi
to no valor de Cr$ 352 .735 .000,00 (trezen
tos e cinqüenta e dois milhões, setecentos 
e trinta e cinco mil cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a realizar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 35 .000 .000,00 (trinta 
e cinco milhões de cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 13 .921.000,00 (treze mi
lhões, novecentos e vinte e um mil cruzei
ros). 

Autoriza o Governo do Estado de Santa Ca
tarina a elevar em Cr$ 5.800.000,00 (cinco 
milhões e oitocentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza o Governo do Estado do Maranhão 
a elevar em Cr$ 77.500.000,00 (setenta e 
sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araca
ju (SE) a realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 199 .233.000,00 (cento e 
noventa e nove milhões, duzentos e trinta 
e três mil cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos 
(SP) a realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 28 .225 . 127,00 (vinte e oito 
milhões, duzentos e vinte e cinco mil e cen
to e vinte e sete cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco (AC) a elevar em Cr$ 19.240 .632,00 
(dezenove milhões, duzentos e quarenta mil, 
seiscentos e trinta e dois cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Conta
gem (MG) a realizar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 11.526 .727,60 (onze 
milhões, quinhentos e vinte e seis mil, se
tecentos e vinte e sete cruzeiros e sessenta 
centavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araxá 
(MG) a realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 988 .000,00 (novecentos e oi
tenta e oito mil cruzeiros). 

Autoriza a Companhia de Construções Es
colares do Estado de São Paulo a realizar 
uma operação de crédito no valor de Cr$ 
1.425 .000.000,00 (um bilhão, quatrocentos 
e vinte e cinco milhões de cruzeiros). 
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Resultado 

Resolução 
n9 115/77 

Resolução 
n9 116/77 

Resolução 
n9 117/77 

Resolução 
n9 118/77 

Resolução 
n9 119/77 

Resolução 
n9 120177 

Resolução 
n9 121/77 

Resolução 
n9 122/77 

Resolução 
n9 123/77 

Resolução 
n9 124177 

Resolução 
n9 125/77 



N9 Autor 

132/77 Com. Economia 

133/77 Com. Economia 

134/77 Com. Economia 

135/77 Com. Economia 

136/77 Com. Economia 

137/77 Com. Economia 

138/ 77 Com. Economia 

139/77 Com. Economia 

140/ 77 Com. Economia 

141/ 77 Com. Economia 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PB) a realizar operação de crédito 
no valor de Cr$ 223.948.547,90 (duzentos 
e vinte e três milhões, novecentos e quaren
ta e oito mil, quinhentos e quarenta e sete 
cruzeiros e noventa centavos). 

Autoriza a Fundação Universidade Estadual 
de Maringá (PR) a realizar uma operação de 
crédito no valor de Cr$ 45.000.000,00 
(quarenta e cinco milhões de cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) a elevar em Cr$ 1.596 .530.816,65 
(um bilhão, quinhentos e noventa e seis mi
lhões, quihentos e trinta mil , oitocentos e 
dezesseis cruzeiros e sessenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) a elevar em Cr$ 131 .649 .460,00 
(cento e trinta e um milhões, seiscentos e 
quarenta e nove mil, quatrocentos e ses
senta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada . 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) a elevar em Cr$ 738.359 . 000,00 (se
tecentos e trinta e oito milhões, trezentos e 
cinqüenta e nove mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sertão
zinho (SP) a elevar em Cr$ 5 .886.365,10 
(cinco milhões, oitocentos e oitenta e seis 
mil, trezentos e sessenta e cinco cruzeiros 
e dez centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bonito 
(MT) a elevar em Cr$ 6.500 .000,00 (seis 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Ho
rizonte (MG) a elevar em Cr$ 43 .096.000,00 
(quarenta e três milhões e noventa e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto (SP) a elevar em ....... .. . 
Cr$ 22 .357 . 238,18 (vinte e dois milhões, 
trezentos e cinqüenta e sete mil, duzentos 
e trinta e oito cruzeiros e dezoito centavos) 
o montante de sua divida consolidada in
terna. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cuba
tão (SP) a realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 23.375.991,41 (vinte e três 
milhões, trezentos e setenta e cinco mil, no
vecentos e noventa e um cruzeiros e qua
renta e um centavos). 
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Resultado 

Resolução 
nQ 126/77 

Resolução 
nQ 127/77 

Resolução 
nQ 128/77 

Resolução 
nQ 129/77 

Resolução 
nQ 130/77 

Resolução 
nQ 131/77 

Resolução 
nQ 132/77 

Resolução 
nQ 133/77 

Resolução 
nQ 134/77 

Resolução 
nQ 135/77 



N'? Autor 

142/77 Com. Economia 

143/77 Com. Economia 

144/ 77 Com. Economia 

145/ 77 Com. Economia 

146/77 Com. Economia 

147/77 Com. Economia 

148/77 Com. Economia 

149/77 Com. Economia 

150/77 Com. Economia 

151/77 Com. Finanças 

Ementa 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Reserva 
(PR) a realizar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 5.826 .050,00 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e seis mil e cinqüenta 
cruzeiros). 

Autoriza o Hospital das Clinicas da Univer
sidade de São Paulo a realizar uma opera-
ção de crédito no valor de . . .... . .. . . . 
Cr$ 200.000 .000,00 (duzentos milhões de 
cruzeiros). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Indaia
tuba (SP) a realizar uma operação de cré
dito no valor de Cr$ 6 .461 . 054,60 (seis mi
lhões, quatrocentos e sessenta e um mil, 
cinqüenta e quatro cruzeiros e sessenta cen
tavos). 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Linha
res (ES) a realizar uma operação de crédito 
no valor de Cr$ 7.520 .647,74 (sete milhões, 
quinhentos e vinte mil, seiscentos e qua
renta e sete cruzeiros e setenta e quatro 
centavos). 

Autoriza a Fundação de Saúde e Serviço 
Social do Estado de Alagoas a realizar uma 
operação de crédito no valor de .... . . . 
Cr$ 8.280.000,00 (oito milhões, duzentos e 
oitenta mil cruzeiros). 

Autoriza a Universidade Estadual de Mato 
Grosso a elevar em Cr$ 750.000,00 (setecen
tos e cinqüenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Forta
leza (CE) a elevar em Cr$ 22 . 693 .000,00 
(vinte e dois milhões, seiscentos e noventa e 
três mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Autoriza a Prefeitura Muncipal de Jaboa
tão (PE) a elevar em Cr$ 340 . 270 . 000,00 
(trezentos e quarenta milhões, duzentos e 
setenta mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Floria
nópolis (SC) a elevar em Cr$ 9.922.000,00 
(nove milhões, novecentos e vinte e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

Autoriza a Prefeitura do Município de São 
Paulo a realizar operação de empréstimo 
externo de US$ 100,000,000 . 00 (cem mi
lhões de dólares norte-americanos) para 
aplicação na Linha Leste-Oeste da Com
panhia do Metropolitano de São Paulo -
METRô. 
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Resultado 

Resolução 
n9 136/77 

Resolução 
n9 137/77 

Resolução 
n9 138/77 

Resolução 
09 139/77 

Resolução 
n9 140/77 

Resolução 
n9 142/ 77 

Resolução 
n9 143/77 

Resolução 
n9 141 / 77 

Resolução 
n9 144/77 

Resolução 
n9 149/77 



N9 Autor 

152/77 Com. Finanças 

153/77 Com. Economia 

154/ 77 Com. Finanças 

155/77 Com. Finanças 

Ementa 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo 
a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 30,000,000 .00 (trinta mi
lhões de dólares norte-americanos) para 
aplicação na Linha Leste-Oeste da Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo -
METRO. 

Autoriza o Governo do Estado de Mato Gros
so a realizar operações de crédito no valor 
de Cr$ 296 .888.980,00 (duzentos e noventa 
e seis milhões, oitocentos e oitenta e oito 
mil e novecentos e oitenta cruzeiros). 

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas 
a realizar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 15,000,000.00 (quinze mi
lhões de dólares norte-americanos) para ser 
aplicado na pavimentação da rodovia AM
OlO (Manaus-Itacoatiara). 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran
de do Sul a realizar operação de emprésti
mo externo no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dólares norte-americanos) 
para ser aplicado no Programa Rodoviário 
do Estado. 

156/77 Com. Const. e Justiça Suspende a execução dos artigos 202 e 203 
da Lei n9 722, de 9-12-71, do Município de 
General Salgado, Estado de São Paulo. 

157/77 Com. Leg. Social 

158/77 Com. Leg. Social 

159/77 Dirceu Cardoso 

Autoriza, através do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
a alienação de terras públicas localizadas no 
Território Federal de Roraima. 

Autoriza, através do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
a alienação de terras públicas localizadas 
no Território Federal do Amapá. 

Acrescenta dispositivo ao parágrafo único 
do art. 274 da Resolução n9 93, de 1970. 

c) SúMULA 

Eis os dados numéricos relativos aos Projetos de Resolução 

Resultado 

Resolução 
n9 145/77 

Resolução 
n9148/77 

Resolução 
n9 146/77 

Resolução 
n9 147/77 

Em tramitação 

Resolução 
n9 150/77 

Resolução 
n9 151/77 

Em tramitação 

Total de projetos .. . ..... . ............ . . . ............. .. ... . . . .. . ............... 177 

Sendo: 
Oriundos de sessões legislativas anterio res . ... . .. . . . .. .... ................. 18 
apresentados nesta sessão legislativa .. . ................................. 159 

Aprovados .... .. .. ... ............ . . ... .... . .. . . . ......... ... . .. . ...... . . . ...... 151 

Sendo: 
desta sessão legislativa .... .... . .. .. . .. ... ... . ..... . ..... . ............... 148 
de sessões legislativas anteriores 3 
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Autor Ementa Resultado 

Permanecem em estudo 

Sendo: 

25 

desta sessão legislativa ..... ... ... . .. . . ... ....... . . ... ... ... . . .. ....... . 11 

de sessões legislativas anteriores ..... .. . . ..... . .... . . .......... .. ...... . . 14 

Rejeitado ..... ........... .. ..................... . .. . ... . ... . ................... 1 

Sendo: 

de sessões legislativas anteriores .... .. ............ . . . .. .. .............. . 1 

Os Projetos de Resolução aprovados versaram sobre: 

suspensão de execução de dispositivos legais 

empréstimos ou financiamentos externos .. . ........ .. . .. .. ............... . 

operações de crédito internas ............... . ........................... . 

alienação de terras dos Estados 

alteração do Regimento Interno 
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16 

8 

124 

2 

1 



D. 5 .5 . - INDICAÇõES 

a) DE SESSõES LEGISLATIVAS ANTERIORES 

N9 Autor 

1/ 73 Franco Montoro 

2175 Itamar Franco 

3/75 Nelson Carneiro 

4/ 75 Itamar Franco 

1/76 Itamar Franco 

Ementa 

Sugere a adoção de novo procedimento no 
exame da Mensagem Anual do Presidente 
da República ao Congresso NacionaL 

Institui, no Senado Federal , idêntico está
gio para Universitários, nos moldes do exis
tente na Câmara dos Deputados. 

Indica o exame, pela Comissão de Agricul
tura, da viabilidade de realização de estu
dos e debates acerca da situação florestal 
brasileira. 

Sugere à Comissão de Constituição e Jus
tiça proceder estudos no sentido de escla
recer se pode o Governador do Distrito Fe
deral ser convocado para prestar esclareci
mentos sobre sua administração ao Plená
rio do Senado Federal, ou, se for o caso, 
formular a correspondente proposição le
gislativa, tendo em vista o que dispõe o 
§ 1 fJ do art. 17 da Constituição Federal. 

Solicita que se proceda, no âmbito da Co
missão de Economia, estudo conclusivo, em 
forma de relatório, a respeito das causas 
do processo inflacionário brasileiro. 
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Resultado 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



D. 5.6 - REQUERIMENTOS 

a) DA PRESENTE SESSÃO LEGISLATIVA 

NC? Data Autor Assuntos Resultado 

1 28- 2-77 Ruy Santos Votação em um único escrutínio Aprovado 

2 2- 3-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

3 7- 3-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

4 7- 3-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Aprovado 

5 8- 3-77 Orestes Quércia Adiamento de discussão Aprovado 

6 9- 3-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

7 9- 3-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

8 10- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

9 10- 3-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

10 10- 3-77 Helvídio Nunes Adiamento de votação Aprovado 

11 10- 3-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

12 11- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

13 14- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

14 14- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
15 14- 3-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
16 14- 3-77 Helvídio Nunes Submetendo projeto à votação Aprovado 
17 15- 3-77 Nelson Carneiro Constituição de Comissão Espe-

cial Em tramitação 
18 15- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
19 15- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
20 15- 3-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 
21 15- 3-77 Osires Teixeira Adiamento de discussão Aprovado 
22 15- 3-77 Osires Teixeira Adiamento de discussão Aprovado 
23 16- 3-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 
24 16- 3-77 Benjamim Farah Adiamento de discussão Aprovado 
25 17- 3-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 
26 17- 3-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 
27 17- 3-77 Leite Chaves Adiamento de discussão Aprovado 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 
51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 
65 

Data 

18- 3-77 

18- 3-77 

18- 3-77 

21- 3-77 

22- 3-77 

22- 3-77 

22- 3-77 

22- 3-77 

23- 3-77 

24- 3-77 

24- 3-77 

24- 3-77 

24- 3-77 

25- 3-77 

25- 3-77 

25- 3-77 

25- 3-77 

25- 3-77 

28- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

31- 3-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

18- 4-77 

19- 4-77 

19- 4-77 

19- 4-77 

19- 4-77 

Autor 

Daniel Krieger 

Itamar Franco 

Franco Montoro 

Eurico Rezende 

Daniel Krieger 

Lourival Baptista 

Mendes Canale 

Mauro Benevides 

João Calmon 

Osires Teixeira 

J essé Freire 

Benjamim Farah 

Helvídio Nunes 

Daniel Krieger 

Daniel Krieger 

Henrique de La 
Rocque 

Helvídio Nunes 

Helvídio Nunes 

Braga Júnior 
Daniel Krieger 

Lourival Baptista 
Lourival Baptista 

Otair Becker _ 

Eurico Rezende 

Helvídio Nunes 
Cattete Pinheiro 

Dinarte Mariz 
Henrique de La 
Rocque 
Lourival Baptista 

Nelson Carneiro 
Gustavo Capanema 
Lenoir Vargas 
Lázaro Barboza 

Cattete Pinheiro 

Lourival Baptista 
Henrique de La 
Rocque 

Ruy Santos 
Virgílio Távora 

EmeOlta 

Reconstituição de projeto 

Transcrição nos Anais 

Reexame de Comissão 

Urgência 

Sobrestamento 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Reconstituição de projeto 

Transcrição nos Anais 

Retirada de projeto 

Adiamento de discussão 

Urgência 

Tramitação conjunta 

Tramitação conjunta 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de discussão 

Audiência de Ministério 

Transcrição nos Anais 
Tramitação conjunta 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 
Não realização de sessão 

Transcriço nos Anais 

Dispensa de interstício 

Transcrição nos Anais 
Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 
Retirada de Projeto 
Dispensa de interstício 
Homenagens de pesar 
Adiamento de discussão 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de interstício 

Dispensa de interstício 
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Resultado 

Deferido 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Deferido 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprov&do 

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 



N" Data 

66 19- 4-77 

67 19- 4-77 

68 19- 4-77 

69 19- 4-77 

70 19- 4-77 

71 19- 4-77 

72 20- 4-77 

73 20- 4-77 

74 20- 4-77 

75 20- 4-77 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

22- 4-77 

22- 4-77 

22- 4-77 

22- 4-77 

22- 4-77 

25- 4-77 

25- 4-77 

26- 4-77 

26- 4-77 

26- 4-77 

26- 4-77 

26- 4-77 

27- 4-77 

27- 4-77 

28- 4-77 

28- 4-77 

28- 4-77 

29- 4-77 

29- 4-77 

29- 4-77 

29- 4-77 

3- 5-77 

Autor 

Nelson Carneiro 

Magalhães Pinto 

Virgílio Távora 

Braga Júnior 

Ruy Santos 

Virgílio Távora 

Osires Teixeira 

Franco Montoro 

Renato Franco 

Lourival Baptista 

Daniel Krieger 

Daniel Krieger 

Cattete Pinheiro 

Otto Lehmann 

Cattete Pinheiro 

Daniel Krieger 

Daniel Krieger 

Daniel Krieger 

Helvídio Nunes 

Lázaro Barboza 

Otto Lehmann 

Renato Franco 

Daniel Krieger 

Heitor Dias 

Eurico Rezende 

Mauro Benevides 

Henrique de La 
Rocque 

Eurico Rezende 

Franco Montoro 

Franco Montoro 

Benjamim Farah 

Franco Montoro 

Eme:1ta 

Adiamento de discussão 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Audiência de Comissão 

Reexame de Comissão 

Dispensa de interstício 

Transcrição nos Anais 

Tramitação conjunta 

Tramitação conjunta 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Tramitação conjunta 

Tramitação conjunta 

Tramitação conjunta 

Reexame de Comissão 

Adiamento de votação 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Tramitação conjunta 

Transcrição nos Anais 

Urgência 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Urgência 

Tramitação conjunta 

Reexame de Comissão 

Adiamento de discussão 

Urgência 
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Resultado 

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 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



I'J'? Data Autor Ementa Resultado 

98 3- 5-77 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Aprovado 

99 3- 5-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

100 3- 5-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

101 3- 5-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

102 3- 5-77 Saldanha Derzi Transcrição nos Anais Aprovado 

103 3- 5-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de re-
dação final Aprovado 

104 3- 5-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de re-
dação final Aprovado 

105 4- 5-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

106 5- 5-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

107 5- 5-77 Alexandre Costa Audiência de Comissão Aprovado 

108 5- 5-77 Lázaro Barboza Adiamento de votação Aprovado 

109 6- 5-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

110 6- 5-77 Osires Teixeira Audiência de Comissão Aprovado 

111 9- 5-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

112 9- 5-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

113 9- 5-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

114 9- 5-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de re-
dação final Aprovado 

115 10- 5-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

116 10- 5-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 

117 11- 5-77 Osires Teixeira Transcrição nos Anais Aprovado 

118 11- 5-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

119 11- 5-77 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 

120 11- 5-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

121 12- 5-77 Accioly Filho Tramitação conjunta Aprovado 

122 12- 5-77 João Calmon Transcrição nos Anais Aprovado 

123 12- 5-77 Franco Montoro Audiência de Ministério Aprovado 

124 12- 5-77 Franco Montoro Extinção de urgência Aprovado 

125 13- 5-77 Accioly Filho Tramitação conjunta Aprovado 

126 13- 5-77 Helvídio Nunes Audiência de Comissão Aprovado 

127 16- 5-77 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

128 17- 5-77 Franco Montoro Inclusão em Ordem do Dia Aprovado 

129 17- 5-77 Evelásio Vieira Adiamento de votação Aprovado 

130 18- 5-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

131 18- 5-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

132 18- 5-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

133 18- 5-77 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Aprovado 

134 18- 5-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 
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135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

Data 

19- 5-77 

20- 5-77 

23- 5-77 

24- 5-77 

24- 5-77 

25- 5-77 

25- 5-77 

25- 5-77 

25- 5-77 

25- 5-77 

26- 5-77 

26- 5-77 

26- 5-77 

26- 5-77 

27- 5-77 

27- 5-77 

31- 5-77 

31- 5-77 

31- 5-77 

19- 6-77 

19- 6-77 

19- 6-77 

19- 6-77 

2- 6-77 

14- 6-77 

14- 6-77 

14- 6-77 

14- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

16- 6-77 

20- 6-77 

Autor 

Lázaro Barboza 

Mauro Benevides 

Magalhães Pinto 

Dinarte Mariz 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Daniel Krieger 

Itamar Franco 

Lázaro Barboza 

Leite Chaves 

Benjamim Farah 

Cattete Pinheiro 

Otto Lehmann 

Otto Lehmann 

Mendes Canale 

Helvídio Nunes 

Otair Becker 

Otair Becker 

Helvídio Nunes 

Daniel Krieger 

Eurico Rezende 

Magalhães Pinto 

Helvídio Nunes 

Eurico Rezende 

Nelson Carneiro 

Leite Chaves 

Eurico Rezende 

Franco Montoro 

Ruy Santos 

Helvídio Nunes 

Helvídio Nunes 

Franco Montoro 

Franco Montoro 

Luiz Cavalcante 

Jarbas Passarinho 

Lenoir Vargas 

Leite Chaves 

Ementa 

Adiamento de discussão 

Transcrição nos Anais 

Voto de pesar 

Transcrição nos Anais 

Retirada de projeto 

Retirada de projeto 

Tramitação conjunta 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Adiamento de votação 

Dispensa de interstício 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Transcrição nos Anais 

Reexame de Comissão 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de votação 

Tramitação conjunta 

Urgência 

Destinação do Expediente 

Inversão da Ordem do Dia 

Não realização de sessão 

Retirada de Projeto 

Tramitação conjunta 

Urgência 

Tramitação conjunta 

Dispensa de interstício 

Destaque 

Adiamento de votação 

Reexame de Comissão 

Reexame de Comissão 

Dispensa de interstício 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Tramitação conjunta 
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Resultado 

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 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



N9 Data Autor Ementa Resultado 

172 20- 6-77 Itamar Franco Adiamento de votação Aprovado 

173 20- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

174 20- 6-77 Luiz Cavalcante Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

175 21- 6-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

176 21- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

177 21- 6-77 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Aprovado 

178 21- 6-77 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

179 22- 6-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

180 22- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

181 22- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

182 22- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

183 23- 6-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

184 23- 6-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

185 23- 6-77 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

186 23- 6-77 Helvídio Nunes Submetendo projeto à votação Aprovado 

187 23- 6-77 Orestes Quércia Adiamento de discussão Aprovado 

188 23- 6-77 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 

189 24- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

190 24- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Retirado 

191 24- 6-77 José Sarney Retirada de requerimento Deferido 

192 24- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

193 27- 6-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

194 27- 6-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

195 27- 6-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

196 27- 6-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

197 27- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

198 27- 6-77 Lázaro Barboza Adiamento de discussão Aprovado 

199 27- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

200 27- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

201 28- 6-77 Helvídio Nunes Urgência . Aprovado 

202 28- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

203 28- 6-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

204 28- 6-77 Marcos Freire Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

205 28- 6-77 Itamar Franco Adiamento de discussão Aprovado 
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N9 Data Autor Ementa Resultado 

206 28- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

207 29- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

208 29- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

209 29- 6-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

210 29- 6-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

211 29- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

212 29- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

213 29- 6-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

214 29- 6-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

215 30- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

216 30- 6-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

217 30- 6-77 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Aprovado 

218 19- 8-77 Marcos Freire Homenagens de pesar Aprovado 

219 2- 8-77 Milton Cabral Homenagens de pesar Aprovado 

220 3- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

221 3- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

222 3- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

223 3- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

224 3- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

225 3- 8-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

226 4- 8-77 Daniel KI-ieger Tramitação conjunta Aprovado 

227 4- 8-77 Murilo Paraíso Destinação do Expediente Aprovado 

228 8- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

229 8- 8-77 Benjamim Farah Transcrição nos Anais Aprovado 

230 9- 8-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

231 10- 8-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Aprovado 

232 10- 8-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Aprovado 

233 10- 8-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

234 10- 8-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

235 11- 8-77 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 

236 11- 8-77 Franco Montoro Dispensa de interstício Aprovado 

237 11- 8-77 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 

238 11- 8-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

239 11- 8-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

240 11- 8-77 Franco Montoro Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 
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N'" Data 

24 1 11- 8-77 

242 12- 8-77 

2,13 12- 8-77 

244 12- 8-77 

245 12- 8-77 

246 12- 8-77 

247 12- 8-77 

248 12- 8-77 

249 15- 8-77 

250 15- 8-77 

251 15- 8-77 

252 17- 8-77 

253 17- 8-77 

254 17- 8-77 

255 18- 8-77 

256 18- 8-77 

257 18- 8-77 

258 18- 8-77 

259 18- 8-77 

260 18- 8-77 

261 18- 8-77 

262 18- 8-77 

263 18- 8-77 

264 19- 8-77 

265 19- 8-77 

266 19- 8-77 

267 19- 8-77 

268 23- 8-77 

269 23- 8-77 

270 23- 8-77 

271 25- 8-77 

272 25- 8-77 

Autor 

Saldanha Derzi 

Henrique de La 
Rocque 

Ruy Santos 

Ruy Santos 

Eurico Rezende 

Henrique de La 
Rocque 

Marcos Freire 

Ruy Santos 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Mauro Benevides 

Lázaro Barboza 

Helvídio Nunes 

Franco Montoro 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Magalhães Pinto 

Franco Montoro 

Franco Montoro 

Franco Montoro 

Otair Becker 

Marcos Freire 

Magalhães Pinto 

Petrônio Portella 
Mattos Leão 

Helvídio Nunes 

Helvídio Nunes 

Mauro Benevides 

Otair Becker 

Danton Jobim 

Lourival Baptista 

Eurico Rezende 

Ementa 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de interstício 

Dispensa de interstício 

Dispensa de interstício 

Urgência 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Destinação do Expediente 

Adiamento de discussão 

Reexame de Comissão 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de interstício 

Reexame de Comissão 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 
Dispensa de publicação de reda
ção final 
Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de discussão 

Transcrição nos Anais 

Voto de aplauso 
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Resultado 

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 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



NC? Data Autor Ementa Resultado 

273 25- 8-77 Helvídio Nunes Preferência para votação de 
projeto Aprovado 

274 25- 8-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

275 26- 8-77 Cattete Pinheiro Transcrição nos Anais Aprovado 

276 26- 8-77 Franco Montoro Audiência de Comissão Aprovado 

277 29- 8-77 Alexandre Costa Homenagens de pesar Aprovado 

278 29- 8-77 Helvídio Nunes Reexame de Comissão Aprovado 

279 31- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

280 31- 8-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

281 31- 8-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

282 31- 8-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

2~3 31- 8-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

284 31- 8-77 Virgílio Távora Destinação do Expediente Aprovado 

285 31- 8-77 Helvídio Nunes Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

286 31- 8-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

287 10- 9-77 Franco Montoro Inclusão em Ordem do Dia Deferido 

288 19- 9-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

289 19- 9-77 Osires Teixeira Transcrição nos Anais Aprovado 

290 19- 9-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

291 10- 9-77 Helvídio Nunes Reexame de Comissão Aprovado 

292 19- 9-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

293 19- 9-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

294 19- 9-77 Cunha Lima Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

295 19- 9-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

296 5- 9-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

297 5- 9-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

298 6- 9-77 Itamar Franco Adiamento de discussão Retirado 

299 6- 9-77 Itamar Franco Adiamento de discussão Retirado 

300 8- 9-77 Helvídio Nunes Reexame de Comissão Aprovado 

301 9- 9-77 Mendes Canale Transcrição nos Anais Aprovado 
302 9- 9-77 Mauro Benevides Transcrição nos Anais Aprovado 

303 9- 9-77 Benjamim Farah Destinação do Expediente Aprovado 

304 13- 9-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

305 13- 9-77 Eurico Rezende Adiamento de discussão Aprovado 

306 13- 9-77 Itamar Franco Retirada de requerimento Deferido 

307 13- 9-77 Itamar Franco Retirada de requerimento Deferido 

308 13- 9-77 Virgílio Távora Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

- 151 ... 



NC? Data Autor Ementa Resultado 

309 13- 9-77 I-Ielvídio Nunes Dispensa de publicação de reda· 
ção final Aprovado 

310 14- 9-77 Renato Franco Transcrição nos Anais Aprovado 

311 14- 9-77 Itamar Franco Adiamento de discussão Aprovado 

312 15- 9-77 Murilo Paraiso Transcrição nos Anais Em tramitação 

313 15- 9-77 Lourival Baptista Dispensa de interstício Aprovado 

::\14 15- 9-77 Mendes Canale Dispensa de interstício Aprovado 

315 15- 9-77 I-Ie,vídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

316 15- 9-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

317 15- 9-77 I-Ielvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

318 15- 9-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

319 15- 9-77 Lourival Baptista Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprondo 

320 15- 9-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção fin al Aprovado 

321 16- 9-77 Marcos Freire Sobrestamento Aprovado 

322 16- 9-77 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 

323 16- 9-77 Lourival Baptista Dispensa de interstício Aprovado 

324 16- 9-77 Franco Montoro Tramitação conjunta Aprovado 

325 16- 9-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

326 16- 9-77 Leite Chaves Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

327 16- 9-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

328 16- 9-77 Lourival Baptista Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

329 19- 9-77 Mendes Canale Transcrição nos Anais Aprovado 

330 20- 9-77 Vasconcelos Torres Transcrição nos Anais Aprovado 

331 20- 9-77 Agenor Maria Adiamento de discussão Aprovado 

332 20- 9-77 Leite Chaves Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

333 20- 9-77 Agenor Maria Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

334 20- 9-77 Mattos Leão Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

335 21- 9-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

336 21- 9-77 Otto Lehmann Dispensa de in terstício Aprovado 

337 21- 9-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

338 21- 9-77 José Sarney Adiamento de discussão Aprovado 

339 21- 9-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

340 21- 9-77 Orestes Quércia Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 
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N9 Data Autor Ementa Resultado 

341 22- 9-77 Renato Franco Dispensa de interstício Aprovado 

342 22- 9-77 Heitor Dias Adiamento de discussão Aprovado 

343 22- 9-77 Ruy Santos Audiência de Ministério Aprovado 

344 22- 9-77 José Lindoso Dispensa de interstício Aprovado 

345 22- 9-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

346 22- 9-77 Mattos Leão Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

347 23- 9-77 Wilson Gonçalves Adiamento de discussão Aprovado 

348 23- 9-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

349 23- 9-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

350 27- 9-77 Osires Teixeira Transcrição nos Anais Aprovado 

351 27- 9-77 Itamar Franco Autorização para aceitar missão 
do Executivo Aprovado 

352 27- 9-77 Helvídio Nunes Autorização para aceitar missão 
do Executivo Aprovado 

353 27- 9-77 Magalhães Pinto Autorização para aceitar missão 
do Executivo Aprovado 

354 27- 9-77 Osires Teixeira Adiamento de discussão Aprovado 

355 27- 9-77 Otto Lehmann Adiamento de discussão Aprovado 

356 27- 9-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

357 28- 9-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 

358 28- 9-77 Itamar Franco Adiamento de votação Aprovado 

359 28- 9-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

360 28- 9-77 Franco Montoro Adiamento de discussão Aprovado 

361 28- 9-77 Cunha Lima Informações do Executivo Deferido 

362 28- 9-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

363 29- 9-77 Daniel Krieger Tramitação conjunta Aprovado 

364 29- 9-77 Teotônio Vilela Dispensa de interstício Aprovado 

365 29- 9-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

366 29- 9-77 Helvídio Nunes Adiamento de votação Aprovado 

367 29- 9-77 Franco Montoro Reexame de Comissão Aprovado 

368 29- 9-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 

369 29- 9-77 Paulo Brossard Autorização para se ausentar do 
País Aprovado 

370 29- 9-77 Gilvan Rocha Autorização para se ausentar do 
País Aprovado 

371 29- 9-77 Heitor Dias Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 
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NC? Data 

372 29- 9-77 

373 3-10-77 

374 3-10-77 

375 3-10-77 

376 3-10-77 

377 3-10-77 

378 4-10-77 

379 4-10-77 

380 4-10-77 

381 5-10-77 

382 5-10-77 

383 5-10-77 

384 5-10-77 

385 5-10-77 

386 6-10-77 

387 6-10-77 

388 7-10-77 

389 7-10-77 

390 7-10-77 

391 7-10-77 

392 7-10-77 

393 7-10-77 

394 10-10-77 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

10-10-77 

10-10-77 

10-10-77 

10-10-77 

10-10-77 

11-10-77 

11-10-77 

13-10-77 

Autor 

Itamar Franco 

Milton Cabral 

Murilo Paraiso 

Helvídio Nunes 

Marcos Freire 

Murilo Paraiso 

Itamar Franco 

Marcos Freire 

Italívio Coelho 

Braga Júnior 

Lourival Baptista 

Murilo Paraiso 

João Calmon (como 
Presidente da CEC) 

Helvídio Nunes 

Otair Becker 

Helvidio Nunes 

Agenor Maria 

José Lindoso 

Ruy Santos 

Eurico Rezende 

Eurico Rezende 

José Lindoso 

Henrique de La 
Rocque 

Adalberto Sena 

Lourival Baptista 

OUo Lehmann 

Ruy Santos 

Otair Becker 

Lourival Baptista 

Renato Franco 

Franco Montoro 

Ementa 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Urgência 

Autorização para se ausentar do 
País 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Adiamento de discussão 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Sessão especial do Senado 

Sessão especial do Senado 

Inversão da Ordem do Dia 

Dispensa de interstício 

Inversão da Ordem do Dia 

Retirada de Projeto 

Dispensa de interstício 

Adiamento de votação 

Urgência 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Dispensa de publicação de reda
ção final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Não realização de sessão 

Adiamento de votação 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Retirada de Projeto 

- 154-

Resultado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Prejudicado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



Nt? Data 

403 13-10-77 

404 13-10-77 

405 13-10-77 

406 13-10-77 

407 13-10-77 

408 17-10-77 

409 18-10-77 

410 19-10-77 

411 20-10-77 

412 20-10-77 

413 20-10-77 

414 20-10-77 

415 20-10-77 

416 20-10-77 

417 20-10-77 

418 20-10-77 

419 20-10-77 

420 20-10-77 

421 21-10-77 

422 21-10-77 

423 24-10-77 

424 24-10-77 

425 24-10-77 

426 24-10-77 

427 24-10-77 

428 25-10-77 

429 25-10-77 

430 25-10-77 

431 25-10-77 

432 25-10-77 

433 25-10-77 

434 26-10-77 

435 26-10-77 

436 26-10-77 

Autor 

Otair Becker 

Nelson Carneiro 

ltalívio Coelho 

Helvídio Nunes 

Renato Franco 

Lourival Baptista 

Helvídio Nunes 

Franco Montoro 

Itamar Franco 

Henrique de La 
Rocque 

Heitor Dias 

Nelson Carneiro 

Heitor Dias 

Franco Montoro 

Mauro Benevides 

Henrique de La 
Rocque 

Lourival Baptista 

OUo Lehmann 

OUo Lehmann 

Otto Lehmann 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Lázaro Barboza 

Lázaro Barboza 

Braga Júnior 

Dirceu Cardoso 

Virgílio Távora 

Franco Montoro 

Magalhães Pinto 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

José Sarney 

Ementa 

Transcrição nos Anais 

Dispensa de interstício 

Transcrição nos Anais 

Inversão da Ordem do Dia 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Transcrição nos Anais 

Audiência de Comissão 

Adiamento de discussão 

Retirada de Projeto 

Dispensa de interstício 

Inversão da Ordem do Dia 

Adiamento de votação 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Autorização para aceitar missão 
do Executivo 

Dispensa de interstício 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Inversão da Ordem do Dia 

Adiamento de discussão 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de votação 

Retirada de requerimento 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de votação 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Dispensa de publicação de re
dação final 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Não realização de sessão 

- 155-

Resultado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Apro'vado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Apro'vado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Retirado 

Deferido 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 



437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 

470 

471 

472 

Data 

26-10-77 

26-10-77 

26-10-77 

26-10-77 

26-10-77 

27-10-77 

27-10-77 

27-10-77 

27-10-77 

27-10-77 

27-10-77 

31-10-77 

31-10-77 

31-10-77 

1\>-11-77 

1 \>-11-77 

3-11-77 

3-11-77 

7-11-77 

7-11-77 

7-11-77 

7-11-77 

8-11-77 

8-11-77 

8-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

9-11-77 

10-11-77 

10-11-77 

11-11-77 

Autor 

Heitor Dias 

Heitor Dias 

Heitor Dias 

Franco Montoro 

Heitor Dias 

Jarbas Passarinho 

Heitor Dias 

Nelson Carneiro 

Heitor Dias 

Heitor Dias 

Franco Montoro 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Lourival Baptista 

Eurico Rezende 

Lourival Baptista 

Saldanha Derzi 

Virgílio Távora 

Murilo Paraiso 

Itamar Franco 

Lourival Baptista 

Vasconcelos Torres 

Eurico Rezende 

Leite Chaves 

Heitor Dias 

Vasconcelos Torres 

Heitor Dias 

Franco Montoro 

Saldanha Derzi 

Osires Teixeira 

Mattos Leão 

Leite Chaves 

Heitor Dias 

Murilo Paraiso 

Murilo Parais o 

Ementa 

Adiamento de votação 

Retirada de requerimento 

Destaque 

Adiamento de votação 

Adiamento de discussão 

Transcrição nos Anais 

Inversão da Ordem do Dia 

Retirada de Projeto 

Adiamento de discussão 

Preferência para votação de Pro
jeto 

Adiamento de votação 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Transcrição nos Anais 

Adiamento de votação 

Transcrição nos Anais 

Voto de aplauso 

Sessão especial do Senado 

Voto de pesar 

Transcrição nos Anais 

Destinação do Expediente 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Adiamento de discussão 

Reexame de Comissão 

Dispensa de interstício 

Autorização para aceitar missão 
do Executivo 

Autorização para aceitar missão 
do Executivo 

Autorização para aceitar missão 
do Executivo 

Transcrição nos Anais 

Voto de congratulações 

Transcrição nos Anais 
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Resultado 

Retirado 

Deferido 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Prejudicado 

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 

Aprovado 



N9 Data Autor Ementa Resultado 

473 11-11-77 Virgílio Távora Dispensa de publicação de re-
dação final Aprovado 

474 14-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Aprovado 

475 17-11-77 Heitor Dias Adiamento de votação Aprovado 

476 17-11-77 Heitor Dias Adiamento de discussão Aprovado 

477 17-11-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

478 17-11-77 Heitor Dias Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

479 18-11-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Aprovado 

480 18-11-77 Otair Becker Transcrição nos Anais Em tramitação 

481 21-11-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

482 21-11-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque Ç30 final Aprovado 

483 21-11-77 Renato Franco Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

484 21-11-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

485 22-11-77 Helvídio Nunes Inversão da ordem do Dia Aprovado 

486 22-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

487 22-11-77 Marcos Freire Dispensa de interstício Aprovado 

488 22-11-77 Saldanha Derzi Dispensa de interstício Aprovado 

489 22-11-77 Lourival Baptista Dispensa de interstício Aprovado 

490 22-11-77 Virgílio Távora Dispensa de interstício Aprovado 

491 22-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

492 22-11-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

493 22-11-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

494 22-11-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

495 22-11-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

496 23-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

497 23-11-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

498 23-11-77 Cunha Lima Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

499 23-11-77 Helvldio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

500 24-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

501 24-11-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

502 25-11-77 Virgílio Távora Adiamento de votação Aprovado 
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,--- ---- ---

N'? Data Autor Ementa Resultado 

503 25-11-77 Franco Montoro Adiamento de votação Aprovado 

504 25-11-77 Virgílio Távora Adiamento de discussão Aprovado 

505 28-11-77 Virgílio Távora Transcrição nos Anais Em tramitação 

506 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

507 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

508 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitaçáo 

509 28-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

510 28-11-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Em tramitação 

511 28-11-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Em tramitação 

512 28-11-77 Ruy Santos Dispensa de in terstício Aprovado 

513 28-11-77 Henrique de La 
Rocque Dispensa de interstício Aprovado 

514 28-11-77 Henrique de La 
Rocque Dispensa de interstício Aprovado 

515 28-11-77 Ruy Santos Dispensa de interstício Aprovado 

516 28-11-77 Luiz Cavalcante Dispensa de interstício Aprovado 

517 28-11-77 Lázaro Barboza Adiamento de discussão Aprovado 

518 28-11-77 Ruy Santos Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

519 29-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

520 29-11-77 Braga Júnior Transcrição nos Anais Em tramitação 

521 29-11-77 José Sarney Autorização para se ausentar do 
País Aprovado 

522 29-11-77 Agenor Maria Autorização para se ausentar do 
País Aprovado 

523 29-11-77 Accioly Filho Autorização para se ausentar do 
País Aprovado 

524 29-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

525 29-11-77 Otair Becker Dispensa de in terstício Aprovado 

526 29-11-77 Otair Becker Dispensa de interstício Aprovado 

527 29-11-77 Henrique de La 
Rocque Dispensa de interstício Aprovado 

528 29-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

529 30-11-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

530 30-11-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

531 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de interstício Aprovado 

532 30-11-77 Otto Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 

533 30-11-77 Helvídio Nunes Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

534 30-11-77 Helvídio Nunes Adiamento de discussão Aprovado 

535 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 
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N9 Data Autor Ementa Resultado 

536 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

537 30-11-77 Marcos Freire Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

538 30-11-77 Ruy Santos Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

539 30-11-77 Luiz Cavalcante Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

540 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

541 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

542 30-11-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

543 30-11-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

544 30-11-77 Saldanha Derzi Adiamento de discussão Aprovado 

545 30-11-77 Lourival Baptista Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

546 30-11-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

547 19-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

548 19-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de r::da-
ção final Aprovado 

549 19-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

550 19-12-77 Magalhães Pinto Dispensa de publicação de red~.-
ção final Aprovado 

551 19-12-77 Magalhães Pinto Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

552 19-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

553 19-12-77 Cunha Lima Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

554 19-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

555 1 '1-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

556 19-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

557 19-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

558 2-12-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

559 2-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de rl:!da-
ção final Aprovado 

560 2-12-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 
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NC? Data Autor Ementa Resultado 

561 2-12-77 Virgílio Távora Urgência Aprovado 

562 2-12-77 Virgílio Távora Urgência Aprovado 

563 2-12-77 Eurico Rezende Transcrição nos Anais Em tramitação 

564 2-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

565 2-12-77 Magalhães Pinto Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

566 2-12-77 OUo Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

567 2-12-77 OUo Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

568 2-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

569 2-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

570 2-12-77 OUo Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

571 2-12-77 Henrique de La Dispensa de publicação de reda-
Rocque ção final Aprovado 

572 2-12-77 Luiz Cavalcante Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

573 2-12-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

574 2-12-77 Itamar Franco Transcrição nos Anais Em tramitação 

575 2-12-77 Murilo Paraíso Voto de congratulações Em tramitação 

576 2-12-77 Saldanha Derzi Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

577 2-12-77 Virgílio Távora Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

578 2-12-77 Marcos Freire Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

579 2-12-77 Otair Becker Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

580 3-12-77 Eurico Rezende Urgência Prejudicado 

581 3-12-77 Eurico Rezende Urgência Prejudicado 

582 3-12-77 Eurico Rezende Dispensa de interstício Aprovado 

583 3-12-77 Lourival Baptista Transcrição nos Anais Em tramitação 

584 3-12-77 Saldanha Derzi Inversão da Ordem do Dia Aprovado 

585 3-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

586 3-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

587 3-12-77 OUo Lehmann Dispensa de interstício Aprovado 

588 3-12-77 Mendes Canale Dispensa de interstício Aprovado 

589 3-12-77 Nelson Carneiro Votação em globo Aprovado 

590 3-12-77 Nelson Carneiro Votação em globo Aprovado 

591 3-12-77 Benedito Ferreira Destaque Retirado 
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NC? Data Autor Ementa Resultado 

592 3-12-77 Nelson Carneiro Destaque Aprovado 

593 3-12-77 Benedito Ferreira Destaque Aprovado 

594 3-12-77 Eurico Rezende Retirada de requerimento Deferido 

595 3-12-77 Otto Lehmann Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

596 3-12-77 Braga Júnior Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

597 3-12-77 Helvídio Nunes Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

598 3-12-77 Nelson Carneiro Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

599 4-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

600 4-12-77 Helvídio Nunes Urgência Aprovado 

601 4-12-77 Eurico Rezende Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

602 4-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

603 4-12-77 Eurico Rezende Urgência Aprovado 

604 4-12-77 Eurico Rezende Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

605 4-12-77 Eurico Rezende Dispensa de publicação de reda-
ção final Aprovado 

b) SÚMULA 

Os requerimentos versaram sobre os seguintes assuntos: 

Adiamento da discussão ... .. . ... . .. .. . . . . . . . . ... . .. . . . .. . . .... ... . . .. . . .. . . .. . 67 

Adiamento da votação .... ......... ............ . . . . . . ... . . . . ...... .. . ... . . . . . .. 23 

Audiência de Comissão 

Audiência de Ministério 

Autorização para se ausentar em caráter oficial .... . ....... ... . . . .. .... . . . .. . . ... . 

Autorização para aceitar missão do Executivo . .. ..... .. .. . . . ... . . .. . ... .. . . .... .. . 

Constituição de Comissão Especial .. .. .............. . .. .. ... . . . . . . . .. . . .. . ... . . . . 

Destaque . . .... . .. . ..... ...... .. . .. .. . . ........ .. . ........ .... . ... .......... . . 

Destinação do Expediente . .. . . . .. .. .... .. .. . .... . ..... .......... . .. ... ...... . . . 

Dispensa de interstício .... .. .... . .. . ..... ... ... . ..... . ... .. .... ... ... ... ... . . . 

Dispensa de publicação de redação final .... . .. . ... . . ... . . . . ..... .. .... .......... . 

Extinção de urgência . . .... ... .. . .... . . . ..... . . .......... . .................. . . . 

Homenagem de pesar 

Inclusão de matéria em Ordem do Dia ... . ... ........ . . . ..... ..... ..... ... .. .... . 

Informações do Executivo 
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6 

3 

6 

7 

1 

5 

6 

56 

140 

1 

6 

4 

1 



Inversão da Ordem do Dia .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . .......... . .. . .. .. . . .. . .. . . . . 10 

Não realização de sessão . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Processamento de votação .. .... ... . . . .. .. .. . . . . .... . . . . .. . ...... . . . .... ..... . . . 7 

Realização de sessão especial . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Reconstituição de projeto . .. .. .... . . .... . . . . .. . . . . . . ... . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . . . 2 

Reexame de Comissão .. . ... . . . . . . ... . ... . . .. . . . . . . . . .. ... . . .. . . . .... ... . . . . . . . 23 

Retirada de Projeto .... . . .. .. .. . ... . ... . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . ... .. .. . ...... . .. . . 9 

Retirada de Requerimento .. . . . ... . . ... .... . . . .. .. . . . ... .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. .. 6 

Sobrestamento . .. . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. ......... . ... .... . . . . .. . ... . . . . . .... . .. . . 2 

Tramitação conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

Transcrição nos Anais . .. .. . . . . . .. . . . . .... . .. .. . .. . ....... ... . ..... . ..... . .. . . . 130 

Urgência . .. ...... . . . . .. .. . . . . ... . . .. .. . . .. . . ..... .. . . .. ...... .. . .. . . . . . . ..... 42 

Voto de congratulações . ... . . . . . . . ... ... . ... . . . .. . ... ... . . .... ..... . . . . . ... .. . . 2 

Voto de aplauso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
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D.5.7 - PARECERES 

De acordo com o disposto no art. 234, IV, combinado com o art. 251 do Regimento 
Interno, 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 ou estão em tramitação, 
os seguintes pareceres: 

NC? Comissão Conclusão 

De sessões legislativas anteriores 

739/76 Economia Arquivamento 

948/76 Economia Arquivamento 

Desta sessão legislativa 

131/ 77 Economia Arquivamento 

150/77 Economia Arquivamento 

267/77 Legislação Arquivamento 
Social 

343/ 77 Legislação Arquivamento 
Social 

1225/77 Economia Arquivamento 

Matéria 

Mensagem nO 127/76, da Pre
sidência da República. 

Mensagem nO 107/76, da Pre
sidência da República. 

Mensagem nO 35/77, da Pre-
sidência da Re.pública. 

Mensagem nO 32/77, da Pre-
sidência da República. 

Ofício S/ 32/74, do Governa-
dor do Estado do Amazonas. 

Ofício S/ 45/ 74, do Governa-
dor do Estado de Minas Ge-
rais. 

Mensagem nO 313/77, da Pre-
sidência da República. 
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Resultado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Aprovado 

Em tramitação 



D.5.8 - ESCOLHA DE AUTORIDADES 

Em 55 casos teve o Senado ensejo de se manifestar sobre nomes escolhidos pelo 
Presidente da República para cargos cujo provimento depende da prévia aquiescência desta 
Casa. 

Os nomes foram submetidos ao Senado através das seguintes Mensagens: 

Mensagem n<? 
SF Origem Nome 

2/ 77 20/77 Sérgio Luiz Portella 
de Aguiar 

29/77 24/ 77 Roberto Luiz Assunção 
de Araújo 

30/ 77 28/ 77 Ovídio de Andrade Melo 

42/77 43 / 77 Tenente-Brigadeiro 
Deoclécio Lima de Siqueira 

43/77 48/ 77 Jorge de Carvalho e Silva 

44/77 56/77 Quintino Symphoroso 
Deseta 

45/ 77 57/77 Espedito de Freitas 
Resende 

46/77 58/ 77 Mário Gibson Alves 
Barboza 

47/ 77 59/ 77 Antônio Borges Leal 
Castello-Branco 

Cargo 

Embaixador do Brasil junto ao Domínio de 
Trinidad-Tobago, para, cumulativamente, exer
cer a função de Embaixador do Brasil junto 
a Granada. 

Embaixador do Brasil junto à índia, para, 
cumulativamente. exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Reino do Nepal. 

Embaixador do Brasil junto ao Governo da 
Tailândia, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública de Cingapura e à Federação da Ma
lásia. 

Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Te
nente-Brigadeiro Honório Pinto Pereira de Ma
galhães Neto. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República Federal da 
Alemanha. 

Ministro de Segunda Cl asse, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República da Nicarágua. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Estado Cidade do Va
ticano. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República da Itália. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República Helênica. 
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Mensagem n'? 
SF Or igem Nome 

52/77 70/ 77 Armindo Branco Mendes 
Cadaxa 

55/77 77 /77 Antônio Carlos Diniz 
de Andrada 

61/77 96/77 Ruy Lima Pessoa 

62/77 97/ 77 Raul Henrique Castro 
Silva de Vincenzi 

63/ 77 98/77 David Silveira da Mota 
Júnior 

67/77 107/ 77 Ronaldo Costa 

74/ 77 117/77 Geraldo de Heráclito 
Lima 

78/77 128/77 Gualter Godinho 

79/77 133/ 77 Francisco de Assis Grieco 

81/77 136/77 Paulo da Costa Franco 

82/77 142/77 Jorge D'Escragnolle Tau
nay 

87/77 148/ 77 Paulo Cabral de Mello 

88/77 149/ 77 Jorge de Sá Almeida 

89/ 77 150/ 77 André Teixeira de Mes-
quita 

95/77 161/77 Carlos Frederico Duarte 
Gonçalves da Rocha 

Cargo 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Governo da Jamaica. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República Islâmica do 
Paquistão. 

Procurador-Geral do Ministério Público Militar, 
para exercer o cargo de Ministro do Superior 
Tribunal Militar, na vaga decorrente do faleci
mento do Ministro Nelson Barbosa Sampaio. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República do Chile . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto à República da Venezuela. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixa
dor do Brasil junto ao Governo do Japão. 

Embaixador do Brasil junto à Federação da 
Nigéria, para, cumulativamente, exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto à República 
do Níger. 

Presidente do Tribunal de Justiça Militar do 
Estado de São Paulo, para exercer o cargo de 
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente do falecimento do Ministro Amarílio 
Lopes Salgado. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular da Hungria. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Líbano. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Panamá. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Áustria. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Indonésia . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Noruega . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Bélgica. 
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Mensagem n~ 
SF Origem 

96/ 77 163/ 77 

106/77 170/ 77 

107/77 180/77 

109/77 185/ 77 

110/77 186/77 

116/77 189/77 

120/77 195/77 

127/77 203/77 

13'3/77 213/77 

145/ 77 227/ 77 

146/77 229/77 

147/77 260/ 77 

165/ 77 263/ 77 

167/77 266/77 

Nome 

Lopo de Carvalho Coelho 

Mmirante-de-Esquadra Jú
lio de Sá Bierren bach 

Tenen te-Brigadeiro-do-Ar 
Délio Jardim de Mattos 

Raul Soares da Silveira 

José Parsifal Barroso 

Pedro Soares Munoz 

Halo Zappa 

Ronald Leslie Moraes 
Small 

Luiz Augusto Pereira Sou
to Maior 

Aldo de Freitas 

José Oswaldo de Meira 
Penna 

Octávio Luiz de Berenguer 
César 

Espedito de Freitas Re
sende 

Lauro Soutello Alves 

Cargo 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Aldílio Tostes Malta. 

Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Al
mirante-de-Esquadra Sylvio Monteiro Moutinho. 

Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Te
nente-Brigadeiro-do-Ar Carlos Alberto Huet de 
Oliveira Sampaio. 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Conselheiro Salvador Nogueira Dinis. 

Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, na vaga decorrente da aposentadoria 
do Conselheiro Cyro Versiani dos Anjos. 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Es
tado do Rio Grande do Sul, para exercer o 
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
na vaga decorrente da aposentadoria do Minis
tro Eloy José da Rocha. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Popular de Moçam
bique. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Argelina Democrá
tica e Popular. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto às Comunidades Européias . 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Bangladesh . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República do Equador. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República de 
Honduras . 

Embaixador do Brasil junto ao Estado Cidade 
do Vaticano, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Ordem 
Soberana e Militar de Malta. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Governo da República das 
Filipinas. 
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Mensagem n9 

SF Origem 

174/77 284/77 

175/77 285/77 

176/77 287/77 

184/ 77 303/ 77 

211/77 341/77 

222/ 77 353/ 77 

223/77 359/ 77 

227/77 366/ 77 

230/77 373/77 

236/77 387/77 

237/ 77 388/77 

240/ 77 402/77 

270/ 77 445/ 77 

292/77 497/ 77 

Nome 

Carlos Alberto Cabral Ri
beiro (General-de-Exército) 

Amaury Bier 

José Augusto de Macedo 
Soares 

Celso Diniz 

Carlos Frederico Duarte 
Gonçalves da Rocha 

Luiz Augusto Pereira Sou
to Maior 

Vasco Mariz 

Miguel Paulo José Maria 
da Silva Paranhos do Rio
Branco 

Halo Zappa 

Fernando Paulo Simas 
Magalhães 

Hélio Antônio Scarabôto!o 

André Teixeira de Mes
quita 

Geraldo Egídio da Costa 
Holanda Cavalcanti 

Lauro Franco Leitão 

Cargo 

Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga 
decorrente da aposentadoria do Ministro Ge
neral-de-Exército Sizeno Sarmento. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad-Tobago. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Finlândia. 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Dominicana . 

Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bél
gica, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado 
de Lu xemburgo . 

Chefe da Missão do Brasil junto às Comunida
des Européias para, cumulativamente, exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública da Irlanda. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Estado de Israel. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República Federativa Socia
lista da Iugoslávia. 

Embaixador do Brasil junto à República Po
pular de Moçambique, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino do Lesoto . 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à República da Costa Rica. 

Mini stro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto ao Reino de Dinamarca. 

Embaixador do Brasil junto ao Reino da No
ruega, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República da 
Islândia. 

Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di
plomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Organização das Nações Uni
das para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). 

Advogado, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos, em vaga desti
nada a advogados que satisfaçam os requisitos 
do parágrafo único do artigo 118 da Consti· 
tuição . 
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Mensagem nC? 
SF Origem Nome 

293/77 498/77 Washington Bolívar de 
Brito 

294/77 499/ 77 Antônio Torreão Braz 

329/ 77 514/77 Luciano Brandão Alves 
de Souza 

Cargo 

Curador do Ministério Público do Distrito Fe
deral, para exercer o cargo de Ministro do 
Tribunal Federal de Recursos, em vaga desti
nada a magistrados ou membros do Ministério 
Público dos Estados e do Distrito Federal . 

Procurador da República, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, 
em vaga destinada a membros do Ministério 
Público Federal . 

Ministro do Tribunal de Contas da União, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro 
Antônio de Freitas Cavalcanti. 
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E - O SENADO FEDERAL EM SUAS RELAÇOES 
COM OUTROS óRGAOS 

E . 1 - ELEMENTOS DE LIGAÇÃO 

Atuaram como elementos de ligação junto ao Senado: 

Ministério da Aeronáutica 

Tenente-Coronel-Aviador Ugo Sá Nogueira 
Batista 

Ministério da Agricultura 

Dr. Ricardo Farah 

Ministério das Comunicações 

Dr. Alvaro Alberto de Araujo Sampaio 

Ministério da Educação e Cultura 

Dr. Luiz Adolfo 

Ministério do Exército 

Tenente-Coronel José Vilson Foschiera (0) 

Ministério da Fazenda 

Dr. Jadir Cavalhedo Magalhães (00) 

Ministério da Indústria e do Comércio 

Dr. Hélio Góes 

Ministério do Interior 

Dr. Antonio Augusto de Almeida Junior 

Ministério da Justiça 

Dr. João Carlos P. de Carli 

Ministério da Marinha 

Capitão-de-Fragata José Júlio Pedrosa 

Ministério das Minas e Energia 

Dr. Carlos dos Santos Gomes 

Ministério da Previdência e Assistência Social 

Dr. Oscar Gomes Ramagem 

Ministério das Relações Exteriores 

Embaixador Vasco Mariz (0 ° 0) 

Ministério da Saúde 

Dr. Antonio Augusto Cardoso Doria 

Ministério dos Transportes 

Dr. Estevam Augusto dos Santos Pereira 

Ministério do Trabalho 

Dr. Manoel Mranio Carneiro de Novaes 

Secretaria de Planejamento 

Dr. Paulo Sotero Pires da Costa 

(O) substituído em outubro pelo Tenente-Coronel Nialdo Neves de Oliveira Bastos. 
(00) substituído em outubro pelo Dr. Hugo Woloviris Braga. 

(000) substituído em outubro pelo Conselheiro Ernesto Ferreira de Carvalho. 
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E.2 - JORNALISTAS CREDENCIADOS 

o Comitê de Imprensa junto ao Senado Federal funcionou com a seguinte composição: 

A Crítica 

A Tarde S/ A 

Agência Estado 

Agência Folhas 

Agência Globo 

Orgios 

Agência Jornal do Brasil 

Agência Jornalística do Planalto 

Agência Nacional 

Agência Noticiosa Diários Associados 

Correio Braziliense 

Correio do Povo 

Diário de São Paulo 

Folha de São Paulo 

Jornal da Tarde 

Jornal de Brasília 

Jornal do Brasil 

Jornal do Comércio 

O Estado de São Paulo 

O Liberal 

Produções Cinematográficas Brasil Central 

Rádio Bandeirantes 

Rádio Eldorado Ltda. São Paulo 

Rádio Guaíba de Porto Alegre 

Jornal istas 

Anacieto Ferreira da Cruz Filho 

José Quintiliano da Fonseca Filho 

Evandro Fonseca Paranaguá 

João Emílio Falcão - Presidente do Comitê 

Luiz Ricardo Menandro 

Flamarion Mossri 

Moacyr Campos Valadares 

Aldemar Miranda Varejão e 
J ankiel Goncarovska 

Alfredo Obliziner 

Edison Lobão e 
Francisco Soares Mascarenhas 

Francisco Estivallet Finamor e 
Clóvis de Queiroz Sena 

Sílvio Leite Campos 

Marcos Faria e 
Antônio Carlos Scartezini - Secretário do 
Comitê 

Manoel Vilela de Magalhães 

Wilson Miranda e 
Manoel Pompeu Filho 

Armando Rollemberg 

Ormeu Fontennele de Brito 

Carlos Chagas 

Ossian da Silveira Brito 

Wanderval Calaça de Mendonça 

Carlos Brasil de Araújo 

Ary Cícero de Moraes Ribeiro 

Nogueira Saraiva 
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Órgãos 

Rádio Ministério da Educação e Cultura 

Rádio Planalto 

Rede Globo 

Tribuna da Imprensa 

TV Globo 

TV Rádio Nacional 

Última Hora 

Visão 

Jornalistas 

Esaú Monso de Carvalho 

Benedito Barreto Coutinho da Silveira 

Antônio Carlos Drumond 

Vicente Limongi Netto 

João Firmino Pena e 
Gerson Gonçalves de Matos 

Antônio Maria Thamaturgo Cortizo e 
Aranha Araújo 

José Marcondes Sampaio 

José Fábio de Andrade Mendes - Vice-Presi
dente do Comitê 
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v - ADMINISTRAÇÃO INTERNA 



NC? Data 

1 16-3-77 

F - MESA E COMISSAO DIRETORA 

F . I - ATOS DA MESA 

Assunto 

Majora, nos termos do art. 3<'> do Decreto 
Legislativo n<'> 91/74, em 30% , o valor do 
subsídio e da ajuda de custo dos Senadores. 

DCN-II 

18-3-77 



Data 

1 27- 4-77 

2 11- 5-77 

3 17- 8-77 

4 14- 9-77 

5 28- 9-77 

6 19-10-77 

7 3-12-77 

8 3-12-77 

9 3-12-77 

10 3-12-77 

11 3-12-77 

F.2 - ATOS DA COMISSAO DIRETORA 

Assunto 

Reajusta os salários dos servidores contratados do 
Senado Federal. 

Reajusta os valores retributivos das Funções Gratifi
cadas do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 

Altera o Orçamento Interno do FUNDASEN, para o 
exercício financeiro de 1977. 

Retifica o enquadramento da Categoria Funcional de 
Agente de Segurança Legislativo, para incluir na Clas
se "D" da referida Categoria Funcional, Francisco 
Pereira da Silva. 

Estrutura as atividades relativas à microfilmagem no 
Senado. 

Altera dispositivo do Ato nQ 20, de 1976, da Comissão 
Diretora. 

Autoriza a classificação de despesas relacionadas com 
a V ASP; Xerox do Brasil SI A; Cadernos Germano Bra
sileiros e CEBEC SI A no elemento econômico 9. O. O. O. 
Em Saldo de Exercícios Anteriores. 

Institui o Fundo Rotativo do Senado Federal, destinado 
a prover recursos necessários aos planos habitacionais 
dos servidores do Senado Federal. 

Resolve autorizar o Presidente do Senado Federal a, 
no próximo exercício financeiro, determinar empenhos 
e efetuar pagamentos à conta do saldo a que se refere 
o art. 437 do Regimento Interno, depositado no Banco 
do Brasil SI A. 

Baixa Ato que aprova o Orçamento Interno do Fundo 
de Informática e Processamento de Dados do Senado 
Federal (FUNDASEN), para o exercício financeiro de 
1978. 

Altera o Orçamento Interno do Fundo de Infor
mática e Processamento de Dados do Senado Federal 
(FUNDASEN), para o exercício financeiro de 1977. 
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30- 4-77 

12- 5-77 

18- 8-77 

28- 9-77 

29- 9-77 

20-10-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 



F.3 - ATOS DO PRESIDENTE 

o Senhor Presidente Petrônio Portella, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Interna e, ainda, por delegação da Comissão Diretora (Ato n'? 2173), baixou os seguintes atos: 

N'1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Data 

28- 2-77 

1 '?- 3-77 

4- 3-77 

4- 3-77 

1 '?- 3-77 

30- 3-77 

16- 5-77 

16- 5-77 

10- 8-77 

Assunto 

(*) Exonera Luciano de Figueiredo Mesquita do cargo, 
em comissão, de Chefe do Gabinete do Presidente. 

Coloca à disposição da Casa Civil da Presidência da 
República, Alberto Pereira da Cunha, Técnico Legis
lativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado 
Federal. 

Exonera, a pedido, Geraldo Caetano Filho, Técnico 
Legislativo, Classe "C", do cargo, em comissão, de 
Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas do 
Senado Federal. 

Nomeia Luiz Carlos de Oliveira Chaves, Técnico Le
gislativo, Classe "C", para o cargo, em comissão, de 
Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas do 
Senado Federal. 

Nomeia Antonio Araújo Costa, Técnico Legislativo 
Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, para o cargo, em comissão, de Chefe do Gabi
nete do Presidente. 

Coloca à disposição da Fundação Nacional do índio 
- FUNAI - Ministério do Interior, por mais 1 (hum) 
ano, Juliano Lauro da Escóssia Nogueira, Técnico Le
gislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Aposenta Mourillo Edson Coelho de Souza, Assistente 
Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Aposenta, por invalidez, Joaquim Pio Ramos, Técnico 
Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do 
Senado Federal. 

Resolve aposentar Sebastião Miguel da Silva, Assis
tente Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

(0) Ato do Presidente José de Magalhães Pinto 
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5- 3-77 

5- 3-77 

5- 3-77 

5- 3-77 

29- 3-77 

19- 4-77 

18- 5-77 

18- 5-77 

3- 8-77 



N\I Data 

10 4- 8-77 

11 10- 8-77 

12 19- 8-77 

13 25- 8-77 

14 31- 8-77 

15 2- 9-77 

16 12- 9-77 

17 12- 9-77 

18 12- 9-77 

19 21- 9-77 

20 26- 9-77 

21 27-10-77 

22 27-10-77 

23 25-11-77 

24 29-11-77 

Assunto 

Designa servidores para integrarem a Banca Exami
nadora incumbida de proceder aos critérios seletivos 
no Processo em que Francisco Pereira da Silva re
quer transposição para o cargo de Agente de Segu
rança Legislativa, Classe "D". 

Aposenta Ninon Accioly Borges, Vice-Diretora Geral 
Administrativa (cargo isolado de provimento efetivo), 
do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Evandro Mendes Vianna, Diretor-Geral, efe
tivo, do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Nomeia Aiman Guerra Nogueira da Gama, Assessor 
Legislativo do Senado Federal - DAS-3 , para exer
cer o cargo, em comissão, de Diretor-Geral do Quadro 
Permanente do Senado Federal. 

Aposenta Maria José Miranda de Siqueira Lima, Téc
nico Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente 
do Senado Federal . 

Exonera, a pedido, Alberto da Cunha Neto, do cargo 
de Assistente Legislativo, Classe "A", do Quadro Per
manente do Senado Federal. 

Aposenta, por invalidez, Marília de Carvalho Brício, 
Técnico Legislativo, Classe "C", do Quadro Perma
nente do Senado Federal. 

Aposenta, por invalidez, Rosalina Soares da Costa 
Jackel, Agente Administrativo, Classe "B", do Quadro 
Permanente do Senado Federal . 

Aposenta, por invalidez, Francisco Ramalho, Assis
tente de Plenário, Classe "C", do Quadro Permanente 
do Senado Federal. 

Determina a rescisão dos contratos de trabalho dos 
servidores Damião Galdino da Silva e José Luiz de 
Melo, com justa causa (art. 482, alínea j, da CLT). 

Aposenta Eulália Chrockatt de Sá, Técnico Legisla
tivo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado 
Federal . 

Determina a rescisão do contrato de trabalho da ser
vidora Merry Moreira Peixoto, Datilógrafa, Classe "B", 
a pedido. 

Exonera, a pedido, Cristina Maria Moura Veras Bezer
ra, do cargo de Assistente Legislativo, Classe "C", do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Determina a revisão dos proventos de aposentadoria 
do funcionário Antonio Corrêa Pacheco, Técnico Le
gislativo, Classe "C", do Quadro Permanente do Se
nado Federal. 

Determina a revisão dos proventos de aposentadoria 
do funcionário Afonso Lucci, Técnico Legislativo, 
Classe "C", do Quadro Permanente do Senado Fe
deral. 

- 182-

DCN-II 

5- 8-77 

11- 8-77 

20- 8-77 

26- 8-77 

1 Q- 9-77 

3- 9-77 

14- 9-77 

14- 9-77 

14- 9-77 

22- 9-77 

27- 9-77 

1Q-11-77 

19-11-77 

29-11-77 

30-11-77 



Data 

25 3-12-77 

26 3-12-77 

27 3-12-77 

28 3-12-77 

29 3-12-77 

30 3-12-77 

Assunto 

Mantém a aposentadoria de Djalma Magano, Ajudante 
de Porteiro, PL-7, retirando-lhe a promoção ao cargo 
de chefe de Portaria, PL-3, para considerá-lo aposen
tado com os proventos correspondentes do cargo de 
Porteiro, PL-6 e a gratificação adicional a que faz jus. 

Mantém a aposentadoria de Ivan Braga, Auxiliar de 
Plenários, PL-12, do Quadro do Pessoal do Senado 
Federal, fixando a data da vigência dos proventos a 
partir de 15 de abril de 1973. 

Mantém a aposentadoria de Stella Mendonça da 
Cunha, Oficial Legislativo, PL-3, retirando-lhe a van
tagem prevista no art. 349 da Resolução 6/60. 

Mantém a aposentadoria de Marília Távora, Técnico 
Legislativo, Classe "C", retirando-lhe a vantagem 
prevista no art. 405, item I, da Resolução SF n9 58/ 72. 

Demite, do cargo de Assistente de Plenários, Classe 
"D", Referência 33, do Quadro Permanente do Se
nado Federal, o Senhor Roberto Pozzatti. 

Demite, do cargo de Técnico Legislativo, Classe "C", 
Referência 51, do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, o Senhor Wilon Wander Lopes. 

- 183-

DCN-II 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 

6-12-77 



Data 

1 28- 1-77 

2 16- 6-77 

3 18- 8-77 

4 29- 8-77 

5 29- 8-77 

6 

7 15- 9-77 

8 21- 9-77 

9 14-10-77 

F .4 - ATOS DO PRIMEIRO-SECRETARIO 

Assunto 

(*) Designa servidores para integrarem a Banca Exa
minadora, incumbida de proceder aos critérios sele
tivos para habilitação de servidores, que tiveram seu 
enquadramento retificado, para as Categorias Fun
cionais de Técnico em Legislação e Orçamento, Téc
nico Legislativo e Assistente Legislativo. 

Homologa as Tomadas de Preços n\ls 1 e 2, de 1977, 
considerando vencedoras da referida licitação as fir
mas Dinâmica Empresa de Serviços Gerais Ltda. e 
Confederal SI A Com. e Ind. 

Homologa a Tomada de Preços n\l 4, de 1977, consi
derando vencedora da referida licitação a firma Main
line Móveis SI A. 

Homologa a Tomada de Preços n\l 5, de 1977, consi
d erando vencedores da referida licitação as firmas 
Antero Dias; Albino Castro; A. Frate & Cia. Ltda., 
Daniel Villela Cia. Ltda. e Carvalho de Moraes & Cia. 
Ltda. 

Homologa a Tomada de Preços n\l 6, de 1977, consi
derando vencedora da referida licitação a firma Albi
no Castro Comércio e Importação Ltda. 

Não foi publicado conforme informação da Subsecre
taria de Pessoal. 

Homologa a Concorrência n\l 1, de 1977, aos seguintes 
participantes: 

Jayme Alves de Siqueira 
Antônio Augusto Felizola 
Nilson AveIar 
Amado Egídio da Costa 
Valdomir Egídio da Costa 
Bernardo José da Silva 
Erasmo Almeida de Castro 

Homologa a Tomada de Preços n\l 7, de 1977, consi
derando vencedoras da referida licitação as seguintes 
firmas: BRASAL, SIMAC e BRAPEL. 

Homologa a Tomada de Preços n\l 8, de 1977, consi
derando vencedora da referida licitação a firma 
TELECOM Comercial Ltda. 

(0) Ato do 19-5ecretário da Mesa anterior. 
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Boletim do 
Pessoal n\l 214 

18- 6-77 

24- 8-77 

30- 8-77 

30- 8-77 

30- 9-77 

27- 9-77 

18-10-77 



Reunião Data 

(P) 03-03-77 

(2~) 16-03-77 
(10,00 h) 

(3~) 16-03-77 
(17,45 h) 

(4~) 23-03-77 

(5~) 20-04-77 

(6~) 27-04-77 

(7~) 04-05-77 

(8~) 11-05-77 

F .5 - DECISOES DA COMISSÃO DIRETORA 

"RESENHA" 

Decisões 

Instalação dos trabalhos. 

Aprova Ato relativo à diária por comparecimento de 
Senador. 

Aprova parecer do 1 (l-Vice-Presidente favorável ao 
Projeto de Lei que concede aumento de 30% nos ven
cimentos dos funcionários do Senado Federal. 

A prova parecer do 1 (l-Secretário concedendo autori
zação para se ausentar do País à servidora Virgínia 
Adália Passuello. 

Aprova parecer do 2(l-Secretário favorável ao Projeto 
de Resolução n(l 1, de 1977, que dá nova redação ao 
item m do art. 78 do Regimento Interno . 

Aprova parecer do 1 (l-Secretário concedendo autori
zação para se ausentar do País ao servidor Edson Theo
doro dos Santos, para realizar curso no exterior. 

Resolve acolher pareceres contrários do 1 (l-Secretário 
sobre alteração de contrato, solicitada pela servidora 
Valdenice Soares Evangelista, Datilógrafa, Classe "A", 
CLT. 

Indefere pedido de enquadramento no Grupo-Outras 
Atividades de Nível Superior, solicitado por Abel Ra
fael Pinto, servidor do CEGRAF. 

Encarrega o 19-5ecretário de elaborar Projeto de Re
solução que suprima da Resolução n(l 58, de 1972, 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, a 
lotação de Motorista nos Gabinetes dos Vice-Diretores 
e Diretores de Secretaria, a fim de reduzir os gastos 
com combustíveis nos transportes da Casa . 

Aprova parecer do 1 (l-Vice-Presidente sobre Ato que 
concede reajuste de vencimentos aos servidores do 
Senado Federal, contratados pela CLT. 

Aprova requerimento do Senador Braga Júnior, rela
tivo a auxílio-moradia. 

Aprova Ato com parecer favorável do 1 (l-Secretário 
reajustando os atuais valores das Funções Gratificadas 
do Quadro de Pessoal do Senado Federal. 
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21-04-77 

21-04-77 

21-04-77 

21-04-77 

30-04-77 

12-05·77 

12-05-77 

20-05-77 



Reunião Data 

(9~) 18-05-77 

( 10~) 1 \l-06-77 

(IP) 22-06-77 

Decisões 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário contrário ao proces
so em que Edna Maria Lima, Agente Administrativo, 
Classe "A", e outros . solicitam retificação de enqua
dramento no cargo de Assistente Legislativo, Classe 
"C", do Quadro Permanente do Senado Federal. 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário contrário ao processo 
em que Sebastião Miguel da Silva, Assistente Legisla
tivo, Classe "C", do Quadro Permanente do Senado 
Federal , solicita transposição para o cargo de Técnico 
Legislativo . 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário contrário ao processo 
em que Antônio da Costa Bernardo, Assistente Legis
lativo, Classe "C" , do Quadro Permanente do Senado 
Federal , solicita inclusão em seus proventos da grati
ficação correspondente a FG-4. 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário contrário ao processo 
em que Nestor Gomes dos Santos, Assistente Legisla
tivo , Classe "B", do Quadro Permanente do Senado 
Federal , solicita retificação de enquadramento na Ca
tegoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe 
"C", do Grupo-Atividades de Apoio Legislativo . 

Aprova parecer do 3\l-Secretário favorável ao processo 
em que Fernando Jorge da Rocha, Técnico Legislati
vo, Classe "C", e outros aposentados, solicitam revi
são de proventos. 

Mantém os percentuais vigentes no tocante à corres
pondência dos Senhores Senadores. 

Encarrega o 19-5ecretário de estudar a questão da 
remessa de impressos por via aérea e terrestre. 

Aprova parecer favorável ao processo referente ao pa
gamento de atendimento particular prestado pelo tera
peuta Bolivar Alves de Oliveira, na pessoa da menor 
Maria Luisa Perez, filha de Adolfo Perez, servidor do 
Quadro Permanente do Senado Federal. 

Resolve solicitar audiência da Comissão de Constitui
ção e Justiça do Senado Federal, para decidir sobre a 
constitucionalidade e juridicidade do Ato n'? 13, de 
1976, da Comissão Diretora, que distribui os Técnicos 
Legislativos do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, das Classes " A" e "B" na Classe "C". 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário, concedendo autori
zação para se ausentar do País ao servidor Getúlio 
Ivan Carreira. 

Aprova parecer do 1 \l-Secretário, deferindo o pedido 
de transferência para a Secretaria do Senado Federal, 
em Brasília, da servidora Maria Thereza Magalhães 
Motta, a partir de julho de 1977. 

Indefere Requerimento do servidor Décio Braga de 
Carvalho, em que solicita reconsideração de enqua
dramento na Categoria Funcional de Técnico Legisla
tivo. 
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03-06-77 

30-06-77 

05-08-77 



Reunião Data 

(12~) 17-08-77 

(13~) 21-09-77 

(14~) 19-10-77 

(15~) 09-11-77 

Decisões 

Indefere Requerimento do servidor Luiz da Silva Gui
marães, em que solicita adicional de periculosidade. 
Indefere pedido de retificação de enquadramento, pa
ra Técnico Legislativo "C", da servidora Maria de Fá
tima Carvalho Rodrigues. 

Acolhe proposta do Sr. 3<i-Secretário, sobrestando ma
téria sobre revisão de proventos solicitada pelo ser
vidor Aliatar Pinto de Andrade e outros, todos, fun
cionários do Quadro Permanente do Senado Federal, 
aposentados por invalidez. 

Aprova parecer do 1 <i Vice-Presidente, deferindo o Re
querimento do servidor Francisco Pereira da Silva, 
em que solicita readaptação na Categoria Funcional 
de Agente de Segurança Legislativo, Classe "D", res
salvadas as condições propostas pelo Relator . 

Homologa a compra de duas máquinas processadoras 
Kodalith 324 e uma Bar-Ray, modelo 60701, no total 
de Cr$ 983.557,20, para o CEGRAF. 

Homologa a Concorrência Pública n<i 01, de 1977, para 
compra de papéis, tendo em vista a necessidade do 
material para os trabalhos do CEGRAF. 

A prova parecer do lo-Secretário, relativo a reformu
lação do Orçamento Interno do Fundo de Informática 
e Processamento de Dados do Senado Federal 
FUNDASEN, do corrente exercício. 

r\prova parecer do 1 <i-Secretário, autorizando a exe
cução de obras de urbanização da área interna do 
CEGRAF, pela firma Creso Vilela. 

Indefere o processo em que Maria Beatriz de Andrade, 
solicita prestar novos exames para o cargo de Asssis
tente Legislativo. 

Aprova parecer do 3<i-Secretário, autorizando a revi
são de proventos de aposentadoria de Abel Ferraz de 
Macedo, Agente Administrativo. 

Resolve sobrestar os processos funcionais relativos a 
progressão, ascensão ou transposição de cargos de fun
cionários aposentados do Senado Federal . 

Aprova Ato que propõe a criação de um Setor de Mi
crofilmagem vinculado à Secretaria de Informação . 

Aprova Ato, com base no Parecer do 1 <i Vice-Presi
dente, retificando o enquadramento de Francisco Pe
reira da Silva para a Categoria Funcional de Agente 
de Segurança Legislativo, Classe "D". 

Aprova Ato alterando dispositivo do Ato n'? 20, de 
1976, da Comissão Diretora. 

Aprova parecer do 3'?-Secretário favorável ao processo 
em que Abel Ferraz de Macedo, Agente Administrati
vo, solicita posicionamento na referência 49, junta
mente com os demais aposentados. 
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27-09-77 

21-10-77 
rep. 11-11-77 

11-11-77 

04-12-77 



G - ÓRGÃOS AUXILIARES 

G . 1 - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 
SUPERIOR 

G.l.l - SECRETARIA-GERAL DA MESA 

a) GABINETE E SEÇÃO DE ADMINIS
TRAÇÃO 

Ofícios recebidos 

Ofícios expedidos 

Telegramas recebidos .... . . .. ... . .. . 

Telegramas expedidos .............. . 

Boletim de Freqüência Quinzenal- CLT 

Boletim de Freqüência Quinzenal - Es-
tatutário ..................... . 

Requisição de Material ... . ..... . ... . 

61 

220 

05 

11 

24 

24 

113 

Pedido de Aquisição de Material . . . . . . 14 
Registro diário das atividades dos Senhores 
Senadores em Plenário -

b) SUBSECRETARIA DE COORDENA-
çÃO LEGISLATIVA 

preparo, para leitura durante o Expe
diente, e posterior publicação: 

a) projetos de lei e projetos de de
creto legislativo oriundos da Câ
mara 

b) mensagens 

c) ofícios 

d) pareceres 

e) requerimentos, e demais documen-
tos recebidos. 

elaboração do encaminhamento das 
matérias constantes da pauta da Or
dem do Dia, para isto mantendo con
trole da tramitação das mesmas; 

- preparo, para uso da Presidência, do 
encaminhamento das matérias apre
ciadas nos termos do disposto no ca-
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pítulo XIV do Regimento Interno, to
mando as providências inerentes ao 
regime de urgência; 

- controle diário das matérias em trami
tação no Senado Federal; 

- publicação, no espelho da Ordem do 
Dia distribuído aos Senhores Senado
res dos prazos previstos nos § § 19 e 29 
do art. 141 e § 1 Q do art. 342 do Regi
mento Interno; 

- acompanhamento da tramitação de 
projetos 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 OCN , da resenha das matérias 
apreciadas no Senado Federal; 

- preparo, mantendo à disposição dos 
Senhores Senadores, para uso ime
diato, de modelos de requerimentos 
previstos no Regimento Interno; 

controle diário do arquivo para uso 
interno e informações com: 

- fala s da Presidência 

- expediente lido 

- pareceres 

- requerimentos 

- mensagens recebidas: 

- de escolha de autoridades 

- de endividamento interno 

de projetos de lei do Senado, 
DF e outras 



ofícios recebidos: 

de suspensão de atos inconsti
tucionais 

de endividamento externo, e 
outros 

- leis publicadas 
- resoluções 

decretos legislativos 

atas circunstanciadas das sessões 
do Senado 

execução do trabalho datilográfico 
necessário à realização das sessões. 

Atividade 

Inclusão de registros 

Substituição de registros 

Seleção de registros 

Informações prestadas: 

2. Seção de Protocolo Legislativo 

Processamento: 

145 - Projetos de Lei da Câmara 

306 - Projetos de Lei do Senado 

159 - Projetos de Resolução do Senado 

32 - Projetos de Decreto Legislativo 

1 . Seção de Sinopse 

- padronização e complementação de infor
mações sobre as matérias em tramitação no 
Senado Federal e no Congresso Nacioual, des
tinadas à alimentação do sistema eletrônico de 
recuperação de informações do Senado; 

- prestação de informações pertinentes às 
matérias legislativas, bibliografia e atividades 
parlamentares. 

Tais atividades, em termos numéricos, po
dem ser assim traduzidas: 

Arquivo Quantidade 

Projetos 18 .069 
Tramitação 32 .928 
Parlamentares 5.245 

Projetos 15.234 
Tramitação 6.115 
Parlamentares 119 

Projetos 192 
Tramitação 324 
Parlamentares 32 

por telefone 9.323 
pessoalmente 4.506 
teleimpressora 824 

Matérias enviadas ao Arquivo 

75 - Projetos de Lei da Câmara 
153 - Projetos de Lei do Senado 

Total 

56.242 

21.468 

548 

14 .653 

65 - Projetos de Resolução do Senado 
113 Mensagens de Escolha de Autoridades 
124 - Requerimentos de Transcrição 
35 - Projetos de Decreto Legislativo 

56 - Mensagens de Escolha de Autoridades 
74 Projetos de Decreto Legislativo - CN 
14 Projetos de Lei do Congresso Nacional 

140 Requerimentos de Transcrição de Ma-
térias nos Anais 

27 - Projetos de Lei do Congresso Nacional 

86 - Projetos de Decreto Legislativo - CN 

21 - Propostas de Emenda à Constituição 

03 - Projetos de Lei Delegada 

08 Proposta de Emenda à Constituição 
09 Diversos. 

Obs: o Protocolo Legislativo, anotou, em seu 
fichário , o andamento de todas as Proposições no 
Senado Federal referentes ao ano de 1977 e de anos 
anteriores, e, em colaboração com a Seção de Si· 
nopse, prestou, ao público e serviços internos da 
Casa, as mais variadas informações sobre andamen. 
to das proposições. 
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3 . Seção de Atividades Auxiliares 

Recebimento e Distribuição de Avulsos 

- Projetos de Lei (CN) .. ..... .... . 

- Projetos de Lei do Senado Federal 

- Projetos de Lei da Câmara dos 
Deputados .. . . . .. .. . ... . .. . . . . 

- Mensagens ao Congresso Nacional 

27 

306 

145 

116 

- Mensagens ao Senado Federal . . . 338 

- Propostas de Emenda à Constitui-
ção . .. .... . . ... . ...... .. . . .. . 21 

- Projetos de Decreto Legislativo 
(CN) .... ..... . .. . .. . . . .. .. . .. 86 

- Projetos de Decreto Legislativo do 
Senado Federal . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

- Projetos de Resolução . .... .. . .. 159 

- Requerimentos . . ... ... .. .... . . 597 

- Pareceres do Congresso Nacional . 201 

- Pareceres do Senado Federal. . .. 1.374 

- Relatórios de veto . .. .... ... . . . _ 4 

- Decretos Legislativos . . . . . . . . . . . 88 

- Resoluções . .. . .. .. . . . ........ 151 

- Volumes de Orçamento da União e 
Plurianual de Investimento . . . . .. 3 .000 

- Volumes do Suplemento do Orça-
mento da União .. .... ......... 1. 500 

A Seção de Atividades Auxiliares desin
cumbiu-se, também, da confecção das Ordens 
do Dia e distribuição, em Plenário, aos Senho
r es Senadores, bem assim aos demais setores 
do Senado Federal. 

c) SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Mensagens expedidas 

Mensagens SM 

Mensagens CN . .. ..... .. _ .. .... . . 

260 

117 

Ofícios expedidos 

Ofícios SM .... . .... . ... ......... . 

Ofícios CN ... . ... .. . .. . . - ... . . .. . 

Ofícios SSEXP .. . . . . . ...... .. ... . 

Ofícios SGM ...... .. ....... . .... . 

Preparação de autógrafos 

de Lei à promulgação .. ... . _ . ... . 

de Emenda à Consti tuição . . ... . .. . 

de Resolução ..... . . . ...... . . . .. . . 

de Decreto Legislativo ... . . ... . .. . . 

de Projeto de Lei da Câmara à sanção 

de Projeto de Lei do Senado à sanção 

de Emendas do Senado à Câmara dos 
Deputados .. ................ . 

de Projeto de Lei do Senado à Câmara 
dos Deputados .... . ........ . . 

Outros Expedientes 

738 

166 

45 

111 

6 
12 

302 

360 

195 

39 

24 

78 

Diligências . ... .. .... ... .. . . . . .. . 141 

Cópias autenticadas . ... .. . _ . . . . . . . 151 

Telegramas . . . . .. . .. . . . .. . .. .. ... 1 .283 

Telex ....... . .. .. .. ........ ..... 155 

Folhas de sinopse .... . . .... .. .... 52 

Folhas datilografadas (diversos) 4.410 

Correspondência recebida 

- Ofícios ... . ..... _ . . . . . . . . . . . . . 1 . 309 

- Telegramas .... . _ . . . . . . . . . . . . . 585 

- Telex .. . . . .. . .. ..... . ... ... . . 129 

- Memoriais .. ....... . _ . . . . . . . . . 37 

- Moções .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . 

- Indicações ...... ... . .. _ . .. .. . . 

- Requerimentos .. ... .......... . 

37 

31 

201 
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G . 1 .2 - ASSESSORIA 

a) GABINETE DO DIRETOR E SEÇÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

Ofícios recebidos .. .. . . ........ . . 14 

Ofícios expedidos .... . ..... ... . . 

Diversos recebidos . ...... .... . . . 

Fichas elaboradas . . . .... ....... . 

Controle de protocolo interno 

Controle de protocolo externo 

95 

24 

4.924 

1. 374 

948 

Xerox - Cópias . ............... 128 .643 

Requisição e distribuição de Diários 20 .300 

Mecanografia 

dos trabalhos originários .. 

dos pareceres . .. . .. .... . 

Entrada de Projetos . . .. .. .. ... . . 

Pareceres elaborados . ... .. . . . . . . 

200 

1 . 170 

1.388 

1 . 170 

b) SUBSECRETARIA TÉCNICA E JURíDICA 

Ofícios recebidos ... .. . .. . . . . .. . . 19 

Ofícios expedidos 

Estudos realizados 

Acompanhamento de Proposições .. 

Solicitações de Legislação . .... ... . 

9 

501 

960 

1 .845 

Obs.: Solicitações de Legislação abrange : 

Leis, Decretos, Projetos, Parecer es, etc . 

c) SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO 

Ofícios recebidos 

Ofícios expedidos .... .. ......... . 

Subsídios à confecção do Guia de En-
tidades Registradas . . .. .. .... . 

Revisão do cadastro de entidades 
registradas no CNSS ... . ... .. . 

45 

62 

Edição 1977, dos livros contendo a 
relação das entidades de todos os 
Estados, Territórios e Distrito Fe-
deral ....... . . .... . .. ...... . 

Recebimento, conferência, codüica
ção e revisão de 65 boletins de 
subvenções sociais do Orçamento 
da União para 1978 . .... .... . 

Recebimento , conferência e numera
ção de 130 listas de subvenções 
sociais do Orçamento do Distrito 
Federal para 1978 . .......... . 

Recebimento, conferência e numera
ção de 403 emendas à Proposta 
Orçamentária para 1978. (União) 

Recebimento, conferência e numera
ção de 9 emendas ao Orçamento 
Plurianual de Investimentos para 
o triênio 1978/ 1980 ......... . 

Trabalhos, pesquisas e consultas di-
versas: 64 . ... ...... . . .... . . . 

Subsídios para 9 Pareceres do Orça
mento do Distrito Federal ..... 

Subsídios para 9 Pareceres do Orça
mento Plurianual de Investimen
tos para o triênio 1978/ 1980 (Dis-
trito Federal) ....... . .... . .. . 

Subsídios para 18 Pareceres do Orça
mento da União para o exercício 
financeiro de 1978 .. .. .. .... . 

Subsídios para 18 Pareceres do 
Orçamento Plurianual de Investi
mentos para o exercício de 
1978/ 1980. (União) . . . . . ..... . 

Trabal ho sobre evolução e composi
ção do Orçamento da União -
1972/ 1978, a preços correntes e 
preços constantes .. ..... .. . . . 

Trabalho sobre evolução e compo
sição dos Orçamentos do Distrito 
Federal - 1972/ 1978, a preços 
correntes e preços constantes .. 
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Elaboração de normas e instruções e 
votação da Proposta Orçamentá
ria da União para o Exercício Fi-
nanceiro de 1978 . . .. ..... . .. . 

Redação final do Orçamento da União 
para o Exercício Financeiro de 
1978 ... .. . .... . ............ . 

Redação final do Orçamento Pluria
nual de Investimentos para o triê-
nio 1978/ 1980 (União) . ... .. . . 

Redação final do Orçamento do Dis
trito Federal para o Exercício Fi-
nanceiro para 1978 ......... . . 

Redação final do Orçamento Pluria
nual de Investimentos do Distrito 
Federal, para o triênio 1978/ 1980 

d) RESUMO 

Ofícios recebidos . .... . ......... . 

Ofícios expedidos .... . . .... ... . . 

Di versos recebidos .. .. ... .. .. .. . 

Tra balhos originários ........... . 

Pareceres elaborados ... ...... ... . 

78 

166 

1.787 

1.871 

1.170 

Registros e solicitações diversas .. . 131. 474 
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G . 1. 3 - SECRETARIA DE DIVULGAÇAO E DE RELAÇOES PÚBLICAS 

a) EXPOSIÇAO 

Pelo Regulamento Administrativo do Sena
do Federal (Resolução n9 58/ 72), compete à 
Secretaria de Divulgação e de Relações Públi
cas, sob a orientação da Comissão Diretora, 
planejar, supervisionar, controlar e dirigir a 
fo rmul ação e execução de programas concer
nentes à política de divulgação , informando 
e esclarecendo a opinião pública sobre as 
atividades do Senado Federal. 

Apesar das deficiências naturais de um 
serviço que ainda se encontra em fase de es
truturação e implantação, essa tarefa fo i rela
tivamente levada a bom termo. O Senado, 
como o mais alto foro de debates dos proble
mas nacionais, continua presente ao noticiáriQ 
de todos os órgãos de comunicação do País. 

Isto se deve, entre outras r azões, ao aper
feiço amen to de uma política de divulgação , 
que, aprofun dando o relacionamento com os 
jornalistas credenciados no Congresso, visa 
complementar, através dos "press-releases" e 
da facilidade de acesso às fontes de informa
ção da Casa, a atividade desses profissionais 
na busca diária do noticiário. É a fo rma mais 
democrática de divulgação, sobretudo em um 
Poder aberto e representativo do povo bra
sileiro. 

Todavia, o Senado não é somente o mais 
alto foro de debates do País. É, também, uma 
Casa legislativa. E o pr incipal trabalho , dentro 
dessa atribu ição constitucional, ocorre nas 
Comissões Técnicas . Poucos são os jornais que 
dão cobertura in stitucional a esses órgãos, ali 
mantendo um de seus representantes. 

Por isso, a ação da Se.cretaria de Divulga
ção e de Relações P úblicas nessa área deve 

ser mais intensa, a fim de suprir, com os 
"press-releases", as deficiências dos jornais. 
A SDIRP, embora sem descuidar do setor , 
não tem podido dar a cobertura desejável às 
Comissões, por falta de pessoal especializado, 
isto é, jornalistas profissionais. Impõe-se, as
sim, num futuro estudo das necessidade de 
pessoal desta Secretaria, que se considere a 
formação de uma equipe para a cobertura das 
comissões técnicas. 

No campo das Relações Públicas, o trabalho 
mais intenso se desenvolveu no setor da re
cepção, já que esta Diretoria continua carente 
de instalações e pessoal para a promoção de 
outra atividade de RP. 

De qualquer modo, são bem expressivos os 
números apurados durante o ano: cerca de 
39. 700 turistas ou autoridades, nacionais e 
estrangeiros, fo ram recepcionados na Casa, 
aqui recebendo o melhor tratamento e os es
clarecimentos a respeito da instituição e de 
seu funcion amento. 

Ao concl uirmos estas palavras, que servem 
de preâmbul o ao encaminhamento dos rela
tórios das Subsecretarias que integram a Se
cretaria de Divulgação e de Relações Públicas, 
não poderíamos deixar de insistir num anseio 
antigo da SDIRP, que poderá significar a ra
cionalização de todas as suas competências 
regulamentares: a integração fí sica de seus 
serviços, em dependências do edifício do 
Congresso próximas dos locais onde seus fun
cionários exercem sua ação, isto é, o plenário, 
as comissões, os gabinetes dos Senadores e 
dos dirigentes da Casa. Hoje, os serviços desta 
Secretaria estão dispersos pelo prédio e longe 
das fontes de informação, sobretudo a Subse
cretaria de Divulgação, o que torna difícil 
uma coordenação r acional do nosso trabalho. 
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b) SEÇÃO DE ADMIWSTRAÇÃO 

1 . INFORMATICA - coleta e pesquisa dados que, tratados estatisticamente, são convertidos 
em informações que visam a assessorar a estratégia de divulgação do Se
nado Federal. 

"A" - PENETRAÇÃO DA OLVULGAÇÃO DO SENADO FEDERAL NA IMPRENSA 

MATÉRIAS DISTRIBUIDAS APROVEIT AMENTO 
Região NC? matérias Págs. de jornal Porcentagem NC? matérias Págs_ de jornal 

RJ/ SP 

BRAS1LIA 

INTERIOR 

1. 912 112,13 

2 . 190 42,63 

32.64% 624 36,60 

53.63 % 1.025 60,13 

80.00% 1. 752 34,09 

"B" - TIPO DE NOTICIARIO SOBRE O SENADO FEDERAL E SENADORES PUBLICADO 
PELA IMPRENSA 

Região Politico Sócio-Econômico Tecnológico Homenagem Diversos 

RJ/ SP 65.80% 22.20% 0 . 13% 1.97% 9.94% 

BRAS1LIA 61.42% 24.26% 0 .58% 9.44% 4.25% 

Observações: a) RJ/ SP - "Grande Imprensa" - foram pesquisadas l. 337 edi ções dos jornais "O Globo", 
"Jornal do Brasil", "Folha de S. Paulo" e "O Estado de S. Paulo". 

b) BRAS1LIA - Imprensa local - foram pesquisadas 901 edi ções dos jornais "Corre io Brazi
Iiense", "Jornal de Brasília" e "Diário de Brasilia". 

c) INTERIOR - represen ta 1 .230 jornais de todo o País aos quais a SDlRP envIa bissemanal
mente o bole tim " Informativo de Brasília". O percentual de aproveitamento do ma ter;al 
(80% ) foi estimado através de amos tragem em cerca de 10% desses jamais que no~ são 
enviados. 

d) PÁGINAS DE JO RNAL - o cálculo foi feito tomando-se por base uma página de jornal 
tipo "O Globo". 

e) APROVEITAMENTO - mostra O ma terial elaborado pela SDlRP utilizado na Imprensa, in
dependentemente do trabalho dos jornalistas profissionais integrantes da Bancada de Imprensa. 

2. MECANOGRAFIA 4. REPROGRAF1A 

Atividade realizada Laudas Atividade Matrizes 

"A Voz do Brasil" 1 . 264 Fotocópias 

"Press-Releases"':' 3.284 Duplicação 3.196 

"Entrevistas Especiais" * . .. .. . . 304 Gravação .... .... .. . 150 

"Boletins p/ Rádio e TV"* 1.048 TOTAL ... . . ...... . 

"Informativo de Brasilia" * 1 .364 
5 . EXPEDIÇÃO 

Outros Serviços ... . ...... .. . . 276 
Atividade 

TOTAL .... . . . ....... . .. .. . . 7 .540 
(*) datilografadas em "stencil" 

"Informativo de Brasília" 

3 . COMUNICAÇÃO "Press-Releases" 

Atividade Mensagem Palavras Entrevistas especiais ..... . . ... . 

TELEX: transmissão 1.789 1.534 .800 Boletins p/ Rádio e TV . .. ... . . . . 

TELEX: recepção .. . . 38 "A Voz do Brasil" ... .. ... ... . . 

TELETIPO: recepção . 48.984 9 . 796 .000 TOTAL 
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Cópias 

234 . 704 

1. 086 . 230 

1. 320.934 

Exemplares 
Expedidos 

89.790 

44.125 

5.145 

5.080 

2.370 

146.510 



c) SUBSECRETARIA DE DIVULGAÇÃO 

No correr do ano de 1977, o Senado Federal 
continuou ocupando lugar de destaque na 
imprensa brasileira. O trabalho desenvolvido 
pela Subsecretaria de Divulgação resultou, 
portanto, profícuo. 

Em reportagem sobre o que chama de "re
leasomania", destacando a inocuidade da quase 
totalidade dos "releases" de órgãos públicos e 
privados, reportagem do Jornal do Brasi l res
salva o serviço de imprensa do Senado Fe
deral. Assinala que ele atua "com eficiência, 
liberando todas as tardes os seus "releases" 
mimeografados, com os resultados dos traba
lhos do dia, permitindo ao jornalista dispor 
de um material de consulta que não é dirigido 
e onde nenhum parlamentar é chamado de 
ilustre, eficiente, brilhante ou dinâmico". 

Esse é, sem dúvida, o segredo de nosso 
êxito. O material distribuído pela Subsecreta
ria de Divulgação é elaborado segundo os pa
drões do jornalismo moderno, podendo ser 
aproveitado, na íntegra, por qualquer órgão 
de imprensa. 

Daí a elevada porcentagem do número de 
matérias aproveitadas pelos jornais de Brasí
lia, Rio de Janeiro e São Paulo, como se pode 
constatar do quadro anexo. 

Pesquisa realizada em 1.337 edições dos 
quatro maiores jornais do Rio de Janeiro e 
São Paulo (O Globo, Jornal do Brasi l, Fol ha 
de São Paulo e O Estado de S. Paulo) foi cons
tatado um aproveitamento de 32,64% do 
material por nós elaborado. Na imprensa da 
Capital (Correio Brazi l iense, Jornal de Brasí
lia e Diário de Brasília), a porcentagem subiu 
para 53,63% . 

A imprensa do interior, abastecida por esta 
Su bsecretaria através de um Boletim bis se-

I. Seção de Redação 

Atividade Real izada Programas Notícias 

"A Voz do Brasil" (VB) 158 2.054 

Entrevistas Especiais (VB) 78 147 

TOTAL 236 2.201 

manal, revelou, igualmente, alto índice de 
aproveitamento (quadro anexo). 

De ressaltar que a pesquisa foi feita sobre 
os "releases" por nós elaborados. Não está 
computado o trabalho dos jornalistas creden
ciados, de alto nível e de número cada vez 
maior, com os quais esta Subsecretaria man
tém o melhor relacionamento. 

o programa "A Voz do Brasil", no qual 
o Senado mantém apenas 10 minutos diários, 
é, por igual, um poderoso instrumento de 
divulgação das atividades parlamentares, pois 
cobre todo o território nacional, através da 
cadeia nacional de rádio . Mais de duas mil 
notícias e 147 entrevistas foram irradiadas. 

Há, no entanto , deficiências, nas quais vol
tamos a insistir. O elemento humano de que 
a Subsecretaria de Divulgação dispõe é es
casso, dada a dinamização dos trabalhos par
lamentares no Senado Federal. São poucos os 
jornalistas para uma cobertura total, inclusive 
das Comissões Técnicas, que, além dos tra
balhos normais, ouvem, semanalmente, altas 
personalidades, sobre assuntos de sua especia
lidade. 

É de se notar que o trabalho da Subsecre
taria de Divulgação é elaborado sob a pressão 
do tempo, pois, para que a notícia seja apro
veitada, não pode perder a oportunidade, isto 
é, envelhecer. E os acontecimentos jornalísti
cos padecem de envelhecimento, mais que 
precoce, quase instantâneo. 

Ademais, a escassez de elemento humano 
impede a abertura de maior campo para a 
expansão de sua atividade, sem dúvida um 
poderoso instrumento na luta do Poder Legis
lativo por uma maior afirmação. 

Laudas Exemplares Tempo 

1.264 2.370 26h 05' 17" 

304 5.145 13h 05' 00" 

1.568 7.515 39h 10' 17" 
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11 . Seção de Imprensa, Rádio, Televisão e Cinema 

Atividade Real izada Edições Notícias Laudas Exemplares Tempo 

"Press-Releases" 1 .765 1 .765 3.284 44 . 125 

Boletim p/ Rádio e TV 254 2.794 1 .048 5.080 21h 50' 00" 

" Informativo de Brasília" 73 2.190 1 .364 89.790 

"Informativo Interno" 71 71 59' 10" 

TOTAL 2 . 163 6.850 5.696 138 .995 22h 49' 10" 

d) SUBSECRETARIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 

1 - A presentação 

A Subsecretaria de Relações Públicas do 
Senado Federal, apesar das limitações de ins
talações e pessoal, pode apresentar um ex
pressivo balanço de suas atividades em 1977, 
mercê, principalmente, da dedicação de seus 
funcionário s que, muitas vezes ignorando ho
rário, deram o melhor de si para o sucesso 
das missões confiadas. 

Contou-se com o inestimável apoio e o es
tímulo do Presidente do Senado, que muito 
contribuiu para o êxito dos trabalhos e a aber
tura de novas perspectivas, tendo em vista 
próximos eventos. 

2 - Introdução 

O trabalho da Subsecretaria de Relações 
Públicas dimensionou-se em duas etapas: 

A primeira, de caráter primordial e es
sencial , visou, dentro das técnicas de Relações 
Públicas, o atendimento ao público interno do 
Senado Federal. 

Neste sentido, foi desenvolvido um pro
jeto de acompanhamento dos principais even
tos em que os servidores da Casa participas
sem como público-alvo. 

Deste acompanhamento, desencadearam
se algumas comemorações, como por exemplo 
"O Dia da Telefonista", "Dia da Secretá
ria" . .. , além da atenção dada aos aniversa
rian tes (Senadores e seus familiares e funcio
nários). 

A segunda etapa é a traçada pelo art. 
40/ 42 da Resolução n9 58, de 1972, que é a 
de coordenar, orientar, controlar e dirigir as 
atividades relacionadas com os processos de 
co municação externa do Senado Federal, e que 
são as obrigações a serem desenvolvidas pelas 
Seções de Pesquisa e Planejamento e Recepção 

e Contato subordinadas à Subsecretaria de 
Relações Públicas. 

3 - Pesquisa e Planejamento 

Pode-se sintetizar em 5 itens principais o 
trabalho de Pesquisa e Planejamento: 

3 . 1 - Folheto "O SENADO" 

Fez-se pesquisas de dados históricos e 
atuais, que pudessem ser incluídos na compo
sição do folh eto intitulado "O SENADO". 

Este folheto tem por objetivo divulgar os 
trabalhos do Senado Federal em linguagem 
própria para os visitantes (atualmente esta
mos na fase de impressão da versão em inglês) 
e atendeu a inúmeros pedidos de turistas, de
sejosos de se inteirarem sobre o funcionamen
to e atribuições do Poder Legislativo. 

3 .2 - Processamento de Dados 

Fez-se um levantamento dos fichários 
existentes na Subsecretaria e que continham 
os nomes das autoridades e demais itens que 
poderiam ser de interesse do serviço. Estes fi
chários, no entanto, encontravam-se desatuali
zados e sem utilidade prática. 

Partiu-se, então, para pesquisas e estudos 
com analistas do PRODASEN do que seria 
ideal para o serviço, sendo levado ao compu
tador , através de códigos de interesse da Sub
secretaria, todo um sistema de cadastramento 
dos públicos-alvo. 

A fim de manter sempre em dia as infor
mações, há um serviço permanente de atuali
zação de dados. 

Eliminou-se, assim, uma série de arquivos 
paralelos, ficando em uso somente a listagem 
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do computador, que pode ser recuperada em 
pouco tempo. 

Para a expedição de convites e correspon
dência em geral, utiliza-se etiquetas gomadas 
individualizadas. 

3.3 - Exposições 

Ao ensejo do 59 aniversário do PRODA
SEN, a Subsecretaria, de comum acordo com 
aquele órgão, e atendendo à solicitação de seu 
Dire tor, tomou parte nas comemorações, que 
culminaram com uma exposição montada no 
Salão Negro, e com a edição de um folheto 
ilustrado intitulado "O PRODASEN". 

A Subsecretaria patrocinou ainda a expo
sição de pintura da artista Wilma Lacerda, pri
meira de uma série de manifestações que se 
pretende levar avante, fazendo com que o Se
nado Federal seja, também, um pólo irradia
dor da cultura brasileira. 

3 . 4 - Sessões Solenes 

Este ano estiveram em visita ao Congres
so Nacional quatro Chefes de Estado, inclusive 
durante o recesso de julho. 

Foram recebidos os Presidentes do Uru
guai, Bolívia, Senegal e Venezuela. 

, Implantou-se um novo fluxograma para as 
Sessões, tendo êxito o trabalho, avaliado que 
foi ,' não só pelas manifestações positivas das 
autoridades convidadas, como, também, dos 
Senhores Congressistas, como ficou evidencia
do no convite feito à Subsecretaria, pelo Pre
sidente da Fundação Milton Campos, para que 
se organizasse a Sessão Solene de abertura do 
Simpósio "Democracia e Política Social", -
realizado no plenário da Câmara dos Depu
tados - e que contou com a presença do Ex
celentíssimo Senhor Presidente da República. 

3 .5 - Padronização Administrativa 

Com a finalidade de simplificar e racio
nalizar as medidas administrativas para as Ses
sões Solenes, foi estabelecido um convite-pa
drão da Presidência (modelo anexo) e um cro
quis-padrão de ornamentação. 

Está se adquirindo um quadro magnetiza
do com simbologia imantada, onde se pode fa
zer . diversos tipos de estatísticas, organogra
ma" fluxograma, marcação de lugar em ple
nário etc., com objetividade e clareza, onde se 
teu! a visão total do pretendido. 

4 - Recepção e Contato 

Organiza-se a parte de recepção e cerimô
nias do Senado Federal e Sessões Solenes do 
Congresso Nacional. 

Um pequeno número de funcionários nor
malmente atende ao fluxo do movimento diá
rio de visitantes, inclusive aos sábados, domin
gos e feriados. 

4. 1 Recepcionistas 

Dentre as inovações instituidas pela Su1:r 
secretaria, vale salientar a criação de um cor
po de recepcionistas que atua durante a reali-
zação das Sessões Solenes do Congresso. . 

Antiga aspiração do serviço foi concreti
zada graças ao apoio do Presidente do Senado, 
autorizando não só a sua formação, como tam
bém aprovando a adoção de um uniforme e 
um distintivo. 

4.2 - A Imagem do Senado 
, 

Na porta principal do Salão Negro está 
colocada uma mesa de recepção, com placa 
indicativa, e onde são distribuídas, aos visi
tantes, as publicações da Subsecretaria e as 
de autoria dos Senhores Senadores. 

4 .3 - Atendimento à Presidência 

Dentre as atividades específicas, foi man
tido também o atendimento às autoridades 
ilustres que visitam o Presidente do Senad6, 

Neste item, vale ressaltar o perfeito rela
cionamento mantido com a Subsecretaria de 
Divulgação, para efeito de veiculação do ocor
rido durante as audiências. 

5 - Considerações Finais 

Todo o esforço empreendido nesta primei
ra fase de reativação da Subsecretaria de Re
lações Públicas, visando .a um melhor conhe
cimento, pelo público interno, de suas atri
buições e trabalho, tem sido compreendiclo 
pela Mesa Diretora, pelos Senhores Senado
res, além de contar com a valiosa colabora
ção da Secretaria-Geral da Mesa, da Diretoria
Geral e demais Diretorias do Senado. 

Vale apontar, no entanto, nesta ocasiãb, 
um ponto que se julga negativo, qual seja, 'o 
das instalações da Subsecretaria. 

Localizada num fundo de corredor, sem o 
mínimo conforto, causando constrangimento I li 
quantos procuram o serviço, nesses incluídos 
desde altas autoridades até o mais modesto 
servidor. ' 

Finalmente, implantado o serviço, conscieh-
... _ti~ado o çJ)rpo . de . funcionários . d.a . Casa, da 

importância do trabalho, pretende-se partir 
para uma nova etapa, a de enfatizar nossa 
ação com vistas ao público externo. 
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G.1. 4 - CONSULTORiA JURfDICA 

Pareceres publicados . .... .. . .. .. . .... .. . .. . . . .. . . ............ ... .... . . . . .. .. . . . . 100 

Pareceres não publicados . .. ...... ... ...... .. ........ .. . . . .. .. . . .. ... . . .. . .. .. . . .. 5 

Parecer suplementar . .. . .. ... . .. . . .. .. . ..... . . ... . . .... . . . ... . . .. . . .. .. . . ....... 1 

Representação em juízo .... . .. . .... . ...... . . .. . .. ...... ... . .. . .. .. . . . ....... . .. . . 2 

Informações para o Supremo Tribunal Federal .. . ...... . . . . .. . . ... ... ...... . . . . ... . 2 

Outras informações . ... .. ..... . . . . . . . . .. . . .. . . . .......... . . . .. .. ........ .... . .... 2 

Emenda a Projeto de Lei ..... . .. . . . . ... ....... .. . . .... ..... .... . ...... ... ....... 1 

Relatório à Presidência .... . ..... ..... . . . . .. .. . ... ... .. .... .... . ..... . .... .. .. .. . 1 

Relatório à Direção Geral .. . .. . . . .. . ........ . .. ....... . .. ..... . .. . . .. .... . . . ..... 1 

Contratos .. . ...... .. . . .. . ... .. ... . .. . . .. . . .. ... . . .. .. . . .......... . . . .. . . .. ..... 8 

Consultas respondidas .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Outros trabalhos para Senadores .. . .. . .. . . ... ......... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
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G.2 - ORGAOS SUPERVISIONADOS 

G. 2. 1 - CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO SENADO FEDERAL (pRODASEN) 

Para o PRODASEN, o ano de 1977 foi de 
consolidação das reformas introduzidas em 
sua estrutura e organização, decorrentes da 
aprovação de novo Regulamento, através do 
Ato n\> 19, de 1976, da Comissão Diretora. 

Deu-se continuidade à política de integra
ção entre o PRODASEN e Senado, definida 
anteriormente e reafirmada pela Comissão Di
retora eleita em fevereiro, sob a Presidência 
do Senador Petrônio Portella, em cuja gestão, 
anterior, fora implantado o PRODASEN. Es
ta política tornou-se imprescindível à reali
zação dos objetivos definidos pela Comissão 
Diretora para o PRODASEN, na medida em 
que 1977 foi o ano da efetiva implantação do 
SAl - Sistema Administrativo Integrado, cujo 
impacto na Administração da Casa, pela ra
cionalização e dinamização dos serviços, logo 
se fez sentir, devido a integral cooperação re
cebida dos órgãos da Secretaria Administra
tiva, integrados no espírito de modernização 
que o sistema propugna. 

Foi implantado também um sistema de con
trole automático do protocolo administrativo 
para o Senado e desenvolvido um Sistema de 
Contabilidade de Custos para os Serviços do 
PRODASEN. 

A implantação da Coordenação de Infor
mática (CO!) foi uma etapa importante, e ain
da não totalmente concluída, deste processo 
de aproximação com o Senado e de real co
nhecimento, pelo PRODASEN, das necessida
des de informação do Legislativo. 

Na área de informática, voltada para a ati
vidade-fim do Legislativo, foram introduzi
das transações para atualização, por terminal, 
dos bancos de dados de legislação, o que veio 
a agilizar bastante o processo de atualização 
dos mesmos. Neste aspecto cabe ressaltar a 
contribuição da Secretaria de Informação, 
que opera o Sistema de entrada remota de 
dados. 

Todas estas contribuições ao funcionamen
to das tarefas administrativas e de suporte 

ao processo legislativo, bem como aquelas de
finidas como prioritárias para o mandato da 
atual Comissão Diretora foram consubstancia
das no Plano de Trabalho 1977/ 1978, aprova
do pelo Conselho de Supervisão, ao mesmo 
tempo em que, na Assessoria da Diretoria 
Executiva do PRODASEN ficava definida a 
função de planejamento e controle como uma 
atividade permanente, que permitirá uma 
programação de atividade a médio e longo 
prazos. 

Em termos da política de pessoal, foi im
plantado o Plano de Classificação de Empre
gos, aprovado pelo Conselho de Supervisão no 
término do exercício anterior, e que melho
rou a posição do Órgão num mercado de tra
balho extremamente competitivo como é o do 
Distrito Federal na área de processamento 
de dados. Tal medida, aliada a uma sistemá
tica de avaliação de desempenho, também 
implantada durante 1977, veio a reduzir a 
níveis toleráveis a substituição de pessoal téc
nico. 

Ainda dentro desta área de recursos huma
nos foi estabelecida uma política de desenvol
vimento de pessoal, principalmente técnico, 
que se refletiu na assinatura, pelo Excelen
tíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
de um convênio com a Universidade de Bra
sília para a realização, com início já em 1977, 
de um curso de Análise de Sistemas a nível 
de pós-graduação para pessoal do PRODASEN, 
procurando-se assim fazer frente à formação 
teórica deficiente do analista encontrado no 
mercado de trabalho local. 

Na área de usuários externos novos convê
nios, assinados dentro das diretrizes defini
das pela Presidência do Senado e uma nova 
sistemática de atendimento aos usuãrios, cen
trada na CO! e provida de melhores instru
mentos de efetivo controle da execução dos 
convênios, marcaram a atuação do PRODASEN 
no ano de 1977. 
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Mil novecentos e setenta e sete foi o ano do 
PRODASEN, que transcorreu em outubro, co
memorado através de exposição realizada no 
Salão Negro do Congresso Nacional onde se 
procurou mostrar os objetivos e as realiza
ções do Centro neste último qüinqüênio. Nes
ta oportunidade foi inaugurada uma facilida
de de manutenção remota do computador a 
qu al permite a equipamentos instalados nos 
Estados Unidos detectarem, via satélite, de
feitos de "hardware" do equipamento do 
PRODASEN. Tal facilidade é a primeira do 
mundo fora dos Estados Unidos e Canadá. 

Novos equipamentos foram. também con~ 
tratados para entrega em 1978 e 1979, entre 
eles a expansão da memória Central para 2 
Mbytes (um aumento de 100% ) e a contra
tação de um Subsistema de impressão de al
ta velocidade (13.000 linhas por minuto) que 
funciona através de tecnologia do raio laser. 

Todas estas atividades e melhoramentos fi
zeram com. que o PRODASEN se preparasse 
para atingir os objetivos que lhe foram tra
çados pela Comissão Diretora, na atual ges
tão. 

G . 2 .2 - CENTRO GRAFICO 

O relatório das atividades do CEGRAF no 
ano corrente retrata, em síntese, a função bá
sica de produção gráfica e suas característi
cas técnicas, produtivas e operacionais em. 
seu contexto abrangente. 

. Como previsto, efetuou-se toda programa
ção de infra-estrutura para o corrente ano, 
desde o aumento da área física até a incor
poração de novos equipamentos, com os quais 
{oram desativados outros de características su
peradas, além do desempenho crescente do~ 
trabalhos gráficos . . 

Na área física, concluiu-se as instalações 
.da Gráfica UI, onde se alojam as . Seções de 
Aca'bamento e Expedição, cujaapr.opriação 
ambiental comprovou ·ser efetivamente ade
quada para as necessidades operacionais da
queles importantes setores de produção. São 
aproximadamente dois mil metros quadrados 
de obras civis em condições altamente espe
cializadas, cujo investimento compensou tan
to pela utilidade, como pela valorização do ati
vo imobilizado. 

Alérri das obras já mencionadas, foram exe
cutadas outras de menor porte tanto na ~ea 
industrial, como na administrativa, visando a 
éonservação das instalações prediais, tais co
mo pinturas, impermeabilizações e pequenas 
reformas . internas. . 

"Na área externa do CEGRAF foi construí
da a entrada principal, com portão, eletrônico 
e guarita de vigilância e fiscalização para en
trada e saída de pessoas e veículos, com aces
so a pistas de rolamento pavimentadas, num 

total de 1. 650 m2 , Concluídos, também, os 
serviços de urbanização e ajardinamento com 
área verde de 50 .000 m2, dotada de sistema 
de irrigação. 

Os equipamentos incorporados aos meios 
de produção (máquinas impressoras offset e 
processadoras de fotomecânica) geraram maior 
capacidade de impressão, haj a vista a atuali
zação e modernização das características de 
operação desses equipamentos, o que dispen
sou a utilização de outros já obsoletos (rotati
va tipográfica e estereotipia), ultrapassados 
p~~ a capacidade de trabalho e processos de 
funcionamento que tornaram inviável sua ma
nutenção no GEGRAF tanto sob o aspecto eco
li0mico, como sob o aspecto produtivo. 

No que tange a trabalhos gráficos foram 
executados os de trâmite normal e rotineiro 
- jornais, avulsos, impressos diversos - de 
apoio legislativo, e todos os outros de nature
za similar - obras, impressos a cores etc, 

DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE 
DESENVOLVIDA 

1) Total de linhas compostas: 14 .198.088 
2) Total de linhas revisadas: 28 .972 .012 
3) Total de impressão: 53.752 .050 

Além dos dados acima estampados, que 
conshtuem um indicador seguro da ativida
de desenvolvida no CEGRAF, foram inicia
dos os entendimentos com o Centro de In
formática e Processamento de Dados -
PRODASEN - no sentido de estender ao 
CEGRAF, além do controle de estoque e con
fecção de folha de pagamento do pessoal os 
serviços de: ' 

. 1 . controle de cUstos de produção 
2 . controle de tramitação da obra 
3. composição 
O primeiro e o segundo já em fase adian

tada de estudos, e o terceiro em fase preli
minar de desenvolvimento, com estreita cu
laboração do PRODASEN, no sentido de ra
cionalizar e ampliar a entrada de dados nu 
CEGRAF' com vistas à realização dos tra
balhos gráficos inerentes aos Diários do Se
nado Federal, Câmara dos Deputados e Con
gresso Nacional. . 

Trata-se de iniciativa pioneira nesse sen
tido, visto que será aproveitada a mesma 
composição para outros trabalhos, cujas ma
térias carregam o mesmo conte.údo daquela 
contida nos jornais e que freqüentemente são 
solicitados para a confecção de separatas, no
tadamente discursos parlamentares. 

O aspecto mais importante a merecer des
taque é o que permitirá a recuperação de da
dos - matéria composta - através de um 
sistema eletrônico de processamento de da
dos com ativação prevista para o ano de 1979. 
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G.3 - óRGÃO ESPECIAL 

REPRESENTAÇÃO DO SENADO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO 

1. 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 . ......... . 

Declarações e certidões fornecidas .. . 

Despesas explicitamente autorizadas por 
Brasília .... .. . .. . ....... . .. . .. . . 

237 

298 

59 
384 

92 
21 

Documentos despachados .. . _ . . . . . . .. 270 

Ofícios expedidos . ...... .. . . . .... .. 89 
Aprovação de orçamentos ... . ...... . 

Pu blicações oficiais pesquisadas e ano-
tadas ....... . .. ... ....... .. .... . 162 

Supervisão de obras de conservação, re
paro e adaptação de bens móveis e 
imóveis 

Supervisão da venda, em leilão público, 
de 11 carros de propriedade do Sena
do Federal 

2 . Seção de Administração 

Telex expedidos ................. .. 72 
Telex recebidos ................. .. . 31 

Reprodução mecânica de documentos 587 

Setor de Pessoal 

a) ativo: 
documentos encaminhados a Brasí-

lia ....... .. ...... ... . . . . . . . .. 160 

documentos entregues aos interessa-
dos . . ... .. . .. . . ....... . . ..... 141 

requerimentos . .. . .. . . .... . . .... 45 

mapas horas extras encaminhados à 
Subsecretaria Financeira ....... 24 

mapas freqüência encaminhados à 
Subsecretaria de Pessoal 

freqüência dos funcionários requisi-
tados ...... ... .. . ... .... .... . 

fichas financeiras anotadas ...... . 

declarações de rendimentos entre-
gues ....... . .. ...... ........ . 

comprovantes Imposto de Renda 
enviados à Subsecretaria Finan-
ceira ...... . ..... . ..... .... . . 

atualizações de endereços ....... . 

informações diversas 

b) inativo: 

documentos encaminhados a Brasí-

24 

9 

109 

157 

114 

18 

36 

lia . . . ......... . . ..... ... .. .. . 81 

documentos entregues aos interes-
sados .. . . . ........ .. ......... 30 

requerimentos ... . . . .. ..... . . ... 26 

fichas financeiras anotadas ....... 121 

declarações de rendimentos entregues 120 

declarações do IPC entregues . ... 60 
declarações de isenção Imposto de 

Renda entregues ... . . .. .. .. ... 50 
comprovantes Imposto de Renda 

enviados à Subsecretaria Finan-
ceira . .. . ... . . . ... . .... . ..... 111 

pagamento de auxílio-funeral ..... 6 
processos de pensão especial .. ... 2 

acompanhamento de processos de 
pensionistas ...... . .......... . 2 

informações diversas .. . .......... 109 

Setor de Patrimônio e Almoxarifado 

a) Patrimônio: 

Conferência anual e atualização do 
tombamento pedidos de baixa de 
material inservível . . ........ . . 19 
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plaquetas devolvidas à Subsecretaria 
de Patrimônio . .... ... . .... . .. 28 

fichas de controle de tombamento 
devolvidas à Subsecretaria de Pa-
trimônio ........ . ............ 28 

móveis e peças enviados a Brasília 27 
contratos de manutenção ..... . ... 4 
automóveis vendidos em leilão pú-

blico .................. .. .... 11 

obras de conservação, reparo e adap-
tação de bens móveis e imóveis 3 

b) Almoxarifado: 
demonstrativos físico-financeiros 

enviados a Brasilia ...... .. . ... 12 
mapas de análise de estoque para 

reposição ......... .. . .. . . . . . .. 12 
pesquisas de preços .... .. . . . .... 13 
ordens de aquisição ... ......... 24 
requisição de material à Subsecre-

taria de Patrimônio .. .. .... .. . 5 

fornecimento de material 
Diretoria da Representação .. .. 21 
Serviços Internos ............. . 48 
Serviço de Divulgação .. . . ..... 14 
Portaria . . ... ........ . ... .. ... 37 

Garagem ..... . . . . ..... ....... 45 

Setor Gráfico . .......... ...... 8 
fichas de controle de material . .. 138 
lançamentos de entradas .... . ... . 114 

lançamentos de saídas ... . . . . . . . . . 893 

Controle de gastos com veículos 

verificação de propostas de serviços e 
fornecimento de peças ...... ...... 32 

pastas para arquivamento autorizações 
e serviços ....... . . . . ..... ....... 22 

anotações gastos .. . . . . . ........... . . 394 

Setor Financeiro 

Atividades até o pagamento n<? 22/77 
Resumo: 
- Pagamentos pela Representação 

de encargos próprios . . ...... . . 
- documentos pagos ... . . .. .. . 

- Pagamentos pela Representação de 
encargos próprios através de em-
penhos .. ..... ........ . . . . . . . . 

- documentos pagos .. . . .... . . 

- Pagamento pela Representação de 
encargos de Brasília .. .. ... .. . . 

22 
321 

2 

26 

45 

- Pagamentos por Brasília de encar-
gos da Representação ..... .... 41 

Desdobramento: 
Receita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Despesa ........ . . ...... ... . . . 357 
Prestação de contas ..... .. . .... 27 
Contas discriminadas . . . . . . . . . . . 22 
Recolhimento a Brasília . . . .. . . . 2 
Espelhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Recibos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Cheques recebidos de Brasília .. 61 
Cheques emitidos pela Represen-

tação .. .. . ... .. .......... .. 347 

Extratos de conta bancária ... . . . 48 
Documentos conferidos e processa-

dos .. . .. ........ ..... .. .... 1 .779 

3 . Seção de Secretariado 

Atendimento a Senadores 

Audiências marcadas . ...... ... ... ... 143 
Serviço de telefonia 
Serviços datilográficos 

correspondências (laudas) .... .. . ... 315 
discursos e outros (laudas) ... . .... 108 

Consultas e pesquisas ........ . ... . . . 17 
Diários Oficiais pesquisados para ficha-

mento e encadernação ......... ... 682 

Fichas elaboradas .... . .. ... . .... ... 685 

4. Serviço de Divulgação 

Matérias distribuídas: 

políticas (laudas) ... . ....... .. . 
sócio-econômicas (laudas) ..... . . 
tecnológicas (laudas) . ..... ... . . 
homenagens (laudas) 
diversas . ... .. ........ .... . .. . 

Revisão de noticiário transmitido por 

316 
427 

25 
162 
429 

1 .359 

Brasília (laudas) .... .... . .... .. 1 .766 
Elaboração de matrizes (laudas) ... 1.766 
Duplicação mecânica (laudas) . . . . . . 44 .150 

órgãos da Imprensa atendidos . . . . 25 
Entrevistas distribuídas .... .... .. 105 

Entrevistas gravadas na Representa-
ção (minutos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
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5 . Setor de Assessoria à 
Subsecretaria de Edições Técnicas 

e ao Centro Gráfico do 
Senado Federal * 

a) à Subsecretaria de Edições Técni-
cas: 

divulgação, vendas, cobranças, 
doações e atendimento a pedi
dos de publicações da Subse
cretaria 

- lançamento, em setembro do 
corrente, da publicação "O Po
der Legislativo e a Criação dos 
Cursos Jurídicos" 

divulgação da obra "Discursos 
Parlamentares de A. C. Tava
res Bastos" 

exposição de publicações da 
Subsecretaria no Congresso de 
Procuradores, realizado em se
tembro 

publicações vendidas às livra-
rias .... ... ... . ... .. . . . ... . 

publicações doadas .... . .. . . 
2 .435 
1 .379 

volumes de publicações reme-
tidos a Brasília ..... . ..... . 
correspondência .. . . . . .. ... . 

- volumes de publicações rece-
bidos de Brasília ........ . . . 

- prevista a divulgação de "O 
Jornalismo na Independência 
do Brasil" , obra em elabora
ção, a ser lançada em dezem
bro. 

b) ao Centro Gráfico: 

participação da " P Reunião de 
Imprensas Oficiais" 

editais de concorrência, toma
das de preço e entregas de 
propostas para aquisição de ma
teriais gráficos 
pagamentos a fornecedores .. 
malotes recebidos . . ... . ... . 
volumes de diários . . . .... _ . 

volumes de publicações .... o 

38 

61 

137 

18 
62 

104 
67 

correspondência .. .. o • o •••• • 

malotes remetidos ..... ... o • 

volumes de publicações ... . 

49 

40 
59 

- correspondência . . . . .. . .. . o • 54 

Dados até 30 de novembro 

6 . Seção de Portaria e Segurança (*) 

Guarda e limpeza das dependências 
do Senado 

Correspondência entregue contra pro-
tocolo ......... . ........ .... ... 1 .038 

Serviço de Malotes: 

m:l.lotes recebidos 231 
envelopes o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 . 155 

volumes . .. . . ... .. o • o • • • • • • • 671 
malotes expedidos . .. ... o • • • • • o • 227 

enveLopes . . . ... . .... . . ... . . 1.825 

volumes . .. .. .... . .. . ...... . 

Consertos no sistema interno de co-
municações .... ..... ..... .. o • • • 

7 . Serviço de Transportes * 

Plantão diurno 

desem barq ues 

embarques o •• • o • o o • o o • ••• • o o o o ' . o 

d· lversos .... o • •• • •••• o o • o • • • o • o o • 

Plantão noturno 

desembarques 
embarques 

diversos . .... .. .. ...... . ..... o o •• 

Embarques e desembarques do Exterior 
com desembaraço de bagagem e li
beração de Passaportes 
desembarques ...... . .. . .. o • o o o o o • 

embarques .. . .......... o • • o ••• • • • 

633 

8 

369 
260 

635 

185 
143 
179 

29 
24 

Correspondência distribuída . .. . o • • •• 620 
Processos providenciados .. ... o • o • • • • 207 
Passagens aéreas providenciadas 173 

* Dados até 30 de novembro 
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G.4 - ORGAO SUPERIOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 

G. 4. 1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Reuniões realizadas: 3 (três) 

Ofícios expedidos: 2 (dois) 

Procpssos apreciados: 7 (sete) 

Processos em trâmite: 22 (vinte e dois) 

A composição do Conselho de Administração é a seguinte: 

Presidente: 

Dr. Evandro Mendes Vianna, Diretor-Geral da Secretaria (*) 

Membros: 

Dra. Sarah Abrahão, Secretária-Geral da Mesa 

Dr. Pedro Cavalcanti D' Albuquerque Neto, Diretor da Assessoria 

Dr. Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor da Secretaria Administrativa 

D. Edith Balassini, Diretora da Secretaria Legislativa 

DL Nerione Nunes Cardoso, Diretor da Secretaria de Informação 

Dr. Marcos de Faria, Diretor da Secretaria de Divulgação e de Relações Públicas 

(.) Substituído em 25·8-77 pelo Dr. Aiman Nogueira da Gama. 
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G.5 - ÓRGÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO 

G. 5.1 - DIiRETORrA-GERAL 

a) GABINETE 

Expedientes despachados pelo Di-
retor-Geral .. ..... . . . .. ... . . 

Ofícios expedidos 

Ofícios recebidos 

Cartas expedidas 

Cartas recebidas .. ........ . .. . . . 

Telegramas expedidos 

Telegramas recebidos 

Declarações .. . .. ... . . . . ....... . 

Ofícios de requisição de passagens 

Correspondência expedida: 

Telegramas .. . . . . ... . .. .. . . . . 

8.622 

1.254 

121 

686 

158 

101 

86 

28 

780 

99.367 

b) AUDITOR 

r) Exame e Parecer na Prestação de Con
tas do Senado Federal, enviada ao Tribunal de 
Contas da União e relativa ao ano de 1976; 

lI) Exame de 21 balancetes mensais; 

III) Exame de 6 balancetes trimestrais 
(Senado e Prodasen), com o respectivo Pa-
recer de Auditoria; 

IV) Exame de 6 "Prestação de Contas" 
dos Senhores Diretores com Suprimento de 
Fundos, com Parecer de Auditoria; 

V) Exame e Parecer sobre material sinis
trado, por solicitação da Subsecretaria do 
Patrimônio; 

VI) Supervisão da contagem física do 
material existente no Almoxarifado da Subse
cretaria do Patrimônio; e 

Cartas .. .. ... ... .... ... ... . . . .. 437.514 
VIl) Correção de lançamentos para aper

feiçoamento do Sistema SAl . 
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G. 5. 1. 1 - SECRET ARDA ADMINISTRATIVA 

a) SEÇÃO DE PROTOCOLO ADMiINTSTRATIVO 

Foram protocolizados 7.268 (sete mil du
zentos e sessenta e oito) documentos, assim 
distribuídos por assuntos: 

Admissão ... . . .. ..... ... ... .. . . .. 6 

Mastamento . ... ..... . . ....... . . . 

Aposentadoria .. . .. ..... . . . . . . ... . 

Agradecimento . ...... . .... ...... . 

Assentamento .. . .. ... . . . .. .... .. . 

Assinatura ....... .. ... . .. .. .. .. . . 

Alteração (de contratos, nomes, etc.) 

Apresentação (de funcionários) . . .. . 

Auxílio . .... .. .. .. . . .. . .. . . ... .. . 

Averbações (ficha financeira - Sena-
dores e Funcionários) . . .. .. . .. . 

Balancete .. .. .... .... .. . . ... . . . . 

Certidões 

Credencial ... .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . 

Concorrência .. .. . ....... ..... .. . . 

Correspondência (externa e interna) 

Consignações ........ .... .. .. ... . 

Contratos (de trabalho, etc.) . . . .. .. . 

Contas bancárias .... ..... . . . . .. . . 

Convênio (com órgãos públicos e pri-
vados) . . . . . .. . . . . . . ........ . 

Convite .. . .. ... . ... . . ... . . . .. ... . 

Cursos ........ ... .. ... ..... .... . 

Demissão .. .... ............ ..... . 

Descontos em folha de pagamento .. 

Despesas ...... .... ... .. . ...... . . 

Desligamento de funcionários .. . .. . 

Designações de funcionários ...... . 

Diárias ... . . .... . . . .. .. ......... . 

Dispensa de funcionários (funções) .. 

Disposições (funcionários) .... ... . . . 

360 
32 

9 

322 

28 

35 
20 
6 

122 

3 
27 

52 
4 

56 
4 

48 
2 

13 
13 
21 

13 
4 

23 

76 

91 
7 

12 

68 

Doações . . ... ...... ... . ... . . .. . . . 

Documentos (assuntos diversos) .. . . . 

Elogios a funcionários .... . . .. .... . 

Endereço . .. . .. ...... .. ...... . . . . 

Enquadramento . ... ... . . ........ . 

Empenho ... ..... . .. . . . .. ... . . .. . 

Equipamento .. .... ...... . . . ..... . 

Exame médico . .. . . . . . . ...... . .. . 

Exoneração .... . . ........ . ... ... . 

Falta ao serviço (abonos, etc.) . . .... . 

Férias . . .. . .. .. ... . ........ . . .. . 

Freqüência (funcionários e senadores) 

Funções (designação e dispensa) . . . . 

Gala . .. . . ... ... . . ........ . . . . .. . 

'Gratificação .... . . . ... ..... . ... . . 

Gravação . .. ..... .. ... . . . . .... .. . 

Horário .... ..... ...... ... ...... . 

Horas extras . . . . . . ... . . ... . . .. .. . 

Impressos .. . ... .. .... . . .. . . .... . 

Internações . . . ....... . ........ . . . 

Leis e projetos . .... .. ..... ... . .. . 

Licel!ça de funcionários ... . .. . .. . . 

Livros técnicos (pedidos) .. ........ . 

Lotação de funcionários ... ....... . 

Material (compra, confecção, conserto, 
etc.) ..... .... ... . . .. . . . .. . . . 

Notas fiscais . . . .... . . . . .. .. . .... . 

Obras .... ... ..... . .. ... .. .. .. .. . 
OcorrênCia 

Orçamento . .... .. . . . . . . . .. . . . .. . 

Pagamento . ....... . .... . ....... . 

Passagem (para funcionários e sena-
dores) . . . .... . .. ... ...... . .. . 

Pensão 
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3 
261 

28 

2 

18 

74 
6 

19 
2 

44 
91 

1.896 
64 

4 

73 

7 

14 

58 
35 

8 

1 

86 
61 

80 

248 

14 
65 
45 
33 

818 

47 
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Plantões ... . .. ... . ..... . ...... . . . 

Plantas de construção ..... .... .. . . 

Prestação de contas .... . . .. . . . . . . 

Propostas . .. . . ... .. . . . . . . ... . .. . 

Publicações . .. . . . . . . ......... . . . . 

P ,mição . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 

Recibo .... . . . ... .. ... . ..... . . . . . 

Revista e Jornal (aquisição) . . . .... . 

Relatõrios .................. .. .. . 

Readaptação de funcionários . .. . . . . 

Readmissão . . . . . . . . . . . .. .. ...... . 

Recesso (pedidos de funcionários) .. . 

Residência ... . ....... . .. . . . . . . .. . 

Salário-família . . . . .. . . ... . . .. .. . . 

99 
25 
43 
75 
68 

1 

5 

14 
Z7 

71 

6 

"321 
21 

261 
Sessões extraordinárias (pagamento) . 20 
Setores (criação, preenchimento, etc.) 
S'.l~pe '1são .. . ... .. . . ...... . . .... . 

Telefones e ramais (desligamento e 
instalações) . ..... . ..... . . . . . . 

15 
1 

49 

Tempo de serviço de funcionários 166 
Tomada de preço . . . ... . ... . ... 2 

~Transferência (diversas) ... . . . .. ... 3 

Veí2ulos (ocorrência) . . .. .... . .. . . . 58 
Vendmentos . . . . .. . . . . . ... ... ... . 17 
Verbas. . . . . ..... . . . .... . . .. . . . . . 38 
Viagem (funcionários e senadores) .. 180 
Vi5iL s médicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total de Documentos protocoli-
zados . . . . ... ... . . .. . . . . ..... 7 .268 
Foram ainda encaminhadas: 

Folhas de horas extras . . . . . . . . . . . . . 1 .110 
Folhas de freqüência às sessões extra-

ordinárias ... . ..... . .... .. ... 14 .603 
Faturas e Notas Fiscais .. ..... . ... 421 

TOTAL . . .. .. . . . .. ... ... . . .. 16 .134 

Total Geral de Documentos. enca-
minh:ldos .... . ......... :23. 102 

b) SUBSECRETARIA . DE PESSOAL 

. I . Seção de Administração 

I . I . - Servidores Estatutários: 

. Llnçamentos nos Boletins de Freqüên
cia de Servidores Estatutários 
(lançamentos) ..... .. .. .. .. . . . 

Boletins de Freqüência de Servidores 
Estatutários, confeccionados e re-
feitos (unidades) . ....... ... .. . 

Documentos arquivados (unidades) .. 

Informações sobre férias, recessos e 
lançamentos de plantões e recesso 

Pastas de Assentamentos revistas para 
pagamento de gratificação adicio-
nal ... ... ... . . . .... . ... .. . -' . 

Declarações Funcionais ..... . ..... . 

Propostas da Caixa Econômica Fe-
deral de Brasília informadas .. 

Propostas da CAPEM! informadas . . 

Propostas do MONTEPAR informadas 

Propostas. do IP ASE informadas . . . . 

Lançamentos nas pastas de Assenta-
mentos de Servidores estatutá
rios, de publicações do DCN e 
Boletim de Pessoal . . . . ...... . 

Fichas de Salário-Família, abertas .. 

_Lançamentos nas pastas de Assenta
mentos de fun cionários ·estatutá
rios do aumento de salário-família 

31. 560 

1.600 
5 .358 

2.050 

281 

1.320 

. 780 
30 
20 

365 

465 
365 

625 

I:3' lçment ~ s nas pastas de Assenta
me'1tos de fu ncionários estatutá
rhs, do aumento de vencimento 

Lançamentos nas pastas de Assenta· 
mentos de servidores estatutá
rios, de funções gratificadas .. . . 

'Lançamentos nas pastas de Assenta-
mentos de servidores estatutá
rios, de gratificação "pro labore" 

Retificação de Enquadramento dos 
~ervid ore, ... , . . . ... . .. ... . . . 

!..dicionais encaminhados à Subsecre-
. taria Financeira ., . . . . , ...... . 

Lançamentos de Gratificação Adicio
nal na ficha n9 12 das Pastas de 
AssenLamenlos , . , , ' . . . ... . .. , 

FiChas de Salário-Família alteradas .. 

Processos de tempo de serviço pres
tado a outros órgãos lançados nas 
Pastas de Assentamentos ' . . ... 

Alterações encaminhadas à Subsecre
taria Financeira, referentes aos 
servidores Estatutários .. , . ... . 

Contagem de Tempo de servidores Es
tatutários, nas Pastas de Assenta-
mentos .. ... . ..... .. .. . . .. . ... . . 

Pastas de Assentamentos de servido-
res estatutários refeitas . ... . . . . 

1 .3l!) 

800 

212 

1 

240 

240 

30 

147 

92 

1. 315 
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Pãslas dé Documentos de servidores 
Estatutários refeitas ... ...... . 35 

Boletins de Dados Pessoais dos funcio-
nários (PRODASEN) . . . . . . . . . .. 1.800 

Bclzti"s d 3 Depender!tes -
(PRODASEN) .. . .. . ... .... . .. 933 

1." - Servidores Regidos pela CLT: 

Lançamentos nos Boletins de Fre-
qüência .. ... .......... . .. . . . 17 . 448 

DJcumentos arquivados ..... . . .. .. 2 :500 

Lançamentos de férias na ficha cor-
respondente .. . . .. ... ......... 727 

Informação de férias .. . .. . .... _ . . . 26 

Alterações encaminhadas à Subsecre-
taria Financeira ... . . ... ... __ .. 

Boletim de freqüência confeccionados 
e refeitos .. ..... .. .. .. ... . . . . 

Cadastro feito ..... ..... . . ..... . . . 

Pollstas de Documentos .. . . ... ... .. . 

Pastas 'de Assentamentos .. ........ . 

Lançamen Í':l3 nas Pastas de Assenta-
mentos dos servidores (ficha -
n\l 1), do Registro Funcional .... 

Lançamentos nas Pastas de .: Assenta
mentos dos servidores (ficha 
11\l 2), do Local de TrabalIio ~e:'Na-
tureza das Funções ... .. .. .. . . 

Lançamentos nas Pastas de Assenta- 
mentos dos servidores (ficha 
n\l ;:t ) dos concursos prestados e -
cursos de aperfeiçoamento con-
cluídos . . .. . . . .. ............ . 

Lançamentos nas Pastas de Assenta
mentos dos servidores (ficha -. 
n\> 8), d:ls Comissões, Serviços Es-
peci::lis e Diversos .. . _ .. . .... . 

I . !II - Material Compilado para -fins 
de Encadernação: 

Portarias do Diretor-Geral - dátilo-
grafadas - 1976 (volume) ..... . 

Portarias do Diretor-Geral - publica- 
das - 1975/ 1976 (volume) .. . _ 

Portarias do 1 \l-Secretário - datilo-
grafadas - 1976 (volume) ... . __ _ 

Re.>olnç5es - 1976 (volume) .. . __ 

Portarias do' 1 \l:Secretáfio - publica-
das - 1!J75/76 (vJlume) ... ... _ 

Portarias do Presidente - publicadas 
- 1972/ 1976 (volumes) ....... . 

Erojetosde Resoluções - 1955, 1963" 
1967 e 1976 (volumes) ...... . . _ 

33 

li 050 

01 

50 

20 

1 .500 

10a 

98 

1: 500 

l ' 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

Alterações de horas extras - Sub. 
de Pessoal - 1976 (volumes) .. 

E;; lelil13 de Pessoal n\ls 116 a 127, 
128 a 139, 188 a 199, 200 a 211 , 
176 ' a 187, 200 a 211 (volumes) 

Boletins de Freqüência de servidores 
Estatutários na forma A-Z -
1975 (volumes) . .......... . _ .. 

Recessos - 1965·, 1975 1961 a '1964, 
1972 a 1974 e 1966 a 1971 (volu-
mes) ............... . ....... . 

Férias - 1963, 1964, 1965, 1975, 
1971, 1973, 1968, 1967, 1966, 
1960, 1972, 1970. 1965, 1969 -e 
1963 (volumes) . ... ....... ... . 

Freqüência do Gabinete dã Diretoro 

Geral - servidores estatutários 
- 1973 a 1974 (volume) ..... . 

Frcqüência da Subsecretaria de Ata -
servid~res estatutários - 1973 
a 1976 (volume) . ... ......... . 

Freqüência da Subsecretaria de Ar
quivo - servidores estatutários 
- 1973 a 1976 (volume) _ .. ... 

Freqüência da -Subsecretaria de Rela
ções Públicas - servidores Esta
tutários - 1973 a 1976 (volume) 

Freqüência da Assessoria - servido
res Estatutários - de 1973 a 
1976 (volume) ...... . . . . ... . . . 

Freqüência da Becretaria de Informa
ção - servidores Estatutários -
de 1973 a 1976 (volume) .. . . . . 

Freqüência da Subsecretaria de Aná
lise - servidores Estatutários -
1973 a 1976 (volume) _ ... .. . .. . 

Freqüência da Subsecretaria de Biblio
teca - servidores Estatutários -
1973 a 176 (volume) ... _ ... . _ .. . 

Freqüência da Subsecretaria de Anais 
-- servidores Estatutários -
1973 a 1976 (volume) . ... ... . . . 

Freqüência da Mesa Diretora - servi
dores Estatutários - 1973 a 1976 
(volume) . _ ... ... _ . _ .. _ .. ... . 

Freqüência dá Sübse~retaria de Co
n-iissões - servidores Estatutá
rios - 1973 a '1976 (volume) .. _ . 

Freqüência das Lideranças - servido
res Estatutários 1973, 1974, 1975 
e 1976 . (volumes) . _ ..... _ . .. _ . 

Freqüência da Secretaria Geral da 
Mesa - servidores Estatutários 
- 1973 a 1976 (volume) _'" _ . . 
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7 

5 

5 

15 

I ' 

1 

1 

1 

1 

1 -

1 

1 

1 

1l 
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11. Seção de Controle de Inativos 

Processos de Aposentadoria, devida
mente instruídos e remetidos ao 
Tribunal de Contas da União para 
julgamento, até 30 de novembro 
de 1977 . . .. . . . . . . . .. . ... ... . 

Informações datilografadas . . .. . . . . 

Sendo: 

32 - sobre revisão de proventos; 
16 - sobre aposentadoria ; 
06 - sobre auxílio-funeral; 
09 - sobre salário-família; 
04 - sobre Pensão Especial; 
12 - Diligências informadas; 

12 

85 

06 - Informações sobre outros assuntos 

Declarações 

Sendo: 

103 - Ministério da Fazenda; 
20 - para o PASEP; 
4 - para o IP ASE; 
5 - para a CEFB; 
1 - para o J1PC; 
1 - para o TCU; 
1 - para a ADINCO; 

22 - para fins diversos 

Ofícios . . . ..... . _ . _ . _ . ... . .. . _ . . . 

Sendo: 

54 - expedidos pela SCI; 

23 - recebidos 

Certidões de Tempo de Serviço 

Sendo: 

157 

77 

17 

12 - para fins de prova junto ao TCU; 
5 - para outros fins 

Alterações referentes a funcionários 
aposentados enviadas à Subsecre-
taria Financeira . .. .... .. . . . . . 

Títulos de Inatividade expedidos . . . . 
Títulos apostilados . ... . . . .... . .. . 

Fichas de andamento de processos de 
aposentadoria, atualizadas até . . 
30-11-77 .... .. . . .. . . .. .. .. . . . 

Quadros (mapas) de Pessoal Inativo 
com a relação dos aposentados 

14 
12 
10 

229 

falecidos, servidores falecidos du
rante o exercício de suas funções, 
exonerados e demitidos CLT .. 

Propostas de Empréstimo sob Consig
nação da Caixa Econômica Fe-
deral ..... . . . . .. . ......... . . 

Propostas de Empréstimo da CAPEMI 

Formulários preenchidos .. _ . ... . . . 

Sendo: 

5 - DEC (Declaração de Ele
mentos Cadastrais -
IPASE); 

5 - Seguro Especial da Caixa 
Econômica Federal; 

1 - ASCB - Empréstimo; 
13 - para fins de internação no 

IP ASE e carteira de de
pendentes; 

1- sms 

Fichas com a ementa dos Pareceres 
emitidos pela Consultoria-Geral 
do Senado sobre requerimentos 
do pessoal aposentado . . . . . ... . 

Número de requerimentos que deram 
entrada na SCI, de março a No-
vembro/77 .. .. . ...... . . .... . 

Pastas organizadas pela SCI 

Sendo: 

1 - Recortes de Pareceres da 
Consultoria-Geral da Re
pública; 

1 - Legislação sobre aposenta
doria; 

1 - Recortes de Decisões do 
TCU; 

1 - Recortes de Pareceres emi
tidos pela Consultoria Geral 
do Senado sobre inativos. 

Boletins de Pessoal - Sistema Admi
nistrativo Integrado - SAI . . . . 

Boletins de Dependentes - Sistema 
Administrativo Integrado - SAI 

111 . Seção de Instrução Processual 

Elaboração e atualização de fichários 
de controle individual, por servi
dor de acordo com o pedido mani
festado através de requerimento 
(fichas) . . .. .. . ........ . ... . . . 
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Recortes de Decretos, Leis e Decretos
leis, bem como jurisprudência de 
matéria administrativa pui:úica
dos no Diário Oficial, Diário da 
Justiça e Diário do Congresso Na
nacional, respectivamente (recor-
tes) .. ... . ......... ..... . ... . 

Fichário, classificado em ordem alfa
bética, por assunto, da matéria 
mencionada no item anterior 
(fichas) . . ................ ... . 

Ofícios expedidos (ofícios) ... ..... . . 
Informações Diversas (processos) 

IV . Seção de Registro 

Títulos apostilados ........ . . ... . . . 
Títulos copiados ..... .... .. .. .... . 
Ofícios expedidos .... ... ....... . . . 
Comunicações expedidas .... .. ... . . 
Certidões expedidas ...... ..... . .. . 
Atos do Presidente - publicados .. 
Atos da Mesa Diretora - publicados 
Atos da Comissão Diretora - publica-

dos . ... . ................... . 
Atos do Primeiro Secretário - publi-

cados .... .. ......... .. . .. .. . 
Atos do Diretor-Geral - publicados 
Atos da Subsecretaria de Pessoal -

publicados ....... . ...... . .. . . 
Portarias do Presidente .... .. . . .. . . 
Portarias do Primeiro Vice-Presidente 

200 

500 
176 
721 

405 
405 
397 
77 

6 

23 
1 

6 

9 

20 

18 
6 

17 
Portarias do Segundo Vice-Presidente 5 
P n-tarias do Primeiro-Secretário . ... 322 
Portarias do Diretor-Geral . ..... . . 304 
Portarias da Comissão de Inquérito 23 
Inquérito Administrativo . . . . . . . . . . . 1 
Circulares do Primeiro-Secretário .. 1 
Circulares do Diretor-Geral ... .... . 2 
Ordens de serviço do Diretor-Geral .. 2 
Cartões de Identidade Funcional -

expedidos . ......... ... . . . . .. 380 
Boletim de Pessoal . ....... . . . . ... 24 
Processos Fichados ........ ....... 1 .364 

V. Seção de Seleção e Aperfeiçoamento de 
Pessoal 

1. Supletivo de 1 g Grau: 

Apresentamos à decisão da Alta Admi
nistração da Casa a realização de cursos de 
complementação educacional de lQ grau para 

os servidores que deles necessitarem, sob a 
supervisão do Departamento de Ensino Su
pietivo do Ministério da Educação e Cultura. 

2. PRODASEN 
Durante o mês de junho do corrente ano, 

dois funcionários desta Seção estiveram à dis
posição da Seção de Administração visando 
aprender as novas técnicas que estão sendo 
implantadas, nesta Subsecretaria, do SAI -
Sistema Administrativo Integrado. 

3. Curso de Relações Humanas 
Por solicitação da Subsecretaria de Ser

viços Gerais, esta Seção, em concordância 
com o Professor José Noleto Neto, planejou 
realizar, para os Agentes de Segurança Le
gislativa, o Curso de Relações Humanas que, 
aguarda a decisão do Excelentíssimo Senhor 
Primeiro-Secretário para a sua realização. 

4. Curso de Língua Inglesa 
Definitivamente instalado em uma d as 

salas de aulas do 209 andar, o Professor Luiz 
Paulo Feliciano ministrou durante o ano de 
1977, aulas de Língua Inglesa para as 4 (qua
tro) turmas constituídas por Diretores, Che
fes de Seção, Chefes de Gabinete e demais 
servidores da Secretaria do Senado Federal. 

5. Preparação para Caixa Executivo 
Esta Seção cedeu, durante o mês de ou

tubro próximo passado, uma de suas salas de 
aulas ao Banco de Crédito Real de Minas Ge
rais para que pudesse realizar um curso de 
preparação para Caixa Executivo. Este curso 
contou, inclusive, com a participação de ser
vidores do Senado Federal. 

6. Organização de Arquivos 
6 . 1 - Demos continuidade à organiza

ção de arquivos de todas as provas de enqua
dramento dos servidores CLT, realizadas pela 
COREGE, por grupos de cargos estatutários 
e CLT. 

6 .2 - Organizamos, também, o arquivo 
de pareceres da Consultoria-Geral do Senado 
Federal, da Consultoria-Geral da República, 
dos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal 
e das Instruções Normativas do DASP, refe. 
rentes aos servidores públicos. 

7. Declarações e Ofícios 

7. 1 - Foram expedidas - declara
ções para os servidores, sobre concursos e 
cursos efetuados pela Secretária do Senado 
Federal. 

7.2 - Foram remetidos - ofícios con
cernentes às atividades desta Seção. 

8. Apostilas 

Foram retiradas 1.200 (mil e duzentas) 
cópias xerox de apostilas preparadas para os 
diversos cursos sob a supervisão da Seção. 
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C. SUBSECRETARIA FIN/ NC;;: .RA 

l. Seção Administrativa 

Ofícios Expedidos ........... ... . 

Ofícios Recebidos e Providenciados; 
DJletins de Freqüência dos FUncio-

nários Estatutários e CLT ..... . 
Freqüências dos Funcionários às Ses-

sões Extraordinárias .... . ..... . 
Cheques p/ pagamento fornecedores 

enviados ao Diretor-Geral . .. .. . 

385 

53 

21 

211 

9.51 
Diversos documentos . .. . .. .. . . . . 33, 

2 . S€;ão de Pagamento de Pessoal 
Temp:lrário 

Contratos de Trabalho: 
Secretaria .. .... . . ... . . .. . . . 2 

Obra (horistas) ...... ...... .. 8 

Rescisõôs ele Contratos: 
Secretaria .... .. .......... .. 372 

Obra (horistas) . . .... ... ....... 3.6 

Pastas para arquivos de contratos . . 10 

Pastas para arquivos de documentos 413 

Fichas Financeiras : 
Ativas _. ___ . . . . . . . . .. . . . . . . . 1 .400 

Passivas' ..... _ .. , . . .. ... .... . 1 .400 

Consignatários ... . . . .. .. . ... 26 

Pensionistas . _ . . .. . . ... . . . . . . . 18 

Folhas de Pagamento: 
Pessoal da Secretaria, .. . . . . . . . 14 

Pessoal da Representação no Rio 
de Janeiro . . .. .. . ......... 14 

Pessoal da SQS 309 (residência 
dos Srs. Senadores) .. ... .. . 14 

Pagamentos Contra-recibo . . . . . 12 

Pessoal da Obra - Secretaria 56 

Recibos de Pagamento do Pes-
soal da Obra - Secretaria . . 1. 980 

Pagamento Pro-labore (barbea-
ria) ... .... ... ... .... .. ... 13 

Recibos de quitaç.ão referentes 
às rescisões de contratos . . . . 408 

Folha de Pagamento d.e Pensio-
nistas . ..... ....... ....... . 48 

Folha de Pagamento' de Consig-
natários . . .. ...... ....... .. . 3.12 

Averbações : 
Caixa de Pecúlio dos Militares 

(-C APEMI) ... .... ....... . . 65 

Caixa Econômica Federal 
Montepio dos Servidores Muni-

cipais do Brasil .. . ...... . . 

Associação dos Servidores Fe
derais do Estado de São Paulo 

Associação Federal de Polícia 
Montepio Nacional dos Servido

res Públicos - MONTEPAR . 
Grêmio Beneficente dos Oficiais 

do Exército .. . . ........... . 
Associação dos Servidores .do Se-

nado Federal .. .. . ....... . 
Montepio Geral de Economia dos 

Servidóres do Estado ...... . 

Federal de Seguros S.A. . ... . . 
Associação Beneficente dos Ser-

vidores Públicos ....... . .. . 
Aluguéis de casas particulares . 
Pensões Alimentícias ....... . . 

Secretaria de Unidades Residen-
ciais (DASP) ...... ........ . 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil ....... ....... . . . 

Montepio dos Servidores Públi-
cos do Brasil ..... .. ..... . 

Cancelamento de Averbações: 

Associação Feder"l de Polícia 
Caixa de Pecúlio. dos ' Militares 

(CAPEMI) .... .............. . 

Associação dos Motoristas do 
Serviç.J Público .......... . 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil ........... . ... ... . 

Associação dos Servidores Fe
derais do Estado de São ,Pàulo' 

Montepio Nacional dos Servido
res Públicos - MONTE PAR. 

Grêmio Beneficente de Oficiais 
do Exército ........... . . . 

Montepio dos Servidores Munici, 
pais do Brasil ... .. .. . .. . . . 

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 or-
dem de função (fl&.) ...... . 

- 222 -

250 

5· 

1; 

29 

8 

1 

1 

2 

7 

5 

9 

1 

58 

15 

1 

20 

60 

20 

3 

1D 

3 
12 

145 
110. 

80. 



Fichas de Registro para pagamento 
de Salário-Família ..... . .. .... . '85 

Guias para recolhimento de Imposto 
de Renda . . ..... . .... .. ..... . 60 

Instituto Nacional doe Previdência 
Social: 

Guias de Recolhimento .. .... 24 

!\testados de Afastamento e Sa-
lários ... .. ........ ... .. . . . 100 

Atestados de Vínculo Emprega-
tício para recebimento de Au-
xílio-Natalidade ... . ... .. . .. 240 

-Fichas de Registro de Auxílio-
Natalidade (Reembolso) . . .... 240 

Delegacia Regional do Trabalho: 

Relação de Cadastro Geral , con
tendo nome, número da Car
teira Profissional e Salário 
dos Servidores Aamitidos e 
Afastados .. . .. . . _. _.. . . . . . ... 12 

Informações e Declarações: 

Infrrmações de salário .junto à 
Su bsecretaria de Pessoal ... . 3 . 100 

Declarações diversas . ... .... . 140 

Rendimentos auferidos no 'ano 
de 1976 (Imposto de Renda) 1.500 

PASEP: 

Comunicação de rendimentos au
feridos no ano de 1976 pelos 
servidores já inscritos, e ins
crição de novos servidores 
(fls.) .. ..... . .. ........... 40 

,Cadastro de novos servidores . . 53 

Pedidos de Correção de Dados 
ou Emissão de 2<1 via de Com-

provante de Inscrição ... . 25 
-Pedidos de Regularização de 

Duplicidade de Cadastramen-
to .... .... .. .. .. .. ........ 17 

Fundo de Gara '1 tia por Têm po de 
Serviço (FGTS): 

Guias de Recolhimento (normais 
e avulsas) ............. . . . . 

. Guias de Autorização para Mo-
vimentação de Conta . ..... . 

'Guias de Autorização para Mo
vimentação de Conta (comple-
mentares) . .. ..... ........ . 

Guias de Transferência de Con-
tas_ o . . . .. . ............... . 

Relações de Empregados (RE) 
(fls .) ... .. . . . . . ........... . 

Declarações de Vida e Residência .. 

_Diversos . ... ... ........ ............ . . . . 

35 

408 

363 

40 

440 

650 
390 

3. Seção de Controle 

SENADORES 

Averbações 

Insti tuto de Previdência dos 
Congressistas - IPC . .... . . 

Caixa Econôniica Federal -
Filial Brasília ..... . . ...... . 

Cen tro Gráfico do Senado Fe-
deral ....... ... . .. . .. .. . . . 

Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Es-
tado - IP ASE ........... . 

Taxa de Ocupação - Aparta-
mento - SQS 309 .... . .. . 

Taxa de Conservação - Apar-
tamento - SQS 309 . . .... . 

Taxa de Telefone - Aparta-
mento - SQS 309 .. .... . . 

Taxa de Luz - Apartamento _ 
SQS 309 . . .. .... ........ . 

Cancelamento de Averbações 

Diversas ........... .... ......... . 

Mapas de Freqüência 

Sessões Ordinárias 

Sessões Extraordinárias ..... . . 

Suplementares . . .. .. .... .. .. . 

Fichas Fihanceiras 

Senadores .. .. ... ... . ....... .. . 

Consignatários .. . -o • • ••• -o . _. _. _ 

Folhas de Pagamento 

Ajuda de Custo - Individual 

Ajuda de Custo - Coletiva .... 

Ajuda de Custo - Transporte 
nos Estados ...... .. . .. .. . 

205 

105 

26 

6G 

66 

66 

66 

66 

870 

12 
12 
4 

132 
13 

2 

2 

12 
Sub3idios - Fixo e Variável .. 12 
Sessões Extraordinárias ... ... 1.2 

Consignatários .......... ... . 12 
Comando em Boletins de Altera-

ções PRODASEN . ... ... .. . 14.400 

Informações .e .Declarações 

Diversas .... . .. ............ . 560 

Rendimentos 'auferidos no ano 
de l u, C. - 'impJsto de Renda 67 

Levantamento de Freqüência 

Individual .. . ... ... ..... . . .. . . 60 



FUNCIONÁRIOS 

Averbações 

Caixa Econômica Federal - Fi-
lial Brasília . . . . ... . . ...... 1 .057 

Caixa de Pecúlio dos Militares 
- CAPEMI . . . ...... .. .. .. 1 .665 

Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC . . . . . .. ... 980 

Instituto de Previdência e As-
sistência dos Servidores do 
Estado - IP ASE .. .. . . . ... 65 

Federal de Seguros S.A. ..... 176 

Associação dos Servidores Públi-
cos do Brasil . ...... .. . . . . . 86 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB . .. . ... .. 695 

Associação dos Servidores do 
Senado Federal . ..... .. .. . 645 

Grêmio Beneficente dos Oficiais 
do Exército - GBOEx ..... 96 

Círculo dos Oficiais Intendentes 
F . Armadas - COIFA. .... 20 

Aluguel de Casa Particular ... 6 

Pensão Ali~en*ia . . . ... .. . 87 

Associação dos Motoristas do 
Serviço Público - AMOSP -

Taxa de Ocupação - Aparta-
mento - SQS 309 . . . ...... 4 

Taxa de Conservação - Apar-
tamento - SQS 309 ...... . 4 

Taxa de Telefone - Aparta-
mento - SQS 309 .. ... ... 4 

Taxa de Luz - Apartamento -
SQS 309 ...... . .. ........ 4 

Cancelamento de Averbações 
Aluguel de Casa Particular .. 3 

Caixa Econômica Federal - Fi-
lial Brasília .. .. .... ....... 957 

Federal de Seguros S.A. ..... 36 

Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC . . .. .. 630 

Caixa de Pecúlio dos Militares -
CAPEMI . .. .... . . ........ . 296 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB . .... . . .. 420 

Diversos .... ....... . .. . .... . 960 

Fichas Financeiras 
Funcionários .. .... . ... ...... 1. 336 

Consignatários .. .. ..... . . . ... 115 

Pensionistas .. ............... 112 

Escrituração de Fichas Financei-
ras ..... . ....... . .... .... 63.360 

Folhas de Pagamento 

Praça de Brasília 12 

Praça do Rio de Janeiro . . . . . . . 12 

Pensão Alimentícia - Diversas 
Praças ........ . . ....... . . 170 

Auxílio Funeral .. . . ......... 6 

Informações e Declarações 

Diversas . .... ..... . . . ... ... . 6 .200 

Rendimentos Auferidos no ano 
de 1976 - Imposto de Renda 1. 336 

Comunlcação de Rendimentos 
dos Funcionários ao PASEP 
(páginas datilografadas) .. . ... 120 

Implantação de Servidores no 
PASEP.. .. . .. .... . . . . . ... 20 

Comando em Boletins de Altera-
ções - PRODASEN .. ..... 63.360 

Projetos de Custo para Enqua-
dramento ... . ... .. J . .... . 

Fluxograma para Lotação de 
Pessoal na Seção .. . . .. ... . 

Informações para Instruir Pro
cessos de Ajuda de Custo -
Viagem ao Exterior - Lei 
n .'? 5 .809 ................. 2 

Cálculos para Gratificação de 
Qüinqüênio, Gratificação de 
Função, Margem Consignável 82.700 

APOSENTADOS 

Averbações 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB . .. ..... . 

Caixa Econômica Federal - Fi-
lial Brasília . . .. . . . . . .. ... . 

Instituto de Previdência dos Con-
gressistas - IPC ...... . . . . 

Instituto de Previdência e Assis
tência dos Servidores do Es-
tado - IP ASE ........... . 

Caixa de Pecúlio dos Militares 
- CAPEM! ....... ... .... . 

Federal de Seguros S.A. . . . .. . 

Círculo dos Oficiais In tenden tes 
F . Armadas - COIFA ..... . 

Cancelamento de Averbações 

Aluguel de Casa Particular .... 

Caixa Econômica Federal - Fi-
lial Brasília ....... . ... .. . . 

Federal de Seguros S.A. . . .. . 

Instituto de Previdência dos 
Congressistas - IPC ..... . 

105 

220 

21 

15 

130 

10 

1 

2 

45 

6 

4 
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Caixa de Pecúlio dos Militares 
- CAPEMI .... . . . .... ... . 

Associação dos Servidores Civis 
do Brasil - ASCB .. .... . . 

Fichas Financeiras 
Individuais . . . . . .... . . . .... . 
Pensionistas ... .. ..... . . ... . 

Folhas de Pagamento 
Praça de Brasilia ..... . . ... . . 
Praça do Rio de Janeiro ..... . 
Praça de Taguatinga ........ . 
Outras Praças . . ........... . 

ATIVIDADES DIVERSAS 

Declarações de Imposto de Renda 
com Assistência 

a Senadores . ........ .. .... . . 
a Funcionários 
a Aposentados 

Ofícios 

Expedidos 
Expedidos pelo Diretor-Geral . 
Recebidos e Providenciados . . . 

Relações Analíticas Recebidas e 
Providenciadas 

de Senadores ......... . ..... . 
de Funcionários 
de Aposentados ............ . 

Alterações da Subsecretaria de Pes
soal 

de Funcionários 
de Aposentados 

Fichas de Aposentadorias 

Fichas Financeiras de Aposen
tados e Informações Prestadas 
para Instruir Processos de 
Aposentadoria .. .. ... ..... . 

Mapas de Horas Extras 
Mapas para Pagamento de Horas 

Extras - Funcionários ..... 

Faturas da Caixa Econômica Federal 
Recebidas e Providenciadas .... 

4 . Seção de Contabilidade 

Documentos Contabilizados: 
Receita ... .. ' ........... ... . . 

Despesa ........... . ..... . . . 

20 

45 

243 
25 

12 
12 
12 
24 

60 
1.100 

165 

216 
342 
461 

12 
12 
12 

90 
15 

8 

24 

36 

53 
3.171 

Justificativas de Saldos .. . .. .. . 
Mapas Demonstrativos - Dota-

ções Orçamentárias ........ . 
Conciliação Bancária .. . ... . . . 
Pareceres .. . ...... .. ...... . 
Encaminhamento de Prestação 

de Contas .. ............. . 
Prestação de Contas do CEGRAF 
Prestação de Contas do PRO-

DASEN ............. . ... . 

Controle de Documentos: 

Receita ........ .. .......... . 

37 

10 

10 
3 

3 

9 

9 

53 
Despesa .. ......... ......... 3. 171 
Documentos Recebidos ....... 12.981 
Documentos Expedidos ....... 5.244 
Remessas Para o Exterior ... . 44 
Ofícios e Comunicações Expe-

didos ....... . ............ 837 
Despesas Telefônicas Anexo I e 
II - Senado . .......... . . ... 10 
Despesas Telefônicas Blocos "C, 

D e G" - SQS 309 .. . .. ... 10 

Despesas CAESB Anexo I e II 
Senado...... . .... .. ...... 10 

Despesas CAESB Blocos "C, D e 
G" - SQS 309 ........ . ... 10 

Setor de Conferência: 
Documentos Conferidos ...... 3.171 
Documentos Conferidos (NF, 

NT, FAT, REC, etc) ....... 12.981 

PRODASEN: 

Balancete Financeiro 
Balancete Orçamentário ..... . 

10 
10 

Balancete Patrimonial ........ 10 
Balancete Extra-Orçamentário 10 
Boletins de Lançamentos de Re-

ceita .. . .................. 50 
Boletins de Lançamentos de 

Despesa ............... . . . 3 . 380 

Setor de Pagamentos: 
Mapas Diários .............. . 
Balancetes Mensais .. . . . . .. . . 
Documentos Regístrados ..... . 

122 
10 

12.981 
Baixa Documentos .......... 12 .981 
Recadastramento Fornecedores 
pelo Computador ........... . 1. 339 

Contas Correntes Fornecedores 
Cadastrados .. . .. . ........ 1.270 
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Ordens Bancárias ..... . .. .. . 

1 - Orçamentária 
- 485 . 702·X ... 210 

2 - Restos a Pagar 

- 485.705·4 . . . . 95 

3 - Exerc. Anteriores 
- 498.704-7 ... 35 

Cheques Emitidos .. . ... .... . 

1 - Orçamentária 
- 485 . 702-X .. .. 910 

2 - Restos a Pagar 
- 485.705-4 .... 16 

3 - Exerc. Anteriores 

- 498 .704-7 . . . 25 

Processos Contabilizados .. .. . . 

5. Seção Orçamentária 

Proposta Orçamentária 

Elaboração da Proposta Orça
mentária do Senado Federal 
para o exercício de 1978 e OPI 
1978/ 80 . ... ... ... . .. . . .. . 

Crédito Suplementar 

Elaboração de Pedidos de Cré
ditos Suplementares para o 
exercício de 1977 ..... . ... . 

Demonstrativo dos Saldos Orçamen
tários 

Demonstrativos dos Empenhos 
emitidos por natureza da Des· 
pesa e por Programa de Tra-
balho . . . ..... . .......... . 

Demonstrativo de Duodécimo e 
da Despesa Empenhada .. .. 

Empenhos, Anulações e Provisões 

340 

951 

3 .221 

1 

3 

10 

10 

Emissão de Notas de Empenho 2 .700 
Emissão de Anulações de Empe-

nho . . ... ... . . . ......... 50 

Conferência e Codificação de Do
cumentos 

Pessoal 
Material de Consumo 
Serviços de Terceiros ....... . 

Encargos Diversos .. . .... . .. . 

Despesas de Exercícios Anterio-
res . .. .. . ........... . ... . 

263 
923 

630 

165 

99 

Subvenções Sociais . ....... . . 
Inativos . . . . . ' . ... . . .... ... . . 
Salário-Família . .... . . . ..... . 
Contribuições de Previdência 

Social ..... .... . .. ..... . . . 
Obras Públicas ... . . .. . .. .. . . 

Equipamentos e instalações .. . 
Material Permanente ...... . . 

Saldos de Exercícios Anteriores 

Documentos enviados ao PRODASEN 

Boletim de Implantação de Con-
tas .... . . .. . .. ... ....... . 

Boletim de Nomenclatura .. . . . 

Boletim de Controle das Notas 
de Empenhos e de Anulações 

Ordem de Serviço do PRODA-
SEN . .... .... .... .. . . . .. . 

Notas de Empenhos .. . .. ... . 

Notas de Anulações ...... . .. . 

Ordens de Aquisição Empenhadas 

Expedidas pela Subsecretaria do 

3 
4.3 
22 

56 
186 

79 
255 

26 

20 

2 

152 

2 

2 .700 

50 

Patrimônio .. . . . ... . ..... . 1 .406 

Ordens de Aquisição Processadas 

Expedidas pela Subsecretaria do 
Patrimônio ... . ... ..... ... 1.073 

Listagem de Protocolos 

Enviadas à Seção de Contabili-
dade . .... .... . . . . . ... . .. . 

Enviadas à Subsecretaria do Pa-
trimônio ... . .. .......... . . 

Ofícios e Relatórios Elaborados 

A Comissão de Programação Fi
nanceira do Ministério da Fa-
zenda .... .. ............. . 

A Subsecretaria Financeira . . . 

A Secretaria do Planejamento 

Relatórios Diversos . . .... .. . . 

Informação de Saldos .. . . . . . . 

Distribuição da Receita Orça
mentária recebida do Tesouro 

Acompanhamento da Despesa 
Mensal com o Pessoal . . . . . 

Relatório Força de Trabalho .. 

153 

154 

13 

4 

15 

4 

80 

11 

10 

2 
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d) SUBSECRETARIA DE PATRIMôNIO 

1. Seção de Administração 

Convites a diversas firmas fornecedo
ras, em média, dez para cada con
vite, prevendo para o mês de de
zembro a emissão de mais 30 ... 

Tomadas de Preços para aquisição de 
materiais e mão-de-obra, sendo 
prevista mais duas, sendo uma pa
ra fornecimento de farda e outra 
para aquisição de material eletrô-
nioo ........................ . 

Contratos de Manutenção .. . .... . 
Contratos de Locação ............ . 
Processos instruídos .. .. ........ . 
Cadastros de firmas diversas .... . . 
Atualizações de cadastros ....... . 
Autorizações para confecção de uni-

formes ............. ..... .. .. . 

2. Seção de Aquisição de Material 

Notas Fiscais encaminhadas à Sub-
cretaria Financeira ........... . 

Ordens de Aquisição diversas, pre
vendo para o mês de dezembro, 
mais 120 .. .. ... .... .. . .... . .. . 

Processos de fornecimento de mate-
rial atendidos .. . .. .... ... . ... . 

3. Seção de Controle e Tombamento 
de Bens 

Boletins de Inclusão preenchidos e 

204 

13 
21 

5 

1.308 
160 

135 

414 

2 .320 

1.470 

1.028 

remetidos ao PRODASEN ...... 23.000 
Boletins de Atualização ..... .... . 4 .500 
Boletins de transferências de móveis 25 
Revisões em Gabinetes, Secretarias 

e Subsecretarias ............... 133 

Emissão de listagem de tombamento 
(em duas vias) . .... . ......... . 

Fichas arquivadas .............. . 
Móveis tombados .. .. ........... . 
Material elétrico .... .. ......... . 
Diversos .......... : .. .......... . 
Replaqueamento . ... . .. . ........ . 
Transferências .. .. .............. . 
Bens retirados do depósito para alie-

nação ........ . ........ . .... . . 

4. Seção de Almoxarifado 

Requisições 

Gabinetes dos Srs. Senadores 
Secretarias .................... . 
Subsecretarias .... ... ...... .. ... . 
Órgãos Auxiliares 

UNIFORMES 

Ternos . .......... . . . ... . ...... . 
Camisas (azul e branca) .. . . ... . . . 
Conjuntos Safari 
Avental feminino . ......... ... .. . 
Jalecos .. .. .. . ................. . 
Gravatas . ......... ...... .. . ... . 
Sapatos ...... ....... .. ....... . . . 
Movimentação de máquinas de es-

crever e calcular . . ... . ....... . 
Revisões de máquinas de escrever e 

copiadoras ... . ..... . ...... . .. . 

133 
23.000 

1.551 
311 
32 
24 

152 

1.079 

1.799 
326 

1.491 
129 

511 

1 .940 
24 
83 
80 

541 
1.225 

108 

504 

Observações: A implantação do sistema de pro· 
cessamento de dados para controle de estoque de 
Almoxari:'ado, Tombamento e Cadastro de Fornece
dores, a cargo do PRODASEN, para maior eficiência 
de controle na área de atuação desta Subsecretaria, 
encontra·se em fase de conclusão. 

Em anexo mapas comparativos entre os anos 
de 1976 e 1977 de algumas das atividades da Sub
secretaria. 
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SUBSECRETARIA DE PATRIMÔNIO 
SEÇÃO DE AQUISIÇAO DE MATERIAL 

MAPA ESTATfSTICO DAS ORDENS DE AQUISrçAO 
EMITIDAS 

COMPARATIVAS ENTRE 1976 E 1977 
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e) SUBSECRETARIA DE ARQUIVO 

I . Seção de Arquivo de Proposições 

Proposições e documentos diversos 
recebidos .... ....... . .. . ..... .. . 830 

Boletim de Ação Legislativa (de rece-
bimento) .... .. ....... . .... .... . 750 
Fichas datilografa das, revisadas e 
arquivadas ... ... .. ............. . 

Avulsos requisitados ..... . .... . . . . 

Termos de Arquivamento .... . .... . 

Boletim de Ação Legislativa (de ar-
quivamento) ... ...... ........ . .. . 

Documentos transferidos para a Se-
ção de Arquivo Histórico, em obe-
diência ao disposto no Regulamento 
do Senado Federal ......... . ... . . 

Xerox de pesquisas e trabalhos efe-
tuados pela Seção ....... . .. . .... . 

Requisição de Proposições .. . ... . 

2 . Seção de Arquivo Histórico 

Documentos recebidos da Seção de 
Arquivo de Proposições, de confor-
midade com o Regulamento ..... . 

Minutas elaboradas e conferidas ... . 

Fichas datilografadas, recebidas e ar-
quivadas .... .. .......... . . . ... . 

Termos de arquivamento . .... .. . . 

Documentos classificados, de real va-
lor histórico ... . .... .. .... . . . .. . 

Xerox de pesquisas e trabalhos reali-
zados pela Seção .. .... ... . ..... . 

959 

2.336 

750 

750 

2.747 

1 .553 

14 

2 .747 

2 . 747 

8.241 

2 .747 

53 

2.858 

3 . Seção de Arquivo de Publicações 

Diários: DCN-I, DCN-II, DCN-Conjun
ta, DO-I, DO-lI e Diário da Justiça .. 
Avulsos recebidos .. . .......... . . 

Avulsos fornecidos ...... . . . ... .. . 

Diários fornecidos ............ . . . 

Diários encaminhados à Gráfica, para 
encadernação . .. . .... . ..... .. .. . 

Diários encadernados (volumes) ... . 

Cópias em xerox para atender a tra
balhos da Subsecretaria e de requisi-
tantes autorizados ... ... . .. . .... . 

Documentos diversos recebidos da 
Subsecretaria de Expediente (de 
7-3-77 a 8-6-77) (volumes) .... ... . 

Documentos recebidos da Subsecre
taria de Serviços Gerais (cópias e 
originais de telex) - 1975/76 .... 

14 .809 
46.120 

5.885 

4.991 

2.700 

119 

16.515 

7 

2 .620 

Documentos recebidos da Subsecre
taria Financeira (1969 - 1970 -
1971 ) ... . ..... . ............... . 

ARQUIVO SIGILOSO 

Atas Secretas recebidas 

BAL de recebimento ..... ... . ... . 

Fichas datilografadas, revisadas e ar-
quivadas .. . .......... . ........ . 

Termos de arquivamento .... ... . . 

BAL de arquivamento .. . ... . .. . . . 

4. Seção de Administração 

Exemplares de "Dados Biográficos 
dos Senhores Senadores" fornecidos 
mediante requisições ......... . . . 

Novas biografias elaboradas .... . . 

Comunicações à Subsecretaria de As-
sistência Médica e Social ...... ... . 

Freqüência de servidores elaboradas 
e enviadas à Subsecretaria de Pes-
soal .... . ... ... .. . ..... ..... ... . 

Ofícios remetidos . ..... . ........ . 

Ofícios recebidos ..... .... ...... . 

Requerimentos de funcionários devi-
damente encaminhados .. ... ..... . 

Relatórios datilografados e encami-
nhados . . ......... .. . . ...... ... . 

Outras Atividades Desenvolvidas 

980 

35 

35 

35 

35 

35 

486 

3 

12 

44 

32 

38 

20 

3 

Cumpre destacar que, além dos traba
lhos inerentes à sua própria competência es
pecífica, a Subsecretaria desenvolveu pesqui
sas especializadas e trabalhos diversos na 
Seção de Arquivo de Proposições e na Seção 
de Arquivo Histórico, respectivamente, os 
quais, em síntese, foram os seguíntes: 

a) cópias de Autógrafos referentes a De
cretos Legislativos e Resoluções para poste
rior publicação pela Subsecretaria de Anais; 

b) documentos relativos à Reforma do 
Poder Judiciário (cópias); 

c) tramitação de Proposições e Pro
nunciamentos diversos sobre "Mudança da 
Capital para o Planalto Central" (cópias); 

d) dados relativos à tramitação e cópias 
de pronunciamentos referentes às Proposições 
sobre "A assistência econômica da borracha 
natural brasileira" ; 
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e) organização dos Dados Biográficos dos 
Senhores Senadores, de 1826 a 1970; 

f) cópias de projeto, parecer e discursos 
do Senador Martinho Garcez, sobre o Divórcio; 

g) dados relativos à atuação parlamentar 
do Marquês de Herval; 

h) atuação parlamentar do Senador Al
varo Maia; 

i) Principais aspectos da atuação parla
mentar do Senador Otávio Mangabeira. 

Observação - Em comemoração à Independên
cia do Brasil, à Proclamação da República e ao Dia 
da Bandeira, foram organizadas pequenas mostras 
em vitrines, com os documentos históricos mais 
importa ntes e fotografia~ sobre os fatos acima refe
ridos, destacando·se cópias das duas últimas A tas do 
Senado do Império e o autógrafo da Primeira Cons
tituição Republicana. 

fl SUBSECRETARIA DE ANAIS 

Procedeu-se a volumosa correspondência 
e remessa de nossas publicações, Anais do Se
nado Federal, Resoluções do Senado e Decre
tos Legislativos, a autoridades e entidades 
brasileiras e estrangeiras, com a natural di
vulgação do nosso País por esta Câmara Alta, 
no Brasil e no Exterior, a saber: 

a) The Library of Congress Office -
U.S.A.; 

b) Assembléias Legislativas e Bibliotecas 
de todos os Estados da Federação; 

c) Universidades Brasileiras; 

d) Casa Thomas Jefferson; 

e) Universidade de lllinois - University 
Library Urbana - Champaign - Estados 
Unidos da América do Norte; 

f) Harvard College - Library - Cam
bridge - Massachusetts - U.S.A.; 

g) Biblioteca da Universidade de Yale, 
New Haven - Connecticut, U.S.A. (Anais do 
Senado Federal), por solicitação especial da 
Embaixada do Brasil em Washington; 

h) Biblioteca Nacional dos Estados Unidos 
da América do Norte; 

i) Ministério Público Federal, Procura-
doria da República no Estado de Pernambuco; 

j) Gabinetes dos Ex.m os Srs. Senadores; 

k) Gabinetes dos Ex.mos Srs. Deputados; 

I) Biblioteca da Câmara dos Deputados; 

m) Biblioteca do Senado Federal; 

n) Gabinetes dos Diretores das Secreta
rias e Subsecretarias e Assessores do Senado 
Federal. 

Para as entidades e autoridades aqui men
cionadas foram remetidas, no ano de 1977, as 
seguintes publicações, em números globais: 

a) Anais do Senado Federal - 5.475 vo
lumes; 

mes; 
b) Decretos Legislativos - 1.383 volu-

c) Resoluções do Senado - 530 volumes; 

Foram, ainda, expedidos 47 ofícios. 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Publicações 

1973 - junho - Volumes I e II 

1975 

1975 

1976 

1976 

novembro - Volume II 

dezembro - Volume II 

março - Volumes I e II 

abril - Volume I 

1976 - maio - Volumes I e II 

1976 - junho - Volumes I e II 

1976 agosto - Volumes I e II 

1976 

1976 

1976 

setembro - Volumes I e II 

outubro - Volumes I e II 

novembro - Volumes I e II 

1976 - dezembro - Volumes I e II 

1977 - fev. / março - Volumes I e II 

1977 - abril - Volume I 
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1977 - maio - Volumes I e II 

1977 - junho - Volumes I e II 

1977 - agosto - Volumes I e 11 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

Publicações 

1967 - Volume VIII 

1968/ 1970 - Volume IX 

RESOLUÇOES DO SENADO FEDERAL 

Publicação 

Tomo VI - ano 1976 

VETOS PRESIDENCIAIS 

Publicações 

- Mensagem nQ 77/76 (nQ 327/76, na 
origem) - Ao Projeto de Lei nQ 20/73, no Se
nado, e nQ 1.493/ 73, na Câmara dos Depu
tados, que "revoga os arts. 3Q e 4Q do Decreto
lei nQ 389, de 26 de dezembro de 1968, que 
dispõe sobre a verificação judicial de insalu
bridade e periculosidade, e dá outras provi
dências". Relatório nQ l / 77-CN, da Comissão 
Mista incumbida de relatar o veto. 

- Mensagem nQ 1/77-CN (nQ de origem 
na Presidência: 407/76) - Ao Projeto de Lei 
nQ 235/76, no Senado Federal, e nQ 3 .152/76, 
na Câmara dos Deputados, que "altera a Lei 
nQ 6.182, de 11 de dezembro de 1974, e dá 
outras providências". Relatório nQ 2/ 77-CN, 
da Comissão Mista incumbida de relatar o 
veto . 

- Mensagem nQ 75/ 77 (nQ 248/77, na 
origem) - Ao Projeto de Lei nQ 622/75, na 
Câmara dos Deputados, e nQ 36/76, no Senado 

Federal, que "dá nova redação ao caput do 
art. 1 Q do Decreto-lei nQ 1.301, de 31 de de
zembro de 1973, assegurando ao cônjuge que 
opta pela tributação de seus rendimentos, se
paradamente do cabeça do casal, metade do 
valor de encargos de família" . Relatório 
nQ 3/ 77-CN, da Comissão Mista incumbida de 
relatar o veto. 

- Mensagem nQ 76/77-CN (nQ 254/ 77, 
na origem) - Ao Projeto de Lei nQ 206/ 75 , 
na Câmara dos Deputados, e nQ 24/76, no 
Senado Federal, que "revoga dispositivo da 
Lei nQ 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códi
go Nacional de Trânsito)". Relatório nQ 4/ 77-
CN, da Comissão Mista incumbida de relatar o 
veto. 

- Mensagem nQ 77 /77-CN (nQ de ori
gem na Presidência: 255/ 77) - Ao Projeto de 
Lei nQ 9, de 1977-CN, que "dispõe sobre as en
tidades de previdência privada, e dá outras 
providências" . Relatório nQ 5/ 77, da Comissão 
Mista incumbida de relatar o veto . 

ANAIS DO IMPf:RIO 

Organização e preparação de 1 .226 lau
das referentes aos anos de 1842 e 1843, des
tinadas à indexação, revisão e composição. 

SEÇÃO DE REVISÃO 

Do quadro em anexo, pode-se resumir o 
trabalho de revisão, com estes números: 

Laudas revisadas: 3 .925 

Paquês revisados: 4 .789 

Páginas revisadas: 6.867 

Matérias em andamento no período: 64 

Matérias ainda em andamento: 36 

Matérias na revisão: 6 

Volumes enviados a imprimir: 28 
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ANDAMENTO DA REVISÃO 
ENTRE 20 OUT. 1976 Anais do Anais do Decretos Resoluções Vetos 

E 24 NOV. 1977 Senado Senado 
Totais 

(Entre parênteses, o número (anos (atuais) 
Legislativos do Senado (Relatórios) 

de ma térias) omissos) (índices) 

Laudas (Originais) 

- Revisadas ... ....... . . . . . ... . .. . .. . . . - (24) 1.053 (4) 2.375 (1) 307 (4) 190 (33) 3.925 

- Enviadas a compor ........ .. .. . . ..... (20) 32.467 (24) 1.053 (4) 2 .375 (1) 307 (4) 190 (53) 36.382 

- No CEGRAF (em composição) ...... . ... (21) 34.561 * ( 2) 80 (2) 1.163 - - (25) 35.804 

Paquês (1 ~s e 2~ s provas) 

- Revisados e enviados a emendar ... ..... ( 3) 2 .407 (21) 555 (5) 1.374 (1) 279 (4) 174 (34) 4.789 

- Em revisão ................ . ......... ( 3) 1 .906 - - - - ( 3) 1.906 

- No CEGRAF (em emenda) .. ... . . ... ... ( 1) 1.184 - - - - ( 1) 1.184 

Páginas (3~s e 4~s provas) 

- Revisadas e enviadas a emendar ... . ... . ( 3) 3.490 (21) 961 (4) 1. 485 (1) 729 (4) 202 (33) 6.867 

- Em revisão .......... . ...... ... ..... . - - (3) 900 - - ( 3) 900 

- No CEGRAF (em emenda) .. ...... ..... ( 1) 586 ( 2) 42 (1) 307 - - ( 4) 935 

Resumo do Andamento das Matérias 

- Durante o período ..... .. ....... . . . .. . 28 23 8 1 4 64 

- Na redação em 24/ 10 . ... . . . .. ...... . 3 3 6 

No CEGRAF em 24/ 10 ........ ....... 23 4 3 30 

Enviadas a imprimir .. ..... .. . . . ... . . . 2 19 2 1 4 28 

(*) 4 dessas matérias (5.888 laudas) já se encontravam no CEGRAF antes do período . 



9) SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS 

1. Seção Administrativa 

Ofícios diversos recebidos .. . .. ... . . 96 

Ofícios diversos expedidos ..... . .... 148 

Ofícios recebidos do 19·5ecretário 14 

Ofícios enviados ao 19·5ecretário 11 

Ofícios recebidos do Diretor·Geral 15 

Ofícios enviados ao Diretor·Geral 42 

Requerimentos expedidos . . .... . . .. . 2 

Requerimentos recebidos .. . .. . ...... 3 

Memorandos recebidos .... . . . . .... .. 4 

Memorandos expedidos . ... .. ... . . .. . 4 

Circulares recebidas . . . . . .. . .. . .. . . . 8 

Sessões extraordinárias . .. . . . . . . . . . .. 205 

Freqüências dos servidores estatutários 
(mapas) .. . . . .. . .. .. . . . .. ...... 48 

Freqüência dos servidores CLT (mapas) 48 

Horas extras .... ....... . ..... . ..... 12 

Pedidos de material de expediente 11 

2. Seção de Obras 

Setor Burocrático: 

Ofícios recebidos .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . 57 

Ofícios expedidos .. . . .... . . . .. .. . .. 595 

Ofícios enviados ao 19-5ecretário ... . . . 33 

Ofícios enviados ao Diretor·Geral . . . . . . 32 

Freqüência estatutários (mapas) ...... 24 

Freqüência CLT (mapas) . . . . . . . . . . . . . 24 

Freqüência - Canteiro de obras - Pon-
to diário (mapas) ..... ... . . . . . . . 254 

Horas extras - CLT (mapas) ... . . . . . . 12 

Horas extras - Canteiro de obras (ma-
pas) .. . . . . ... . . . ... .. ... .. . .. . . 24 

Sessões extraordinárias (mapas) .. . . . .. 213 

Requisição de material ao patrimônio 44 

Setor de Projeto: 

Projetos: 
Galpão em concreto armado no Centro 

Gráfico - m" - 1.500; 
Estúdio da Voz do Brasil - m2 - 200. 

Reformas e Atualização funcional da Se
ção de Paginação do Centro Gráfico - m2 

1. 260. 
Atual gabinete da Presidência da ARENA 

- m" - 900. 
Reformas da rede de esgoto, piso e pintu

ra das garagens dos Blocos "C", "D" e "G" da 
SQS 309 - m2 - 5.000. 

Reforma do piso externo da garagem do 
Senado Federal 1 . 900 m2 • 

Reforma do Gabinete do 19-Vice-Presiden· 
te (arquitetura) 120 m2 • 

Divisão de ambiente na Consultoria Jurí
dica. 

Reforma do Serviço de Segurança - Aca
demia e Administração Anexo 11 (arquitetu· 
ra) - m2 - 516. 

Instalações elétricas - m" - 516. 

Acréscimo da Marcenaria - m2 - 256. 

Projeto da nova Marcenaria - m2 -

1 . 100. 

Reforma das Divisórias do Anexo 
I . . .. . . .. . .. . ... . .... . ... (m2 ) 13 .000 

Residência do Presidente do Congres-
so Nacional .... ... .... .. .. (m2 ) 800 

Reforma do Piso da garagem - con-
creto armado ... ...... ... . (m2) 2.300 

Reforma das esquadrias da gara-
gem ..................... (m2) 120 

Gabinete do Senador Teotônio Vi-
lela ... . . . . . .... . . .. . . . .. (m2 ) 120 

Cálculos: 

Aterro e laje de proteção no jardim 
do PRODASEN . ..... . .... (m2) 180 

Cálculo volumétrico de concreto do 
Muro de Arrimo do Estacionamen-
to do Bloco "A" - Anexo 11 (m") 1. 000 

Anteprojeto 

Anteprojeto do ambulatório .. (m2) 3 . 000 

Orçamento 

Academia 

Serviço de Segurança 
Lanche 
Ambulatório 

Serviços Executados 

Reforma geral do Ap. do PRODASEN 
na SQS 115 .............. (m2) 

Construção de armários e divisórias 
de madeira no 199 andar - Sub
secretaria de Serviços Espe-
ciais . . . .. . ... .. . . . ... . . .. (m2) 

Reforma do Gabinete do Senador 
Cattete Pinheiro ..... . .... (m2) 

Impermeabilização no teto do Gabi
nete do Senador Paulo Bros-
sard ..... . . . .. . ... . . .... . (m2) 

200 

50 

120 

10 
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Reforma geral no Ar Condicionado 
no Gabinete do Diretor-Geral (m2) 

Modificação e reforma da Copa e pin
tura geral do Gabinete do Senador 
Braga Júnior .. .. ......... (m2) 

Modificação e reforma da Copa e pin
tura do Gabinete do Senador Al-
tevir Leal .. . .... . . ... . ... (m2) 

Reforma geral do Gabinete do Sena-
dor Benjamim Farah . ..... . (m2) 

Modificação e reforma da Copa e dos 
Banheiros da Assessoria ... (m2 ) 

Impermeabilização e Calçamento de 
placas de concreto em baixo do Tú
nel de Passagem do Anexo I para 
o Anexo II .... . ... . .. . . . . (m2) 

Pintura geral das pistas de asfalto e 
estacionamento do Senado Fe-
deral .... . . . . .. ..... ....... . . 

Arremates no Piso da entrada Prin
cipal do Senado Federal . .. . (mZ) 

Impermeabilização no teto da Subse
cretaria de Patrimônio do 109 an-
dar do Anexo I .. .. ....... (m2) 

Modificação e reforma da Copa e ba
nheiro do Gabinete do Senador 
Milton Cabral .... . .. ... ... (m2 ) 

Abertura de porta, pintura geral no 
Gabinete do Dr. Pio Cavalcan-
te ..... ... . . . . . ... ..... .. (m2) 

Impermeabilização no Teto do 139 
andar do Anexo I .. . . ..... (m2) 

Impermeabilização no Teto do 149 an-
dar do Anexo I .......... . (m2) 

Colocação de Paviflex no piso do 239 
andar do Anexo I . ... . . . . .. (m2) 

Obra no Gabinete do 19 Vice-Presi
dente do Senado Federal .. . (m2) 

Demolição e limpeza do Depósito e 
Lixeira do Patrimônio na Garagem 
do Anexo 11 . . . . . . . . . . . . . .. (m2) 

Tubulação hidráulica no Jardim do 
PRODASEN .. . . . . . . .... .. (m2) 

Aterro e lage de proteção no Jardim 
do PRODASEN ........... . (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 39 andar . . . . . . (m2 ) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 49 andar .. . ... (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 59 andar . ... .. (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 79 andar .. .. .... (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 89 andar . ... . .. (m2) 

25 

120 

120 

120 

30 

50 

100 

10 

10 

50 

10 

10 

30 

230 

100 

50 

180 

30 

30 

30 

30 

30 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 99 andar ....... (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 119 andar ...... (m2) 

Arremates de pastilhas e massa das 
escadas do 129 andar . . . . . .. (m2 ) 

Arremates gerais do 169 andar (m2) 

Arremates gerais no piso da garagem 
do Senado Federal ..... .. . (m2 ) 

Pintura do Gabinete n9 9 - Anexo 
11 ....... . . .. . . .......... (m 2 ) 

Colocação de uma porta no Posto Mé-
dico do Senado Federal ....... . 

Demolição de paredes, piso e pasti
lhas das escadas da residência ofi
cial do Senado Federal '" (m2) 

Obra no Depósito do Patrimônio, no 
Sub-solo do Anexo 11 ..... . (m2 ) 

Obra de Segurança do Senado Fe
deral, no Sub-solo do Anexo II (m") 
Troca de piso do Corredor do Sub-

solo - Anexo I .. . ........ (m2) 

Obra no Serviço de Transporte: Aber
tura de janela na sala das telefo-
nistas .... .. ..... ... ... .. . (m2) 

Troca de tapetes no Gabinete do Se-
nador Paulo Brossard ... . .. (m2 ) 

Obra na garagem dos carros ofi-
ciais ... . ..... ............ (m2) 

Transferência dos depósitos da Sub
secretaria de Patrimônio e Edições 
Técnicas .. ... . . ... . ... . . .... . 

PRODASEN: 

- Reforço no muro de arri-
mo . . . ........ . ..... (m2) 

- Preenchimento de terra e 
instalação de sistema de dre-
nagem . .... ......... (m 3 ) 

- Manutenção das grelhas de 
escoamento de águas plu-
viais .. .. ... ......... ... . 

- Remanejamento das instala
ções hidráulicas e elétricas 

Reparo no teto de gesso da cabina 
de som da Sala "Clóvis Bevilac-
qua" .. ... ... ..... ..... . . (m2 ) 

Instalação de som na sala da guarda 
de segurança e dos motoristas (m2) 

Conserto na calçada em frente à Cha
pelaria ..... . . . . . . . . . . . . . . (m2 ) 

Ampliação na sala onde funciona o 
Arquivo do gabinete da Secretaria 
de Informações ........... (m2) 
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30 

30 

30 
70 

100 

120 

100 

300 

200 

315 

10 

170 

150 

50 

180 

70 

50 

150 

120 



Pintura no Gabinete do Senador 
Ivandro Cunha Lima ....... (m2 ) 

Pintura e troca de carpete no Gabi
nete do Senador Heitor Dias (m2) 

Troca de tapete e reforma no Toilet
te do Gabinete do Senador Braga 
Júnior . ............. .... . (m2) 

Especificações: 

Total de especificações 

Serviços em Andamento: 

Reforma no Gabinete do Senador 
Teotônio Vilela ....... .. .. (m2) 

Desvio da saída de ar da Casa de Má
quinas do poço dos elevadores que 
servem o Plenário para outro local 

Colocação de caixa de madeira no 
Serviço de Laboratório e Diagnós-
tico ... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ... . 

Impermeabilização do Sistema de In
suflamento da Usina Geradora (m2) 

Colocação ·de esquadrias no Hall dos 
Elevadores no 49 andar do Anexo 
I ..... .... . .. ..... .. . .... (m2) 

Conserto nas grelhas de esgotos na 
Garagem do Anexo II .. ... ... . . 

Reforma geral no Gabinete do Sena-
dor Lenoir Vargas ....... .. (m2) 

Instalação de dois aparelhos de Ar 
Refrigerado no Gabinete do Sena-
dor Amaral Peixoto .... ..... .. . 

Projeto e colocação de um sistema de 
grades protetoras na Subsecreta-
ria da Taquigrafia . ..... .. (m") 

Estudo referente à manutenção do 
Espelho dágua do Senado Fede-
ral ...................... (m2) 

Reboco no teto da cozinha e pintura 
do apartamento do Senador Mattos 
Leão ..... .. .... .. ..... . . (m") 

2 . Seção de Instalações 

3.1 - Instalações Industriais 

Setor Burocrático: 

170 

120 

120 

11 

120 

150 

50 

120 

180 

200 

200 

Ofícios expedidos (inclusive pedidos de 
material) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 

Requerimentos expedidos . . .......... . 

Freqüências (mapas) ... ....... . . .... . 

Horas extras (mapas) 

1 

24 

12 

Setor Técnico: 

Usina Geradora "A" 

Montagens diversas (quadro de distri-
buição) .... .. .. .... ....... .. . . ... 1 

Manutenção geral .. . ...... ..... ... . 32 

Atendimento por falta de energia da 
CEB ............................ 145 

Revisão geral nos seis grupos geradores 6 

Instalações Elétricas . . ..... ..... . . .. 120 

Manutenção em circuitos elétricos 125 

Usina Geradora "B" 

Central de insuflamento (operações) ... . 

Subestação do Anexo TI 

Revisões preventivas ... . ........... . 

Subestação do Anexo I 

Manutenção preventiva 

Montagens de circuitos ..... . ....... . 

Testes operacionais ........... . .. .. . 

3. 2 - Instalações prediais 

Serviços Executados: 

50 

200 

110 

36 
360 

Troca de fiação, luminárias e lâmpadas no 
recinto do Plenário; troca do quadro de força 
e luminárias no Setor de Marcenaria; troca 
de reatores e lâmpadas no túnel de acesso 
ao Anexo II; troca de fiação das tomadas nas 
Subsecretarias de Arquivo, Biblioteca e La
boratório de Diagnósticos; troca de receptá
cn:os das luminárias do teto, colocação de 16 
arandelas e um pendente e troca de 20 lâm
padas, no Ap. do Senhor Senador Lourival 
Baptista; manutenção das Diretorias, Secreta
rias, Subsecretarias, Gabinetes dos Senhores 
Senadores e demais dependências da Casa. 

Setor Burocrático: 

Ofícios expedidos . . .. .. .. ........ . ... 92 

Ofícios recebidos ..... ... ............ 11 

Memorandos recebidos . . . . . ..... .... . 5 

Correspondências diversas . . .......... 10 

4. Seção de manutenção de bens 
Móveis e Imóveis 

Setores: Direção e superVlsao de toda lim
peza; assistência aos Setores Hidráulico, Es
tofamento e Elevadores. 
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Serviço burocrático 

Ofícios expedidos 

Ofícios recebidos 

Memorandos recebidos .. . .. ...... . . . 

193 

9 

5 

Requerimentos ... . .... .. .... . ...... 2 

Confecções de mapas freqüências, horas ex
t 'aordinárias e relação dos servidores que as
sinam as sessões extras do Senado Federal e 
Congresso Nacional. 

Serviços Executados: 

Pelo setor de estofamento 

Capas para máquina xerox .... .. ... 8 

Reformas de poltronas . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Coadores de café ... . . . . .. . .. .. . ... . 958 

Reformas de almofadas em veículos ' " 5 
Sacolas de courvim . . . .... ......... . 564 

Reformas de cadeiras . ... . .. . . . ..... 17 

Cadeiras (confecção) . . .... ..... ..... 12 

e, ainda: 

Colocação de passadeiras; 

retirada de tapetes em próprios do Senado; 

reforma de cortinas; 

colocação de tapetes; 

colocação de cortinas; 

recondicionamento de bancos nos elevadores; 

colocação de forro de mesa; 

confecção de almofadas 

mudança do setor. 

Pelo setor de marcenaria 

a) Móveis confeccionados: 

estantes . ... . ... . ... . ......... . . 13 

divisórias . ... . . ... .... . . . . .. .... 7 

estrado . ..... .. ... . ..... ... . . . . 

biombo . . .. .. ........ . ... ..... . . 
móveis completos para Gabinete .. 

mesas . ... .... ... . .. . ... . .... . . 

bancos . ........ ...... . . .. . . . .. . 

portas de fórmica . . .... .. . . . .... . 
púlpito . .. . ...... ... .. . . . .. ... . . 

mesinhas de cabeceira .... ...... . 

cama de solteiro . ... ..... ....... . 

cama de casal .. .. ... . . .... .. .. . 

escrivaninha ... . . .. ... .... . . . . . . 

1 

1 

1 

7 

6 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

cavaletes . .. . .. .. .... ..... .... .. 23 
armários . ........ . . . . ... .... .. . 

quadros para chaves 

b) Reparos executados: 

3 

2 

restauração de cadeiras, mesas, armários, 
banquetas, divisórias. 

Pelo Setor de Hidráulica 

Revisão periódica e reparos em todo o 
sistema hidráulico dos três Anexos do Se
nado. 

Pelo Setor de Elevadores 

Foram colocados aparelhos dotados de 
fachos de luz conjugados com foto-células 
transistorizados, utilizados pelos elevadores do 
Anexo I , quando funcionando automaticamen
te e aparelho acelerador com fonte-memória, 
colocação de 12 peças de acrílico, nos tetos 
dos elevadores do Anexo I. 

Toda limpeza dos carros até o mês de 
julho, quando esta responsabilidade passou 
a ser feita pela Firma Confederal S.A. 

Pela Central de Ar Condicionado 

Manutenção Diária : 

a) verificação do sistema de lubrificação 

b) verificação do funcionamento da uni-
dade de purga 

c) verificação dos controles de segurança 

d) verificação do nível de água da Torre 

e) verificação do nível de água da Caixa 
de Espansão 

f) limpeza diária da casa de máquinas e 
na torre 

g) atendimento aos chamados de contro
le de entrada de ar nos gabinetes 

h) leitura histórica das máquinas, efetua
da de hora em hora, para controle de fun· 
cionamento. 

Manutenção Semanal 

a) limpeza geral na torre 
b) verificação no sistema de funciona

mento das máquinas. 

Manutenção Anual 

a) trocar o óleo do filtro de óleo 

b) trocar o filtro do refrigerante do dre
no da voluta 

c) manutenção dos mancais do compres· 
sor 

d) inspecionar a purga 
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e) inspecionar a câmara de bóia do refri-
gerante 

f) inspecionar os tubos do corpo único 
g) inspecionar o centro de controle 
h) inspecionar o equipamento de partida. 

Manutenção Geral 

a) acomplamento do comando dos veios 
b) propriedades do refrigerante 
c) Carregamento do refrigerante 
d) removendo o refrigerante 
e) ajustando a carga do refrigerante 
f) perda de refrigerante 
g) vazamentos de ar e água 
h) teste de vazamento 
i) pressurizando a máquina. 

Observações Gerais: 

De quinze em quinze dias, lavagem das 
banheiras da torre 6, troca do produto que 
utilizamos na água para evitar a ferrugem. 
Nas trocas d'água, colocamos 100 (cem) litros 
de "hidropart", 100 (cem) em cada banheira, 

uti lizando assim 200 (duzentos) litros do pro
duto por cada lavagem executadas. 

Neste ano foram executados os seguintes 
serviços e, tomadas as seguintes providências: 

a) troca do óleo das centrífugas 
b) complementação do refrigerante "Fre

on 11", marca "Dupont" 
c) troca dos filtros de óleo 
d) saída das dependências do Senado, dos 

motores de marca "Búfalo", a fim de serem 
feitos reparos. 

Serviços executados nos apartamentos 
dos Senhores Senadores: 

trocas de cortinas - 5 apartamentos 
instalação de condicionador de ar - 31 

apartamentos 
colocação de carpete - 2 apartamentos 
colocação de tapetes - 2 apartamentos 
colocação de cortinas - 2 apartamentos 
colocação de molduras em quadros 
confecção de prateleiras e gavetas. 

Obs.: Está, ainda, sendo realizado todo o serviço de 
carpin taria e marcenaria na residência oficial do Pre
sidente do Senado Federal localizada na península 
dos Ministros. 
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G . 5 . 1. 2 - SECRETARIA LEGISLATIVA 

a) GABINETE 

Ofícios recebidos .. .. . . . . ... .. . ..... 250 
Ofícios expedidos . . . . . . . .. . . .. ... . . 31 
Memorandos de Comissões Mistas .. . . 122 
Expedientes Protocolados . .. ........ 280 

Ofícios e requerimentos recebidos para 
encaminhamento: 
Subsecretaria de At.a . . ... ... . .. .... 11 
Subsecretaria de Comissões ...... . . . 157 

Su bsecretaria de Taquigrafia 

Parecer do Conselho Administrativo 

Boletim de Frequência: 

CLT . . . . . . .... . . . . ...... . . ... . . .. . 

Estatutário . .. . ... . . . ............. . 
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Agricultura 25 01 27 32 

Assuntos Regionais 04 02 08 04 

Constitu ição e Justiça 30 11 504 755 

Distrito Federal 09 03 28 29 
- - -

Economia 19 08 181 223 

Educação e Cultura 22 05 31 39 

Finanças 22 02 119 174 

Legislação Social 15 05 178 214 

Minas e Energia 05 01 02 03 

Redação 15 115 200 10 

Relações Exteriores 26 02 74 74 

Saúde 11 01 12 16 

Segurança Nacional 07 01 08 09 
---

Serviço Público 11 01 21 .28 

Transportes 10 04 36 40 
---

TOTAIS 231 162 1. 429 1.650 
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1 - Serviço de Comissões Permanentes 
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Conferências realizadas pelo Serviço de Comissões Permanentes 

Conferencistas: 

Diplomata Quintino Symphoroso Deseta - Embaixador junto à República 
da Nicarágua - Comissão de Relações Exteriores . .. . .. .. .. . . .. .. . 

Diplomata Jorge de Carvalho e Silva - Embaixador junto à República Fe-
deral da Alemanha - Comissão de Relações Exteriores . ..... . ... . 

Senador Ney Braga - Ministro da Educação e Cultura - Comissão de 
Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação .......... . . ..... . . . 

Drs. Francisco Sales e Yalmo de Moraes - Técnico-Econõmico do Ministério 
da Agricultura, e Médico Sanitarista do Ministério da Saúde, respecti
vamente - Comissão de Agricultura - Tema: Novo índice da gordura 
no leite .. . ..... .. . . . .... ... .. ..... . . . ... . . .. .. . . ... . ... . .... . 

Diplomata Geraldo de Heráclito Lima - Embaixador junto à República do 
Níger - Comissão de Relações Exteriores .......... ............. . 

Dr. Hélio Palma Arruda - Diretor do Departamento de Projetos e Opera
ções do INCRA - Comissão de Agricultura - Tema: Os Projetos de 
Colonização no Brasil ........ ... . ... ... ..... . .. . . ......... .. . . 

Diplomata Francisco de Assis Grieco - Embaixador junto à República Po-
pular da Hungria - Comissão de Relações Exteriores . . . ...... . . . . 

Pe. José Vieira de Vasconcelos - Presidente do Conselho Federal de Educa
ção - Comissão de Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação .... 

Dr. Paulo Azevedo Berutti - Presidente do Instituto Brasileiro de Desen
volvimento Florestal (IBDF) - Comissão de Agricultura - Tema: Polí-
tica Florestal Brasileir a e o Decreto-lei n9 1 . 503/ 76 .... ...... .... . . 

Dr. Antônio Francisco Azeredo da Silveira - Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores - Comissão de Relações Exteriores .... .. ... . ..... . 

Ministro Antônio Francisco Azeredo da Silveira - Comissão de Relações 
Exteriores - Tema: Política Internacional ... ...... .... .. ... . ... . 

Deputado Flexa Ribeiro - ex-Presidente da Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados - Comissão de Educação e Cultura - Tema: 
Projeto Educação . . . . .... . .. . ..... . . ..... ..... . . ......... . . . . . 

Diplomata Ronaldo Costa - Embaixador junto ao Governo do Japão -
Comissão de Relações Exteriores .. ... ..... .... . ....... . .... . .. . . 

Coronel Sérgio Valle - Diretor do Centro Técnico Aeroespacial - Comissão 
de Educação e Cultura - Tema: Como é feita a Tecnologia no Brasil .. 

Diplomata Jorge de Sá Almeida - Embaixador do Brasil junto à República 
da Indonésia - Comissão de Relações Exteriores ........ .. .... . .. . 

Dr. Jorge Luiz de La Rocque - Presidente do Sindicato Nacional da Indús
tria da Construção de Estrada, Pontes, Portos, Aeroportos , Barragens e 
Pavimentação - Subcomissão de Economia - Tema: Débitos de Go-
verno Referentes a Obras e Serviços Públicos ...... . . ........... .. . 

Dr. Edward John Gepp - Presidente da Associação Brasileira de Empresas 
de Engenharia Ferroviária - Subcomissão de Economia - Tema: Dé-
bitos de Governo Referentes a Obras e Serviços Públicos ..... . .... . 

Dr. Newton Cavaliêre - Presidente do Sindicato da Indústria da Construção 
de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em Geral do 
Estado de São Paulo - Subcomissão de Economia - Tema: Débitos 
de Governo Referentes a Obras e Serviços Públicos .. . . ... .... . . .. . . 

Diplomata Frederico Duarte Gonçalves da Rocha - Embaixador junto ao 
Reino da Bélgica - Comissão de Relações Exteriores .... . . .... .. . . 
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Data 

16- 3-77 

29- 3-77 

28- 4-77 

3- 5-77 

4- 5-77 

10- 5-77 

11- 5-77 

12- 5-77 

17- 5-77 

17- 5-77 

17- 5-77 

19- 5-77 

24- 5-77 

26- 5-77 

31- 5-77 

1- 6-77 

1- 6-77 

1- 6-77 

7- 6-77 



Dr. Adhemar Ribeiro da Silva - Diretor-Geral do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem - DNER - Subcomissão de Economia -
Tema: Débitos do DNER Referentes a Obras e Serviços Públicos ... . 

CeI. Stanley Fortes Baptista - Presidente da Rede Ferroviária Federal SI A. 
Subcomissão de Economia - Tema: Débitos da Despesa Referentes a 
Obras e Serviços Públicos ... .. . .......................... . .. .. . 

Diplomata Paulo Cabral de Mello - Embaixador junto à República da 
Áustria - Comissão de Relações Exteriores . ......... . . .... ...... . 

Dr. Paulo Roberto Vianna - Diretor-Executivo da Comissão de Financia· 
mento da Produção - Comissão de Agricultura - Tema: Política de 
Preços Mínimos .......................................... .. .. . 

Deputado Brígido Tinoco - ex-Ministro da Educação e Cultura - Comissão 
de Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação ........ ....... . 

Diplomata Halo Zappa - Embaixador junto à República Popular de Mo-
çambique - Comissão de Relações Exteriores .. ........... ....... . 

Dr. Raul Llano - Presidente da ELETRONORTE - Comissão de Minas 
e Energia - Tema: Atuação da ELETRONORTE na Amazônia ...... . 

Dr. Octávio Gouveia de Bulhões - Presidente do Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio Vargas - Comissão de Economia -
Tema: Inflação Brasileira ... . ... . ........ . .. . .. .... ...... .. .. . . . 

ProL Inácio Mourão Rangel - Comissão de Economia - Tema: Inflação 
Brasileira .. .. .. .... .......... . .. . .......................... . . 

Dr. João Paulo Almeida Magalhães - Presidente da ASTEL - Assessores 
Técnicos Ltda. - Comissão de Economia - Tema: Inflação Brasileira .. 

Dr. Carlos Geraldo Langoni - Presidente da Escola de Pós-Graduação 
em Economia da Fundação Getúlio Vargas - Comissão de Economia -
Tema: Inflação Brasileira ...... . ... ... .......... . .... . .... .... . 

ProL Dércio Garcia Munhoz - Professor de Economia da Universidade 
de Brasília - Comissão de Economia - Tema: Inflação Brasileira .. . . 

Prof. João Manoel Cardoso de Melo - Professor de Economia da Univer
sidade de Campinas (SP) - Comissão de Economia - Tema: Inflação 
Brasileira ... ... .... .. ....... . . . ... . ... .. .. .. . ............. . . . 

Diplomata Luiz Augusto Pereira Souto Maior - Embaixador junto às Co-
munidades Européias - Comissão de Relações Exteriores .......... . 

Dl'. José Francisco da Silva - Presidente da Confederação Nacional dos Tra
balhadores na Agricultura - Comissão de Agricultura - Tema: Es-
tatuto da Terra ............... . ...... ....... ...... ...... . .. . . . 

Dl'. João Falcão Ferraz e Geraldo Lustosa Carvalho - Secretário de Agri
cultura do Estado de Pernambuco e Representante da Cooperativa 
Agropecuária de Belém de São Francisco, respectivamente - Comissão 
de Agricultura - Tema: A produção e comercialização da cebola no 
Vale do São Francisco no contexto regional e nacional .. . .... . .... . 

Sr. Pedro Luiz Roxo Lima - Presidente da Associação Nacional dos Inquili
nos - Comissão de Legislação Social - Tema: A denúncia vazia . ... 

Dr. Clóvis Salgado - ex-Ministro da Educação e Cultura - Comissão de 
Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação .................. . 

Senador Jarbas Passarinho - ex-Ministro da Educação e Cultura - Co-
missão de Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação ......... . 

Dr. Raymundo Augusto de Castro Moniz de Aragão - ex-Ministro da 
Educação e Cultura - Comissão de Educação e Cultura - Tema: Pro-
jeto Educação ......... .. . . . . ......... .. . ..... .. ............ . . 

-242-

13- 6·Ti 

13- 6-77 

14- 6-7'1 

14- 6-77 

16- 6-77 

21- 6-77 

22- 6-77 

28- 6-77 

28- 6-77 

28- 6-77 

29- 6-77 

29- 6-77 

29- 6-77 
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25- 8-77 
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Dr. Márcio Braga - Presidente do Clube de Regatas do Flamengo e o 
jogador Zico - Comissão de Educação e Cultura - Tema: A Situação 
do Desporto Brasileiro .. . .... . .. . ... . ..... . . .. .. . . . .... . ... .. . 

Sr. Eduardo Matarazzo Suplicy - Professor de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas - Comissão de Economia - Tema: A subavaliação 
dos índices inflacionários e as suas repercussões nos reajustes sala-
riais . . .. . ....... .. ... ...... . . .. ... .. ...... .. . . . . ....... . .. . . . 

Dr. Clemente Mariani Bitencourt - ex-Ministro da Educação e Cultura -
Comissão de Educação e Cultura - Tema: Projeto Educação ... ... . . 

Diplomata Vasco Mariz - Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel -
Comissão de Relações Exteriores ... . . .. ..... .. .. . .. ........... . . 

Dr. Paulo Roberto Vianna - Diretor-Executivo da Comissão de Financia
mento da Produção - Comissão de Agricultura - Tema: Política de 
preços mínimos e como defender a matéria-prima na mão do produtor 

Dr. Carlos Ivan Vieira - Diretor do Departamento Nacional de Serviços 
de Comercialização do Ministério da Agricultura - Comissão de Agri
cultura - Tema: O Ministério da Agricultura na classificação da ma
téria-prima do algodão em rama, defendendo imparcialmente a quali-
dade em tipo e fibra do produto ... ......... .. . . ... . . ......... . . 

Sr. Lauro Arruda Câmara - agricultor de algodão do Rio Grande do Norte 
- Comissão de Agricultura - Tema: O problema do algodão no 
Nordeste ..... .. . . .. . ....... . ......... ... .. .. ... ...... ....... . 

Diplomata Hélio Antonio Scarabôtolo - Embaixador do Brasil junto ao 
Reino da Dinamarca - Comissão de Relações Exteriores .... . .... .. . 

Dr. Augusto Ruschi - Ecologista - Comissão de Educação e Cultura -
Tema: Estação Biológica de Santa Lúcia . . .. .. .. .. .. .... . . ...... . . 

Sr. FeUcio Brandi - Presidente do Cruzeiro Esporte Clube e Wilson Piazza, 
jogador - Comissão de Educação e Cultura - Tema: A Situação do 
Desporto Brasileiro .. . .... . . . . ........... .. . . . . . . . ........ .. . . . 

Srs. Henri Aidar, Presidente do São Paulo Futebol Clube, Pedro Rocha, 
atleta profissional, Vicente Tadeu, atleta amador, Prof. João Paulo 
Medina, Preparador Físico e Walter Abrahão, Jornalista - Comissão 
de Educação e Cultura - Tema: A Situação do Desporto Brasileiro . .. . 

Srs. Frederico Ballve, Presidente do Esporte Clube Internacional e Mauro 
Pacheco Toralles, Editor de Esportes do jornal Zero Hora - Comissão 
de Educação e Cultura - Tema: A Situação do Desporto Brasileiro . . . . 

Srs. Jarbas Pires Guimarães, Presidente do Sport Clube Recife e Sérgio 
Noronha, Jornalista - Comissão de Educação e Cultura - Tema: A 
Situação do Desporto Brasileiro ...... .. .. .. . .. . ..... . .. . . ... . .. . 

Srs. Walmir Pereira da Silva - Presidente do Clube Atlético Mineiro, 
atleta profissional Reynaldo e o Jornalista Olavo Cafunga Bastos -
Comissão de Educação e Cultura - Tema: A Situação do Desporto 
Brasileiro . . .. ..... . . . .. . . ... .. .. ... .. .. . .... .. .......... .. .. . 

Dr. Fernando Rabelo - Presidente da Associação dos Fornecedores de 
Cana-de-Açúcar do Estado de Pernambuco - Comissão de Economia -
Tema: Os Preços do Açúcar .. . . . . . .. . . . . . . ... ...... ...... . . . .. . . 

Sr. Wilkie Moreira Barbosa - Vice-Presidente da Siderurgia Brasileira S; A 
(SIDERBRAS) - Comissão de Minas e Energia - Tema: A Siderurgia 
Brasileira . ... . ......... .. ........... .. ... ... . .... . . .. . ...... . 

Dr. José Edilson de Melo Távora - Presidente da Companhia Nacional de 
Alcalis - Comissão de Economia - Tema: O Problema de Alcalis 
no Brasil .. .. . . . ...... ... . ...... . . ...... ... ... . . ..... . .. . .. . . . 
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Coronel Darcy Duarte Siqueira - Diretor-Geral do Departamento Admi
nistrativo do Pessoal Civil - Comissão de Serviço Público Civil -
Tema: Atividades do DASP ...... . . ... ........... . . ............ . 30-11-77 

Simpósio sobre a Política do Excepcional - Comissão de Educação e Cultura 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Área da Educação 

Presidentes: Senadores Evelásio Vieira e João 
Calmon 

Participantes: 

Coronel José Cândido Maes Borba - Pre
sidente da Federação Nacional das APAEs. 

Dr. Justino Alves Pereira - Presidente da 
APAE de Londrina. 

Dr. Domingos José Fredo - Assistente Téc
nico da Bancada da ARENA na Comissão de 
Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social da As
sembléia Legislativa de Porto Alegre. 

Dra. Daisy Colet de Araújo Lima - Dire
tora do Ensino Especial da Fundação Educa
cional do Distrito Federal. 

Dr. Nelson Santos 
AMPARE. 

Presidente da 

Pe. Gabriel Crisciotti - Diretor do Centro 
Educacional da Audição e Linguagem - Bra
sília. 

Área da Previdência e Assistência Social e 
Saúde 

Presidentes: Senadores Cattete Pinheiro e Gil
van Rocha 

Participantes: 

Dr. Mário de Morais Altenfelder - Secre
tário da Promoção Social do Estado de São 
Paulo. 

Dr. Odylo Costa Filho - Presidente de Hon
ra da Federação Nacional das Sociedades Pes
talozzi. 

Dr. Severino Lopes da Silva - Vice-Presi
dente da Federação Nacional da APAE de Na
tal, Rio Grande do Norte. 

Dr. Álvaro José de Oliveira - Presidente 
da Associação Brasileira para o Estudo Cientí
fico da Deficiência Mental - ABDM. 

Dr. Luís Carlos de Mello Esperon - Médico 
Pediatra . 

Área do Trabalho 

Presidentes: Senadores Jarbas Passarinho e 
Evilásio Vieira 
Participantes: 
Dr. Hugo Dantas da Silveira - Presidente 

da AP AE do Rio Grande do Sul. 
Dra. Bernadete Vidal - Vereadora - Câ

mara Municipal de Porto Alegre. 
Dra. Fany Aparecida Costa Bertoldo - Di

retora da Sociedade Pestalozzi de Brasília e 
Vice-Presidente da Federação Nacional da So
ciedade Pestalozzi. 

Dra. Ivete De Masi - Assistente Social e 
Assessora da Presidência da Fundação do Li
vro do Cego do Brasil . 

Área da Justiça 

Presidentes: Senador Otto Lehmann e Deputa
da Carlos Santos 

Participantes: 
Dr. Elpídio Araújo Neris - Vice-Presidente 

da Federação Nacional das APAEs. 
Dr. Hélio Pereira Leite - Procurador da 

Federação Nacional das APAEs. 
Dra. Nair Lemos Gonçalves - Departamen

to de Direito do Trabalho da Universidade de 
São Paulo . 

Temas 

Área da Educação 

- Recursos Financeiros para a Assistência 
ao Excepcional - Coronel José Cândido Maes 
Borba . 

- O MEC e os Problemas do Excepcional -
Dr. Justino Alves Pereira. 

- Os Problemas da Assistência ao Excep
cional no Rio Grande do Sul - Dr. Domingos 
José Fredo . 

- Os Deficientes Mentais, Físicos e Visuais 
no Distrito Federal, seus Problemas e Soluções 
- Dra. Daysi Colete de Araújo Lima . 

- Recrutamento de Pessoal para a Assis-
tência ao Excepcional - ProH Márcia Noguei
ra - I ? Secretária da AMPARE. 
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- Sugestões em Torno da Educação dos De
ficientes Auditivos e suas Dificuldades - Pe . 
Gabriel Crisciotti. 

Area da Previdência e Assistência Social e 
Saúde 

- Integração do Excepcional no Trabalho 
- Dr. Mário de Morais Altenfelder. 

- Realizações e Dificuldades da Sociedade 
Pestalozzi - Dr. Odylo Costa filho . 

- Aspectos Biológicos da Prevenção da De
ficiência Mental - Dr. Severino Lopes da 
Silva. 

- A Importância da Defecção Precoce dos 
Distúrbios do Desenvolvimento - Dr. Alvaro 
José de Oliveira. 

- Aspectos Diagnósticos da Deficiência 
Mental - Dr. Luís Carlos de Mello Esperon. 

Area do Trabalho 

- Oficinas Protegidas e Oficinas Ocupacio
nais - Dr. Hugo Dantas da Silveira . 

- Colocação de Mão-de-Obra - Dra. Ber
nadete Vidal. 

- Profissionalização do Excepcional - Dra. 
Fany Aparecida Costa Bertoldo. 

- Treinamento Profissional - Dra. Ivete 
De Masi. 

Area da Justiça 

- Lei Básica do Excepcional - Dra. Nair 
Gomes de Lemos. 

- Fundação Nacional do Excepcional - Dr. 
Elpídio Araújo Neris. 

- Leis Esparsas - Dr. Hélio Leite. 

Técnicos dos Ministérios 

Dr. Marcos de Carvalho Candau - Secre
tário de Assistência Social do Ministério da 
Previdência e Assistência Social. 

Dra. Sara Couto César - Diretora do Cen
tro de Educação Especial - CENESP - Mi
nistério da Educação e Cultura. 

Dr. Ciro Coimbra de Rezende - Coordena
dor da CPMI - Coordenação da Proteção à 
Maternidade e à Infância do Ministério da 
Saúde . 

Dr. Manoel Marques de Carvalho - Secre
tário de Mão-de-Obra do Ministério do Tra
balho . 

Dr. Joaquim Luís de Oliveira Bello - Dire
tor-Geral do Departamento de Assuntos Legis
lativos do Ministério da Justiça. 

2) Serviço de Comissões Mistas, Especiais 
e de Inquérito 

Decretos-lei . .. .... .. .. ..... . . . .... 84 

Projetos de Lei - CN .... . . . .. .. .. 25 

Propostas de Delegação Legislativa 1 

Propostas de Emenda à Constituição . . 

Requerimentos .... . . .. .. . . . .. . .. . . 

Vetos (Relatórios) .. . .... .. ..... .. . . 

Comissões Instaladas .. . .. . . . .. ... . . 

19 

1 

5 

116 

Reuniões realizadas .. . ..... . ... . ... 247 

Membros das Comissões ..... .. . . ... 2 .994 

Pareceres proferidos ...... . ........ 127 

Avisos encaminhados aos Srs. Membros 
das Comissões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.636 

Convites expedidos . . . ........ . . . .. 1.132 

Atas publicadas .. . . .. .. .... . ..... . 323 

Emendas recebidas . . ... ... . . ... . . . 800 
Palestras proferidas perante a Comis· 

são Parlamentar de Inquérito incum
bida de estudar a situação da mulher 
em todos os setores de atividades .. 33 

Correspondência expedida . . . ....... 44 

Telex .. ....... . . .. . . . ... ...... . .. 240 
Ofícios expedidos .. ....... . . . . .. . . . 83 

Palestra proferida pelo Sr. Ministro 
Nascimento e Silva .............. 1 

3) Seção de Administração 

Cópias reproduzidas (xerox) ... .. . . 404.771 
Folhas de comparecimento às sessões 

extraordinárias .. . . . .. ......... 226 
Ofícios expedidos . ....... ... . .... 160 
Pedidos de visita médica . . . . . . . . . . 20 

Atestado médico INPS . . . . . . . . . . . . 1 
Requisições despachadas (material) . 128 

Publicações arquivadas . .. . ..... . . 10.082 

4) Seção de Mecanografia 

Quantidade de Pareceres . . . . ..... 1.456 

Quantidade de folhas . . . . . . . . . . . . . 4.988 
Ofícios (folhas) ........ .. . .. . ... . 5 .088 

Diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

5) Seção de Registro e Acompanhamento 
de Proposições 

Mensagem SF . . . .. . .... .. .. . .. .. 135 

Ofícios . . . . . . .. .. .. .. .. . . . ..... . 27 

Projetos de Lei do SF . . . . . . . . . . . . 288 
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Projetos de Lei da CD .. . . . . . . .. . . 
Projetos de Decreto Legislativo ... . 
Projetos de Resolução .. . . .... . .. . 
Mensagens (CN) .. . . . .. . . . . . . . . . . 
Projetos de Lei (CN) ..... . .... .. . 

126 
26 
5 

76 
25 

Propostas de Emenda à Constituição 16 
Vetos . .. .. . .... ... ........ .. . . . 4 
Requerimentos ..... . . .. .. . . . .. .. 5 
Proposições enviadas . . . . . . . . . . . . . 1 .597 
Atas enviadas . . ..... . . ..... . . . .. 1.189 

Relatórios enviados . . . .. ... . . . . .. 456 
Boletins de Ação Legislativa (BAL) 

enviados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 . 172 

c) SUBSECRETARIA DE TAQUIGRAFIA 

Através de seu quadro de Taquígrafos, Re
visores e Supervisores, a Subsecretaria de Ta
quigrafia efetuou o registro de 208 sessões do 
Senado Federal, 234 sessões do Congresso Na
cional e de 78 Reuniões de Comissões . 

o Setor Som, visando dar assistência e se
gurança ao trabalho de registro taquigráfico 
em Plenário, gravou um total de 442 sessões 
e desmembrou, em fitas individuais de 10 mi
nutos, aproximadamente 320 horas de Comis
sões, o que permitiu o apanhamento taquigrá
fico simultâneo de sessões e reuniões . 

O Setor de Mecanografia, além de manter o 
arquivo de correspondência interna e externa, 
datilografou e conferiu cerca de 12.800 folhas 
de discursos, já revistos, possibilitando uma 
boa apresentação das Atas de Sessões e de 
Comissões . 

O Setor Sinopse catalogou em fichas, por 
assunto e por orador, 1.667 discursos pronun
ciados pelos Srs. Senadores nas sessões do 
Congresso Nacional e do Senado Federal, e 
prestou informações aos Srs. Parlamentares 
e aos Ministérios interessados nos assuntos 
tratados. 

O Setor Xerox, por sua vez, além do atendi
mento à Subsecretaria, atendeu a pedido dos 

Srs. Senadores, do Comitê de Imprensa e dos 
diversos órgãos do Senado, totalizando 640.290 
cópias de discursos. 

d) SUBSECRETARIA DE ATA 

Número de Atas elaboradas 

Atas circunstanciadas das sessões do 
Congresso Nacional .. . .. .. . . . ... . 

Atas circunstanciadas das sessões do 
Senado Federal .. . . ... . . ..... . . . . 

Atas de reuniões preparatórias do Se-
nado Federal . . . . . ..... ..... . .. . 

Atas de reuniões do Senado Federal 

Número de Sumários elaborados 
Sumários das sessões do Congresso Na-

cional .... . . . . .. .... . .. .. . . . . .. . 
Sumários das sessões do Senado Fe-

deral ........ . .. .. .. . .. ....... . . 
Sumários das reuniões preparatórias do 

Senado Federal . ..... . .. .... . . .. . 
Sum ários das reuniões do Senado Fe-

deral .. .. . . . . ..... . .. .... .. . .. . . 

Diários conferidos (arts. 126 e 127 da 
Resolução n9 58/ 72) 

Diários do Congresso Nacional 
Diários do Senado Federal .. . ..... . . 

Número de avulsos preparados 
Projetos de Lei do Senado . . ....... . 
Projetos de Lei da Câmara .... ..... . 
Projetos de Decreto Legislativo ..... . 

Projetos de Resolução ... . .... . ... . . 
Pareceres . .. ....... . . .. ...... . . . . 
Requerimentos .. . . . . . .. . . .... . .. . . 
Pareceres CN . ...... .. . . .. . ... ... . 
Projetos de Lei CN . . ...... . .... . . . . 
Projetos de Decreto Legislativo CN . . . 
Vetos Presidenciais .... ... . . . . .... . 

253 

217 

2 

2 

253 

217 

2 

2 

140 
143 

293 
131 

32 
150 

1 .155 
518 
198 

25 
84 

5 

Obsenação : A presente rela ção se refere aos t rabalbos 
r ea lizados por esta: Subsecre t a ria ate a data de 28-11-77 . 
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G.5.1.3 - SECRETARIA DE INFORMAÇÕES 

A Secretaria de Informação esteve pre
sente ao X Congresso Nacional de Processa
mento de Dados, realizado em São Paulo, e, 
através das Subsecretarias de Análise e da 
Biblioteca, participou dos seguintes eventos: 

Simpósio sobre "Convergências e Diver
gências nas Linguagens Científicas de Ciên
cias Exatas e de Ciências Sociais": "O Proble
ma dos Tesauri", realizado em julho, em For· 
taleza, Ceará, e do Ciclo de Palestras sobre o 
"Sistema de Informação da Biblioteca do Con
gresso Americano", realizado em outubro, no 
Rio de Janeiro. 

O Serviço de Controle de Informações aten
deu a consultas de 887 usuários, com 59.059 
documentos recuperados. 

Realizou ainda Estágio de Aperfeiçoamento 
em Recuperação de Informações para 12 esta
giários. 

Na Subsecretaria da Biblioteca ressalte-se a 
elaboração do Primeiro Suplemento ao Catálo· 
go da Biblioteca do Senado Federal, em dois 
volumes, sendo que o Volume I, com dois to
mos, referente a Livros e Folhetos e o Volume 
II a Periódicos, apresentado no 99 Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documenta
ção, realizado em julho deste ano, em Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul. 

Com referência à Subsecretaria de Análise 
queremos destacar, dentre outros, os seguin
tes trabalhos: 

Coordenação de Indexação dos Anais do Par
lamento Brasileiro, de 1826 a 1889 em atendi
mento ao Convênio firmado entre o Senado, a 
Universidade de São Paulo e a Universidade 
de Brasilia. 

Coordenação da indexação de normas jurídi· 
cas, Convênio Senado/UnB. 

A edição da Súmula de Discursos, Volume 2, 
n<?s 1 e 2. 

No Setor de Microfilmagem ressaltamos, 
além da microfilmagem dos Anais do Senado, 
de 1826 a 1833, o intercâmbio de microfilmes 
estabelecidos com a Biblioteca Nacional refe· 
rente a coleções de jornais brasileiros. 

a) SERVIÇO DE CONTROLE DE 
INFORMAÇõES 

Consultas 

Usuários atendidos 887 
Documentos recuperados ..... 59.059 

Grupo de Transcrição e Conferência 
Revisão técnica e ortográfica do "Data 
Base" NJUR: 
a) Decretos de 1946, 1947, 1948, 1972, 

1973; 
b) Decretos-leis de 1946, 1972 e 1973; 
c) Resoluções àa Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal de 1972 e 1973; 
d) Decretos Normativos do Distrito Fe

deral de 1972 e 1973; 
e) Decretos Legislativos de 1972 e 1973; 

f) Leis do ano de 1973. 
Revisão técnica e ortográfica do "Data Base" 
DISC: 

a) Discursos de 1973, 1974, 1977; 
b) Revisão de normas jurídicas esparsas 

(Decretos, leis, Parágrafo Vide, etc . .. ) 

Estágio de Aperfeiçoamento em Recuperação 
de Informações 

Estagiários treinados 12 

Outras Atividades 
Organização do fichário de jurisprudên
cia. 

b) SUBSECRETARIA DE BIBLIOTECA 

1. 

Aquisições 

Livros: 
Folhetos: 

Seção de Administração 

Período: ano de 1977 

Por compra: 

2.377 
438 

Por doação: 
1.112 

934 
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Expediente 
Livros e folhetos registrados .. 
Títulos registrados .... . .... . 
Livros pesquisados em fichário 
Duplicatas referenciadas . . .. . 
Documentos recebidos .. .... . 
Documentos remetidos . ... . . 
Fichas datilografadas: 
Fichas de aquisição . . .. .. .. . 
Fichas de encomenda . . . . . .. . 
Fichas de duplicatas ... . ... . 
Fichas de assinaturas de pe· 
riódicos .... .. . . . ......... . 
Fichas de pessoal ...... . . .. . 
Fichas de entidades doadoras 
Fichas diversas ... ..... . . .. . 
Registro no catálogo de aqui· 
sição .................. .. . . 
Duplicatas pes'luisadas ... .. . 

Encadernação 

Volumes encadernados 
Cortes diversos .... ... ... . . . 
Volumes grampeados . .. .... . 
Confecção de brochuras . .... . 
Volumes furados . . .... . ... . 
Volumes embalados . . . ... . . . 
Forração de pastas . ... . .... . 

2. Seção de Processos 
Técnicos 

Livros e Folhetos: 

Obras classificadas e catalo· 
gadas . . .. . .. .. ........... . 
Fichas desdobradas por assun-
to, autor e título . . . ....... . . 
Fichas topográficas .. ...... . 

PRODASEN: 

Inclusões 
Substituições . ..... . ....... . 
Exclusões .. . .. ... .. .. ... . . 
Pedidos de cópia . . ... . ..... . 
Etiquetas datilografadas e co-
ladas .......... .. ... . ... . . 
Cartões de empréstimo ..... . 
Fichas de aquisição arquivadas 

Fichas alfa beta das e arquivadas no 
catálogo: 

Dicionários .. . .. .... . .. ... . 
Documentos do BIBR revistos 
para o suplemento ao catálogo 
da Biblioteca ... .. .. ....... . 

4.961 
4.219 
2.247 

693 
790 

2.556 

13 .677 
2.247 

672 

118 
33 

134 
113 

182 
1. 351 

1.148 
249.898 

1 .165 
482 
969 

3 
185 

2.638 

6 .906 
1.822 

2.638 
534 

59 
92 

4 .681 
7.912 
4 .522 

7.711 

4.000 

Emissão no catálogo da Biblio-
teca nQ de documentos . .. ... . 
Fichas arquivadas no Catálogo 
Sistemático . ... .. . . .... . .. . 

3. Seção lle Periódicos 

Títulos novos: 

Por compra 
Por doação 

Fascículos registrados no Kardex: 

Por compra .... .. ........ . . 
Por doação .. . ..... . ...... . 

Fascículos carimbados .......... . 
Volumes encadernados registrados 
Artigos de revistas indexados .. . . 

Formulários para o PRODASEN: 

Inclusões: 

Tipos A e F 
Típo P . ... .. .... .... . .... . 
Correções (substituições e ex-
clusões) ........... . . . ... . . 
Pedidos de cópia .... ... . ... . 

Fichas datilografadas: 

Fichário de autor . ..... . .. . . 
Fichário de analíticas de as-
sunto ... .. ... .. .......... . 

Fichas do Catálogo Indice - Banco 
de Dados alfabetadas e arquivadas 
Jornais recebidos .............. . 
Volumes do Juris-Classeur atuali-
zados .... . ................. .. . 
Fichas de reclamações de assina-
turas .. .. . ................... . 
Pareceres arquivados ... .. . .. .. . . 
Fichas de reclamações de doações 

4. Seção de Referência Bi
bliográfica 

Referência 

3 .961 

257 

50 
105 

7.035 
6 .459 

13.516 
610 

1.445 

1.911 
353 

2.075 
1.015 

368 

l.001 

5.282 
9.530 

620 

429 
252 

1.036 

Atendimento aos leitores 6.162 
Recortes de jornais . ...... .. 31.500 
Empréstimo entre bibliotecas 123 
Cópias Xerox . .... .... .. . .. 102.813 
Pesquisas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 
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Circulação 

Bolsas em livros 

Cartão de datas .... .... . ... . 

Papeletas de datas .... . .... . 

Etiquetas . .... .. .... ... .. . . 

Livros nas estantes . . .. . . .. . . 

Empréstimos . ... . ... . ..... . 

Consultas . .. . .. ....... . .. . 

Livros consultados .. . . . .... . 

Cobrança de livros atrasados .. 

Registro de leitor . . ....... . . 

5 . Seção de Reprografia 

2.416 

174 

2.594 

1 .612 

26.432 

10.870 

12 .338 

3 .316 

619 

97 

Xerox - cópias . ......... . ... .. 1.155.927 

Gravador .... . . . .... ....... .... 144 

Mimeógrafo - cópias .. . ........ 699 .200 

c) SUBSECRETARIA DE ANALISE 

. Não obstante a discriminação das ativida
des relatadas em anexo, convém destacar as 
seguintes: 

- Convênios mantidos com diversos ór
gãos públicos para implantação de normas ju
rídicas; 

- Cursos de Indexação aos alunos da 
Universidade de Brasília que estagiam nesta 
Subsecretaria, nos termos de convênio apro
vado pelo Sr. Presidente do Senado Federal; 

- Realização, sob nossa coordenação, da 
Indexação dos Anais do Senado, no período 
de 1826 a 1843, em -Convênio com a UnB; 

- Participação, previamente autorizada, 
em Seminários e Congressos nacionais e inter
nacionais. 

Redação 
Ofícios 

Pessoal 

1 . Seção de Administração 

Elaboração de mapas de fre-

152 

qüência .. .. . .. ....... .. .. . . 48 

Verificação das áreas de freqüência 
de funcionários . .... ..... ... 29 .532 
Elaboração das folhas de "horas 
extras" de servidores CLT ... 250 

Elaboração das folhas de ses-
sões extraordinárias . .... .... . 

Pedidos de médicos encaminha
dos à Subsecretaria de Assist. 

234 

Médica . ...... . .. . ..... .. .. . 64 
Arquivamentos diversos .. .... 2 .115 

Elaboração de mapas de horas 
extras ......... ... . ... . . ... 12 

Fichário 

Elaboração de fichas de assun-
tos de ofícios expedidos .... . . 152 

Uso de fichas de controle de es-
toque de material, para atendi-
mentos diversos . .. ....... .. . l. 238 

Elaboração de fichas de assun-
tos de Atos do Presidente e Atos 
da Comissão Diretora ...... . . 

Protocolo 

Correspondências diversas . . . . 

Mapas de freqüência ... ... . . . 

Folhas de sessões extraordiná-
rias 

Comunicação de faltas de fun
cianários à Subsecretaria de 
Assistência Médica .... ..... . 

Pedidos de plantões de funcioná-
rios .......... .... .. ..... . . 

Providências Diversas 

Quanto a reparos em pontos de 
luz ..... . .... . . ... . ....... . 

Requisição de materiais diversos 

Quanto a reparos na parte hi-
dráulica ......... ..... ... .. . 

Fornecimento de materiais di
versos a funcionários desta Sub-
secretaria .. . .... ... .. ..... . 

Leitura de DCN para verifica
ção da existência de Atos do 
Presidente e Atas da Comissão 
Diretora ... . ..... ... . . ..... . 

Arquivamento de Atos do Presi
dente e Atas da Comissão Dire-
tora . ... ..... . ......... . .. . 

Providências junto à marcenaria 
para serviços diversos . .. .... . 

Quanto a reparos na parte de 
máquinas de escrever ....... . 

Quanto a reparos na parte de to
madas localizadas no chão .. .. 

126 

766 

48 

234 

64 

190 

80 

50 

33 

1.037 

154 

41 

15 

21 

14 
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Levantamento de Atos e Atas da 
Comissão Diretora, a pedido de 
Senador .. .. . . .. ... ........ . 42 

Atualização do Fichário de en
dereços de outros órgãos. 

2. Seção de Pesquisa 
• I, J 

Manutenção do NJUR 

Normas em Texto Integral 

Grupo de Análise 

Análise e Catalogaçã.o I . ' :' , .. 
Implantação • • • j ". ~ ,0. j • • • • 

Atualização de texto . . . . 
'H 

Subtotal 

Grupo de ,Revisão 
Revisão dos documentos 

Alteração ... ' . .. .. ... . 

Exclusão 
Inclusão .. . .. ... . . ... . 

Catalogação ... . ..... . . 

Pedido de Cópias ... . . . . 

Subtotal 

Alteração da Terminologia dos 
Bancos de Dados 

Banco NJUR 
Revisão dos documentos 
Alteração ... .. .. . .. . . . 

Pedido de Cópias . ... . . . 

Subtotal 

Atualização dos Decretos do 
GDF 

Manutenção do Fichário .. .. 
Alteração 

Exclusão 
Inclusão 

(Média feita entre junho
outubro) 

Subtotal 

Manutenção do THES 

Alteração 
Exclusão . .. . . . . . . . .. . . 

Inclusão . . . .. . .... .... . 

Revisão do índice Contro-

' "/. 

.,1 r 

3.304 Docs 

1.360 Docs 

2 .980 Docs 

7.644 Docs 

4.648 Docs 
2.698 Docs 

0.177 Docs 

0.008 Docs 

1.319 Docs 

3.256 Docs 

12 . 106 Docs 

7.220 Docs 
2 .234 Docs 

2.476 Docs 

11.930 Docs 

156 Docs 
022 Does 

078 Docs 
156 Does 

412 Docs 

631 Docs 

123 Docs 

1 .554 Docs 

lado ... .... .......... . 11.713 Docs 

Subtotal 14 .021 Docs 

Convênio Estagiários UnB 

Revisão dos Decretos de 1971 

Alteração 828 Docs 

Subtotal 828 Docs 

Total Geral dos Documen-
tos Trabalhados . . . ... . . 46.941 Docs 

3. Seção de Referência Legislativa 

Legislação 

Transcrição 

Análise, indexação, catalogação 
e implantação das normas, via 
terminal, (Leis, Decretos-leis, De
cretos, Resoluções, Decretos Le
gislativos) do Diário Oficial, ma
nutenção do DATA-BASE-NJUR 
-- TV 3 .. .. ... .. .. . ... .... 927 

Implantação de "VIDES", via 
terminal , através do TV 2 .. .. 357 

Alteração de normas implanta-
das, via terminal, através do TV 
2 ..... . . . . . . ... . .. . .. .. . .. . 1.450 

Pedido de cópia, via terminal, 
através do TV 1 . .... . ... . . .. 1 .315 

Exclusão de documentos, via 
terminal . . ........ ....... .. 29 

Indicação de Descritores . .... . 

Formulários de Transcrição 
SICON . ........ . ... .. ..... . 

Formulários de Transcrição de 
"VIDES" . . ... . .. . .. . .. .. .. . 

Fichas de Manutenção . ..... . 

Manutenção do Fichário Manual 

Fichas Cronológicas ....... .. . 

Fichas por assunto . . .. .... . . . 

Fichas alteradas . ...... . ... . 

Discursos 

Análise, indexação, catalogação 
e implantação, via terminal, dos 
discursos pronunciados durante 
o ano de 1977 .. . .... . .. ... . 

Fichas de lndice 

Projetos 

Análise, indexação e catalogação 
através de formulários próprios 

611 

1.450 

1.281 

1.599 

2 .526 

17.138 

3.412 

1.248 

1 .248 

945 



Pesquisas 
Diretas 
Exaustivas 

13.174 
156 

Discursos .... .... .. ... ..... 1 .822 
Cópias Xerox ... . . . ... . . . .. . . . .. 113.425 

Trabalhos Diversos 

Conferência dos Discursos pro
nunciados pelos Senhores Sena
dores, implantados durante o se
gundo semestre de 1976. 
Manutenção do Fichário de In
dexação e Catálogo. 

Manutenção do Fichário Manual 
de Legislação. 
Remessa diária de documentos 
ao PRODASEN. 
Conferência dos documentos im
plantados através das Transa
ções TV 2 e TV 3 para atualiza
ção das Normas. 

Pesquisas, via terminal, inclusi
ve levantamento e conferência 
de documentos. 

Elaboração de um Manual de 
Serviço da Subsecretaria de 
Análise. 
Revisão na Indexação de normas 
implantadas durante o mês de 
dezembro de 1971. 
Recuperação de documentos com 
revisão de Indexação e Catálogo 
(anos: 1951, 1952, 1953, 1954, 
1960, 1966 e 1970). 

Revisão e correção dos documen
tos implantados no ano de 1972. 
Recuperação e revisão nos De
cretos implantados durante o 
mês de outubro de 1971. 
Levantamento das normas im
plantadas compreendendo: DFN, 
DLG, RSF e RCD, referentes ao 
ano de 1973, fazendo-se confe
rência e alteração de Ementas, 
Indexação e Catalogação. 
Levantamento, organização e 
montagem de um Arquivo relati
vo aos Órgãos em convênio. 
Montagem de um Fichário de 
Endereços dos Órgãos em con
vênio. 

Desenvolvimento de um Manual 
Explicativo das transações TV 1, 
TV 2 e TV 3 (complementação 
do Manual fornecido pelo PRO
DASEN). 
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Organização de Arquivo de Des
critores sugeridos pelos Convê
nios para inclusão no THESAU
RUS. 

Levantamento no Banco de Da
dos NJUR das normas implanta
das pelos Convênios: 

- conferência de TIPO, INDE
XAÇÃO e CATALOGO. 

Participação na reunião do Co
mitê de MaI\U!enção do THE
SAURUS; organização de Relató
rios de comunicação aos Órgãos 
Convenentes que., I sugeriram 
criação ou alteração em descrito
res do THESAURUS. 

Revisão e atualização de Emeqta, 
Indexação, Catálogo e "VIDES" 
nas Leis do ano de 1951. 

Revisão e atualização de Emen
ta, Indexação, Catálogo e "VI
DES" nos Decretos implantados 
durante os meses de fevereiro e 
março de 1973. 

Organização e planejamento do 
Curso de Indexação oferecido 
pela Subsecretaria de AnãI1se " 
aos Estagiários da Universidade 
de Brasília. 

Contatos com os Órgãos Conve. 
nentes alimenta dores (MM e 
MINTER) para o prosseguimen
to das correções e implantações 
das normas de suas competên
cias. 

Desenvolvimento de um progra
ma de treinamento em Indexa
ção para o pessoal das autar
quias do MINTER. 

Administração do Curso de In
dexação aos Estagiários da Uni
versidade de Brasília. 

Organização e planejamento do 
Curso de Indexação oferecido 
pela Subsecretaria de Análise 
aos Estagiários do MINTER. 

Coordenação do Curso de Inde
xação oferecido pela Subsecreta
ria de Análise aos Estagiários da 
Universidade de Brasília. 

Coordenação do trabalho relati
vo à Indexação dos Anais do Se
nado, no período de 1826, a 
1843, conforme estabelecido no 
Convênio entre o Senado Fe
deral e a Universidade de Bra
sília. 

" 



Observação: Os dados referentes aos meses de 
novembro e dezembro foram projetados através da 
Média Mensal dos meses anteriores. 

d) SETOR DE MICROFILMAGEM 

Microfilmagem dos Anais do Senado Federal 

Período de 1826 a 1833, conforme dis
criminação abaixo: 

Anais do Senado do Império do Brasil 

1826 1827 

Abril .. .. . . 29 a 30 Abril . . . .. . 27 a 28 

Maio . . . . . . I\> a 31 Maio . . . . .. 03 a 31 

Junho · . . .. I\> a 30 Junho . . . .. I\> a 30 

Julho · . . . . I\> a 31 Julho • o ' • • 02 a 31 

Agosto . .. . I\> a 31 Agosto . ... I\> a 31 

Setembro .. I\> a 06 Setembro . . I\> a 28 

Outubro ... I\> a 31 

Novembro 03 a 16 

1828 1829 

Abril ...... 27 a 30 Março . . . .. Dia 08 

Maio . . .... 03 a 31 Abril . .. .. . I\> a 30 

Junho · o·· · 02 a 30 Maio .... .. 02 a 30 

Julho .... . I\> a 31 Junho . .... I\> a 25 

Agosto .. . . I\> a 30 Julho .... . I\> a 31 

Setembro . . I\> a 19 Agosto . . . . I\> a 31 

Setembro . . I\> a 03 

1830 1831 

Abril 27 a 30 Abril 07 a 29 

Maio . ... .. 03 a 29 Maio...... 03 a 31 

Junho . .... 02 a 30 Junho . . . .. I\> a 30 

Julho . . . . . . l\> a 30 Julho .. .. . l\> a 30 

Agosto . . .. 02 a 31 Agosto .. .. I\> a 31 

Setembro .. I\> a 30 Setembro .. I\> a 30 

Outubro ... I\> a 30 Outubro .. . 03 a 31 

Novembro 03 a 30 Novembro Dia I\> 

1832 1833 

Abril 27 a 30 Março Dia 27 

Maio .. . ... I\> a 30 Abril . ... . 08 a 30 

Junho . . . . . I\> a 30 Maio . . . ... 03 a 31 

Julho ... . . 02 a 30 Junho . .. . . I\> a 28 

Agosto . ... I\> a 31 Julho . .... I\> a 31 

Setembro . . I\> a 31 Agosto . .. . I\> a 31 

Outubro . . . I\> a 21 Setembro . . 02 a 30 

Outubro .. . I\> a 06 

- Duplicação de cópias em microfilme dos 
Anais da Câmara dos Deputados, no periodo 
de 1823 a 1843. 

Tiragem de 2 .553 cópias em microfilme 
dos Anais do Senado, publicados no Jornal do 
Commercio dos anos de 1840, 1841 e 1843, pa
ra atendimento do disposto no Convênio fir
mado entre o Senado Federal, Universidade 
de São Paulo e a Universidade de Brasília, 
para edição dos índices dos Anais do Parla
mento. 
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G .5.1 .4 - SUBSECRETARIA DE EDiÇÕES T~CNICAS 

Obras Editadas 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 51 (328 págs.); 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 52 (324 págs.); 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 53 (304 págs.); 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 54 (328 págs.); 

- "Constituição da República Federativa 
do Brasil" (formato bolso) - 1 li' edição e 2~ 
edição com 2 tiragens (194 págs.); 

- "Constituição da República Federativa 
do Brasil - Quadro Comparativo" - Suple
mento 1977 (36 págs.); 

- "Legislação Constitucional e Comple
mentar - Suplemento n!? V (40 págs.); 

- "Anais do Seminário sobre Moderniza
ção Legislativa e Desenvolvimento Político" 
(140 págs. ); 

- "Leis Orgânicas dos Municípios" - 2 
tomos - (736 págs.); 

- "Representações por Inconstitucionali
dade" - Dispositivos de Constituições Esta
duais (em colaboração com o Supremo Tri
bunal Federal) - 2 tomos - (1 .036 págs.); 

- "Reforma Administrativa" - 21i' edição 
- (284 págs.); 

- "índice da Revista de Informação Le-
gislativa - n!?s 1 a 50" (176 págs.); 

- "O Poder Legislativo e a Criação dos 
Cursos Jurídicos" (412 págs.); 

- "Catálogo de Editores e Publicações do 
Senado Federal" (14 págs.); 

No Prelo 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 55; 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n!? 56; 

- "Constituição Federal e Constituições 
Estaduais" - 21i' edição revista e atualizada 
_ . (2 tomos); 

- "Sociedades Anônimas e Mercado de Va
lores Mobiliários"; 

- "Código Tributário Nacional" (atuali
zado); 

Em Elaboração 

- "Revista de Informação Legislativa" 
n0 57; 

Boletins Informativos 

- "Reforma do Judiciário" - Quadro Com
parativo: Projeto (PEC) n!? 29/76 - Emenda 
Constitucional n!? 1/69 - Emendas apresen
tadas à Comissão Mista - Substitutivo do Re
lator, Seno Accioly Filho - Notas. Março/77 
(224 págs.); 

- "Penas" - Quadro Comparativo: Pro
jeto de Lei n!? 2177-CN - Códigos Penais de 
40 e 69 (com alterações) e Projeto n!? 636/75 
- Código de Processo Penal e Projeto número 
633175 - Lei das Contravenções Penais e 
Projeto n!? 635/75. Março177 (46 págs.); 

- "CLT - Férias" - Quadro Compa
rativo: Projeto de Lei n!? 3177-CN - Decreto
Lei n!? 5.452/43 (CLT) - Notas - Subsídios. 
Março177 (50 págs.); 

- "Constituição da República Federativa 
do Brasil" - atualizada com as Emendas 
Constitucionais n!?s 1 a 8. Abril177 (94 págs.); 

- "Divórcio" - Quadro Comparativo: Pro
jeto de Lei do Senado n!? 156/77 - Legislação 
vigente - Notas - Subsídios. Setembro/ 77 
(72 págs.); 

- "Inquilinato" - Quadro Comparativo: 
Projeto de Lei da Câmara n!? 1/ 77 - Emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça - Le
gislação vigente - Notas. Setembro177 (48 
págs.); 
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- "C. L . T. - Segurança e Medicina do 
Trabalho" - Quadro Comparativo: Projeto de 
Lei n<'> 25/77-CN - Decreto-Lei n<'> 5.452/43 
(CLT) - Notas - Subsídios. Novembro/ 77 
(110 págs.); 

Divulgação 

- Catálogo de Reembolso Postal com Car
tão-Resposta Comercial; 

- índice da Revista de Informação Legis-
lativa - n<'>s 1 a 50; .J~Ci ::I ' ,Il 

- Catálogo de Editores e Publicações do 
Senado Federal (lançamento na 1::t Exposição 
de Publicações Oficia~~;il~l'asileiras - Porto 
Alegre, 4 a 8-7-77); Si 'LG ! 

- Contatos estabelecidos com as Imprensas 
Oficiais Estadu.is para divulgação das obras 
editadas pela Subsecretaria de Edições Téc
nicas; 

Feiras e Exposições 

A Subsecretaria de Edições Técnicas do Se
nado Federal participou das seguintes Feiras 
e Exposições: 

- 1::t Exposição de Publicações Oficiais 
Brasileiras, durante o 2<'> SPOB (9<'> Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documenta
ção), em Porto Alegre, de 4 a 8 de julho; 

- 1::t Feira Nacional do Livro Jurídico, du
rante o 11 FONAJUR (Forum Nacional de De
bates sobre Ciências Jurídicas e Sociais), pro
movida pelo Clube dos Advogados do Distrito 
Federal, pela Ordem dos Advogados - Secção 
DF e pelo Instituto dos Advogados do DF, na 
Universidade de Brasília, de 8 a 12 de agosto; 

- Feira de Livros do IV Congresso Brasi
leiro de Crítica Literária, em Campina Grande 
- Paraíba, de 20 a 25 de setembro; 

- Exposição do VIII Congresso Nacional 
de Procuradores do Estado, no Rio de Janeiro, 
em setembro; 

- Exposição do Congresso Nacional, na 
Maristona-77, Colégio Marista de Brasília, de 
12 a 14 de outubro. 

Sesquicentenário dos Cursos Jurídicos 

Em comemoração ao Sesquicentenário da 
Lei de 11-8-1827, a Subsecretaria de Edições 
Técnicas lançou, em agosto último, a obra "O 
Poder Legislativo e a Criação dos Cursos Ju
rídicos" em solenidades que se realizaram na 
Faculdade de Direito do Recife, na Faculdade 
de Direito da USP, na Faculdade de Direito 
da UFRJ e no Arquivo Nacional. O lançamento 
nacional foi feito pelo Prerodente Petrônio 
Portella, ao encerrar o 11 Forum Nacional de 
Debates sobre Ciências Jurídicas e Sociais, na 
Universidade de Brasília. 

Expedição 

- Foram cadastrados, pelo setor de expe
dição da Subsecretaria de Edições Técnicas, 
200 novos órgãos. O total atual de inscritos 
para recebimento de publicações é de 3 .408. 

- As 3 .898 Câmaras Municipais Brasileiras 
foram distribuídas as seguintes obras: "Cons
tituição da República Federativa do Brasil" 
(bolso) - "Leis Orgânicas dos Municípios" (2 
tomos) - "Regimento Interno do Senado Fe
deral" - "Senado 150 anos". 

Correspondências 

Ofícios/ Cartas Expedidas 

Correspondência Interna (C.L) ....... . 

Memorandum ..... . ..... ....... ... . 

Correspondência Recebida Interna .. . . 

Correspondência Recebida Externa .. . 

Correspondência Recebida de Biblio-
tecas .... ... . . ..... ... .. ... .. . . . 

Vendas 

Total 

437 

103 

133 

136 

857 

231 

Valor Total de Venda de Obras 
Fevereiro / Novembro 1977 

Cr$ 

427 .328,50 
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G.5 .1.5 - SUBSECRETARIA DE ASSISTI:NCIA M~DICA E SOCIAL 

1) Serviço M~ico 

Atendimentos Ambulatoriais quadro SM 01 
- 23.806. 

Seção de Enfermagem quadro SM 02 
23.106. 

Fisioterapia quadro SM 03 - 10.053. 
Seção de Assistência Social quadro SM 04 

- 2.240. 

Consultórios Odontológicos quadro SM 05 
- 3.990. 

Foram encaminhados ainda, no mesmo pe· 
ríodo, para exames complementares: 

490 pacientes para exames radiológicos 
845 pacientes para exames em laboratório 

de patologia e análises . 

74 pacientes para exames de eletroencefalo
grama. 

2) Serviço de laboratório de Diagnósticos 

Atendimentos médicos ambulatoriais exe
cutados pelo Serviço de Laboratório de Diag
nósticos, conforme especificação do quadro 
anexo (SLDs. 01). 

Total de atendimentos - 6 .034. 

3) Seção de Administração 

Ofícios remetidos aos diversos ór-
gãos . . ..... ...... . ... . .. ..... . 

Aposentadorias de funcionários oriun
dos das Chefias do Serviço Médico e 
Serviço de Laboratório de Diagnós-
ticos . . . . .. . . ... ..... . ..... . .. . 

Requerimentos encaminhados .. . . . . 

Comunicações diversas ....... .. .. . 

Solicitações de pagamento encami-
nhadas ao Sr. Diretor-Geral . . . .. . 

196 

06 

30 

63 

87 

" " í.,1l. 

, [) CJ, 

Req uisição de matéliál ~do Almoxari
fado da Subsecretaria de Patri-
mônio .. .. . .. .. .. . , ' il • . ...... . 

Pedidos de aquisição de matef,ial enca
minhados à Subsecretaria de Patri-
mónio . ...................... . 

Processos informados e restituídos .. 

Boletim de freqüência - Estatutário 

CLT . ... .. .... . .. ....... .. . . .. . . 

Sessões Extraordinárias 

Ofícios recebidos do IPC 

Ofícios expedidos ao IPC . ..... .. . . 

Correspondências recebidas internas e 
externas ... . ... . .......... . .. . 

Escalas de Plantões .. .. .... .. . .. . . 

Atestados para Repouso à Gestante .. 

Atestados de Junta Médica remetidos 
à Subsecretaria de Pessoal ... ... . 

Comunicações de faltas ao expediente 
por motivo de doença recebidas por 
esta Subsecretaria ... .. .... .... . 

Atestados médicos diversos .. . .... . 

Solicitações de compra medicamentos 
não existentes em nossa farmácia 
recebidas .. ... .... ... . . ..... .. . 

Movimento do Almoxarifado e Far
mácia 

95 

48 

53 

22 

230 

49 

32 

68 

33 

24 

07 

825 

1.015 

77 

Levantamentos físico-financeiros ... 11 
Receitas aviadas .......... ..... . . . 13.148 

Encaminhamentos de notas fiscais à 
Subsecretaria de Patrimônio . . . . . . 82 

Em fase final de montagem o consultório de 
oftalmologia, aparelhado com instrumentos 
modernos, importados dos Centros mais avan
çados do mundo na tecnologia de aparelhos 
médico-hospitalares. Será mais uma unidade 
ambulatorial, de suma importância, a ser in
corporada ao Serviço Médico. 
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CUnic. Médica 

Dr. Juarez Abdulmassih 
Eletrocardiograma 
Dr. Evilásio Veloso (Gastroenterologia) 
Dr. José Farani 
Dr. Luiz de Gonzaga N. GuiIDaráes 
Pequena Cirurgia 
Dr. Arnaldo Eneas S. Ferr3:/: 
Dr. Roberto Bassit L. da Costa 
Dr. Francisco M. Dias da Cruz 
Dr. Edgelson J. Targino Coelho 
Pequena Cirurgia 
Dr. Vicente de Paula S. Lopes 
Dr. Paulilio Castelo Branco 
Dr. Renato Camargo Viscardi 
Dr. José Francisco Cupertino 
Dra. Celina Sassi 

Pediatria 

Dr. Eduardo L. Mouzinho Mariz 
Dra. Lygia M. Pessoa Guerra 
Dr. Licio de Almeida Castro 

Ginecologia 
Dr. Lourival Ribeiro de Carvalho 
Dr. Rildo de Assis Araujo 

Otorrino 
Dr. Roberto Salemo 

Psiquiatria 
Dr. HUlDberto H. Souza Mello 

NltUrologia 
Dr. Amoldo Veloso da Costa 

TOTAL 

ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DO SERViÇO MII!DICO 

JA,N 

70 
17 

159 
20 
91 
04 

85 

30 

81 
39 
79 

83 

110 

152 
100 

1120 

FEV 

60 
15 

17 

140 
109 

164 
12 
29 

130 

130 

185 

75 

89 

86 

1241 

MAR 

200 

48 
177 

107 
09 

182 
125 
68 

218 
17 
73 

115 
134 
103 
117 

166 
120 
191 

164 

192 
252 

152 

2930 

ABR 

107 
28 

153 
50 
73 
02 

133 
92 
80 

148 
19 
57 

139 
93 
04 

102 

137 
98 

124 

170 

131 
189 

33 

102 

2264 

MAl 

140 
36 

203 
28 

139 
09 

157 
134 
107 
197 

11 
80 

183 
116 

11 
137 

187 
86 

224 

226 

210 
252 

41 

86 

3000 

JUN 

167 
51 

193 
65 

116 
05 

148 
142 
95 

178 
11 
79 

140 
97 
07 

113 

197 
82 

216 

274 

230 
211 

31 

122 

2970 

JUL 

64 

22 

59 
57 
28 

124 
03 
11 

58 

24 

66 
48 
43 

76 
67 

39 

34 

823 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS NO PERlODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1977 - 23 .806 

AGD 

170 
42 

172 
44 

104 
02 

184 
146 
102 
238 

14 
50 

169 
73 
32 
21 

195 
104 
264 

262 

189 
271 

69 

2917 

SET 

140 
19 

183 
23 
76 
05 

151 
83 

119 
233 

12 
76 

124 
66 
99 
46 

190 
66 

222 

199 

184 
178 

23 

73 

2590 

OUT 

159 
41 

157 
51 

102 
05 

148 
109 
104 
110 
10 
50 

197 
43 
73 
68 

38 
80 

224 

201 

156 
149 

76 

2351 

NOV TOTAL 

87 
25 

136 
04 

87 
07 

100 
93 
68 
34 

56 
103 
52 
24 
86 

65 
162 

171 

133 

40 

67 

1600 

1300 
322 

1597 
302 
917 

48 
1402 
1090 
856 

1644 
109 
591 

1300 
813 
392 
793 

1306 
832 

1855 

1852 

1520 
1891 

207 

867 

23806 



ENFERMAGEM 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Atendimento Domicilar 103 62 233 181 232 332 199 181 160 104 72 1859 

Atendimento Plantão Noturno 344 299 455 582 328 451 274 421 301 379 258 4092 

Aplicações de Injeções IM 363 323 506 386 286 321 167 383 335 238 117 3425 

Aplicações de Injeções EV 115 234 291 242 374 177 82 244 213 241 103 2316 

Aplicações de Inj eções SC 44 25 66 65 125 66 31 68 65 76 38 869 

Curativos 244 161 324 215 323 212 lOS 360 345 323 161 2776 

Medicamentos Via Oral 582 331 667 453 704 844 634 485 422 321 216 5659 

Nebulizações 78 51 112 176 396 124 68 122 98 115 83 1423 

Pequenas Cirurgias 04 01 30 13 20 16 09 21 27 16 08 165 

Testes de Gravidez 20 15 30 25 90 

Vacinas 49 52 64 135 93 76 45 40 41 35 02 632 

TOTAL 1946 1554 2748 2448 2881 2619 1617 2325 2007 1878 1083 23106 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS NO PEruODO DE JANEmO A NOVEMBRO DE 1977 - 23 .106 



FISIOTERAPIA 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Exercício Ativo 25 69 28 32 38 11 08 

Exercício Passivo 25 69 28 36 38 11 08 

Exercício Ativo Resistido 25 69 28 16 38 11 20 

Forno de Bier 72 38 151 284 351 258 65 124 94 194 101 

Infravennelho 26 25 124 39 102 115 52 70 127 52 51 

Luvas de Parafina 15 26 27 58 18 39 29 23 12 

Massagem 145 87 220 223 349 268 142 301 185 323 116 

Microondas 42 09 47 37 49 18 25 41 10 

Ondas Curtas 115 54 268 97 313 310 103 268 337 251 156 

Tração Cervical 35 46 88 51 39 86 50 143 117 116 22 

Tração Lombar 62 12 64 87 70 38 72 60 · 65 28 

Ultra-som 16 02 145 84 33 41 24 30 13 

Ultravioleta 10 10 

TOTAL 588 273 1130 821 1462 13333 603 1197 1006 1131 509 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS NO PERíODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1977 - 10 .053 

SEÇÃO DE ASSISnNCIA SOCIAL 

Psicologia - Área Clínica 

Número total de clientes 
Número de visitas .. . . . ....... . .... . . .. . . . .......... .. . . . .. . 
Número de sessões psicoterápicas . .... .... ........ . .. .. . .. .. . 
Sessões de r eabilitação de alcoolismo ............ . .... . . .. ... . 
Duração média das sessões psicoterápicas - 50 minutos 
Duração média das sessões de reabilitação de alcoolismo - 4 
(quatro) horas 

Psicologia - Área de Seleção 

Número total de psicotécnicos .. . .... . .... . . .. ...... .... .. . . . . 
Número total de testes aplicados, corrigidos e avaliados .. .. .. . 
Número total de entrevistas ... .. ... . .... . . . ... . . . .. . . ... .. . • . 

146 
40 

540 
30 

143 
943 

28 

Serviço Social 

Número total de clientes ... . . . • ... • ... ... . . . . . . . ... .• .. . . .... 

Número total de casos ...... ... .. . . ...... . . ... ... . . . . . .. .... . 

Número total de visitas ... . ... ... .. ....... . ... ... . ... ....... . 

Número total de encaminhamentos à unidade de apoio . .. . . . .. . 

Número total de sessões .... . ... . .. . . . ... ........... . ... . ... . 

Duração média das sessões - 60 minutos 

Duração média das visitas - 03 (três) horas 

TOTAL GERAL - Período de janeiro a novembro de 1977 . ... 

TOTAL 

211 

215 

207 

1732 

783 

247 

2359 

278 

2272 

793 

548 

388 

20 

10053 

44 

103 

54 

17 

152 

2.240 



-----

CONSULTÓRIOS ODONTOLóGICOS 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SEI' OUT NOV TOTAL 

Acabamentos 01 01 07 03 02 14 
Adaptics 04 06 14 35 19 16 32 15 02 06 149 
Amálgama 21 25 41 28 82 82 31 64 59 22 40 495 
Alveoctomias 04 03 02 04 02 14 29 
Aplicações de Flúor 14 04 06 04 02 30 
Blocos 02 01 04 06 13 
Biopulpectomias 02 03 01 06 
Capeamentos 13 04 15 22 10 44 35 56 41 37 38 315 
Cimentações 05 03 02 02 01 02 02 04 06 04 31 
Cirurgia 01 01 03 05 
Consultas 06 18 38 14 20 28 08 26 22 12 192 
Curativos 03 56 76 45 47 36 21 25 47 39 40 435 
Exames Clinicos 28 15 07 02 18 17 11 02 100 
Extrações 29 19 86 37 59 64 21 114 76 77 58 640 
Forramentos 37 10 24 86 50 22 66 33 16 29 373 
Obturações Provisórias 07 03 01 02 03 05 03 06 01 31 
Polimentos 04 08 06 02 05 01 26 
Porcelana 08 02 05 02 06 25 07 03 58 
Preparo de Cavidades 13 11 45 65 78 105 46 126 21 41 53 604 
Profilaxia 06 02 02 03 01 03 17 
Pulpectomia 01 03 04 
Radiogra.fias 01 47 72 54 39 30 20 40 34 13 26 376 
Tartaractomia 01 01 07 12 07 04 32 
Trat. de Canal 02 02 06 05 15 

TOTAL 101 235 452 342 495 493 233 623 403 285 328 3990 

TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS NO PERíODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 1977 - 3 .990 

SERViÇO DE LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICOS 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

Consultas 050 100 320 405 504 485 095 317 448 505 444 3673 
ECG - Repouso 015 020 090 117 180 161 028 105 132 144 112 1104 
ECG - Dinânúco 001 002 015 005 014 012 003 008 010 019 021 0100 
Fono 005 009 015 009 008 009 010 006 0071 
Radioscopia 041 025 030 025 004 028 013 022 0188 
Raio X 002 094 080 168 086 000 054 082 104 168 0840 
T. 24 h 004 004 004 006 005 007 001 010 005 001 001 0048 

TOTAL 070 128 569 647 916 785 129 506 714 796 774 6034 

Obs.: Dados do período: JANEIRO a NOVEMBRO. 



,- -

Exposição final 

Os Médicos participaram de vários Congres
sos Nacionais e Internacionais, buscando cada 
vez mais aprimoramento de suas especiali
dades. 

f: oportuno salientar, entre outros, o XXXIII 
Congresso Brasileiro de Cardiologia realizado 
em Porto Alegre - RS no mês de julho, onde 
compareceram os grandes nomes da Cardiolo · 
gia Mundial. Naquela oportunidade (\ Corpo 
Médico desta Casa se fez presente, através dos 
Doutores Juarez Abdulmassih e Luciano Viei
ra. Este último, Chefe do Serviço de Labora
tório de Diagnósticos desta Subsecretaria, or
ganizou uma equipe, com outros colegas da
quele Laboratório, apresentando um acervo de 
trabalhos de alto teor científico no campo da 
Cardiologia. 

Ao XVII Congresso Mundial de Pediatria, 
realizado em Nova Delhi - lndia, compareceu 
o Pediatra Dr. Eduardo L. Mouzinho Mariz. 

Durante este ano, foi ainda autorizado a ida 
do Dr. Carlos Alberto O. Farias, para São 
Paulo, onde participa de um estágio, com du
ração de um ano, na Unidade de Clínica Car
diológica do Instituto de Doenças Cardio-Pul
monares E. J. Zerbini. 

Deve ser destacada a concessão feita ao Dr. 
Francisco Paulo de Meneses, Oftalmologista 
desta Casa que se encontrava em Barcelona 
- Espanha, freqüentando um curso de espe
cialização, no Instituto Barraquer, desde 
19-10-76, cuja duração foi de um ano. Por oca
sião do término do referido Curso, em 19-10-77, 
o Sr. Diretor daquele renomado Instituto, indi
cou o nome do Dr. Francisco Paulo de Meneses 
ao Diretor do, não menos conceituado, "Ins
titute Of Ophthalmology University of London 
Associated With Moorfields eye Hospital", 
para freqüentar um curso, a nível de pós
graduação, com a duração de 2 (dois) anos em 
regime de tempo integral, tendo a Comissão 
Diretora autorizado a permanência do aludido 
médico na Europa, pelo período necessário à 
freqü ência do curso. 
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G.5.1 .6 - SUBSECRETARIA DE SERViÇOS GERAIS 

1 . Gabinete 

Ofícios recebidos .. ...... .. ..... . 
Memorandos recebidos .. .... ... . . 
Ofícios expedidos ... . .. . . .. . .... . 
Memorandos expedidos ... .. . . 
Informações diversas recebidas . ... 

2. Serviço de Transporte 

a) Seção de Administração 
Expediente Expedido 

Ofícios ............... . .... . 
Encaminhamentos .... . . .. . . . 
Memorandos .. . .. . ......... . 
Prestação de Contas .. . ..... . 
Comunicação·acidentes .... .. . 
Comunicação-simples .... .. .. . 
Boletim de Freqüencia Quinze-
nal .. . ....... ...... .... .. . . 
Diversos ....... . .... .. .... . . 
Mapa de Controle de viaturas 

Expediente Recebido 

Ofícios . .... . . . .... ... . .... . 
Memorandos .... ..... ..... . . 
Diversos ............ . .... . . . 
Solicitação de viaturas ....... . 

b) Setor de Emplacamento de Veí· 
culos 

Emplacamento de carros oficiais 
Emplacamento àe carros parti-
culares .............. . ..... . 
Renovação de Seguro ....... . 
Levantamento Pericial . . . .. . . 
Registro de acidente de viaturas 
Renovação de C.N.H. - Senado· 
res . ............ .. ........ . 
Renovação de C.N.H. - Direto-
res . ... . .... ....... .... .. . . 
Renovação de C.N.H. - Servi-
dores .... ... .............. . 

80 
27 

1.320 
52 

127 

078 
241 
042 
170 
017 
013 

021 
027 
327 

021 
022 
035 
006 

138 

352 
138 
015 
009 

012 

005 

130 

c) Condução Escolar 

Microônibus que transportam 63 
alunos (66.208 quilômetros ro
dados). 

d) Carros Comprados 

Ford·Galaxie Landau .. .. . . . . . 
Chevrolet-Opab ... ......... . 

e) Carros Vendidos 

Dodge Dart . ..... . .... . .... . 
Volkswagen-Kombi ......... . 
Ônibus Mercedes Benz .... .. . . 
Chevrolet-Veraneio ......... . 

Foram, ainda, atendidas as seguin-
tes solicitações: 

Serviços de ônibus ..... ..... . 
Mudanças em caminhões ... . . . 
Transportes de autoridades ... . 

f) Seção de Manutenção e Conser
vação 

Lubrificação geral de carros .. 
Carros lavados ............. . 

g) Seção de Manutenção e Conserva· 
ção Mecânica 

Setor de Mecânica 
Carros oficiais ..... . . .. .... . . 
Carros particulares ......... . 
Setor de Pintura 
Carros oficiais .. ....... .... . 
Carros particulares .. .. . . . . . . 
Setor de Lanternagem 
Carros oficiais ' " . .... ..... . . 
Carros particulares ... . ..... . 
Setor de Eletricidade 
Carros oficiais . ...... .... ... . 
Carros particulares . ... .. . .. . 
Setor de Capotaria 
Carros oficiais .... . .... . ... . 
Setor de Borracharia 
Carros oficiais ...... . ... .. . . 
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1 
1 

3 
7 
3 
1 

13 
30 

132 

145 
12.827 

815 
023 

112 
013 

142 
013 

707 
025 

054 

1.936 



Carros particulares 

Setor de Vidraçaria 
Carros oficiais .... . .. . ..... . . 

3. Serviço de Segurança 

1 . Esquema de Segurança: 

008 

060 

Elaborados com a finalidade de dar cober
tura policial às autoridades, quando da realiza
ção de Sessões Solenes e visitas ao Congresso 
Nacional: 

Data Solenidades 

1- 3-77 Instalação dos trabalhos da 3~ Ses
são Legislativa da 8~ Legislatura; 

7- 6-77 Visita da primeira Dama dos Esta
dos Unidos da América do Norte, 
Senhora Rosalinn Carter; 

7- 7-77 Visita do Presidente do Uruguai; 

8- 7-77 Visita do Vice-Presidente da Iugos
lávia; 

14- 7-77 Visita do Ministro das Relações Ex
teriores do Peru, Exmo. Sr. José de 
La Puente Radbill ; 

16- 8-77 Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República da Bolívia, General 
Hugo Banzer; 

14- 9-77 Solenidade de Lançamento da obra 
política de Tavares Bastos e da as
sinatura dos convênios de pesquisa 
sobre o Poder Legislativo e as ati
vidades parlamentares; 

26-10-77 Visita do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, General 
Ernesto Geisel, quando presidiu a 
abertura dos trabalhos do "Simpó
sio Democracia e Política Social" , 
realizado pela Fundação Milton 
Campos; 

4-11-77 Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República do Senegal, Leopold 
Sédar Senghor; 

17-11-77 Sessão Solene em homenagem ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Venezuela, Carlos Andrez Perez. 

2. Ocorrências 

Foram registradas em nosso Livro, no ano 
em curso, até a presente data, 281 (duzentas 
e oitenta e uma) ocorrências. 

3. Comissão de Inquérito 

Foram realizadas 15 (quinze) diligências no 
sentido de localizar pessoas intimadas a com
parecer perante a Comissão de Inquérito do 
Senado Federal . 

4 . Investigações 

Foram realizadas várias investigações sobre 
furtos de objetos dentro das dependências do 
Senado; abalroamento e roubo de veículos de 
propriedade do Senado, dos Senhores Senado
res, seus familiares e funcionários da Casa e, 
ainda, sobre atritos entre servidores. 

5 . Outros Trabalhos 

- Assistência aos funcionários do Ministé
rio do Interior, quando assistiam ao Curso de 
Indexação, ministrado na Biblioteca do Se
nado; 

- Assistência ao pessoal que compareceu 
ao Curso realizado pelo Banco de Crédito Real 
de Minas Gerais; 

- Cobertura policial às instalações da ex
posição PRODASEN ano 5; 

- Cobertura policial a recepções oferecidas 
pela Presidência e outros Senhores Senadores; 

- Vigilância noturna em apartamentos de 
Senadores. 

4. Serviço de Portaria 

Material recebido e distribuído aos diversos 
setores da Casa. 

Diários Oficiais 

Diário Oficial - parte I 82 . 200 
Diário Oficial - parte II 82 . 200 
Diário de Justiça .. . .... ... . . 82.200 
Diário do Congresso Nacional -
seção I .. ..... . . ....... .... . 42 . 600 
Diário do Congresso Nacional -
seção II . . .... ..... ..... ... . 83.500 
Diário do Congresso Nacional -
(sessão conjunta) .... ........ 70.700 
Suplemento do Diário Oficial -
parte I ........ . ...... .. .. . . 2 . 200 
Suplemento do Diário Oficial -
parte II . ... . ... . ... . .. ... .. 3 . 900 
Suplemento do Diário do Con-
gresso Nacional - seção I .. .. 600 
Suplemento do Diário do Con-
gresso Nacional - seção 11 . . . . 500 
Suplemento do Diário do Con· 
gresso Nacional - (sessão con· 
junta) . . . . . .. . . .. . ..... .. .. 800 
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Revistas 

Veja 
Manchete .... .. .. ....... . . . . 
Fatos e Fotos .. .... . .. .... . . . 
Visão .. .. . .. . . . . ..... .... . . 
Isto É ... . . . .. . . . ... .. . .... . 

Amiga ... . . ... ... . ........ . 
Pasquim .... ... . . . . . . ... . . . . 
Movimento . . .. .. . .... . . ... . 
Sétimo Céu .. . .... . ....... . . 
Capricho ...... ... .. ...... . . 

Outras revistas 

Jornais 

Correio Braziliense . ..... . .. . 
Cinco de Março . . . . ... . . ... . . 

Diário de São Paulo .. .. ... .. . 
Diário de Brasília . ..... . . . . . 
Estado de Minas . . . .. . .. .. .. . 

Estado de São Paulo ........ . 
Folha de Goiás . ... . .. .. .. .. . 
Folha de São Paulo .. . . .. . . . . 
Folha da Tarde . . . .... ..... . . 
J ornaI do Brasil ..... . . . . . . . . 
Jornal da Tarde . ..... .. . . .. . 
Jornal de Brasília ... . ...... . . 

O Globo ..... . . ...... ... . ... 30 .315 

431 
640 
138 
37 
43 
23 
23 

21 
15 
12 

49 

11 .956 
93 

132 
848 

1 .330 

21.616 
386 

8.202 
423 

31. 353 
954 

1 .382 

O Dia (Rio) . .... ... . .. .. ... . 
O Popular . . .... . . ......... . 
O Fluminense ..... ... .. ... . . 
Opinião .. ... . . ... .. .. . .. .. . 
ú ltima Hora ...... . .. .. . .. . 
Tribuna de Imprensa 

Correspondência 

Protocolo externo 

Cartas .. .... .. . . .. ........ . 
Ofícios . ..... .... . . .. . . ... . . 
Diversos .... ... .. . ..... . . .. . 

Protocolo interno 

Cartas . ........ ... . . . .. .. . . 
Ofícios . .. . .. . .. .. .. . .... . . . 
Diversos ........ . . .. .. . . . . . 

Transporte aéreo 

Malotes ... . . . ..... . . ..... . . 
Cartas ......... . ... . .. .. .. . 
Volumes 

Pelo DCT 

Telegramas 
Cartas ...... . .. . . . . . ...... . 
Volumes . . . . . . . ... . . . . ... . . 
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291 

74 
20 
18 

3 .902 
1.264 

841 
338 
427 

389 
650 

1.177 

549 
4 .045 
1.512 

1 . 124 
5 . 210 

70 .892 



G .5 .1.7 - SUBSECRETARIA TÉCNICA DE OPERAÇÕES 
E MANUTENÇÃO ELETRÕNICA 

Seção de Administração 
Ofícios expedidos . . .... ... .. . 
Previsões Orçamentárias .... . . 
Contatos com firmas especializa-
das ..... .. .. .. . .... . ...... . 
Boletins de freqüência . ...... . 
Comunicações internas .. . ... . 
Pedidos médicos .... .... . ... . 
Relatórios ............ .... . . 
Sessões extraordinárias ...... . 
Diversas requisições ......... . 
Total Geral .. .... ... ....... . 

Seção de Manutenção 
Revisão de Equipamentos 
Consertos ............ . ..... . 
Instalações diversas . . . .... . . . 
Reparos diversos .. . .... . . . . . 
Outros serviços ...... ..... .. . 
Total Geral . ............ . . . . 

Seção de Operações 

Gravações .......... . 
Operações de Som . .. . 
Sonorização da Casa .. . 
Cobertura de Com. Téc-
nicas .............. . . 
Projeção de filmes ... . 
Projeção de "Slides" .. 
Diversos (Entrevistas, 
Inaugurações, transpa
rências, Cerimônias, etc.) 
To tal Geral ........ . . 

Seção do Material 

Quant. 
1 .139 

312 
1 .136 

165 
4 
5 

44 
2 .805 

Lançamentos no Kardex-Entrada 
Lançamentos no Kardex-Saída . 
Novos plaqueamentos (ME) ... . 
Novas fichas permanentes ... . 
Verificações efetuadas nos Se-
tores .. . ..... . ..... .... .. .. . 
Ofícios expedidos ........ ... . 
Ofícios recebidos ....... .... . 
Levantamento Geral de Valores 
Total Geral ... ...... . ...... . 

213 
2 

17 
44 

6 
5 
4 

221 
224 
736 

9.354 
430 
68 

1.010 
336 

11 .198 

Horas 
1.291 

616 
2.157 

179 
7 

29 

128 
4.408 

83 
1 .062 

197 
92 

282 
29 

2 
8 

1.418 

Setor de Desenho 
Instalação de Som . . . . . . . . . . . . 34 
Detalhes ...... . .. ......... . 16 
Detalhes diversos .... . ....... 38 
Estudos e Projetos . ..... . . . . . 16 
Fornecimento de Plantas . . . . . . 27 
Trabalhos Diversos .. .... .. . . 18 
Total Geral ... . .. .... ... . ... 149 

Setor de Laboratório 

Pareceres Técnicos Emitidos .. 15 
Análises Técnicas Realizadas .. IS 
Atendimentos ... ...... ...... 18 
Outros Serviços afins ... . . ... . 31 
Manutenções . .......... . .... 5 
Operações no Computador do 
Plenário . ....... . .. ......... 45 
Programas inseridos no Compu-
tador do Plenário .. _ . . . . . . . . . 50 
Programas verificador . . .. .. .. 45 
Total Geral .. . ... ...... ... .. 224 

Obs.: As atividades no Computador AEG
pOl0, cessaram a partir de 24 de abril de 1977, 
quando, por determinação do Excelentíssimo 
Senhor Presidente, o referido equipamento fi
cou sob responsabilidade do PRODASEN. 

Principais Serviços Executados 
no Ano em Curso 

1) Projeto completo das instalações do Blo
co B, incluindo estudos, análise técnica, cál
culos de tensão, bitola do sistema de tubula
ção, detalhamentos diversos, especificações 
técnicas, distribuição de linhas, acoplamento 
de sistemas, ligação de equipamento e todos 
os demais procedimentos específicos exigidos 
pela técnica eletrônica. Tais realizações foram 
consubstanciadas em vinte e uma plantas ela
boradas pelo Setor de Desenho da SUSTEL, 
assim distribuídas: 

a) projetos de instalação de som nos pi
lotis, 19 subsolo, 10 pavimento, 29 pavimento, 
e auditório; 

b) projetos de instalação dos sistemas de 
CCTV nos pilotis, 19 subsolo, 10 pavimento, 
29 pavimento; 
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c) projetos do sistema de alarme de cam
painhas nos pilotis, 19 subsolo, 19 pavimento, 
29 pavimento; 

d) projetos de instalação de som nas salas 
de Comissões Técnicas; 

e) estudo técnico e detalhamento das cabi
nes de cinema; 

f) análise e detalhamento da instalação de 
som da Técnica e da Cabine de tradução; 

g) estudo técnico e detalhamento dos con
soles de tradução que deverão abrigar e pro
teger o sistema colocado entre as poltronas 
do auditório; 

h) projeto de instalação de som para os es
túdios da "Voz do Brasil"; 

i) projeto de interligação das linhas de bai
xo nível entre todos os Blocos que, com o 
Edifício Principal, compõem o complexo Se
nado Federal; 

j) estudo e detalhamento das cabines de 
Som e de Tradução; 

1) detalhamento do ponto de som padrão a 
ser utilizado no Bloco B; 

m) estudo, análise técnica e detalhamento 
do sistema de som da Central de Som e da 
Central de CCTV; 

n) projeto de interligação de tubulação en
tre os Blocos A e B do Anexo 11. 

Além do diagrama geral unifilar de todo o 
sistema de tubulação de som, do auditório, 
da Central de CCTV, do sistema de alarme, 
foram elaborados, ainda, os seguintes diagra
mas unifilares simplificados, com o respecti
vo detalhamento: 

a) linhas de baixo nível e jacks do Anexo 11, 
Bloco B, 19 e 29 andares; 

b) linhas de baixo nível e jacks do subsolo 
do Bloco B. 

Foram, ainda, com relação ao Bloco B, rea
lizados diversos contatos e consultas técnicas 
com firma especializada em acústica, o que 
redundou no encaminhamento de plantas es
pecificas que esquematizam as necessidades 
e o comportamento da acústica do Auditório 
e dos novos estúdios da "Voz do Brasil", in
cluindo especificações do material a ser utili
zado, curvas de audibilidade, proporção in
terna das paredes, instalações eletroacústicas, 
etc. 

2) Dentre as inúmeras tarefas especificas 
do Setor Técnico, podemos destacar as mais 
significativas no tocante à elaboração técnica: 

a) projeto, fabricação e instalação do equi
pamento que compõe o sistema de cam
painhas eletrônicas dos Gabinetes dos Senho
res 19 e 29-Secretários; 

b) projeto e acompanhamento técnico da 
instalação do sistema de chamada interna de 
três Gabinetes; 

c) projeto de instalação de som para a re
sidência oficial da Presidência; 

d) projeto de modificação das hastes dos 
microfones do Plenário; 

e) projeto de transferência da Subsecreta
ria de Operações e Manutenção Eletrônica 
para o Bloco B, incluindo novas instalações 
eletrônicas, transferência da Central de Som, 
da Central de CCTV, do Sistema de Alarme, 
etc.; 

f) projeto de modificação e instalação do 
Sistema de Audio da Garagem; 

g) projeto de instalação de Som que mo
difica e atualiza o sistema que atende ao 
Anexo I; 

h) projeto das instalações dos transmisso
res de UHF (279 andar do Anexo I) para aten
der à transmissão da "Voz do Brasil" e possi
bilitar a transmissão de noticiário das ativida
des do Senado para a Rádio Nacional . Tal ini
ciativa possibilitará uma melhora substancial 
na qualidade do som que, através do sistema 
de cadeia nacional, é retransmitido por cerca 
de 2.000 estações espalhadas pelo território 
nacional; 

i) projeto para instalação de armários espe
ciais para armazenamento de fitas magnéticas 
com o objetivo de preservar valioso acervo de 
fitas onde estão registrados todos os grandes 
momentos do Congresso, desde sua inaugura
ção em Brasília; 

j) atualização de todas as plantas e esque
mas de tubulação do sistema de som da Casa; 

1) análise técnica e remodelação do siste
ma de alto nível que atende às dependências 
do Edifício Principal e substituição dos ampli
ficadores valvulados, instalados desde 1960, 
por equipamento moderno, transistorizado; 

m) retirada do complexo eletrônico e do 
sistema de sonorização de duas Salas de Co
missões e respectivas Técnicas de Audio e 
projetos de instalação de som para atender 
a quatro Gabinetes criados naquele local; 

n) estudo e análise técnicos das linhas de 
baixo nível e elaboração de projeto que visa 
à criação de uma infra-estrutura técnica que 
possibilite atender às novas necessidades, de
correntes da ampliação das instalações da 
Casa (Bloco B, do Anexo 11); 

o) elaboração de diagrama unifilar simpli
ficado dos equipamentos, linhas e jacks que 
compõem o sistema a ser instalado no 279 an
dar do Anexo I (transmissores); 

p) elaboração de diagrama unifilar simpli
ficado das linhas de baixo nível e jacks do 
Edifício Principal e do Plenário. 
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G.5 . 2 - VICE-DIRETORIA LEGISLAT1iVA 

Gabinete: 

Ofícios recebidos ..... . .. . . . . .. . 34 

Ofícios enviados . . .... . . .. ...... 28 

Circulares recebidas .... . ........ 3 

Comunicações diversas recebidas . . 12 
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Telegramas recebidos 

Publicações recebidas 

9 

25 

Jornais e revistas recebidos .. .... 148 

Páginas datilografadas . .... ...... 324 



VI - O CONGRESSO NACIONAL REUNIDO 



A - SESSOES REALIZADAS 

Realizaram-se 261 sessões conjuntas, sendo 255 para tratar de matéria legislativa e 6 
solenes. 

As sessões solenes foram as seguintes: 

Data 

1- 3-77 

28- 6-77 

16- 8·77 

4-11·77 

14-11·77 

17-11·77 

Finalidade 

Instalação da 3~ sessão legislativa da 8~ legislatura. 

Promulgação da Emenda Constitucional n<? 9 que dá nova redação ao § 1 <? 
do art. 175 da Constituição Federal. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Bolívia, 
General Hugo Banzer. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Senegal, 
Léopold Sedar Senghor. 

Promulgação da Emenda Constitucional nQ 10 que acrescenta parágrafo ao 
art. 104 da Constituição Federal. 

Recepcionar o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Venezue
la, Carlos Andrés Pérez. 
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B - COMISSOES MISTAS 

Nesta sessão legislativa foram constituídas 
128 Comissões Mistas, sendo: 

14 para exame de Propostas de Emenda à 
Constituição 

24 para exame de Projetos de Lei 

4 para relatar vetos presidenciais 

85 para exame de Decretos-leis 

1 Comissão Parlamentar de Inquérito 

B.l - Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito 

Através do Requerimento n'? 15, de 1976-
CN, subscrito por número de parlamentares 
exigido no art. 21 , caput, do Regimento Co
mum, foi , automaticamente, criada, por inicia
tiva do Senhor Senador Nelson Carneiro, Co
missão Parlamentar Mista de Inquérito, inte
grada por 22 membros, com a finalidade de, 
no prazo de 6 meses, examinar a situação da 
mulher em todos os setores de atividades. 

Presidida pelo Senhor Senador Gilvan Ro
cha e, tendo como Relatora, a Senhora Depu
tada Lygia Lessa Bastos, a Comissão reuniu-se 
19 vezes, tendo oportunidade de ouvir inúme
ros depoimentos, concluindo o seu trabalho a 
5 de outubro de 1977 com a aprovação do 
Relatório publicado no Diário do Congresso 
Nacional (sessão conjunta) de 18 do mesmo 
mês. 

Perante a Comissão prestaram depoimentos 
as seguintes pessoas: 

Sra. Carmem Lúcia de Melo Barroso -
Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas . 

São Paulo 

Sra. Maria Machado Malta Campos - Pes
quisadora da Fundação Carlos Chagas. 

São Paulo 

Sra. Guiomar Namo de Mello - Pesquisa
dora da Fundação Carlos Chagas . 

São Paulo 

Sra. Fúlvia de Barros Most Rosemberg 
Pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. 

São Paulo 

Dra. Maria Rita Soares de Andrade - Ex
Juíza Federal, Jurista, Jornalista e Professora. 

Rio de Janeiro 
Dra. Gilda Maciel Corrêa Meyer Russoma

no - Professora Universitária e Jurista. 

Brasília 
Dra. Maria Alice Silva - Secretária-Geral 

substituta do Ministério do Trabalho, compo
nente da Delegação Brasileira à Conferência 
sobre o Ano Internacional da Mulher, no 
México, e Jurista. 

Brasília 
Sra. lris de Carvalho - Escritora e Despor

tista. 
Rio de Janeiro 

Sra. Regina Coelho - Jornalista. 

Rio de Janeiro 

Dra. Romy Medeiros da Fonseca - Presi
dente do Conselho Nacional de Mulheres do 
Brasil. 

Rio de Janeiro 
Dra. Esther de Figueiredo Ferraz - Mem

bro do Conselho Federal de Educação e Ju
rista. 

São Paulo 
Sra. Suzana Frank - Socióloga. 

São Paulo 
Dra. Zeia Pinho de Rezende - Advogada 

e Líder de Movimentos Femininos. 

Rio de Janeiro 

Sra. Dinah Silveira de Queiroz - Escritora 
e Jornalista. 
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Brasília 
Sra. Cidinha Campos (Maria Aparecida Bar

bosa) - Artista. 

Rio de Janeiro 
Sra. Heloneida Studart - Jornalista e Con

ferencista. 
Rio de Janeiro 

Deputada Sandra Cavalcanti - Deputada 
na Assembléia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Rio de Janeiro 
Professora Nadir de Souza Barbosa - As

sessora do Conselho Estadual de Educação de 
Alagoas. 

Maceió 
Sra. Hilza do Espírito Santo Porto - Jor

nalista. 
Maceió 

Deputada Dercy Furtado - Deputada na 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul . 

Porto Alegre 
Dra. Maria Sabina de Albuquerque - Pre

sidente da Federação Brasileira para o Pro
gresso Feminino. 

Rio de Janeiro 
Sra. Carmen da Silva - Escritora. 

Rio de Janeiro 
Professora Maria Lenk - Desportista. 

Rio de Janeiro 
Deputada Dulce Salles Cunha Braga 

Deputada na Assembléia Legislativa do Es
tado de São Paulo. 

São Paulo 
Sra. Hermínia Faria Fernandes Lima -

Presidente da Federação de Instituições Be
neficentes de Iniciativa Particular. 

Rio de Janeiro 
Sra. Ruth Passarinho - Presidente da 

"Casa do Pequeno Polegar" . 

Brasília 
Sra. Maria Rita Seixas - Psicóloga. 

Brasília 
Deputada Ana Oliveira - Deputada na As

sembléia Legislativa da Bahia. 

Salvador 
Sra. Cecília de Paula Teixeira - Presiden

te da Associação Nacional de Assistência à 
Empregada Doméstica. 

São Paulo 

Dra. Lúcia Daltro de Viveiros - Presidente 
da Legião da Mulher Paraense. 

Belém 

Professora Moema Eulália Toscano - Mem
bro do Colegiado do Centro da Mulher Brasi
leira. 

Rio de Janeiro 
Sra. Leda Collor de Mello - Dona de Casa. 

Brasília 

Jornalistas: Leda Flora Veiga de Lemos 
Arcelina Helena Públia Dias 
Eliana Lucena 
Eliane Cantanhede 
Gláucia Matta Machado 
Zenaide Azeredo 
Eloísa Doyle 

Jornalistas Profissionais. 

Brasília 

Na elaboração de seu relatório e no desen
volver de sua atividade, a Comissão, além de 
cartas e ofícios recebidos, consultou a seguin
te documentação: 

1 - Decisão da União Interparlamentar 
sobre o papel dos Parlamentos para a Reali
zação Efetiva da Igualdade dos Direitos e Res
ponsabilidades entre o Homem e a Mulher. 

2 - Textos das Resoluções das Nações 
Unidas, de 1972 e 1975, que instituíram o Ano 
Internacional da Mulher, e matéria correlata 
do Ministério das Relações Exteriores do 
Brasil . 

3 - Diretrizes do Conselho das Comunida
des Européias sobre a igualdade de tratamen
to entre homens e mulheres. 

4 - Relatório da 1 ~ Conferência Interna
cional da Mulher - México. 

5 - ONU, setor Educação, Ciência e Cul
tura, Paris: 

a) "Inventaire National sur la situation des 
fem mes au Brésil", fevereiro de 1977; 

b) "Inventory of the result of experience 
of Japan in developing successuful approaches 
to improving the status of women", dezembro 
de 1976; 

c) "National inventory on the status of 
women in the United King dom" , dezembro 
de 1976; 

d) "National inventory on the status of women 
in the United States of America" , dezembro 

de 1976 

6 - Dois relatórios, um da ONU para o 
seu Setor Educação, Ciência e Cultura, e outro 
do International Labour Office, submetidos à 
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"Comission on the status of women", da ONU, 
sobre, respectivamente, "Access of girls and 
women to technical and vocactional educa
tion" (1968) e "Economic Rights and opportu
nities for women" . 

7 - "Declaração sobre a questão da admis
são das mulheres ao sacerdócio ministerial", 
da Sagrada Congregação para a Doutrina da 
Fé, Vaticano, 1976 . 

8 - Dados do Centro de Processamento de 
Dados do Senado PRODASEN sobre Normas 
Jurídicas, Legislação a partir de 1946, dis
cursos de Senadores a partir de 1973, Juris
prudência Brasileira a partir de 1972 - todos 
refere ntes a problemas vinculados à mul her 
brasileir <1 . 

9 - Estudo do Centro da Mulher Brasileira 
sobre o problema das creches. 

10 - "Formación profesional de la mujer 
trabajadora", Bogotá . agosto de 1976, Seminá
rio Regional do Projeto 102 de CINTERFOR, 
com exposições das delegações da Argentina, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
México, Peru, Suriname e Venezuela. 

11 - Estudo da Dra. Zelia Pinho de Rezen
de: Código Civil e participação feminina como 
força de trabalho . 

12 - Estudo da Dra. Miêtta Santiago sobre 
o "Direito de Família" no Projeto do novo 
Código Civil . 

13 - "O papel da mulher na Dinamarca" . 

14 - Tese no X Congresso Nacional de 
Servidores Públicos do Brasil, Curitiba, sobre 
"Aposentadoria da Mulher". 

15 - Mensagens à CPI dos Juristas Pontes 
de Miranda, Roberto Lira e Maria Guadalupe 
Piragibe da Fonseca . 

16 - "Cadernos de Pesquisa" da Fundação 
Carlos Chagas, dezembrol75, com quinze arti
gos e pesquisas sobre a situação da mulher . 

17 - "The American Family in trouble", 
da revista "Psichology Today", maio de 1977 . 

18 - "Le travail des Femmes en France" 
- La Documentation Française, abrill73 . 

19 - "Informations" - Comité du Travail 
Feminin, Ministêre du Travail, 1975 . 

20 - "L'emploi des femmes et ses proble
mes dans !es états membres de la Communau
té", Comission des Communautes Europeenes. 

21 - Ata de instalação dos trabalhos da 
"Comissão Especial destinada a elaborar Pro
jeto de Lei sobre a estabilidade da Família 
Brasileira", Câmara dos Deputados, Brasil. 

22 - "Comentários ao Código Penal" -
Nelson Hungria . 

23 -- "Cronica de la OMS" - Genebra. 

24 - "Les Codes Pénaux Europeenes" -
Centre Française de Droit Comparé - Paris, 
1971 . 

25 - "Criminal Law and its Processes" -
M. Cherif Bassiouni - lllinois - USA . 

26 - "An introduction to Criminal Law" -
Rupert Cross, D. C. L . - Londres . 

27 - "International Digest of Health Legis
lation" - Genebra . 

28 - "Trattado di Diritto Penale Italiano 
- V. Banzini - Torino. 

29 - Relatório do Secretário de Relações 
do Trabalho , do Ministério do Trabalho, a es
ta CPI, de 29-9-77, historiando as atividades 
uc. órgão e expondo o que já fez e programa 
fazer, em benefício da trabalhadora brasileira, 
a Coordenadoria de Proteção ao Trabalho da 
Mulher e do Menor, daquele Ministério. 
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c - MATÉRIA LEGISLATIVA 

Na sessão conjunta, realizada às 15 horas 
do dia 4 de maio, o Senhor Presidente Petrô
nio Portella, tendo em vista as alterações in
troduzidas no texto constitucional pela Emen
da n\> 8, promulgada pelo Presidente da Re
pública, no que se refere à apresentação e à 
tramitação de Propostas de Emenda à Consti
tuição, proferiu a seguinte decisão: 

"Srs. Congressistas: a Emenda Constitucio
nal n\> 8, de 1977, promulgada no dia 14 pró
ximo passado , apresenta inovações substan
ciais no processo legislativo, na parte refe
rente à tramitação das Propostas de Emenda 
à Constituiç~o . 

A iniciativa do Congresso, para emendar a 
Constituição, está condicionada, agora, à assi
natura de um terço dos membros da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal , e não 
mais a um terço dos membros de cada uma 
das Casas do Congresso Nacional; o prazo de 
tramitação da matéria é dilatado para 90 dias 
e o quorum de votação reduzido para o da 
maioria absoluta . 

As inovações introduzidas implicam em al
teração profunda das normas estabelecidas no 
Regimento Comum, as quais, evidentemente, 
não podem mais ser aplicadas, uma vez que 
são confiitantes com as novas disposições da 
Lei Maior. 

Tendo em vista, portanto, a vigência ime
diata e a auto-aplicabilidade das normas cons
titucionais, é mister que se conciliem com a 
Lei Magna as disposições subsidiárias referen
tes à tramitação de Proposta de Emenda à 
Constituição, as quais passarão a viger: 

1 \» a proposta deverá ter a assinatura de, 
n·) mínimo, um terço dos membros da Câma-

ra dos Deputados e um terço dos membros do 
Senado Federal; 

2\» perante a Comissão Mista, poderão ser 
oferecidas emendas, no prazo de oito dias a 
contar de sua instalação, com o mesmo núme
ro de assinaturas previsto para a apresentação 
da proposta ; 

3\» a proposta será submetida a dois turnos 
de discussão e votação, sendo aprovada a que 
obtiver, nos dois turnos, o voto favorável da 
maior ia absoluta dos membros do Congresso 
Nacional; 

4(') considerar-se-á prejudicada a proposta 
se não se completar a sua apreciação no prazo 
de noventa dias, fixado no art. 48 da Consti
tuição Federal. 

A data da promulgação da Emenda n\> 8, 
encontravam-se com tramitação iniciada qua
tro Propostas: 

- a de nQ 1, de 1977, que visa a modificar 
o § 1 \> do art. 175 da Constituição, dispondo 
sobre a realização de consulta popular, tendo 
como primeiro signatário o Sr. Deputado Nina 
Ribeiro; 

- a de n<:> 2, de 1977, que dá nova redação 
à alínea f do § 3(j do art. 15 da Constituição; 

- a de n\> 3, de 1977, que dá nova redação 
à alínea c do art. 197 da Constituição, tendo 
como primeiro signatário o Sr. Deputado Ge
nival Tourinho; e 

- a de nQ 4, de 1977, que altera a redação 
do § 2Q do art. 147 da Constituição, para o 
fim de permitir o alistamento eleitoral aos 
policiais militares, tendo como primeiro sig
natário o Sr. Deputado Octávio Torrecilla. 
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Além dessas, mais quatro, as de nQs 5, 6, 7 
e 8, de 1977, foram encaminhadas à Presidên
cia do Senado Federal e não tiveram, ainda, 
a sua tramitação iniciada, devido ao elevado 
número de proposições que estão aguardando 
leitura no Congresso Nacional. 

Em face das alterações constitucionais refe
ridas, a Presidência determina que as propos
tas citadas sejam devolvidas aos seus primei
ros signatários para a complementação de as
sinaturas, na forma das disposições da Emen
da n9 8. 

Uma vez devidamente formalizadas, a Pre
sidência reabrirá o prazo de tramitação das 
propostas, obedecendo-se, a partir de então, 
as disposições regimentais que se coadunem 

com a Lei Maior, esclarecendo ainda que te
rão tramitação conjunta todas as propostas 
que regulem matéria idêntica ou correlata, 
qualquer que seja a fase de sua tramitação . 

Como essa matéria envolve interpretação de 
texto constitucional, da decisão da Presi
dência recorro para a douta Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado Federal, ex 
cfficio. " 

A decisão da Presidência acima transcrita 
foi apoiada pela Comissão de Constituição e 
Justiça do Senado Federal , e passou a cons
tituir jurisprudência a ser obedecida pela 
Mesa, até que se processe, no Regimento Co
mum, alterações, adaptando-o às disposições 
constitucionais em vigor. 
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C.l - PROPOSTAS DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO 

a) DA SESSÃO LEGlSLATWA ANTERIOR 

N9 Autor 

29/76 Poder Executivo 

N9 Autor 

01/77 Dep. Nina Ribeiro 

02/77 Dep. Guaçu Piteri 

03/77 Dep. Genival Touri-
nho 

04/77 Dep. Octávio Torre-
cilla 

05/ 77 Dep. Jerônimo San-
tana 

06/77 Dep. Emmanoel Wais-
man 

07/77 Dep. Ubaldo Corrêa 

08/77 Dep. Jerônimo San-
tana 

09/77 Seno Nelson Carneiro 

Ementa 

Incorpora ao texto da Constituição Federal 
disposições resultantes de emendas aos arti
gos que menciona (Reforma do Poder Ju
diciário) . 

b) DESTA SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Modifica o § 19 do art. 175 da Constitui
ção e dispõe sobre a realização de con
sulta popular . 

Dá nova redação à alínea "f", do § 39 do 
art. 15, da Constituição Federal . 

Dá nova redação à alínea "c", do art. 197, 
da Constituição Federal . 

Altera a redação do § 29 do art. 147 da 
Con~tituição Federal, para o fim de permi
tir o alistamento eleitoral aos policiais mi
litares. 

Aumenta para 2 (dois) o número de repre
sentantes dos Territórios Federais junto à 
Câmara dos Deputados. 

Dá nova redação aos §§ l<?, 29 e 39 do art. 
175 da Constituição . 

Suprime o parágrafo UnlCO do art. 152, o 
inciso V do art. 35 e dá nova redação ao 
§ 49 do art. 35 da Constituição Federal . 

Eleva o Território Federal de Rondônia à 
categoria de Estado, cria novos Municípios, 
e dá outras providências . 

Dá nova redação ao § 19, do art. 175, da 
Constituição. 

Resultado 

Rejeitada 

Resultado 

Prejudicada pela 
aprovação da PEC 

n9 9/77 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Em tramitação (*) 

Em tramitação (*) 

Prejudicada pela 
Emenda Constitu

cional n9 8 

Prejudicada pela 
aprovação da PEC 

n9 9/77 

Em tramitação (*) 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Emenda Consti
tucional n9 9 

(') Aguardando complementação de assinaturas, tendo em vista as disposições da Emenda Constitu
cicnal n.o 8, de 14 de abril 
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N9 Autor Ementa 

10177 Dep. Rubem Dourado Altera a redação do § 19 do art. 175 da 
Constituição da República Federativa do 
Brasil, que dispõe sobre a indissolubilida
de do casamento . 

11177 

12/ 77 

13/ 77 

14177 

15/ 77 

16/ 77 

17/ 77 

18177 

19177 

Dep. Cantídio Sam-
paio 

Dep. Airon Rios 

Dep. João Menezes 

Dep. Alexandre Ma-
chado 

Dep. Ruy Bacelar 

Dep. Octacílio Quei-
roz 

Dep . Lygia Lessa Bas-
tos 

Dep. Murilo Rezende 

Dep. Nelson Marche-
zan 

Altera a redação do § 19, do art. 175, da 
Constituição Federal . 

Dá nova redação ao § 19, do art. 175, da 
Constituição Federal. 

Altera a redação do parágrafo único do 
art. 92 da Constituição Federal . 

Acrescenta parágrafo ao art. 104 da Cons
tituição Federal. 

Altera a re dação dos arts. 39, 41 , 74 e 147 
da Constituição Federal . 

Acrescenta § 29, ao art. 98, da Constitui
ção Federal. 

Altera o § 29 do art. 102 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre os proventos da 
inatividade . 

Altera a redação do § 19 do item II do art. 
102 da Constituição Federal . 

Altera a redação da alínea "c", item XVII, 
do art. 89 da Constituição Federal, atribuin
do competência à União para legislar sobre 
normas gerais de desenvolvimento urbano. 

20/ 77 Dep. Faria Lima Altera a redação do " caput" do art. 153 da 
Constituição Federal e acrescenta parágra
fo a esse dispositivo constitucional. 

21177 Seno Benjamim Farah Dá nova redação ao art. 101 e ao item II 
do art. 102 da Constituição. 
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Resultado 

Prejudicada pela 
aprovação da PEC 

n9 9/77 

Prejudicada pela 
aprovação da PEC 

n9 9177 

Prejudicada pela 
aprovação da PEC 

n9 9177 

Prejudicada por 
decurso de prazo 

Emenda Constitu
cional n9 10 

Prejudieada por 
decurso de prazo 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 

Em tramitação 



C.2 - PROJETOS DE LEI 

De acordo com o disposto no § 2C? do art. 51 da Constituição Federal, o Presidente da 
República submeteu ao Congresso Nacional, reunido, projetos de lei para, nos termos constitu
cionais, serem apreciados dentro do prazo de 40 dias . 

Os projetos, em número de 27, foram os seguintes: 

N9 Mensagem Ementa Resultado N9 

1/ 77 36/77 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial À sanção. Lei nC? 
até o montante de Cr$ 300.000 .000,00 (trezentos mi- 6 .413, de 2-5-77 
lhões de cruzeiros) para fazer face ao recolhimento do 
Ônus Financeiro, Temporário, instituído no Decreto-lei 
nC? 1.520, de 17 de janeiro de 1977. 

2177 37177 Altera dispositivos do Código Penal (Decreto-lei nC? À sanção. Lei nC? 
2.848, de 7 de dezembro de 1940), do Código de Pro- 6.416, de 24-5-77 
cesso Penal (Decreto-lei nC? 3.689, de 3 de outubro de 
1941), da Lei das Contravenções Penais (Decreto-lei 
nC? 3 .688, de 3 de outubro de 1941), e dá outras pro-
vidências . 

3/ 77 41177 Altera o Capítulo IV do Título II da Consolidação das Retirado pela 
Leis do Trabalho, relativo a Férias, e dá outras pro- Mensagem nC? 
vidências . 45/ 77-CN 

4/ 77 46177 Autoriza a transferência para o Fundo PIS-PASEP de À sanção. Lei nC? 
ações de propriedade da União. 6.419, de 2-6-77 

5177 53/77 Altera a Lei nC? 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que À sanção. Lei nC? 
dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria 6 .422, de 8-6-77 
a Comissão de Valores Mobiliários . 

6177 54177 Autoriza a transferência para o Estado do Rio de Ja- À sanção. Lei nC? 
,,-eiro de bens de propriedade da União . 6.424, de 17-6-77 

7/77 59177 Estabelece base para correção monetária, e dá outras À sanção. Lei nC? 
providências . 6.423, de 17-6-77 

8177 61177 Dispõe sobre declaração de utilidade pública, e dá ou- Retirado pela 
tras providências correlatas. Mensagem nC? 

70/77-CN 

9177 62/ 77 Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e dá À sanção. Lei nC? 
outras providências . 6.435, de 15-7-77 

10/ 77 63177 Dispõe sobre a aplicação do art. 200 do Decreto-lei nC? À sanção. Lei nC? 
9 . 760, de 5 de setembro de 1946, aos bens origina- 6.428, de 1 C?-7-77 
riamente integrantes do acervo das estradas de ferro 
incorporadas à Rede Ferroviária Federal S/ A. 
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N9 

11/ 77 

12177 

13/77 

14177 

Mensagem 
N9 

66177 

79/77 

81 / 77 

90177 

15/77 91/77 
(Complementar) 

16177 92177 

17/ 77 93/77 

18177 94/77 

19/ 77 98/77 

20177 101/ 77 

21/77 102/ 77 

22/ 77 107/77 

23/ 77 108/77 

24177 109/77 

25177 111/77 

26177 115/77 

27/77 116/77 

Ementa 

Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assis
tência Social, e dá outras providências. 
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial 
até o limite de Cr$ 286.589.000,00 (Duzentos e oitenta 
e seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil cruzei
ros) para indenização à Companhia Docas da Bahia, 
e dá outras providências. 
Dispõe sobre a organização política e administrativa 
dos Municípios dos Territórios Federais, e dá outras 
providências. 
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão 
do Ministério dos Transportes, crédito especial até o 
limite de Cr$ 1.092.852.000,00, para o fim que es
pecifica. 
Cria o Estado de Mato Grosso do Sul , e dá outras pro
vidências . 

Aprova ;) Orçamento Plurianual de Investimentos pa
ra o triênio de 1978/ 1980. 
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
Exercício Financeiro de 1978. 
Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nu
cleares e a responsabilidade criminal por atos relacio
nados com atividades nucleares, e dá outras provi
dências. 
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suple
mentares aos programas constantes da Lei n\> 6.395, 
de 9 de dezembro de 1976. 
Modifica o art. 42 da Lei n\> 6.435, de 15 de julho 
de 1977, que dispõe sobre as entidades de previdên
cia privada. 
PJ tera os arts. 5\>, 14 e 16, suprimindo o parágrafo 
único deste último , da Lei n\> 6.360, de 23 de setem
bro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária 
a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, sa
neantes e outros produtos, e dá outras providências. 
Cria cargos no Tribunal Regional do Trabalho da 9~ 
Região, e dá outras providências. 
Autoriza a Petrobrás Química S. A. - PETROQUISA, 
a, nas condições que estabelece, participar do capital 
de outras sociedades. 
Autoriza a Petrobrás Fertilizantes S. A. a, nas condi
ções que estabelece , participar do capital de outras 
sociedades . 
Altera o Capítulo V do Título li da Consolidação das 
Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do 
trabalho, e dá outras providências . 
Altera a estrutura da Categoria Funcional de Diplo
mata (Carreira de Diplomata), do Grupo Diplomacia 
do Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores. 
Autoriza a União a ceder direito de subscrição nos 
aumentos de capital social da Indústria Carboquímica 
Catarinense S. A. - ICC, e dá outras providências. 
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Resultado 

A sanção. Lei n\> 
6.439, de 1\>-9-77 
A sanção. Lei n\> 
6.441, de 1\>-9-77 

A samção. Lei n\> 
6.448, de 11-10-77 

A samção. Lei n\> 
6.443, de 26-9-77 

A sanção. Lei 
Complementar n\> 

31, de 11-10-77 
A sanção. Lei n\> 
6.485, de 6-12-77 
A samção. Lei n\> 
6.486, de 6-12-77 
A samção. Lei n\> 

6.453, de 17-10-77 

A sanção. Lei n\> 
6.459, de 1\>-11-77 

A sanção. Lei n\> 
6.462, de 9-11-77 

A samção. Lei n'! 
6.480, de 1\>-12-77 

A samção. Lei n\> 
6.479, de 19-12-77 

A sanção. Lei n.\> 
6.492, de 7-12-77 

A sanção. Lei n\> 
6 .493, de 7-12-77 

A sanção. Lei n\> 
6.514, de 22-12-72 

Aguardando 
leitura 

Aguardando 
leitura 



01/77 

02/77 

03/77 

04/77 

05/77 

06/77 

07/77 

08/77 

Mensagem 
N9 

80/76 

82/76 

83/76 

79/76 

85/76 

04/77 

03/77 

02/77 

C.3 - PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1. 486, de lI? de 
novembro de 1976, que altera o anexo 11 do Decreto· 
lei nl? 1. 462, de 29 de abril de 1976, e dá outras 
providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1. 487, de 10 de 
novembro de 1976, que autoriza remissão de créditos 
relativos a Imposto Territorial Rural e a contribuição 
dos que exercem atividades rurais, relativos a 1975, 
e dispensa a taxa de serviços cadastrais correspon
dente a 1975 e 1976. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.488, de 11 de 
novembro de 1976, que acrescenta um parágrafo no 
art. lI? do Decreto-lei nl? 1. 428, de 2 de dezembro de 
1975, que dispõe sobre isenções de impostos na im
portação, cria incentivos fiscais à indústria nacional 
de bens de capital, regulamenta a concessão de estí
mulos a ampliação de produção destinada à exportação, 
e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.485, de 25 de 
outubro de 1976, que institui estímulos fiscais ao tu
rismo estrangeiro no País. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1 .490, de 30 de no
vembro de 1976, que altera a legislação relativa ao 
Imposto Único sobre Lubrüicantes e Combustíveis Lí
quidos e Gasosos, concede isenç1io fiscal , e dá outras 
providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.493, de 7 de de
zembro de 1976, que altera a legislação do Imposto 
de Renda, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1. 491, de lI? de de
zembro de 1976, que altera a alíquota e os limites do 
benefício fiscal de que tratam os Decretos-leis 
nl?s 1.358, de 12 de novembro de 1974 e 1 .431, de 5 
de dezembro de 1975. 

Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.492, de 6 de de
zembro de 1976, que dispõe sobre a utilização parcial 
de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercado
rias na dedução do Imposto sobre Produtos Industria
lizados ou nas modalidades de aproveitamento indi
cadas pelo Ministro da Fazenda. 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
nl? 2/77 

Decreto Legislativo 
nl? 3/77 

Decreto Legislativo 
nl? 4/77 

Decreto Legislativo 
nl? 1/77 

Decreto Legislativo 
n'? 6/77 

Decreto Legislativo 
nl? 7/77 

Decreto Legislativo 
nl? 10/77 

Decreto Legislativo 
n'? 9/ 77 



N9 Mensagem 
N9 

09/77 84177 

10/ 77 08/77 

11/77 10/77 

12/ 77 13/ 77 

13/ 77 07/ 77 

14/ 77 05/77 

15177 06/77 

16/ 77 09/ 77 

17/ 77 11/77 

18/77 12177 

19/ 77 15/77 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.489, de 25 de 
novembro de 1976, que concede benefícios fiscais para 
construção da ligação ferroviária Belo Horizonte-Itu
tinga-Volta Redonda, inclusive Ramal de Sepetiba. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 497, de 20 de de· 
zembro de 1976, que reformula critérios de distri
buição das quotas do Imposto Único sobre Energia 
Elétrica. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.499, de 20 de de
zembro de 1976, que dispõe sobre a prorrogação do 
benefício fiscal concedido às empresas comerciais ex
portadoras de que trata o art. 49 do Decreto-lei número 
1 . 248, de 29 de novembro de 1972. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.502, de 22 de de
zembro de 1976, que revoga o Decreto-lei n9 1.425, de 
3-11-75, que autoriza restituição do Imposto sobre Pro
dutos Industrializados à TELEBRÁS, suas subsidiárias, 
associadas e demais concessionárias dos serviços de 
telefonia. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .496, de 20 de de
zembro de 1976, que altera a redação do art. 49 do 
Decreto-lei n9 1 .083, de 6 de fevereiro de 1970, que 
dispõe sobre a incidência e cobrança do Imposto 
Único sobre Minerais, concede isenções, e dá oJl ras 
providências, modificado pelo Decreto-lei n9 1.402, 
de 23 de maio de 1975. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 494, de 7 de de
zembro de 1976, que regula a retenção do Imposto 
de Renda na fonte incidente sobre rendimentos ob
tidos em aplicações financeiras , e dá outras provi
dências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .495, de 9 de de
zembro de 1976, que retifica o Decreto-lei n9 1 .480, de 
9 de setembro de 1976. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .498, de 20 de de
zembro de 1976, que inclui dispositivos no Decreto-lei 
n9 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, que reajustou 
os vencimentos e salários dos servidores civis do Poder 
Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal 
de Contas da União. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.500, de 20 de de
zembro de 1976, que assegura a manutenção e utili
zação do crédito do Imposto sobre Produtos Industria
lizados re' ltivO aos insumos empregados na indus
trialização dos produtos não tributados que indica. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .501, de 20 de de
zembro de 1976, que prorroga os prazos de vigência 
de Decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às alí
quotas de importação, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.504, de 23 de de
zembro de 1976, que altera dispositivo do Decreto-lei 
n() 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre 
bagagem de passageiro procedente do exterior, disci-
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 8/77 

Decreto Legislativo 
n9 11/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 12177 

Decreto Legislativo 
n9 13/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 14177 

Decreto Legislativo 
n9 15/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 16177 

Decreto Legislativo 
n9 17/77 

Decreto Legislativo 
n9 18177 

Decreto Legislativo 
n9 19/77 

Decreto Legislativo 
n9 20177 



N9 Mensagem 
N9 

20177 19177 

21 /77 14/ 77 

22177 16177 

23177 20/77 

24/ 77 24/ 77 

25 / 77 25177 

26/ 77 28177 

27/77 29177 

28177 17177 

29/ 77 18/ 77 

30/ 77 21177 

Ementa 

plina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece 
normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas, 
e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .508, de 23 de de
zembro de 1976, que altera para o exercício de 1977 
a distribuição do produto da arrecadação dos impostos 
que menciona. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .503, de 23 de de
zembro de 1976, que dispõe sobre incentivos fiscais 
para empreendimentos florestais. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.505, de 23 de de
zembro de 1976, que altera dispositivo do Decreto-lei 
n9 651, de 26 de agosto de 1938, e dá outras provi
dências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.509, de 27 de de
zembro de 1976, que altera dispositivo do Decreto-lei 
n9 1.189, de 24 de setembro de 1971, que dispõe 
sobre incentivos à exportação de produtos manufatu
rados. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.513, de 29 de de
zembro de 1976, que dispõe sobre incidência do Em
préstimo Compulsório em favor da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - ELETROBRAS. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .514, de 30 de de
zembro de 1976, que altera a redação do inciso lI, 
do art. lI, do Decreto"lei número 1 .376, de 12 de 
dezembro de 1974, já modificado pelo Decreto-lei 
n0 1.439, de 30 de dezembro de 1975. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .517, de 31 de de
zembro de 1976, que fixa alíquotas do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias (rCM) 
nos Territórios Federais. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.518, de 4 de ja
neiro de 1977, que dispõe sobre a criação do Quadro 
de Pessoal dos órgãos Auxiliares da Justiça do Dis
trito Federal e dos Territórios, retribuído pelos co· 
fres públicos, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .506, de 23 de de
zembro de 1976, que altera dispositivo da Lei n9 5.655, 
de 20 de maio de 1971, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 507, de 23 de de
zembro de 1976, que altera o art. 39 e seus parágrafos 
da Lei n9 3 .421, de 10 de julho de 1958, e dá outras 
providências. 

,Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 510, de 27 de 
dezembro de 1976, que dispõe sobre a tributação de 
resultados obtidos na venda de participações societá
rias pelas pessoas físicas; altera o Decreto-lei n9 1.381, 
de 23 de dezembro de 1974, que dispõe sobre o tra
tamento tributário aplicável à pessoa física equipa
rada à pessoa jurídica em decorrência de operações 
com imóveis, e dá outras providências. 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 21 / 77 

Decreto Legislativo 
n9 22177 

Decreto Legislativo 
n9 23/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 24/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 25177 

Decreto Legislativo 
n9 26/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 27177 

Decreto Legislativo 
n9 28/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 29177 

Decreto Legislativo 
n9 30/77 

Decreto Legislativo 
n9 31177 



N'" Mensagem 
N'" 

31177 30177 

32177 32177 

33177 38/77 

34/ 77 27/ 77 

35 /77 22/ 77 

36/ 77 33177 

37177 23/77 

38177 35177 

39177 26177 

40/ 77 40177 

41177 39/77 

42/77 42/ 77 

43177 34177 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .519, de 5 de ja
neiro de 1977, que altera a Tarifa Aduaneira do Bra
sil (T AB), e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.521, de 26 de ja
neiro de 1977, que "revoga, a partir do exercício de 
1977, as normas legais e regulamentares autorizativas 
de destinações especiais dos resultados atribuíveis à 
União nas empresas públicas e sociedades de econo
mia mista federais. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .525, de 28 de fe
vereiro de 1977, que reajusta os vencimentos e saiá
'rios 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 n9 1 .516, de 31 de de
zembro de 1976, que dá nova redação a dispositivos do 
Decreto-lei n9 1. 370, de 9 de dezembro de 1974, que 
dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos 
por garimpeiros matriculados, e dá outras providên
cias. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1. 511, de 28 de de
zembro de 1976, que altera a redação do art. 19 do 
Decreto-lei n9 343, de 28 de dezembro de 1967. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .522, de 2 de fe
vereiro de 1977, que concede isenção dos impostos de 
importação e sobre produtos industrializados aos bens 
destinados a projetos prioritários em execução no 
setor de energia elétrica, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.512, de 29 de de
zembro de 1976, que altera a legislação do emprés
timo compulsório instituído em favor da Centrais Elé
tricas Brasileiras S/ A - ELETROBRAS, e dá outras 
providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .524, de 14 de fe
vereiro de 1977, que dispõe sobre as tarifas dos trans
portes aéreos domésticos. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .515, de 30 de de
zembro de 1976, que altera a redação da alínea "b" 
do art. 74 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.527, de 10 de 
março de 1977, que reajusta os vencimentos e salários 
dos Servidores da Secretaria-Geral do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .526, de 28 de fe
vereiro de 1977, que fixa o valor do soldo base do 
cálculo da remuneração dos militares. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .528, de 14 de 
março de 1977, que revoga disposição do Decreto-lei 
n9 4 .541, de 31 de julho de 1942. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .523, de 3 de fe
vereiro de 1977, que autoriza a criação de Coordena
dorias Especiais no Instituto de Colonização e Reforma 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 32/77 

Decreto LegisJativo 
n9 33/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 34/77 

Decreto Legislativo 
n9 35177 

Decreto Legislativo 
n9 36/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 37177 

Decreto Legislativo 
n9 40177 

Decreto Legislativo 
n9 41177 

Decre'to Legislativo 
n9 39/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 47177 

Decreto Legislativo 
n9 42/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 44177 

Decreto Legislativo 
n9 43/77 



NO? Mensagem 
NO? 

44/ 77 31/77 

45/77 44/77 

46/77 43/77 

47/ 77 47/77 

48/77 48/77 

49/ 77 49/77 

50/ 77 51/77 

51/77 55/77 

52/ 77 50/ 77 

53/ 77 52/77 

54/ 77 58/ 77 

55/ 77 56/77 

Ementa 

Agrária nas condições que especifica, dispõe sobre a 
retribuição do respectivo pessoal, e dá outras provi
dências. 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.520, de 17 de ja
neiro de 1977, que "estabelece condições para aqui
sição dos derivados de petróleo que menciona, e dá 
outras providências". 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .530, de 24 de 
março de 1977, que reajusta os vencimentos e salá
rios dos servidores civis dos Quadros Permanentes e 
Suplementares do Superior Tribunal Militar e das 
Auditorias da Justiça Militar, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.529, de 17 de março 
de 1977, que reajusta os vencimentos e salários dos 
servidores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, 
e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.531, de 30 de mar
ço de 1977, que concede incentivo a financiamentos 
para a execução do programa de apoio à capitalização 
da empresa privada nacional, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .532, de 30 de mar
ço de 1977, que autoriza a concessão dos incentivos 
fiscais previstos no Decreto-lei n9 1 .346, de 25 de 
setembro de 1974, nos casos que especifica, e dá ou
tras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .536, de 13 de abril 
de 1977, que reajusta os vencimentos dos servidores 
das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do 
Conselho da Justiça Federal, e dá outras providên
cias. 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .545, de 15 de abril 
de 1977, que fixa o valor do soldo dos postos de Co
ronel PM da Polícia Militar e de Coronel BM do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal , e dá outras pro
vidências . 
. ', prGva o texto do Decreto-lei n9 1. 547, de 18 de 
abril de 1977, que institui incentivo fiscal para o setor 
siderúrgico, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .544, de 15 de 
abril de 1977, que reajusta os vencimentos e salários 
dos servidores civis do Distrito Federal, e dá outras 
pr~ v idências . 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.546, de 15 de 
abril de 1977, que reajusta os vencimentos e gratifi
cações dos Membros do Tribunal de Contas do Dis
trito Federal e respectivo Ministério Público. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.550, de 26 de abril 
de 1977, que reajusta os vencimentos dos servidores 
das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Fe
deral de Primeira Instãncia, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.548, de 20 de abril 
de 1977, que reajusta os vencimentos e proventos dos 
servidores da Secretaria do Tribunal Superior Eleito
ral, e dá outras providências. 
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Resultado 

Aprovado por 
decurso de prazo. 

Decreto Legislativo 
n9 45/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 46/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 48/77 

Decreto Legisiativo 
n9 49/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 50/77 

Decreto Legisbtivo 
n9 51 / 77 

Decreto Legislativo 
n9 61/77 

Decreto Legislativo 
n9 55/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 60/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 67/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 64/ 77 



.---------------------------------------- ----- - --- - ---

N'? Mensagem 
N'? 

56/ 77 57/ 77 

57/ 77 60/ 77 

58/ 77 64/ 77 

59/77 67/77 

60/ 77 65/ 77 

61 / 77 68/ 77 

62/ 77 69/ 77 

63/ 77 73/ 77 

64/ 77 71/ 77 

65/ 77 72/ 77 

66/ 77 74/ 77 

67/ 77 78/ 77 

68/ 77 80/ 77 

Ementa 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.549, de 20 de abril 
de 1977, que reajusta os vencimentos e proventos dos 
servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais 
Eleitorais, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.551, de 2 de maio 
de 1977, que reajusta os vencimentos e salários dos 
servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Con
tas do Distrito Federal , e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1 .552, de 20 de maio 
de 1977, que autoriza o Poder Executivo a antecipar 
recursos para os Fundos Especiais, e dá outras provi
dências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1 .554, de 24 de maio 
de 1977, que concede isenção de impostos aos objetos 
integrantes de uma coleção representativa de desenho 
industrial , importados pela Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo. 

!\ prova o texto do Decreto-lei n<? 1 .553, de 20 de maio 
de 1977, que reajusta os vencimentos e salários dos 
servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, e dá outras providências . 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.555, de 27 de maio 
de 1977, que estabelece normas para a distribuição e 
aplicação dos recursos provenientes do adicional do 
Imposto Único sobre Combustíveis Líquidos e Gasosos. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1 .556, de 7 de ju
nho de 1977. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.559, de 29 de ju
nho de 1977, que fixa percentuais de depreciação apli
cáveis a bens desembaraçados com a isenção de que 
tratam os incisos IV e V do art. 15 do Decreto-lei n<? 
37, de 18 de novembro de 1966. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1. 557, de 14 de ju
nho de 1977, que dispõe sobre a participação acioná
ria da União no capital do Banco da Amazônia S/ A. e 
a concessão de incentivos fiscais às pessoas físicas 
que adquirirem ações no mesmo estabelecimento. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.558, de 17 de ju
nho de 1977, que altera a redação do art. 4<?, e seu 
parágrafo, do Decreto-lei n<? 1. 312, de 15 de feverei
ro de 1974. 

Aprova o texto do Decreto-lei n<? 1.560, de 30 de ju
nho de 1977, que "dispõe sobre a tributação de ren
dimentos das obrigações ao portador da ELETRO
BRAS". 

A prova o texto do Decreto-lei n<? 1. 561, de 13 de ju
lho de 1977, que dispõe sobre a ocupação de terrenos 
da União, e dá outras providências. 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .562, de 19 de julho 
de 1977, que "aumenta os limites do Decreto-lei n<? 
1.312, de 15 de fevereiro de 1974, alterado pelo De
creto-lei n9 1.460, de 22 de abril de 1976, e dá outras 
providências" . 
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Resultado 

Decreto Legislativo 
n9 65/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 72/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 75/77 

Decreto Legislativo 
n<? 77/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 78/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 79/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 80/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 84/ 77 

Decreto Legislativo 
n9 82/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 85/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 86/ 77 

Decreto Legislativo 
n<? 87/77 

Decreto Legislativo 
n9 88/ 77 



N'" Mensagem 
Ementa Resultado N'" 

69/ 77 85/77 Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1. 566, de 19 de agos- Decreto Legislativo 
to de 1977, que autoriza a subscrição, pelo Tesouro n\> 92/ 77 
Nacional, de ações da Siderurgia Brasileira S/ A -
SIDERBRÁS, e dá outras providências. 

70/ 77 83/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .564, de 29 de julho Decreto Legislativo 
de 1977, que "altera incentivos fiscais do Imposto so- n\> ,90/ 77 
bre a Renda para empreendimentos localizados nas 
áreas da SUDAM e da SUDENE". 

71/ 77 84/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1 .565, de 29 de ju- Decreto Legislativo 
lho de 1977, que estabelece condições especiais para n\> 91/ 77 
importação de bens destinados a produção de petróleo 
bruto e gás natural na Bacia de Campos, na Platafor-
ma Continental Brasileira, e dá outras providências. 

72/ 77 82/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.563, de 29 de julho Decreto Legislativo 
de 1977, que acrescenta os parágrafos 5\>, 69 e 7\> ao n9 89/ 77 
art. 11 do Decreto-lei n\> 1 .376, de 12 de dezembro de 
1974, que dispõe sobre a criação de Fundos de Inves-
timentos, altera a Legislação do Imposto sobre a Ren-
da relativa a incentivos fiscais, e dá outras providên-
cias. 

73/ 77 86/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.567, de I\> de agos- Decreto Legislativo 
to de 1977, que dispõe sobre a aplicação das normas n\> 93/ 77 
previstas no art. 3\> e seu parágrafo do Decreto-lei 
n\> 1. 531, de 30 de março de 1977, aos contratos de 
financiamento de que trata o art. 19 do Decreto-lei 
n'? 1.452, de 30 de março de 1976. 

74/ 77 88/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .569, de 8 de agosto Decreto Legislativo 
de 1977, que modifica o art. 11 do Decreto-lei n\> 352, n\> 94/ 77 
de 17 de junho de 1968, alterado pelo art. 19 do De-
creto-lei n\> 623, de 11 de junho de 1969, e dá outras 
providências. 

75/ 77 87/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1 .568, de 2 de agosto Decreto Legislativo 
de 1977, que concede isenção do IPI para produtos n\> 95/ 77 
endoparasiticidas. 

76/ 77 89/77 Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1.570, de 9 de agosto Decreto Legislativo 
de 1977, que extingue a cobrança dos emolumentos n9 96/ 77 
consulares sobre os documentos referentes ao trans-
porte internacional de pessoas ou mercadorias. 

77/77 95/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.571, de 31 de agos- Decreto Legislativo 
to de 1977, que "faculta, para fins de imposto de ren- n\> 97/ 77 
da, adoção de coeficientes de depreciação acelerada 
de vagões, terminais, ramais e desvios ferroviários". 

78/ 77 96/77 Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1 .572, de 19 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1977, que revoga a Lei n\> 3.577, de 4 de n\> 99/ 77 
julho de 1959, e dá outras providências. 

79/ 77 97/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n\> 1 .573, de 5 de setem- Decreto Legislativo 
bro de 1977, que dispõe sobre criação de cargos e em- n\> 100/ 77 
pregos nas Secretarias do Tribunal Federal de Recur-
sos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras pro-
vidências. 

80/ 77 99/77 Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.574, de 19 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1977, que "altera o Anexo VII do Decreto- n9 105/ 77 
lei n\> 1.445, de 13 de fevereiro de 1976, que alterou 
o Anexo II do Decreto-lei n\> 1.341, de 12 de agosto de 
1974" . 
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NC? 
Mensagem 

Ementa Resultado NC? 

81/ 77 100/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n<'> 1.575, de 23 de se- Decreto Legislativo 
tembro de 1977, que "autoriza o Ministro da Fazenda a n<'> 106/ 77 
conceder redução de alíquotas do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados para os produtos que menciona, 
e dá outras providências". 

82/ 77 103/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1 .576, de 6 de outu- Decreto Legislativo 
bro de 1977, que reajusta os vencimentos, salários e n<'> 111/ 77 
proventos dos servidores dos Órgãos Auxiliares da Jus-
tiça de Primeira Instância do Distrito Federal e dos 
Territórios . 

83/ 77 104/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n<'> 1. 577, de 10 de outu- Decreto Legislativo 
bro de 1977, que dispõe sobre a concessão de isenção n<'> 112/ 77 
do Imposto de Importação e do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, nos casos que especifica. 

84/ 77 105/ 77 Aprova o texto do Decreto-lei n<'> 1. 578, de 11 de ou- Decreto Legislativo 
tubro de 1977 que "dispõe sobre o imposto de expor- nQ 114/ 77 
tação, e dá outras providências" . 

85/ 77 106/ 77 A prova o texto do Decreto-lei n<'> 1. 579, de 11 de ou- Decreto Legislativo 
tubro de 1977. n<'> 119/77 

86/ 77 110/77 Aprova o texto do Decreto-lei nQ 1.580, de 17 de ou- Decreto Legislativo 
tubro de 1977, que "altera o inciso XIV do art. 49 da nQ 120/ 77 
Lei n<'> 4.595, de 31 de dezembro de 1964". 



C.4 - MENSAGENS EM TRAMITAÇAO 

Mensa- N'? na 
gem-CN Origem Assunto 

112/ 77 443/ 77 Submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 
1 .581, de 3 de novembro de 1977 que "exclui a aplicação do art. 11 do 
Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, aos casos que especifica, 
extingue créditos tributários, e dá outras providências". 

113/ 77 501/ 77 Submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 
1.582, de 17 de novembro de 1977, que "altera o Decreto-lei n9 1.438, de 26 
de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Imposto sobre os Serviços de Trans
porte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiros e Cargas 
(ISTR)". 

114/ 77 504/ 77 Submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 
1.583, de 18 de novembro de 1977, que "dispõe sobre a incidência do Im
posto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos no 
álcool etílico, para fins carburantes". 
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C.5 - PROPOSTAS DE DELEGAÇAO LEGISLATIVA 

Na sessão conjunta, realizada às 19 horas 
do dia 17 de março, ao submeter ao Plenário 
a Proposta de Delegação Legislativa n9 1, de 
1976, julgada inconstitucional pela Comissão 
Mista incumbida de seu estudo, a Presidência 
achou por bem prestar, aos senhores Parla
mentares, os seguintes esclarecimentos: 

"Na Sessão Legislativa anterior foram en
caminhadas à Presidência, e encontram-se em 
tramitação no Congresso, as Propostas de 
Delegação Legislativa n.06 1, 2 e 3, propondo 
delegação de poderes ao Sr. Presidente da 
República para elaboração de lei, criando, 
respectivamente, o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, o Conselho de Defesa do Consu
midor e o Ministério dos Esportes. 

A Comissão Mista ao examinar, nos termos 
do art. 17 do Regimento Comum, o mérito e 
a constitucionalidade da Proposta n\> 1, que 
será na presente sessão submetida a delibera
ção , pronunciou-se, quanto ao mérito, contra
riamente à aprovação da matéria, consideran
do-a, ainda, inconstitucional pelas razões que 
se seguem: 

"1 \» o art. 52 da Lei Maior não encer
ra disposição isolada, devendo ser in
terpretado em consonância com os de
mais preceitos constitucionais; 

29) a criação do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, assim como a dos órgãos 
que lhe seriam subordinados, acarreta
ria aumento de despesa, contrariando, 
assim, a proibição constante do art. 57 
da Constituição, que atribui a iniciati
va de projetos que versem sobre ma
téria financeira à competência exclusi
va do Presidente da República; 

3\» compete, ainda, privativamente , ao 
Presidente da República - art. 81 -
inciso V - "dispor sobre a estrutura
ção, atribuições e funcionamento dos 
órgãos da administração federal" , es
tando, dessa maneira, as providências 

constantes dos itens 1 a 4 da Proposta 
em desacordo com disposição consti
tucional expressa; 

4\» O argumento de a Proposta ape
nas propor a criação do Ministério não 
pode ser considerado tendo em vista 
a impraticabilidade da medida, que de
penderia de iniciativa posterior do Pre
sidente da República para que fosse 
executada." 

A argüição de inconstitucionalidade levan
tada pela Comissão, quanto à Proposta n\> 1, 
pode ser invocada em relação às de n.06 2 e 3, 
uma vez que as Proposições objetivam a cria
ção do Ministério dos Esportes e do Conse
lho de Defesa do Consumidor e caem, da mes
ma forma, sob a proibição constitucional. 

Expostos estes argumentos, a Presidência 
acrescenta que, se reconhecida pelo Plenário 
a tese da inconstitucionalidade, considerará 
essa decisão como um prejulgamento das Pro
postas n."" 2 e 3, declarando-as prejudicadas, 
nos termos do art. 369, alínea b, do Regimen
to do Senado, I\> subsidiário do Regimento Co
mum." 

Não se conformando com os termos do 
parecer da Comissão Mista e nem com a con
clusão a que, de sua análise, chegara a Pre
sidência, a Liderança do Movimento Demo
crático Brasileiro, na oportunidade represen
tada pelo Senhor Deputado Freitas Nobre, e 
o Senhor Deputado Nina Ribeiro, levantaram 
Questão de Ordem que, decidida pela Presi
dência, provocou a remessa da matéria às Co
missões de Constituição e Justiça do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados, ficando , 
assim, sustada a tramitação de todas as Pro
postas de Delegação Legislativa, até que esses 
órgãos técnicos se manifestem sobre o seu 
aspecto constitucional. 

Estão, assim, aguardando os pareceres da
queles órgãos técnicos, as seguintes Propostas 
de Delegação Legislativa: 
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NI' 11' signatário 

1/76 Dep. Hélio de 
Almeida 

2/76 Dep. Nina 
Ribeiro 

3/76 Dep. Pedro 
Lauro 

NI' 11' signatário 

1/77 Sen. Vasconcelos 
Torres 

2/77 Dep. Pedro 
Lauro 

3/77 Dep. Hélio 
Campos 

DA SESSÃO LEGISLATW A ANTERIOR 

Ementa 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para 
elaboração de lei, criando o Ministério da Ciência e Teenologia, 
e determinando outras providências. 

Propõe a delegação de poderes ao Presidente da República para 
a elaboração de lei, para criar o Conselho de Defesa do Consu
midor e Legislação complementar. 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para 
elaboração de lei, criando o Ministério dos Esportes, e determi
nando outras providências. 

DESTA SESSÃO LEGISLATIVA 

Ementa 

Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para 
elaboração de lei, criando o Ministério do Meio Ambiente, e de
terminando outras providências. 

Propõe delegação de Poderes ao Presidente da República para 
elaboração de lei, criando uma cidade de jogos e diversões, em 
ponto a ser determinado no território brasileiro, e determina 
outras providências. 

Delega poderes ao Presidente da República para elaborar lei 
dispondo sobre a administração dos Territórios Federais, e dando 
outras providências. 
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C.6 - VETOS PRESIDENCIAIS 

o Congresso Nacional apreciou, nesta sessão legislativa, os seguintes vetos presidenciais: 

Mensagem 
CN 

77/ 76 

1/77 

75/77 

76/ 77 

77/ 77 

NO? 
Origem 

327/76 

407/76 

248/77 

254/ 77 

255/ 77 

Leitura 

25-11-76 

4- 3-77 

16- 8-77 

18- 8-77 

19- 8-77 

Projeto 

PLS 20/ 73 

PLS 235/ 76 

PLC 36/ 76 

PLC 24/76 

PLN 9/ 77 

a) da Sessão Legislativa anterior 

Ementa 

Revoga os arts. 3\> e 49 do Decreto-lei n\> 389, de 26 de 
dezembro de 1968, que "dispõe sobre a verificação ju
dicial de insalubridade e periculosidade, e dá outras 
providências" . 

b) desta Sessão Legislativa 

Altera a Lei n\> 6.182, de 11 de dezembro de 1974, e 
dá outras providências. 

Dá nova redação ao caput do art. 19 do Decreto-lei 
n\> 1.301, de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao 
cônjuge que opta pela tributação de seus rendimentos, 
separadamente do cabeça-do-casal, metade do valor de 
encargos de família. 

Revoga dispositivos da Lei n\> 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

Dispõe sobre as entidades de previdência privada, e dá 
outras providências. 

Resultado 

Veto total, mantido. 

Veto total, mantido 

Veto total, mantido 
por decurso de prazo. 

Veto total, mantido 
por decurso de prazo. 

Veto parcial mantido 
por decurso de prazo. 



D - PARTICIPAÇÃO DOS SENHORES SENADORES NOS TRABALHOS 

Senadores 
Pronuncia- Participação em Comissões Mistas Proposições Apresentadas 

mentos PDN PEC PLN Veto Total PEC Pareceres Emendas Requer. 

Accioly Filho 1 14 2 3 19 5 

Adalberto Sena 11 3 4 1 19 

Agenor Maria 11 1 1 13 

Alexandre Costa 28 3 9 40 6 3 
Altevir Leal 23 4 8 35 1 
Amaral Peixoto 1 1 

Arnon de Mello 21 2 3 26 2 
Augusto Franco 29 6 4 39 2 
Benedito Ferreira 6 2 1 1 4 1 
Benjamim Farah 1 20 5 3 28 1 
Braga Júnior 27 5 7 39 3 
Cattete Pinheiro 19 3 11 33 1 1 
Cunha Lima 5 1 4 10 2 
Danton Jobim 11 5 4 20 2 
Dinarte Mariz 1 21 5 1 27 1 
Dirceu Cardoso 4 20 2 4 26 
Domício Gondim 20 1 5 26 2 
Eurico Rezende 4 1 3 2 5 3 12 43 
Evandro Carreira 1 14 1 3 18 

Evelásio Vieira 17 2 6 25 2 
Franco Montoro 4 3 3 99 2 
Gilvan Rocha 13 3 4 1 21 
Gustavo Capanema 7 7 1 
Heitor Dias 29 7 10 2 48 6 16 
Helvídio Nunes 24 4 9 37 6 
Henrique de La 

Rocque 3 9 3 8 1 21 2 7 
Italívio Coelho 20 4 8 1 33 3 27 
Itamar Franco 2 19 2 8 29 10 
Jarbas Passarinho 1 19 2 7 28 1 9 
J essé Freire 11 1 12 1 

João Calmon 9 1 10 1 1 

José Guiomard 5 5 

José Lindoso 6 

José Sarney 1 10 7 2 19 5 
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Senadores 
Pronuncia- Participação em Comissões Mistas Proposições Apresentadas 

mentos PDN PEC PLN Veto Total PEC Pareceres Emendas Requer_ 

Lázaro Ba.boza 1 19 4 2 25 
Leite Chaves 15 2 9 26 7 
Lenoir Vargas 1 24 1 25 1 
Lourival Baptista 29 8 16 53 6 15 
Luiz Cavalcante 29 2 4 1 36 1 
Luiz Viana 1 1 1 
Magalhães Pinto 5 3 8 2 1 
Marcos Freire 1 12 3 1 16 34 
Mattos Leão 18 1 8 27 1 
Mauro Benevides 3 1 2 3 
Mendes Canale 2 
Milton Cabral 15 3 9 27 1 
Murilo Paraiso 11 2 6 19 2 
Nelson Carneiro 5 11 4 8 23 1 28 1 
Orestes Quércia 12 2 1 15 
Osires Teixeira 2 21 6 6 33 5 366 
Otair Becker 24 1 1 26 4 
Otto Lehmann 20 7 11 1 39 3 23 
Paulo Brossard 1 6 1 7 
Paulo Guerra 4 1 5 
Renato Franco 15 2 5 22 
Roberto Saturnino 21 8 1 30 2 3 
Ruy Carneiro 17 1 18 
Ruy Santos 32 8 14 1 55 9 1 
Saldanha Derzi 23 9 10 1 43 1 
Tarso Dutra 1 1 
Teotônio Vilela 14 1 15 1 
Vasconcelos Tor-

res 1 14 1 2 17 2 2 
Virgílio Távora 33 2 10 45 8 1 
Wilson Gonçalves 17 3 8 28 2 1 
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RECESSO COMPULSORIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Histórico 

Por Ato do Presidente da República, funda
do na Legislação Revolucionária, foi decretado 
o recesso do Congresso Nacional no período de 
1 I? a 15 de abril de 1977. 

No dia 15 do mesmo mês, ao reabrir os tra
balhos do Senado Federal, o Senhor Presiden
te, Senador Petrônio Portella, proferiu as se
guintes palavras: 

"Antes de dar início aos trabalhos da 
presente sessão, cumpre à Presidência fa
zer um sucinto histórico sobre os aconte
cimentos políticos que tiveram reper
cussão profunda na vida do Congresso 
Nacional. 

o Senhor Presidente da República , com 
fundamento nas disposições do art. 182 
da Constituição Federal e no uso das prer
rogativas conferidas pelo Ato Institucio
nal nl? 5, de dezembro de 1968, baixou, a 
1 I? do corrente mês de abril , o Ato Com
plementar nl? 102, que assim dispõe: 

"Ato Complementar: 

Art. lI? Nos termos do art. 21? e seus 
parágrafos do Ato Institucional nl? 5, de 
13 de dezembro de 1968, fica decretado o 
recesso do Congresso Nacional. 

Art. 2° O presente Ato Complemen
tar entra em vigor nesta data, revogadas 
as disposiçeõs em contrário." 

Cópia do Ato foi recebida por esta Presi
dência, às 11 horas do dia lI?, através da Men
sagem Presidencial nl? 85. 

Decretado o recesso do Congresso Nacional, 
o Senhor Presidente da República, ainda com 
apoio na legislação revolucionária vigente, pro
moveu as reformas que considerou imprescin
díveis à vida política do País, após o que bai
xou o Ato Complementar nl? 103, de 14 do 
corrente, encaminhado por cópia a esta Presi-
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dência, através da Mensagem nl? 90/77, e va
zado nos seguintes termos: 

"Ato Complementar: 

Art. lI? Fica suspenso, a partir de 15 
de abril de 1977, o recesso do Congresso 
Nacional decretado pelo Ato Complemen
tar nl? 102, de lI? de abril de 1977. 

Art. 21? O presente Ato Complementar 
entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário." 

Srs. Senadores: 
Nesta hora, em que se reiniciam nossas ati

vidades, é oportuna uma palavra de confiança 
no desempenho de nossa Instituição. 

Representamos os Estados e o povo, e cum
pre respeitarmos sempre a fidelidade jurada 
ao mandato, cuja força atribui grandeza e ma
jestade ao Congresso Nacional. 

As instituições não valem apenas pelo que 
a lei lhes confere, mas pela reputação que 
souberem granjear, na respeitabilidade de sua 
ação, na relevância do seu trabalho, na utili
dade do seu esforço, no sentido patriótico e 
vitorioso de sua missão. 

O Congresso deve inspirar-se nas fontes de 
onde nasce o seu poder, formando-se, assim, 
um vínculo profundo e indissolúvel. Trazendo 
para este recinto a opinião pública e dela se 
fazendo intérprete insubstituível, levará à 
consciência de cada cidadão a certeza de que 
esta Casa não é nossa, nela somos, apenas, 
servidores eventuais, ela é mais que um símbo
lo, mais que um poder, é a melhor expressão 
do povo, politicamente organizado, falando e 
agindo em nome da Nação. 

Somemos, Srs. Senadores, neste momento 
histórico, nossas vontades despojadas de pai
xões que não sejam as de servir e construamos 
o grande patrimônio da instituição que a lei 
criou, e a nós nos cabe engrandecer para hon
ra da República." 

.. 



LEGISLAÇAO REVOLUCIONARIA 

Além dos Atos Complementares n.OS 102 e 103, mencionados na fala Presidencial, o 
Senhor Presidente da República, durante o período de recesso do Congresso Nacional, no uso das 
atribuições que lhe confere o Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, baixou a se
guinte legislação revolucionária: 

Emenda Constitucional n9 7, de 13-4-77 ....... .. _ . . .. DO de 13-4-77 

Emenda Constitucionai n9 8, de 14-4-77 . .. .. .... .. .... . DO de 14-4-7'7 

Decreto-lei n'1 data Ementa 

1 .533 

1.534 

1.535 

1.537 

1 .538 

1 .539 

1.540 

1.541 

1 .542 

1.543 

11-4-77 

13-4-77 

13-4-77 

13-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

Reaj usta os vencimentos, salários e proventos dos 
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal 
Federal, e dá outras providências. 

A~segura a prorrogação, pelos prazos que espe
cifica, de locações residenciais. 

Altera o Capítulo IV do Título 11 da Consolida
ção das Leis do Trabalho, relativo a férias, e dá 
outras providências. 

Isenta do pagamento de custas e emolumentos 
a prática de quaisquer atos, pelos Ofícios e Car
tórios de Registro de Imóveis, de Registro de Tí
tulos e Documentos e de Notas, relativos às soli
citações feitas pela União. 

Altera a redação do art. 250 da Lei n9 4.737 , 
de 15 de julho de 1965, modificada pela Lei 
n9 6.339, de 19 de julho de 1976, e dá outras 
providências. 

Altera a Lei Complementar n9 15, de 13 de agos
to de 1973, que regula a composição e o funcio
namento do colégio que elegerá o Presidente da 
República. 

Regula a composição e o funcionamento do colé
gio eleitoral que elegerá o Governador de Estado, 
e dá outras providências. 

In.stitui sublegendas para as eleições de senador 
e prefeito, e dá outras providências. 

Altera a Lei Complementar n9 5, de 20 de abril 
de 1970, modificada pela Lei Complementar 
nO 18, de 10 de maio de 1974. 

Regula a eleição de senador, prevista no § 29 
do art. 41 , in fine, da Constituição Federal. 

0.0. 

11-4-77 

13-4-77 

13-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

14-4-77 

Obs.: Ressalte-se que o Decreto-lei no 1. 536, de 13 de abril de 1977, publicado no 01ário Oficial do dia 
seguinte, à página 4 . 196, embora editado no período d e recesso do Congresso Nacional, não o foi com 
apoio na legislação revolucionária (Ato Institucional no 5/68), e, sim, com invocação do artigo 55, item 
lII, da Constituição, razão porque, posterionnente, foi o Decreto-lei submetido ao Congresso Nacional. 
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